INFORMACJA DODATKOWA
I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.
1.1

nazwę jednostki

GMINA MŁYNARY
1.2

siedzibę jednostki

GMINA MŁYNARY
1.3

adres jednostki

ul. Dworcowa 29, 14 – 420 Młynary
1.4

podstawowy przedmiot działalności jednostki

Przedmiotem działalności Gminy są wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone
ustawami na rzecz innych podmiotów, określone w ustawie z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym, tj.:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki
wodnej;
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
3a) działalności w zakresie telekomunikacji;
4) lokalnego transportu zbiorowego;
5) ochrony zdrowia;
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;
8) edukacji publicznej;
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami;
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
11) targowisk i hal targowych;
12) zieleni gminnej i zadrzewień;
13) cmentarzy gminnych;
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju
jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
18) promocji gminy;
19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r.
poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37).
2.

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
Od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

3.

wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki
samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne sporządzone na podstawie informacji złożonych przez poniższe
samorządowe jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy, tj.:
1) Urząd Miasta i Gminy w Młynarach – samorządowa jednostka budżetowa,
2) Szkoła Podstawowa w Młynarach – samorządowa jednostka budżetowa,
3) Szkoła Podstawowa w Błudowie – samorządowa jednostka budżetowa,
4) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach – samorządowa jednostka budżetowa,
5) Przedszkole w Młynarach – samorządowa jednostka budżetowa,
6) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach – samorządowy zakład budżetowy.

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

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany
ustawą o rachunkowości.
Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:
1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 zł wprowadza się do
ewidencji księgowej według ich wartości początkowej, która wyceniana jest w zależności od sposobu nabycia
według:
- cen nabycia – w drodze kupna,
- kosztów wytworzenia – wytworzenie we własnym zakresie,
- wartości rynkowej na dzień otrzymania (w przypadku darowizny).
2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne powyżej 10 000,00 zł umarza się lub amortyzuje według
stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
3. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka
trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.
4. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych
z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego
niedoboru.
5.Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji
zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.
6. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach
rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca.
7. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:
a) książki i inne zbiory biblioteczne,
b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i
placówkach oświatowych,
c) odzież i umundurowanie,
d) meble i dywany,
e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w
przedziale od 500,00 zł – 10 000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania
przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.
8. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.
9. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową
10. Składniki majątku o wartości:

−

nie przekraczającej 500,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i podlegają
ewidencji ilościowej;
− w przedziale powyżej 500,00zł – 10 000,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia
materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową –
wartościową.
11. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi
integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.
12. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem
odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
13. Stan materiałów odpisanych w koszty w momencie zakupu, ustalony w drodze spisu z natury, wycenia się
w cenach zakupu wynikających z ostatnich faktur. Surowce i artykuły spożywcze przeznaczone do
przygotowania posiłków w stołówce przedszkolnej wycenia się w cenie nabycia. Dla tych składników majątku
prowadzi się ewidencję ilościowo- wartościową.
14. Ewidencję kosztów w jednostkach budżetowych prowadzi się przy zastosowaniu kont zespołu 4 „Koszty
według rodzajów i ich rozliczenie” w cenach zakupu. Natomiast koszty w samorządowym zakładzie
budżetowym prowadzi się przy zastosowaniu kont zespołu 5 „Koszty według typów działalności i ich
rozliczenie”.
5.

inne informacje

Samorządowy zakład budżetowy – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach został utworzony na
podstawie Uchwały Nr XXXIX/259/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 grudnia 2017 r. z dniem 01
lutego 2018 roku.
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

Nazwa grupy
rodzajowej
składnika
aktywów według
układu w bilansie

1
1. Wartości
niematerialne i
prawne

Wartość
początkowa
(brutto)
– stan na
początek
roku
obrotowego

2

Zwiększenie wartości początkowej

nabycie

aktualizacja

przemieszczenia

4

5

3

117 910,70

4 090,00

28 985 696,55

4 521 362,51

472 697,03

205,37

Ogółem
zwiększenie
wartości
początkowej
(3 + 4 + 5)

