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1 Nazrva jednostki Komelrcla \Vo.jerl,ódzka PoIic1l z sredzibą rv Radonliu

ż S iedziba.j ednostki Radonr

3 Adres jednostki l l -go Lrstopada 37159 26-600 Radonl

1.4 Podstali orrl przcdm iot działal nośc i j eclnostki Wvkclnvu,itnte tla obszarze swolego działania zadlń rr zaklcstc
ochronv bezplcczeńsllr ir 1udzi oraz utrzr manie bezpiecleńslrr a i
porząclku pubItcznegtl

), Ckres sprarvozdawczv Rocznr -20 l 8

J Ągregat? ('I'ak i Nre) Nie
4 i)nlórrietlie pr4" jętvch zi,rsad (poliq kl) rachunkoriości I)rzvjęte zasad1, (politl,kę) rachrtnkorvości stostlje srę rv sposób ciągłr.

dokonując rv kolejnr ch latach obrotorrl,,ch jodnakorvego grttporr allil
opcrac1 i gospodarczl,ch. .jetlnaktlrvej rrr cenv aktl,rr,ólł,. ustal a slę
ri,rnik llnansolrl i sporządza sprarrozdanie linansolve tak. abl za
koJqnc lata irrfbmac.jc z nich lvl"nika.;ace b),l) poró\vn} \\,alllc,
Przljęte zasadv rachunkorłclści są zgodnc l, zapisamt our oraz
rozporządzenla \\ spra\\,le rachunkorvosci oraz planór,v korrt dla
budżetrr państr!a. budżetó\i, jednoStek Samorządu tcrytortalnego.
jcdnostck budżetolvl, ch. satnorządorvy,clr zakładólv budżeto\\Tch.
państrł,orrl,ch ftrndusz1 celorł,y,ch oraz państrvorrl,ch.jednostck
budżetortl,ch mirjacr.,ch siedztbę poza granicanll Rzecą.pospcllitej
Polskic.1.
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ttt ceniane rr,g cen nabvcia Środki tlli,ałe \\\,ccnla się rr clągtt roku obroio\\ego i trjmLtje ri, err idencji rlg rrartośęl początkoriej. która
stallo\\,i, rr rirzie oclpłirttlegil nabr cia cenę lrirbvcia. rv razic m trt,orzcnia rvc rt łasnvm zakrcsic koszt
rłl,filorzenia. rv razie tiablcia u tllotlzc dalolvlznv ltlb łł,innl irlcodpłatnv sposilb,_1eżell niejest lnożlirre
ustalenie cent, nabl,ciii składrlika. 1ego rr,l ccn1 dokonltje się rrg cenr sprzedażv takieco salnego lub podobrrego
przcdnliotu. w razie nieodpłaLneao otr7\,mania na podstiru,ie decl,z.ji rrłaścirvego organu (przckazująccgo) -

,1.1

Kod Metoda amortyzacji Dodatkowy opis

1 środkt tniałe o \\allości
trieprzckraczalącej l 0 000
z1. podlcgalą 1ednor.izo\\,L)
rn-notzeniu ri ]009,,6 ri
nliesiąctt przl 1ęcia clo
itĄ,rlania. przcz sptsaIrie vl
kosztl

Zasada obori,rązLtle dcl sroclkórv tru,ałvch cl rrafioścj nieprzekraczajace.; 1 0()00zł. rr,ańości nicmaterialnl,ch i
prarrnlclt o rlallośct nieprzekraczajacc.1 l000()zl oraz zbiclrólv bibliotcczlrl,ch,

2 nreloda llniorł,a Srodki tnvałc anlortrzuie się przr zastclsclrrantu starvęk okrcślonrch rl,..Wvkazie rocznvch starł,ck
anlofi},ZacYln},clr". stirnorriącYch załącznik do usta\[,o podatku dochodorll,m od osób prarr,nl,ch, Odpisów,
amortYZacYjnych dokonLrie się od s,arlości początko\\,ei poszczcgólrrl,ch środktir.v tnvałvch począir,szr od
pienvszcgo Ólia nliesiąca następu]ącego pcl miesiącll. rvktón,m ten środekprzekirzłno do ttn,rlania. do końca
tego Inlcsląca. lv którlnl następtl]e zrilrrlanie sutrrv odplsór.r,anlofil,zacvjnvch z lch rvatlością ptlczątkorvą lub.
rv który,nr posta\\,io11o.ie u,stan Iikrvidac-ji. zbvto 1ub sfir,icrdzono ich niedobór, Od u.jaivniorirclr środkórv
tnlał),ch. nlcoblę§,,ch poprzedn10 erridencją. umorzenie nallcza stę począ\\isz} od micsiąeu następująecgo po
miesiącu. rł, kttin,m środek rvprorvadzolro do crvldcncji ()dpis1, Łlmofi}zac}Jne dokonvrvane są nletodą liniorł,ą.
.1edtrorazorl,o l1a ostatni dzleń roku obroti)\\ego. z rrł,łączcniem sVtuacIi zalścia zdarzenra gospo<1arozcgo \\,

