Informacja dodatkowa
I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.
1.1

nazwa jednostki

1.2

Gmina Ujazd składająca się z 9 jednostek:
Urząd Gminy w Ujeździe
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niewiadowie
Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd
Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe
Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osiedlu Niewiadów
Przedszkole Samorządowe w Ujeździe
Przedszkole Samorządowe w Osiedlu Niewiadów
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ujeździe
siedziba jednostki
97-225 Ujazd

1.3

adres jednostki
97-225 Ujazd

1.4

podstawowy przedmiot działalności jednostki
Jednostki organizacyjne Gminy realizują cele i zadania wynikające ze swoich statutów w oparciu
o obowiązujące przepisy.

2.

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

3.

wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
Sprawozdanie zbiorcze

4.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji)
Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, zgodnie
z obowiązującymi politykami rachunkowości w każdej z jednostek. Poszczególne polityki rachunkowości
obowiązujące w jednostkach zostały opracowane w oparciu o przepisy:
- Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w związku z
Art. 40. 1. Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami
o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077
z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz
planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych,
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 z
późn. zm.)
- Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351)
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług-w zakresie centralizacji rozliczeń Vat (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.)
- Zarządzenia - normujące jednolite zasady prowadzenia ewidencji księgowej, rozliczeń w ramach
centralizacji VAT, w ramach stosowania oprogramowania FK, zmian w planach finansowych i w budżecie
i w zakresie sprawozdawczości, wzajemnych rozliczeń między jednostkami, sporządzania sprawozdań.
odnoszone w koszty bieżącego okresu, przyjęte przez Kierowników Jednostek.

5.

inne informacje

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się
przewidzieć przyszłości.
Jednostkom nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania
prowadzonej działalności.
W roku sprawozdawczym w jednostkach nie miały miejsca istotne zmiany organizacyjne, nie został
zmieniony przedmiot działalności ani nie przyjęto nowych zadań do realizacji.
W jednostkach nie wystąpiły zdarzenia pomiędzy dniem bilansowym, a dniem sporządzenia sprawozdania
finansowego istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w sprawozdaniu
finansowym.
II.
1.

Dodatkowe informacje i objaśnienia:

1.1.

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych
i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia
i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego
oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów
zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
Zwiększenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych
Lp
I

1.
1.1
1.1.1

1.2

1.3

1.4
1.5
1.6

Pozycja
Wartości
niematerialne i
prawne
Środki trwałe
Grunty
Grunty
stanowiące
własność jst,
przekazane w
użytkowanie
wieczyste
innym
podmiotom
Budynki, lokale
i obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej
Urządzenia
techniczne i
maszyny
Środki
transportu
Inne środki
trwałe
Środki trwałe w
budowie
(inwestycje)

Wartość
początkowa na
początek roku

Aktualizacja

Nabycia

Przemieszczenia
wewnętrzne

266 150,42

8 033,24

131 418 898,37

1 166 264,96

7 941 182,24

30 718,40

108 388 972,19

37 431,80

6 216 038,19

3 728 889,78

45 987,50

1 735 927,39

2 255 459,12

42 934,18

7 446 349,40

838 651,20

90 025,55

1 658 045,64

170 541,88

11 560 396,12

Inne

Ogółem
zwiększenia
8 033,24

19 602 387,25

1 075 223,27

21 843 875,48

956 959,21
879 121,00

987 677,61
879 121,00

59 132,03

6 312 602,02

1 781 914,89

42 934,18
928 676,75
59 132,03

11 790 070,03

Zmniejszenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych
Lp
I

1.
1.1
1.1.1

1.2

Pozycja
Wartości
niematerialne i
prawne
Środki trwałe
Grunty
Grunty
stanowiące
własność jst,
przekazane w
użytkowanie
wieczyste innym
podmiotom
Budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

Aktualizacja

Rozchód
(np.
likwidacja
sprzedaż)