6

Zmniejszenie wartości początkowej

zbycie

likwidacja

inne

7

8

9

4 090,00

0,72

7 123 091,29

2 318,00

138 077,53

3 942 428,02

Ogółem
zmniejszenie
wartości
początkowej
(7 + 8 + 9)

Wartość
początkowa –
stan na koniec
roku
obrotowego
(2 + 6 – 10)

10

11

2 318,00

119 682,70

4 122 484,61

36 507 666,46

11 644 454,52

41 979,06

205,37

3 907,83

3 907,83

468 994,57

1 917,05

1 917,05

9 660,25

2. Razem środki
trwałe

2.1.Grunty (gr.0
KŚT)
2.1.1. Grunty
stanowiące
własność jednostki
samorządu
terytorialnego,
przekazane w
użytkowanie
wieczyste innym
podmiotom

11 577,30

2.2.Budynki, lokale
i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
(gr. 1-2 KŚT)

24 015 375,22

4 073 810,99

2.3.Urządzenia
techniczne
i
maszyny
(gr.3-6
KŚT)

546 580,62

61 573,89

2.4.Środki
transportu
KŚT)

2 694 160,54

0,72

7 067 399,29

11 141 211,00

16 730,36

61 573,89

55 692,00

55 692,00

3 500,00

3 936 585,89

3 953 316,25

31 203 269,97

5 842,13

9 342,13

598 812,38

21 340,87

2 728 511,67

134 577,53

1 508 077,87

4 124 802,61

36 627 349,16

21 340,87

(gr.7

1 256 883,14

385 772,26

29 103 607,25

4 525 452,51

385 772,26

134 577,53

2.5.Inne środki
trwałe (gr.8 KŚT)
Razem
wyszczególnione
składniki aktywów
(1+2 ):

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według
układu w bilansie

0,72

7 123 091,29

11 648 544,52

Zwiększenia w ciągu roku obrotowego

Umorzenie
– stan
na początek roku
obrotowego

1

2

140 395,53

3 942 428,02

Ogółem
zwiększenie
umorzenia

Zmniejszenie
umorzenia

Umorzenie
– stan na koniec
roku obrotowego

( 3+4+5)
amortyzacja za
rok obrotowy

aktualizacja

1.Wartości niematerialne i prawne

41 979,06

3

4

106 797,18

6 571,46

10 081 491,44

1 631 160,51

972 068,78

(2 + 6 - 7)

inne
5

6

7

8

6 571,46

2 318,00

111 050,64

154 855,16

1 786 015,67

293 676,21

11 573 830,90

99 163,16

1 071 231,94

128 415,68

7 510 488,83

63 174,85

9 342,13

470 487,01

249 464,36

21 340,87

2 119 764,02

402 144,52

134 577,53

1 473 091,04

1 792 587,13

295 994,21

11 684 881,54

2. Razem środki trwałe

2.1.Grunty (gr.0 KŚT)
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu
terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste
innym podmiotom

2.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 6 567 672,57
(gr. 1-2 KŚT)

2.3.Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)

2.4.Środki transportu (gr.7 KŚT)

2.5.Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)

416 654,29

63 174,85

1 891 640,53

193 772,36

1 205 524,05

402 144,52

10 188 288,62

1 637 731,97

55 692,00

154 855,16

Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2 ):

1.2.

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

Grupa środków trwałych (wg KŚT)

Wartość
rynkowa
(brutto) – stan na koniec
roku obrotowego
Uwagi

1

2

3

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Wartość stanowiąca podstawę ubezpieczenia

240 500,00

(gr. 1-2 KŚT)

240 500,00

Razem

1.3.

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

Nie posiada
1.4.

wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Nie posiada
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
Stan na
koniec roku
obrotowego
(3 + 4 – 5)

Zmiany w trakcie roku obrotowego
Stan na początek roku
obrotowego

Grupa według KŚT

Lp.

1

2

zwiększenia

zmniejszenia

4

5

3

6

1.

Grupa 1: Budynki i lokale oraz
spółdzielcze prawo do lokalu
użytkowego
i
spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu
mieszkalnego

2 283 000,00

2 283 000,00

2.

Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i
wodnej

20 497 659,00

20 497 659,00

3.

