
 
 
 

INFORMACJA DODATKOWA 

 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 

1.  

1.1 nazwę jednostki 

  Gmina Pysznica 

1.2 siedzibę jednostki 

  Pysznica 

1.3 adres jednostki 

  ul. Wolności 322 37-403 Pysznica 

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki 

  Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej 

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 

  01.01.2020r. do 31.12.2020r. 

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 

  Sprawozdanie łączne 

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 

 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku 

dochodowym od osób prawnych. 

2.Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 10 000,00 zł, umarza się i amortyzuje począwszy od 

pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji. 

3.Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się: 

1) odzież i umundurowanie, 

2) meble i dywany, 

3) pozostałe środki trwałe(wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10 000,00 zł, tj. wielkości ustalonej  

w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich 

wartości w momencie oddania do używania. 

4. Pozostałe środki trwałe, oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 700,00 zł podlegają jedynie ewidencji ilościowej. 

 

 



 5.Wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym 

otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji. 

6. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący: 

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według cen nabycia lub kosztów wytworzenia , lub wartości przeszacowanej( po aktualizacji 

wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

- środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych 

o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

7.Na dzień bilansowy należności i pożyczki długoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. 

8.Zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny aktywów w jednostce dokonywany jest na ostatni dzień roku obrotowego odpis aktualizujący na należności 

sporne i wątpliwe. W celu urealnienia wartości aktywów przyjmuje się zasadę  aktualizacji należności głównej poprzez dokonanie odpisu 

aktualizującego indywidualnego w kwocie wartości nominalnej należności w przypadku: 

1) śmierci osoby fizycznej zalegającej z zapłatą na rzecz jednostki, 

2) likwidacji lub upadłości osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, 

3) pozostawania w sporze z dłużnikiem, co do istnienia, lub wysokości należności, jeżeli spór został przekazany do rozstrzygnięcia na drogę sadową, 

4)otrzymania postanowienia od komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, 

5) w sytuacji, gdy według dokonanej oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika wynika, że zapłata należności przeterminowanej jest 

wątpliwa. 

9. Materiały i towary wycenia się w cenach zakupu. 

10. Należności krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej 

zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość 

ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych ( art.35b ust1 ustawy o rachunkowości). 

11.Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. 

12.Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. 

13.Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ceny nabycia. 

14.Nie umarza się gruntów. 

15.Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach podległych o wartości poniżej10 000,00 zł ( określone jako składniki majątku 

nisko-cenne) objęte są ewidencją ilościową tj: 

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Pysznicy do kwoty 400,00 zł, 

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastkowicach do kwoty 400,00 zł, 

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłyżowie do kwoty 400,00 zł, 

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzakach do kwoty 400,00 zł, 

- Publiczne Przedszkole do kwoty 400,00 zł, 

- Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pysznicy do kwoty 400,00 zł 

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Pysznicy do kwoty 700,00 zł 



5. inne informacje 

  Brak 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: 

1.  

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 

 

Tabela Nr 1 Zmiana wartości początkowej WNiP 

Lp. WNiP - rodzaje 

Wartość 

początkowa - 

stan na 

początek roku 

obrotowego 

Zwiększenia Zmniejszenia Wartość 

początkowa - 

stan na koniec 

roku 

obrotowego 

Nabycie 
Przemieszczen

ie wewnętrzne 

Aktualizacj

a 

Zwiększeni

a ogółem 
Zbycie Likwidacja Inne 

Zmniejszeni

a ogółem 

1 

Licencje i prawa autorskie 

dotyczące oprogramowania 

komputerowego 

133 348,54 - - - -  - - - - 133 348,54 

2 
Pozostałe wartości 

niematerialne i prawne 
- - - - - - - - 

 
- 

RAZEM   133 348,54 zł -zł - zł - zł -zł - zł - zł - zł - zł 133 348,54 zł 

 

Tabela Nr 2 Zmiana wartości umorzenia WNiP 

Lp. WNiP - rodzaje 

Umorzenie - 

stan na 

początek roku 

obrotowego 

Zwiększenia Zmniejszenia 
Umorzenie - 

stan na koniec 

roku 

obrotowego 

Amortyzacj

a za rok 

obrotowy 

Aktualizacja Inne 
Zwiększeni

a ogółem 
Zbycie Likwidacja Inne 

Zmniejszenia 

ogółem 

1 

Licencje i prawa autorskie 

dotyczące oprogramowania 

komputerowego 

133 348,54 - - - -  - - - -  133 348,54 

2 
Pozostałe wartości 

niematerialne i prawne 
- - - - - - - - - - 

RAZEM 
 

133 348,54 zł zł zł zł zł zł zł zł zł 133 348,54 zł 

 