Przemieszczenia
wewnętrzne

Inne

Ogółem

Wartość
początkowa
(brutto)na
koniec roku

274 183,66

277 695,05

29 781,6

8 471 197,59

79 242,94

8 828 135,58

144 434 638,27

47 386,71

47 386,71

8 881 473,14
879 121,00

29 781,60

114 671 792,61

27 819,15

1.4

Urządzenia
techniczne i
maszyny
Środki transportu

1.5

Inne środki trwałe

58 359,43

17 325,62

1.6

Środki trwałe w
budowie
(inwestycje)

161 734,87

8 453 871,97

1.3

16 160,00

43 979,15

5 466 825,52

2 298 393,30
15 696,23

91 381,28

8 283 644,87

8 615 606,84

4 832 508,83

Zwiększenie i zmniejszenie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych
Lp
I

1.
1.
1.1.1

1.2

1.3

1.4
1.5
1.6

Lp
I
1.
1.1
1.1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.2.

Pozycja
Wartości
niematerialne i
prawne
Środki trwałe
Grunty
Grunty stanowiące
własność jst,
przekazane w
użytkowanie
wieczyste innym
podmiotom
Budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
Urządzenia
techniczne i
maszyny
Środki transportu
Inne środki trwałe
Środki trwałe w
budowie
(inwestycje)

Stan
umorzenia na
początek roku

Aktualizacja

Amortyzacja
za bieżący
rok i jedn.
umorzenie

Inne
zwiększenia

Inne
zmniejszenia

Stan
umorzenia na
koniec roku

228 750,47

28 008,37

46 136 652,49
10 430,36

5 161 406,24
29 331,95

40 250,76

145 432,57

51 192 876,92
39 762,31

35 157 778,44

3 814 113,56

40 250,76

6 656,60

39 005 486,16

2 402 954,69

358 628,48

60 498,72

2 701 084,45

1 980 588,77
6 584 900,23

76 576,08
882 756,17

78 277,25

2 057 164,85
7 389 379,15

Grupa

Wartości niematerialne i prawne
Środki trwałe
Grunty
Grunty stanowiące własność jednostki samorządu
terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste
innym podmiotom
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transportu
Inne środki trwałe
Środki trwałe w budowie (inwestycje)

256 758,84

Wartość netto na
początek roku

Wartość netto na
koniec roku

37 399,95
85 282 245,88
7 930 751,88

17 424,82
93 241 761,35
8 841 710,83

0,00

879 121,00

73 231 193,75
1 325 935,09
274 870,35
861 449,17
1 658 045,64

75 666 306,45
2 765 741,07
241 228,45
894 265,72
4 832 508,83

aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi
informacjami
Jednostki nie posiadają informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiadają też
składników majątku zaliczanych do dóbr kultury.

1.3.

kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych
odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów
finansowych
W jednostkach w trakcie roku nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.

1.4.

wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Nr działki (nazwa)

Powierzchnia (ha)

147/1
159
160
24/2
1218
1224/4
1224/6
1228
126
476/1
252/2
252/4

0,0247
0,0492
1,5862
1,0384
0,8760
0,8707
0,0040
0,54
3,17
0,0752
0,8585
0,0582

Wartość

6 857,00
18 819,00
571 032,00
765 760,00
371 175,00
214 920,00
32 000,00
13 500,00
206 000,00
16 300,00

Powyższa tabela przedstawia wartość gruntów użytkowanych wieczyście przez Urząd Gminy w Ujeździe,
pozostałe jednostki nie użytkują gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów..
1.5.

wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na
podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
Lp.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6.

Wartość (stan na koniec roku)

Grupa

Grunty
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transportu
Inne środki trwałe

0
2 504 660,01
1 508 252,53
0
590 609,62

Ponadto, Urząd Gminy ma zawartą umowę użyczenia na część działki nr ewid. 71/2 o pow. 0,09 ha oraz
umowę użyczenia działki nr ewid. 278 o pow. 50m2, Zakład budżetowy ma umowę dzierżawy części działki
nr ewid. 71/2 o pow. 0,20 ha. Wartości nieruchomości nie są znane.
Pozostałe jednostki nie użytkują środków trwałych na podstawie tego rodzaju umów.
liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych
papierów wartościowych
Jednostki nie posiadają papierów wartościowych

1.7.

dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku
obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,
z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek
zagrożonych)

Należności

Należności
krótkoterminowe

1.8.