Urządzenia techniczne i maszyny (gr.
3-6 KŚT)

1 238 062,84

1 238 062,84

4.

Środki transportowe (gr. 7 KŚT )

123 069,82

123 069,82

5.

Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)

29 045,62

29 045,62

6.

Wartości niematerialne i prawne

15 906,48

15 906,48

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

Wyszczególnienie

Lp.

Ilość

Zwiększenia
Stan na
obrotowego

0
1.

Akcje

2.

Udziały

24 186

3.

Dłużne papiery wartościowe

0

początek

Zmniejszenia

Stan na koniec
obrotowego

roku

0

24 186 000,00

24 186 000,00

0

roku

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 na
koniec roku obrotowego
(3+4-5-6)

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego

1

2

zwiększenia

wykorzystanie

rozwiązania

4

5

6

3

7

1.

Podatki – należność główna

166 316,73

22 341,19

9 712,71

178 945,21

2.

Podatki - odsetki

65 383,00

2 248,00

1 547,30

66 083,70

3.

Należności z tytułu dzierżawy i
użytkowania wieczystego – należność
główna

12 873,09

456,14

9 768,22

3 561,01

4.

Dzierżawy i użytkowanie wieczyste odsetki

5 432,13

19,48

2 873,46

2 578,15

5.

Czynsze za wynajem lokali – należność
główna

29 811,57

13 870,40

8 108,95

35 573,02

6.

Czynsze za wynajem lokali - odsetki

7 292,40

870,55

1 419,15

6 743,80

7.

Opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – należność główna

46 231,37

13 633,20

11 380,97

48 483,60

8

Opłaty za gospodarowanie
komunalnymi - odsetki

2 570,07

1 870,50

1 532,79

2 907,78

335 910,36

55 309,46

46 343,55

344 876,27

Razem:

1.8.

Stan na początek roku
obrotowego

Grupa należności

Lp.

odpadami

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

1.9.

podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego,
przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5
lat, powyżej 5 lat:
Zobowiązania wobec

powyżej
1 roku do 3 lat

Lp.

powyżej
3 lat do 5 lat

powyżej
5 lat

Razem

BO

BZ

BO

BZ

BO

BZ

BO

BZ

1.

Jednostek powiązanych:

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Pozostałych jednostek:

2467 113,00

3 291 163,00

2 937 621,00

2 296 800,00

3 153 500,00

5 122 400,00

8 558 234,00

10 710 363,00

3.

Razem

2 937 621,00

2 296 800,00

3 153 500,00

5 122 400,00

8 558 234,00 10 710 363,00

2467 113,00

3 291 163,00

kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing
1.10. 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 posiada

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

1

Weksel

Kwota zobowiązania

Kwota zabezpieczenia

Na aktywach trwałych

Na aktywach obrotowych

na początek roku
obrotowego

na koniec roku
obrotowego

na początek
roku
obrotowego

na koniec roku
obrotowego

na początek
roku
obrotowego

na koniec roku
obrotowego

na początek
roku
obrotowego

na koniec roku
obrotowego

2

3

4

5

6

7

8

9

3 736 105,00

2 958 234,00

3 736 105,00

2 958 234,00

3 736 105,00

2 958 234,00

3 736 105,00

2 958 234,00

Hipoteka

Zastaw

Inne

Razem

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

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
1.13.
nie

Stan na
Wyszczególnienie (tytuły)

Lp.

początek roku obrotowego
1.

Ogółem rozliczenia międzyokresowe (Pasywa bilansu z wykonania budżetu jst – III
Rozliczenia międzyokresowe – saldo Ma konta 909 „Rozliczenia międzyokresowe”)

302 703,00

koniec roku obrotowego
280 331,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Nie posiada
1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

399 569,95 zł kwota środków pieniężnych wypłacona na odprawy, nagrody, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent
za urlop
1.16. inne informacje

Nadwyżka środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego za 2019 rok wyniosła 52 943,36 zł.
2.

2.1.

wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie posiada
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

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

Nie posiada

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 posiada
2.5.

inne informacje

Nie posiada
3.

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

………………………….

……………………………

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

……………………………
(kierownik jednostki)