 

 



Tabela Nr 3 Zmiana wartości netto WNiP 

Lp. WNiP - rodzaje 
Wartość netto WNiP na początek roku obrotowego Wartość netto WNiP na koniec roku obrotowego 

1 
Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania 

komputerowego 

0,00 0,00 

2 Pozostałe wartości niematerialne i prawne - - 

RAZEM 
 

0,00 zł 0,00 zł 

 

 

Tabela Nr 4 Zmiana wartości początkowej środków trwałych 

Lp. 
Środki trwałe - 

rodzaje 

Wartość 

początkowa - 

stan na 

początek roku 

obrotowego 

Zwiększenia Zmniejszenia 

Wartość 

początkowa - stan 

na koniec roku 

obrotowego 

Nabycie 

Przemies

zczenie 

wewnętrz

ne 

Aktualiza

cja 
Zwiększenia 

ogółem 
Zbycie 

Likwidacj

a 
Inne 

Zmniejszenia 

ogółem 

1.1 Grunty 39 136 098,12 1 214 197,53 
  

1 214 197,53 27 517,00 
 

389 626,50 417 143,50 39 933 152,15 

1.1.1 

Grunty stanowiące 

własność JST, 

przekazane w 

użytkowanie 

wieczyste innym 

podmiotom 

92 550,00  - - - -  2 250,00 - 86 100,00 88 350,00 4 200,00  

1.2 

Budynki, lokale i 

obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 

74 379 602,30  5 965 802,26 - - 5 965 802,26 
 

- 9 586 706,50 9 586 706,50 70 758 698,06  

1.3 
Urządzenia 

techniczne i maszyny 
993 055,22  15 441,00 - - 15 441,00 - 5 959,99 - 5 959,99 1 002 536,23  

1.4 Środki transportu 2 060 085,93  - - - - - - - - 2 060 085,93  

1.5 Inne środki trwałe 1 078 554,16  46 226,00 - - 46 226,00  - 27 084,05 - 27 084,05 1 097 696,11 

RAZEM 
 

117 647 395,73 

zł 

7 241 666,79 

zł 
- zł - zł 

7 241 666,79 

zł 

27 517,00 

 zł 

33 044,04 

zł 

9 976 333,00 

zł 

10 036 894,04 

zł 

114 852 168,48 

zł 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela Nr 5 Zmiana wartości umorzenia środków trwałych 

Lp. Środki trwałe - rodzaje 

Umorzenie - 

stan na 

początek roku 

obrotowego 

Zwiększenia Zmniejszenia 
Umorzenie - stan 

na koniec roku 

obrotowego 
Amortyzacja 

za rok 

obrotowy 

Aktualiza

cja 
Inne 

Zwiększenia 

ogółem 
Zbycie 

Likwidacj

a 
Inne 

Zmniejszenia 

ogółem 

1.1 Grunty - - - - -  - - - -  - 

1.1.1 

Grunty stanowiące 

własność JST, 

przekazane w 

użytkowanie wieczyste 

innym podmiotom 

- - - - -  - - - - - 

1.2 

Budynki, lokale i obiekty 

inżynierii lądowej i 

wodnej 

21 040 889,59  2 763 822,11 - - 2 763 822,11 - - 3049953,39 3 049 953,39 20 754 758,31  

1.3 
Urządzenia techniczne i 

maszyny 
787 189,34  70 406,83 - - 70 406,83 - 5959,99 - 5 959,99 851 636,18  

1.4 Środki transportu 1 327 015,46  128 902,40 - - 128 902,40  - - - -  1 455 917,86  

1.5 Inne środki trwałe 564 171,85  136 580,86 - - 136 580,86  - 6575,80 - 6 575,80 694 176,91  

RAZEM 
 

23 719 266,24 

zł 

3 099 712,20

zł 

-  

zł 

- 

zł 

3 099 712,20 

zł 

- 

zł 

12 535,79 

zł 

3049953,39 

zł 

3 062 489,18 

zł 

23 756 489,26 

zł 

 

 

Tabela Nr 6 Zmiana wartości netto środków trwałych 

Lp. Środki trwałe - rodzaje 
Wartość netto środków trwałych na początek roku 

obrotowego 

Wartość netto środków trwałych na koniec roku 

obrotowego 

1.1 Grunty 39 136 098,12 39 933 152,15 

1.1.1 
Grunty stanowiące własność JST, przekazane w 

użytkowanie wieczyste innym podmiotom 
92 550,00 4 200,00 

1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 53 338 712,71 50 003 939,75 