trakcie roku obrotorvego np, rch likrvidacjt. zbvcia bądź niedoboru, W przi padku zruianv rlartości początkorvej
środka trrvałego stopa anlofi\,zacl jna nie ulega znlianie, Starvkę odpisu amortvzac}Jncgo od trĄłvan,n-ch
środkórv trrvałl,ch. po raz plenriszv rrprorladzonvclr do ervidencji (Lrlarvnlonvch). oblicza się rvedług
następująceso wzoru: stopa roczne.1 aniortlzac,jl rł,'% - l00-q6 1przerł,tdylvan_v okres dalszcgcl uĄtkorvania
Środka tnYałcgo \\.},raŻon\ \\ latach, Nic anrortl,zll1e się i nlr ulllarza !nlt)t(l\\ l pl art a rł ieczl stegcl uĄtkorvania
gruntÓ\\,orirz dilbr krrlturl (dzieła sztuki l eksponat\ muzcalne), Srodkr tnvałe. kttire są ttżltkorvanc na
podstarvic Llnlo\\,\ ttż\ czellla- nlijnru. dztcrżirlt r lub inne.j unlcj\\,\ o podobnlrrr cliarakterze pcldlegają elvidencji
1 anl.rt}zecji na zasadach przr.,jętlch dla środkcjrr trrl,ałr,ch riłasnvcli..jcślt zallczone zostaną do lvlasnych
środkórl tnvałr ch, Waltości niematcrtalnc 1 prŁ]\\,llL, podlega.Ją itl,llort}"zac.l1 lnetodą lil-tlolrą ptz\ zes[(l\o\\anltl
starvck określotrvch \\ art i 6nl ustarr1, o podatiiu cklchocklrrtrn ocl ostib prarvnl,ch. Odprsóu, amofil,zacllnl,clr
dokonuje się począrvsz1,od plenrszcgtl l]llc\ląuJ nl\tępLllącego po 11licsiąctl prą,jęcia do uĄ,rvania, do końca
tego illlcsląc|]. lv którvm następu.je zrtjrłnanie sunll odpisórv ałnofl\,z!tc\J11),ch z ich rł,artością początkoivą,
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rriutilść clkreślolra rv tr,1 clccvz.li. rl razie ularrlictlta u,ri,lniku przeprolł,adzonej itlwentan,zacji wartość
rvrrrikitjącazpostadanrclitlokunlentilrr,.agtll brakdokttlncrrtórvz,ódłorłr,ch.rr,cdługrvartościgodziwej,
\\'anośc początkolr,ą środk(lrl, tnvałr,clr poriiększają rłrclatk; ponlesiolre na lch ulcpszenie. \\,t),m takżc rrł,datki
na nabr cie częścl skladorll elr lub perr lerr,lnr ch- którr ch .jeclnostkorla ccna nabr. ciir przekracza krvotę. o lttóri-,j
ll1O\\,źt \\ ttstarric tl podatktl doclroclout,nl ocl osilb prarrtlr ch, Srociki 1n\itłc u\\aża się za ulepszonc. gd), sun]a
rrvdatktlrv potrlestonl,ch nir tclr przebudorr,ę. rozbudorrę. rckonstrukc.ję. lub modcnllzację rł danl,nl roktt
podatko\\},ll przckraczir krrotę. o którcl n-]o\\,a \\, LLstarYie o podatku dochodorr,l,nl od osób prar,vn_v-ch i irł,datki
te polvodulą rYzrost $,arloŚci użl,tkorł,ej rY stosunkLt do u,artości z dnla przl,jęcia śro<ikór.ł,tnvałl,ch do
użl,rlania. nrierzolrej rv szcze_9óllloścl okresenr uźl,rvania. zdcllnośclą ri,r,trrrirczą. jakośclą prcldukttirv.
uzvskirvatrr"clr Z.1 polllocą ulepszont,ch środkórr,tn\.ałr,ch 1 kosztatni lch eksploatacjr. W razie tnrałeso
odłączcnia od datlego środkir trrr.ałego części składorrej lub pcrytbrr,lnej rrartośc początkorvą tego środka
zlnntejsza Się (od następncgo rrllesląca po oclłączcnlu) o róŻnicę Irlięclzr, ceną nab},cia (koszlelll \\l,t\\(lrzclua
odłączone1 części]. a przl,padąącą rra nią. rl okrcsie połączcnla. _śunlę 0dpis(j\\, anofiyzacr,jnl,ch obliczoną przl,
zastos0\\,anlu mctodv anlortvzacli i starrki itnlortr zac1,1nc-j sto50\\anei przv obllczcntu od|)lso\\
alnortvzacvJnvch tcgo środka tnrałegir, .leżeli trrjłączrlna częśc zostante nitslępn,c prą,łączona do inneqo środka
tni,ałego- ,,r nllcslącu przr iączeiria zrl iększa sre \\ artośc poclątko\\,ą ieg,o ]nilcg{l środtria o rciżnicę. o ktorą
zlnntejszoltośrotlel,.odktcireeotęczęścrltilączonozgt-.dtltezań !6gust, i6i 17ustair1 opodatkll
docltodorrril ocl osilb pralrrrl,cb. \\'artośc irtlczątktllla śrtldktill trri ilil ch tlraz Llnlorzcttjc podlegirją aktualizacji
\\\ cenv na rraruttkach określonl,clt * odrębnr ch przepisaclł, Aktualizar,ji rrrccn1, środkórł. tnlałr,ch drllionu.je
się przr zastosorvanlu tltetod} szczegillo*r,j. ktrira polega na plzejlczcl-tttt \vŁirtości początkt)\\,.,j i
do§'clrczasorve_uOumorzenlaposzczególrrl,chśrodkórl,tnl,ałl,chprzezrr,skaźnikprzcllczcntortr Srodki tnrirlr,
rr, budou ie (inwestvcjc) zarórł,tro rr ciągu roku obrotclrr,ego. _jak i na dzrcń btlansorvl rvr cenia się rł,edług
rzeczl,rviścic polrlesiclnl,clr nakładcjrr, (kosztu \v\ t\\,orzenia lub ccnt, nabr cia), Zbion biblioteczlre rł,ł.,cenia slę
rl'trakcic roku obrcltorvego i rrprorladza do elr,idenc.ji szczegółclrve1 r.r,edłilg ccnl,zirkupu. a rv przl.padkrr
cltrzvtrrania lr lbnlrlc dirrorriznv rl,1,cenia się rv rrartości tlkreślonc-j rr ltlllorvie darorviznt,. natolniast przv braku
\\,\,cen\- rrartoŚc zblortlrr \\\,celllŁt sie komisl,jnie. tak rijrr,lrleż rv 1lrzr",lradku tljarulonej nachl,r,żkl. rv ilparcitl rl
szllcunek lch aktualne| rrtrrtoŚct, \\'artoścl nienlaterialne 1 pra\\]lc rrl,cettia się lye ccn nabl,ciir. a rv przvpadku
nteodpłatnegri przckazanta rvg r.r,arttlścl okrcślonej ri, dokunlcnel e prz}.|ęc l J