Stan na
początek roku
obrotowego

66 962,18

Zwiększenia

Wykorzystanie

Rozwiązanie

Stan na koniec
roku obrotowego

977 849,65

18 112,43

4 308,20

1 022 391,20

Jednostki podejmują decyzje o utworzeniu odpisów aktualizujących dokonując analizy stanu zaległości
i możliwości egzekucji.
dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Jednostki nie tworzyły rezerw w roku sprawozdawczym

1.9.

podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową
lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

a)

powyżej 1 roku do 3 lat

b)

c)

Tytuł zobowiązania

Stan na koniec roku

Kredyty i pożyczki

7 272 406,03

Tabela przedstawia zobowiązania Gminy Ujazd, jako Organu. W jednostkach, w roku sprawozdawczym
nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.
powyżej 3 do 5 lat
Tytuł zobowiązania

Stan na koniec roku

Kredyty i pożyczki

3 378 191,01

Tabela przedstawia zobowiązania Gminy Ujazd, jako Organu. W jednostkach, w roku sprawozdawczym
nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.
powyżej 5 lat
Tytuł zobowiązania

Stan na koniec roku

Kredyty i pożyczki

3 044 530,19

Tabela przedstawia zobowiązania Gminy Ujazd, jako Organu. W jednostkach, w roku sprawozdawczym
nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.
1.10.

kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami
podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy
lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
Jednostki nie korzystały ze środków trwałych na podstawie umów leasingu

1.11.

łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru
i formy tych zabezpieczeń
Lp

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Forma zabezpieczenia

Kaucja
Hipoteka
Zastaw (w tym rejestrowy lub
skarbowy)
Weksel
Przewłaszczenie na zabezpieczenie
Gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa
Inne (należy opisać)
Łączna kwota

Kwota
zobowiązania

Kwota
zabezpieczenia

Na aktywach
trwałych

Na aktywach
obrotowych

0
0

0
0

0
4 476 426,00

0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
4 476 426,00

0
0

Gmina Ujazd posiada zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki. W jednostkach nie wystąpiły
zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostek.
1.12.

łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji
i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań
zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj
zobowiązania
warunkowego

Nieuznane
roszczenia
wierzycieli
Udzielone
gwarancje i
poręczenia
Inne
(deklaracje
wekslowe)

Opis charakteru zobowiązania
warunkowego, w tym czy zabezpieczone na
majątku jednostki

Kwota

Sprawy sądowe przeciwko Gminie
Ujazd z tytułu realizacji zdań
inwestycyjnych.
Zobowiązania
niezabezpieczone na majątku.
Poręczenie pożyczki dla Związku
Międzygminnego BZURA

501 366,34

1. Zabezpieczenie warunkowe w
postaci deklaracji wekslowej dla
WFOSiGW w Łodzi z tytułu
udzielonych dotacji i pożyczek

na dzień 31.12.2018r. zobowiązanie z tytułu
pożyczek wynosi 1 172 095,92 plus odsetki
18 057,86 oraz kwota 3 055 737,00 jako
zobowiązanie
warunkowe
z
tytułu
otrzymanych
dotacji.
Zobowiązanie
obowiązuje do dnia osiągnięcia efektów
ekologicznych określonych w umowach.