1.3 Urządzenia techniczne i maszyny 205 865,88 150 900,05 

1.4 Środki transportu 733 070,47 604 168,07 

1.5 Inne środki trwałe 514 382,31 403 519,20 

RAZEM 
 

93 928 129,49 zł 91 095 679,22zł 

 

 

 



 

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami 

  Brak danych 

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz 

długoterminowych aktywów finansowych 

  Nie dotyczy 

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

  Nie dotyczy 

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 

  5 704,17 zł w tym- laptop 1 469,28 zł, komputer i drukarka 4 234,89 zł. 

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 

 

Tabela Nr 11  Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 

Lp. 
Papiery wartościowe z 

podziałem na ich rodzaje 

Stan na początek roku 

obrotowego 
Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec roku obrotowego 

Ilość Wartość Ilość Wartość Ilość Wartość Ilość Wartość 

 

Udziały (Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o. o.  

w Pysznicy) 

10 900 10 900 000,00 8543 8 543 000,00   19 443 19 443 000,00 

RAZEM 
 

10 900 10 900 000,00 8543 8 543 000,00   19 443 19 443 000,00 
 

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) 

 

 

 

 



 

Tabela Nr 12 Odpisy aktualizujące wartość należności 

Lp. 
Wyszczególnienie według grup 

należności 

Stan na początek roku 

obrotowego 
Zwiększenia 

Zmniejszenia Stan na koniec 

roku obrotowego Wykorzystane Rozwiązane Razem 

1 Podatki  85 186,26 26 689,16   12 521,04 12 521,04 99 354,38 

2 
Opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 
13 083,52 14 462,53  502,07 502,07 27 043,98 

3 Czynsz 1 629,97 85,44    1 715,41 

4 
Należności z tytułu wypłaconej zaliczki 

alimentacyjnej 
165 950,12 11 507,99  38 430,00 38 430,00 139 028,11 

5 
Należności z tytułu wypłaconego 

Funduszu alimentacyjnego 
1 432 430,37 127 276,90  223 680,54 223 680,54 1 336 026,73 

6 
Należności z tytułu odsetek od 

Funduszu alimentacyjnego 
700 752,74 98 440,95  101 889,13 101 889,13 697 304,56 

7 Kary umowne 0,00 216 972,00    216 972,00 

RAZEM 
 

2 399 032,98 zł 495 434,97  377 022,78 377 022,78 2 517 445,17 

 

 

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym 

  Nie dotyczy 

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 

  1 855 000,00 zł 

b) powyżej 3 do 5 lat 

  1 508 500,00 zł 

c) powyżej 5 lat 

  1 015 000,00 zł 

1.10. kwotę 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 

  Nie dotyczy 



1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń 

  Nie dotyczy 

1.12. łączną kwotę 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 

 

 

 

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 

  Zobowiązania wobec wierzycieli alimentacyjnych – świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przyznane na 2021 r.  96 829,74 zł. 

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie 

  526 968,46 zł 

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 

 1) nagrody jubileuszowe                     262 122,39 zł 

2) odprawy emerytalne i rentowe         58 206,42 zł 

3) świadczenia urlopowe                      15 526,47 zł 

4) inne świadczenia pracownicze                  0,00 zł 
1.16. inne informacje 

  Pozostałe środki trwałe umorzone jednorazowo 5 127 253,89 zł 

 Wartości niematerialne i prawne umorzone jednorazowo 366 391,84 zł 

 Wartość księgozbioru 422 241,54 zł 

 Wydatki poniesione w związku z COVID-19 w kwocie 364 904,56 zł, ( w tym ze środków własnych 173 959,23 zł) 
2.   

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 

  Nie dotyczy 

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 

 6 459 279,65 zł ( w tym odsetki oraz różnice kursowe 0,00 zł) 

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 

  W pozostałych przychodach operacyjnych wykazano objęcie udziałów za wkład niepieniężny w kwocie 8 343 348,78 zł, 

 W pozostałych kosztach operacyjnych wykazano nieumorzoną wartość środków trwałych wniesionych aportem w kwocie 6 099 734,51 zł. 



2.4. informację 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 

2.5. inne informacje 

  Nie dotyczy 

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki 

  Brak 

 
 
 
 

..........................................             2021-04-23 .......................................... 

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) 
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