9 zakuptone nlateriirł1
odnosztl1-lc są bezpośredrrio
\\, clężar kosztórv lr dnlrt ich
zakuplt

Materiał'" zakLLpione rvtrakclc roku i zapasr. matcriak]\v z lat ubległlch ujnlLrje srę rr erł,idencji szczegółclue.j
ilościowo-wafiościolvej rved}ug cen zakupu, f'rzljęte clclstall,nratertałórv. na ktilrc brŃjeszcze faktrrr
(dostail,1 triefirkturorvanc). ri,edług dorroclu przr 1ęclą. 11,cenia slę rr ccnacli zakupu, Bezpośrcclnte kosztv
zrr'iązane z zakupem tnatertałórł,. takre jak kosztr transportu, załaclunku. lr1,1adunku. ktlsztv ubezpieczenia
przesllkl. elliclenclonuje slę \\,kosztv.lednostki rv okrcsic ich poniestetria. N{atcrlałr,uiarrniturc .r ]]lcuJęte \\

err tcienc1l ilośctorł,o-rvar-tilściolr ej LrjnrLle slę rlcdlLrg cenv zakuprt podobnego. co do rodzł_lLt 3srlfl1 111ęn1,,

llatcriafu 1rrb pqlrzez Ltstalcnic rł,artości godzilvcj. Ilrlidcnc-lę allailtvczllą 1]]atcrtalórv proriaclzi się rvedłLrg
klas1 tikac'li rllciatltiirl bLrdżetoril,ch rl rrjęciu ilośclorro-rrartośctclllvtt,l datrc do eu,ident,ir ptrmrlcnicze_i
u'protiadza się na blcżąctl Nie Lrjnruie się na Jłoncie..3 l0'' nraterlałtlrt,zll,racanr.ch d0 magazvnu. które utracił1,
srrtlją pienirlhą rl,artośc. a nacia.lą się tkl rlalszego rrvltorz\stllnia Są ohlęte erridenc,ją pozakslęgo\\,ą.
r l ościorr ą.

