
INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.
1.1. nazwę jednostki

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju
1.2. siedzibę jednostki

Solec-Zdrój
1.3. adres jednostki

ul. 1 Maja 10,   28-131 Solec-Zdrój
1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

2019 rok

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączone, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki 
samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe 
Nie

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

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób 
przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i 
Rozporządzenia 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 zakładow budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka 
przyjęła następujące ustalenia:
a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10 000 złotych zalicza się bezpośrednio w koszty. 
b)składniki majątku o wartości początkowej od 200 zł. do 10 000 zł.  zalicza się do środków trwałych lub 
wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju 
składników majątku jednostka  dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w 
miesiącu przyjęcia do używania,
c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:
    1) odzież i umundurowanie,
    2) meble i dywany,
d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej

10 000 złotych jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów
amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub 
amotryzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób 
prawnych.
Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po 
miesiącu oddania składnika do używania.

               e)   wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 
                     10 000 złotych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych ,
                     a nieprzekraczające 10 000 złotych odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako 
                    koszty remontu

3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu.
4. Należności długoterminowe, to należności, których termin zapadalnosci przypada w okresie dłuższym niż 12

miesięcy, licząc od dnia bilansowego. Kwotę należności ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy
aktualizujące jej wartość zgodnie z zasadą ostrożności.

5. Długoterminowe aktywa finansowe na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia. Na dzień 
bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje długoterminowe wycenia się w cenie nabycia 
pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.



6. Należnosci 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. po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących, dotyczących 
należności wątpliwych zgodnie z art. 35b ust.1 ustawy o rachunkowości. Odsetki od należności ujmuje sie w 
momencie ich zapłaty lub na koniec kwartału w wysokości odsetek naliczonych na koniec tego kwrtału.

7. Zobowiązania finansowe wycenia się w kwocie wymagajacej zapłaty.
8. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. na kontach kosztów 

rodzajowych.

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

Główne składniki aktywów trwałych

Lp
Nazwa grupy 
rodzajowej 
składnika 
aktywów 
trwałych

Wartość 
początkowa - 
stan na 
początek roku 
obrotowego

Zwiększenie wartości 
początkowej

Ogółem 
zwiększenia  
wartości 
początkowej 
(4+5+6)

Zmniejszenie wartości 
początkowej

Ogółem 
zmniejszenia
wartości 
początkowej
(8+9+10)

Stan na koniec 
roku
obrotowego  
(3+7-11)

aktu
aliza
cja

przychody przemies
zczanie

Zbycie Likwi
dacja

inne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 WARTOŚCI 
NIEMATERIALNE
I PRAWNE

290 356,56 24 401,52 24 401,52 ,00 36 575,30 36 575,30 278 182,78

2 ŚRODKI TRWAŁE 102 085 828,49 8 490 665,40 8 490 665,40 96 615,14 6 351 044,35 6 447 659,49 104 128 834,40

1) Grunty 4 803 100,08 73966,88 73966,88 10 536,00 10 536,00 4 866 530,96

2) Budynki I lokale 24 345 654,75 3 079 835,05 3 079 835,05 5 724 746,34 5 724 746,34 21 700 743,46

3) Obiekty 
inżynierii 
lądowej i wodnej

67 005 938,96 4 794 195,17 4 794 195,17 317 730,55 317 730,55 71 482 403,58

4) Kotły I maszyny 
energetyczne

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5) Maszyny, 
urządzenia I 
aparaty 
ogólnego 
zastosowania

398 850,20 236 767,30 236 767,30 246 464,43 246 464,43 389 153,07

6) Maszyny, 
urządzenia I 
aparaty 
specjalistyczne

50 677,20 50 677,20

7) Urządzenia 
techniczne

2 024 479,90 15 247,08 15 247,08 ,00 ,00 2 039 726,98

8) Środki 
transportu

2 023 269,63 106 885,34 106 885,34 86 079,14 86 079,14 2 044 075,83

9) Narzędzia, 
przyrządy, 
ruchomości i 
wyposażenie gdzie 
indziej 
niesklasyfikowane