2. Zabezpieczenie warunkowe w
postaci deklaracji wekslowej dla BOŚ
w Łodzi z tytułu udzielonego kredytu

na dzień 31.12.2018r. zobowiązanie z tytułu
kredytu wynosi 600 000,00 plus odsetki
15 313,63

3. Zabezpieczenie warunkowe w
postaci deklaracji wekslowej dla PBS
w Tomaszowie Mazowieckim z tytułu
udzielonych kredytów

na dzień 31.12.2018r. zobowiązanie z tytułu
kredytów wynosi 7 423 031,31 plus odsetki
500 491,64

4. Zabezpieczenie warunkowe w
postaci deklaracji wekslowej dla BGK
w Łodzi z tytułu udzielonego kredytu

na dzień 31.12.2018 zobowiązanie z tytułu
kredytu wynosi 4 500 000 zł plus odsetki
379 830,10

5. Zabezpieczenie warunkowe w
postaci deklaracji wekslowej dla
Samorządu Województwa Łódzkiego z
tytułu
realizacji
projektów
dofinansowanych
w
ramach
programowania PROW 2007-2013
oraz PROW 2014-2020

1 348 606,12 zł (wystawione weksle w
latach 2013-2018) realizacja projektów
zakończona,
projekty
rozliczone.
Zabezpieczenia warunkowe obowiązują w
okresie trwałości projektów.

na dzień 31.12.2018r. 1 405 777,00

W pozostałych jednostkach nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia.
1.13.

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych
rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych
finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
Rozliczenia międzyokresowe w bilansie jednostek
Wyszczególnienie

Kwota

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów

7 639,87

Zakład budżetowy posiada rozliczenia międzyokresowe (dane w tabeli). Pozostałe jednostki kierując się
zasadą istotności założyły w polityce rachunkowości, że nie rozliczają kosztów w czasie.
Rozliczenia międzyokresowe w bilansie z wykonania budżetu jst
Wyszczególnienie

Rozliczenie międzyokresowe pasywów:
-subwencja oświatowa zaliczana do dochodów przyszłego roku
1.14.

Kwota

540 073,00

łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Opis otrzymanych poręczeń i gwarancji

Stan na koniec roku

Zabezpieczenia należytego wykonania umów

917 997,38

Urząd Gminy posiada poręczenia i gwarancje przedstawione w tabeli. Pozostałe jednostki nie otrzymały
tego rodzaju gwarancji.
kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

1.15.

Wyszczególnienie

Kwota

Odprawy emerytalne i rentowe
Nagrody jubileuszowe
Inne
- ekwiwalenty za urlop - 31 414,94
Razem

140 702,40
202 416,77
31 414,94
374 534,11

Jednostki nie tworzyły rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze.
inne informacje

1.16.

Zdaniem jednostek inne informacje nie wpływają istotnie na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej
zaprezentowanej w bilansie
2.
wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

2.1.

W jednostkach nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy
2.2.

koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które
powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
Koszt wytworzenia ogółem, w tym odsetki, różnice kursowe

11 790 070,03

0,00

0,00

Powyższa tabela przedstawia dane Urzędu Gminy. Pozostałe jednostki nie poniosły kosztów wytworzenia
środków trwałych w budowie.
2.3.

kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub
które wystąpiły incydentalnie
W jednostkach w roku obrotowym nie wystąpiły koszty i przychody o nadzwyczajnej wartości i/lub
charakterze incydentalnym

2.4.

informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z
wykonania planu dochodów budżetowych
nie dotyczy jednostek

2.5.

inne informacje
Zakład budżetowy posiada nadwyżkę środków budżetowych w wysokości 39 135,97 zł oraz podstawę
opodatkowania 99 408,00 zł.
W pozostałych jednostkach nie wystąpiły inne informacje istotnie wpływające na ocenę sytuacji majątkowej
i finansowej zaprezentowanej w bilansie.

3.

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji
majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Jednostkom nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby
w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostek.

Dominika Marjańska

25.04.2019r.

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Dominika
Marjańska

Elektronicznie podpisany przez
Dominika Marjańska
Data: 2019.04.29 14:44:44 +02'00'

Artur Marek Pawlak
(kierownik jednostki)

Elektronicznie podpisany przez Artur

Pawlak
Artur Marek Pawlak Marek
Data: 2019.04.29 15:07:56 +02'00'