8 rrlccniane rr g rl artości
nomrnalnc1

Srodki pieniężne rł liasic l na raclrunkłch bankolrr ch rvr cellia się rl x,afiości tronlitlalnej, Środki pieniężle
\\'\rażolle rv rritltttitc]l obcl,clr rllct:nia się uie póżrir1 liiż lra koniec k\\,artału, rvedług zasad oborviązirjącl,ch na
dzleń bilansolrr,. po oborlipując\ln na tcn dzień średrriIn kursic oglosztlllvnl dla danc,j u,alut),przez Nt]['
ll-ależ-tości izoborviązania.jednostkl \\\cenlll slę rr li,r,sokoścl \Tnragiuące] zapłatr. Należlości l zoborr.l7ania
\\\ rażone \\ \\ alutirch obc) ch lrl,ccnia się nie późnlcj nlż na konlec lłrvartału. lvetlług zasad clborviąZLrjącl,ch na
dzleń bllansorrl- po oborvi7ując\I1l na ten clzicń średnint ktrstc ocłoszonvnl dla darrej rvalu§,przez NI}P,
()dsetkl od należlrości i zoborviązań u.jnluje srę rł kstęgach rachunl<olrlulr rv nionlencie ich zapłatr.,. lecz nie
ptlfuiej niż pod datą ostatnlcgo dnia k\\arlaht il,rrr,sokości odsetek nalcżl}"ch na koniec tego krvaItału. Na
koniec roku lr-r kazltjc się rl bilansie krvtltę należnvcli odsetek. t]. naliczoll\,ch. lecz nie tliszczorrl"ch, lVrrlik
finallsclwv Jedriostki stanorvi różricę tłrtędzr osiąlrnlęt),n-ll przez.Ieclnostkę przrcliodanli ll prllllcsitlnr llll
koszttrnri, \Ą]vntk finansorłł,.lednclstkl ustalanv 1est na podstarł,ic crvlderlcji na kontach zespołlt ;1 - Koszt1,,
lr,cdług rodzajórr t ich rozltczcnic oraz zespolu 7- lłzl,chodv. ciochodr.i kosztr,,

Inne in

ll. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)

Rodzaj Zlvięl<szcnia

Lp. Wyszczegól
nienie

Wartość
początkowa

(brutto) stan na
początek roku
obrotowego

Aktnalizacja \abl,cia przemiesz czenia
}Ye\\,l)ętrZne

lnne Ogółem
zwiększenia
(3+4+5+6)

(2) (3) (1) (5) (6) (7)

l Wartości
1icmaterialnę
i prarvue

3 99l 323.25 0,00 I45 976.48 0.00 ),15 16121 42I 143,69

t srodki trrvałe 569 176 060.39 0.00 l9978]]l82 0,00 19 9]1 61,1.]_s 39 909 9]]..17

1,1 3runt,v J? .170 l 5l{ 90 0.00 l l06 175.3( 0"00 0,0( l 106 ll5.]6

11.1

i§1-1oSc

u

0.00 0.00 {) ()() 0.00
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terVtorlalne8o.
prZckaZ\,\\,ane

u^1kowitnie
wieczvste
l1ln\Jnl

podmiotom

],,2 Brrtll nlti.
lokaie i

obiektr
inz_v-'rricrli

lądolve.j i

lvodnej

2,1I 955 ,r5 j.3,1 0.00 ó 99l 773.83 0.00 ]]6C) 1 0].50 l j60 876.-:8

1.3 Urządzenia
:echniczne t

n]asZ_Yn\,

92 209 |45,,70 0.00 2 4]8 263.51 0.00 3 óó3 86,ł,6! 6 082 l28.1!

1.4 Srodki
lransportu

l00 9l2 540 7,ś 0.0t) 139l 992,22 0,0c 6 588 l]8,1_2 l0 980 t]76..1!