1 433 857,77 183 768,58 183 768,58  62 103,03 62 103,03 1 555 523,32

RAZEM 102 376 185,05 8 515 066,92 8 515 066,92 96 615,14 6 387 619,65 6 484 234,79 104 407 017,18



Umorzenie – 
stan na 
początek roku 
obrotowego

Zwiększenia w ciągu roku 
obrotowego

Ogółem zwiększenie 
umorzenia
      (14+15+16)

Zmniejszenie 
umorzenia

Umorzenie – stan 
na koniec roku 
obrotowego

Wartość netto składników aktywów

aktualizacj
a

amortyzacja 
za rok 
obrotowy

inne Stan na początek 
roku obrotowego  
(3-13)

Stan na koniec 
roku obrotowego 
(12-19)

13 14 15 16 17 18 19 20 21

290 356,56 24 401,52 24 401,52 36 575,30 278 182,78

30 984 712,30 4 268 485,10 4 268 485,10 1 370 788,65 33 882 408,75 71 101 116,19 72 246 425,65

4 803 100,08 4 866 530,96

4 195 972,72 606 319,40 606 319,40 894 491,62 3 907 800,50 20 149 682,03 17 792 942,96

22 905 365,93 2 924 203,15 2 924 203,15 81 650,43 25 747 918,65 44 100 573,03 45 734 484,93

386 626,69 241 953,56 241 953,56 246 464,43 382 115,82 12 223,51 7 037,25

29 199,10 4 657,96 4 657,96 33 857,06 21 478,10 16 820,14

538 035,06 199 334,03 199 334,03 737 369,09 1 486 444,84 1 302 357,89

1 911 706,01 52 903,75 52 903,75 86 079,14 1 878 530,62 111 563,62 165 545,21

1 017 806,79 239 113,25 239 113,25 62 103,03 1 194 817,01 416050,98 360706,31

31 275 068,86 4 292 886,62 4 292 886,62 1 407 363,95 34 160 591,53 71 101 116,19 70 246 425,65

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
Brak

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Brak

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
Brak

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



Wartość posiadanych przez Gminę papierów wartościowych wynosi 211 000 złotych, w tym:
1. Spółka Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Radomska Giełda Rolna  - 30 akcji  o wartości 50 zł. każda, razem 
wartość  1 500 zł.,
2.Bank Ochrony Środowiska SA - 250 akcji o wartości 18 zł. każda, razem wartość 4 500 zł.,
3.Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Rzędowie - 410 udziałów o wartości 500 zł. każdy, 
razem wartość 205 000 zł.

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)
Stan odpisów aktualizujących wartość należności
Lp. Grupa należności Stan na 

początek roku 
obrotowego

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego Stan na koniec 
roku 
obrotowego

Zwiększenia wykorzystanie rozwiązanie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym 
umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka likwiduje 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
Brak

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

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, a także 
wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz 
charakteru i formy tych zabezpieczeń
Brak

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 
Brak

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
948 924,15 złotych

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
192 735,80 złotych, w tym:

– nagrody jubileuszowe   83 075,00 zł.,
– odprawy emerytalne  108 720,00 zł.,
– ekwiwalent za urlop           940,80 zł.



1.16. inne informacje

Brak

2.
2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Brak
2.2. koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt 

wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
7 881 576,66 zł.,   w tym odsetki 0, różnice kursowe 0.

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

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
należności z tytułu podatków realizowanych przez urzędy skarbowe wynoszą 8 371,83 złotych, w tym zaległości         
8 131,83 zł.

2.5. inne informacje
Brak

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

                                                                                       2019-04-15
…..........................….......  ….............................             …...........................
           (główny księgowy)     (rok, miesiąc, dzień)                (kierownik jednostki)
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