1.5 lnne środki
tnvałc

86 ó0':l 86 l .70 0.()(] 5 070 l 13.25 0,00 9 309 7ó2,8t 1.1 379 876.05
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2 sroclki tnvałe
placórvek

0.00 0 00 0.00 0.00 0,0l:) 0.0()

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwalych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)

Rodzaj Zmniej szenla Ogółem

t,,p, Wyszczegól
nienie

Aktualizacja Rozchód (np.
likwidacja,
sprzedaż)

I'rzcnt iesz czenia
}} e\r,nętrZne

Inne Ogółem
zmniejszenia
(8+9+10+11)

Wartość
początkowa

(brutto) stan na
koniec roku
obrotowego

(2+7-12)

(8) (9) (l 0) ( l1) (1 2) (13)

l Wartości
niematerialne
i prarlne

i:).00 532 758.1]2 0,00 (].0l 5_:2 758.82 _r 879 708.1]

] srodki tnvałe 0.0(_) 8 735 208,78 0,00 16307 971,74 25 04.] 180.52 58,1 042 8l2.3.t

ll Ijrunt}, 0,00 000 000 707 652.5t 707 652,50 ,17 1]68 68 1.76

1.1.1 Gruntr
5tano\\,iące
rr,łasnośc
jcdnostki
samorządu
terytortalnego.
przckrrzt,rvalre

rrĄ,tkorr anie
\YlecZ\ Ste

intrl,tll
pochnitltonr

0.()() 0,00 0,00 0"0t) 000 0.00

1,2 Btld1,1lki.
lokaie i

obrcktl
inzwicrii
lądorvej i
rr odnej

() ()() ló8 128.27 0.00
,76,7 980,26 936 l08.5 2.18 380 l2l.]9

1,3 [-lządzenia
tecliniczne l

nlaSZ\ nY

0,00 4 449 I51.1-2 0.00 0,00 4 .1.ł9 l 54.72 9l 842 l 19 17

1,4 Środki
tranSpofttt

0.00 6,16 ll00 6] 0.0t) 7 598 l 12.1,1 8 2,1,1 !] l 2.8 l ] 03 6(18 50.1.,13

1,5 lnne środki
tnvałe

0.0() 3 4,1I 125.1,ż i_).0() 7 2j] ]26 8,1 l0 705 _151.96 90 28],185.19

2 srodki tnvałe
placórvek

0,1]0 0.00 0.01.) 000 0,00 0,00

1,1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)
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Lp. Wyszczegól
nienie

Stan
umorzenia

na początek
roku

obrotowego

AktuaIizacja ,\ nl ortlza c.ja

za rok
In ne

zrliększen ia
lnne

zmniejszenia
Stan

umorzeniil
na koniec

rolłu
obrotorleqo
(l:1+l5+l6

+17-18)

Stan na
począte|ł roku
obrotorl ego

(2- l J}

stan na koniec
roku

lbrotowego (l3,
19)

(l1) (l5) ( l6) (17) (18) (l9) (20) (2l )
I Wartości

nteniaterialne
i prarvne

3 9l8 372,43 0,0( j9 l ót).ł.99 0.00 532 758.8] 3 777 218,65 72 950,7,7 1 02 489.47

l śroclki trrvałe ]90 7_r6 091_6_1 0,0t 32 78l 464^29 ] 0?] 068.35 25 ,726,754.I0
300 88.1 87,r. L7 218 1I9 965.16 283 l57 939.1 7

1.1 3runt1, ().()() 0.0t 000 (] ()() 0.0L) 0.00 1,7 470 158,90 .17 868 ó8 1.76

1,1,1 Grltnt1,
stanorr,iące
rrlasnośc
.]cdnoStkt
sanlclrządu
tcn,torialncgo.
przekazl,rl ane

un tkorr an ie
\\ lecZ},stc
inn\rn
poclnrlotonl

0,0{) 0.0c 0,00 ().00 0.00 () l)() 0.00 0.00

12 Budvnkr.
lokale l

oblektv
inn nlcrii
lądou,ej i

uoclne j

60 8,18 9]_].95 0,()() 6 963 l91,68 l 9 385.03 26l 301,99 6,7 5,J0 208.67 l81 1064l9,39 l 80 809 9 l 2.52

1,3 I irządzctiiir

tcclrnicztrc l

nlasz\ n}

68 178 844,47 0.00 5 587 933,1 2 266 901.8,7 5,752 66,7.3 70 ]8l 0l].l I 24 030 301,23 23 56l 107,06

1,1 Srcldki
triulspol,tu

77 751 060.52 0,00 6 997 8l2,95 ,762 
91,7,I 9 0l l ,182.8l: 7ó 500 337.80 23 l81 480,23 2] ]68 l66.63

1,5 lnne śrotlki
trrłałc

83 97,7 255,69 0.00 ] 
,i )-]) s )6 51 24 834,32 l0 70l 301,9ć 86 ,ś33 _r l,ł.59 ] 6] ] 606.0 l 3 750 071.20

1.2. Aktualna wartoŚĆ rynkoro3]!I9g!Ór"_1|oułych1lo§m dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:
Lp. Grupa rodzajowa \\'artość netto (stan

nt ltoniec rol<u

obroto$,cg0)

\\'artość rvn litllla Dodatkowe infoińacje

1.1 Grunt} {) ()() 0.00

1.1,1 rv tr,nr dobra ku]tttn, 0,00 0.00

1_ż Budvnkt. Iokale i

obtektv inżl nierii
lądox,e.j t rvodlre.j

0.00 0.00

1,2.I rł,Nm dobra kulturl 0,{)(] 0,00

1,3 l)rz,ądz.cnia
techniczne l

ma5Z\ll!,

0,00 0.00

1,3,1 iv §"tn dobra kulturr ().0| 0.00

1.4 Srodki transpotllr 0,0(] 0.00

1.4, l l,v t_vm dobra kultury 0,00 0.00

1,5 Inrrc środkr trrvałe 0.00 0,00

15l rr t.",nr dobra kultlln, 0"00 0.00

l.J.
Lp. Długoterminowe

aktyrła
klrota dokonatlvch rr trakcic

rtlku obrotoll,ego odpisółr
a ktualizrrj ącvclt,tl artość

dl ugoterrn inorr 1,ch aktvrł,ćrw
trllalvc h

Dodatkowe informacje

1 ticfinansorve 0,00

2 finansorl,e 0.00

https://ebs-trezor.mf .gov,pl/OA_HTN4i,/OA j sp?page-/drn/oracle/apps/xxext/rep/xxre... 29.03.2O19



I l lrłitrlo\(!l1]lllt,\\ l ;llt,Il,.l-łlultllrt ./l(lkJll/(\\\alt\r\l}llr,|:gu\\rlsri P|r,ń.krll lVulir.1 ldzir} ]55łr2rq0nd/ialcc 
l

| |uątk,,rrin}ell rrici,,}sclc | |1.1.1.1 l\,rrierzehllll 3r,untu 0.,loo.]h.r KSI 0jrl, 
I

1.5.

Lp. Wyszczegól
nienie

Wartość nieamortyzowanych lub
nieumarzanych przez j ednostkę

środków trwałych, używanych na
podstawie umów najmu, dzierżawy

i innych umów, w tym z tytułu umów
leasingu

Dodatkowe informacje

l Grunty 0.00

ż Budl,nki.
lokale i
obiekt1
tnżl,ntertl
lądorve.j l

rvorlne.j

0.0L)

J L-l rządzenta
technicznc l

ITIaSZY llV

327 8 l2.0(: Wanośc obcr ch środktjrv na podstarvie ttmórv użl,czenia od podrrriottirł,zewnętrzlrych,
grLrpa.1 iiST - I1lasz),n}. urządzelia i apara4,ogólncgo zastoso\\,ania rl krvocic
5553-ł.79zł. grLrpa 6 KS-l' - tlrr.ądz,enla techniczne rł,kwocic 272271 .27z.ł

4 Śroclki
tranSporttl

2 l9 0.19.82 Wartośc obcl,ch środkiilv na podstarvie umórł, uż\,czenia od podmiotórv zcrvnęffzny,ch
grupa 7 KST - sanloclrocl1, osobolve

5 Inne środki
trwałe

190 9tt[t,.1tJ \Ą'artośc obcvch śrotlktjrv tra podstarvic umilrl tźr,czcnia od podnriotilrv zervnętrznvch
lrupa 8 KS l' - lltrzędzia. przl rząd1 . rltchomości l rrl,ptlsiżenie
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1.6.

Lp. Papiery
wartościowe

Liczba posiadan.vch
pa pierólł,

rva rtościorr,l,ch

Wartość
posiadanych

papierów
wartościowych

Dodatkowe informacje

t Akcje i udziałr, 0.{X] 0.00

2 Dłtlżne paplcn
lr arklścior,r,e

0,()() 0,00

J lnne 0,00 0,00

1.7. Danc o cl<lpisach aktualizu.jąclch rrartość należności, zc wskazanicm stanu na początek roku obrotolvego, zwiększcniach.
łr,vkorzvstaniu. roz*,iązaniu i stanie na koniec roku obrotolvego. z urvzględnicniem należnoŚci finansolvl,ch jcdnostek samorządu
tcrYtorialncgo (stan poĄcztk Zagrożon},ch)

Lp. Należności Stan na początek
roku obrotowego

Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie stan na koniec roku
obrotowego

1 N alcżrości krótkotcnlllnorvc 4 707 {)99.,ł5 l 34.1 33 1.16 l:]81 233.69 62 3 66.82 1 607 830, l0

ż N ależrośc r dłtigoternitliori e 0,0( 0,00 00l: 0,0( 0.00

-) ł.ączna k\\ota. 4 707 099,45 1 344 331"1 1 ]8 i 233.69 62 366.1J2 1 607 830,1

1.8. Dane o strnie rezerlv weclłttg celu ich utllorzenia na początek roku obroto*,ego, zlviększeniach, }y},korz!,staniu. rozrviązaniu i stanie
końctlrt 1 nl

Lp. Rezerwy
według celu
utworzenia

Stan na początek
roku otlrotowego

Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie stan na koniec roku
obrotowego

Dodatkowe
informacje

l Rezcnłry na
ptlstępolvania
sądorł,c

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

2 1nne 0,()l) 0"00 0.0| 0,00 0.0(

J Ł,ączla
k\\,ota.

0,00 0,00 0.0( 0.00 (). () (.

1.9. Z,obolviązaIlia dlugotermirtolve o pozostalrm ocl dnia bilansol,ego. przellidl,rvanl,m umorr,ą ltrb lr,l,nikającvm z innego tl'tulu
pra§ nego, okresie splat,v

Lp. Okres spłatv Kwota Dodatkowe informacje

a rorłłżoj 1 roku do 3 lat 0.0(

b port,_vżej 3do5lat 0,0(

c porr,vżej 5 lat 0,00

ł-ączna kr.r,ota. 0,00

1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing
y), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny
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1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)
Rodzaj KWota W tym na aktywach Inlbrmacie

Lp. Forma
zabezpieczenia

zobowiązania zabezpieczenia tr§,ał\,ch obrotolr 1,ch Dodatkowe informacje

1 Kaucla 0.()0 0,00 0.00 0 0()

2 Htpoteka 0.00 0.00 0,00 0.00
3 Zasta\\ (\\,tYl]l

-ejestrorr,r lrib
;l<arborvr,)

0,00 0"00 0"00 000

4 Wekscl 0"00 0,00 0,0t) (].0()

5 I)rzerrłaszezctlle tta
zabczpieczenta

().l:)0 0,00 0"00 0_00

6 Cili,aranc, j ir bankolva
ltlb ubezpteczeniolł,a

0,00 0.00 0,00 0.00

7 lntre 0,00 0,00 0"0t) 0.()0

8 ł-ączna krlota 0.00 0,00 0.00 0,00

1.12.Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przezjednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych,
niewYkazanYch w bilansie, re wskazaniem zobow majątku jednostki oraz charaktóru i formy tych zabezpieczeń
Lp. Rodzaj

zobowiązania
warunkowego

Opis charaktcru zoborviązania llarunkorvego, \y t},m czv zabezpieczone na ma.jątku
jcdnostki

Klvota

1 Ntcuztlane
:oSZcZenla
rr ierzvciell

0,00

2 !jdzielone g\\,aranc.]e

, poręczcl]1a
0.0(

3 nne ()"0|

4 l -ączna krvota 0.00

1. 13. 1 Czynne t ozliczenia m iędzyokresowe kosztów

Kod 
I C]n,nne R\IK Kwota

1.13.2-6

Lp. Rozliczenia
międzyokresowe

Informacje dodatkowe Kwota

13.2 Czvnne RMK - lnne 0,0(
l3,3 Klł,ota czvnnr,ch rozliczeń

nliędzr okrcsorr vch
kclsztólv ( stanorvtąca
różni cę nllędzY rr arLośctą
otrz\ ll]an\ ch l'iIransorł,r ch
składllikórv aktvrvórr, a

zobolvl7anlcm zapłatl za
nie )

0.0(,

13 4 Bicme rozliczenla
międzvokresorve kosztórr

0,00

l3,5 Iioz1 iczelria
nl iędzr,okresolr e

przvclrodórr,-
rórrlOrr artośe1

o1rzrrłlanvch lub
należnycIr dclchodcirv
budżetorvl ch dotl czącvclr
przl,szłvch 1at obrcltorrrch.
\Y tYlll Z tl,tułu umiirl,
długoteminorvr clr

ll-ależtości dlttgoternlinorr,c z ir tuiu dochtldcjrl budzelorvvch l 31 680.58

l3 6 liozliczcnia
lrr iędz1,okresorve
przvcl,totltirr - iIrtie

\\'artość u.iarllitxll,ch szkód ry aktlrrach obrotorvl cli i rzeczolyr, ch .jeclnostki, Szkodr. rvg
I'r,tulórl,, Odszkoclorvania - 9003 8.8.1. Lącznośc - t 3 t 66.5 8. Transpclfi - 3 97 1 75. l 3.
Llzbrtljenlc i teclr,specjalna - 57212.02. [,]nlutrtlurorlanie -'ł183.62. Srodki zlrlnclścr -
l00^00: Adnlinrsftacja i utrz\.manlc obrektólr.3396.36. Rcnron{r, i Inrvcstvc.je - 26826.60

592 ()99. l5

https://ebs-trezor.nrf .gov.p1/OA_HTML/OA.Isp?page:idmloracle/appsixxext/rep/xxre.,. 29.03.2019



1.14.Łączna kwota otrzymanych przezjednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp. Opis Kwota Dodatkowe informacje

I ł-ączna krvota
otrzlrnanvch przez
jednostkę givaranc.1l i
poręczcń
lrlcllt,kazanvch rr,

bll ansie

7.ł53 l82.75 Krvotę stanorł ią grl,arancje ubezpieczeniorre i bankorve z t1 tulórr,. należ!,tego r,r,l,konania
kclntraktu,lttlllorr1. usuntęcia rł,acl i ustcrck_ zrvrotu zaltczki dokonl,rłarc głórłrrie przv realizac.ji
zadań lnu,cs5 cr,lnvch.
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J. Innc Inlbrrnacjc nie llymienionc poł,y,żej..ieże|i mogłvbl,rr istotnl,sposób llplvnąć na ocenę sy,tuacji majątkorrc,| i linansorvcj tlraz
ł,vnilł fi nansolll, jr:dnostki

Lp. lnnc lnformac.jt Opis
3 Innc Infbrnlac.lc nle \v\lnienifi]e pollł,żej..jeżeli mogh,b1, \\ 1s1(,t]1)

sposób rvpłr,nąc na ocellę svtuacli nla.;ątkorve.j i finan_solr,r1 orirz
rwnik linatisollł jednclstki
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1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp. WyszczegóI nienie Kwota Dodatkowe informacje
] Jdpralrl cnren,talne

l rentorvę
1 16I l20."t2 i)dprarr1, cnlen,talne i rento\\,e pracori.nikórł

ż \agrody,
ubileuszorve

1 l13 980_25 N agrodr. .j ubtleuszorve pracolrrrlkilrr,

_J Inne 36 6,ł9,ł63.76 \\'szelkie śrr,iadczcnia rlr.,płacone pracor,rrrikonl bez rvr lragrcldzeń

4 l(rvtlta razcnr ,15 554 564..13

1.16. Inne informacje

Lp. Opis Dodatkowe informacje
1, 16 Irrne inlbrmaclc

2

2. 1. \\'vsokość odpisólv aktualizującvch § artość zapasórr

Lp. \Yl,szczegól nienie Kwota
1 N4 atcri ałr., 0,0C

2 Półprodukt1, t produkt\ §, 10ku 0.00

J Prtlduktl solorve 0,00

4 Tonary 0.00

5 kuota rtzetll () ()()

tr§ałvch w btldollie ry roku obrtrtorł,r,nr

l.p. Wyszczegó| nienie Kwota
1 Koszt \Wt\\,orzenia środk(lir tnvał\,ch rv budorrle (),()()

ż W tl,m - odsetki 0,00

J W t\n - różnlce kursorve 0,00

2.3. Przychody lub koszĘ o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiĘ incydentalnie

Lp. Wyszczegól nienie Opis charakterl zdarzenia Krvota
1 Prn,chod1 - ri

nadzrrl,cza.jne1 rr afiości
0.00

2 Przl chody - które
n1 stąpił1 tncl dcntalnie

0.00

) Kosz§, - o nadzrłł,cza.jne.j
\\,artoścl

0,00

3 Kosztr, - ktilre rrl stąpiłr,
inci,dcntalnie

0.00

2.4. NależnoŚci z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
wykazy,wanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
l.p, Wyszczegól nienie KWota
2_,t Należnoścl z tl'tułrr podatkórv reaIizor,t,atrl,clr przez c}rgan),podzrtkorł,c podległe ministrorvl rvłaścirlelrru clo sprarv

tlnansórv publtcznl"ch rrl,kazl,u anvclr rv sprarvozdaniu z rrt,konania planu docIrodtir.v budżctorłl"ch
().0(

2.5. Inne Informacje

l.p. Wyszczegól nienie Opis Kwota
2,5 Inne infbnnacje 0,0(



Ciłótvtlr Księgorłr,

Anna (]ichocka

29-03-20l9 l1.55:]5

Page 8 of8

l rrprllvażl ienl a Kleroivtrilra Jednostkl

\liroslalv Jedl,nalł

]9-03-20l9 l 1,59,:16
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