INFORMACJA DODATKOWA

Wprowadzenie do sprawozdania finan.owego.
1.1.

Nazwa jednostki

1.2

Siedziba jednostki

1.3.

Adres jednostki

1 4.

Podstawowy przedmiot dziatalnosci jednostki

kierowanie podstawowymi rodzajami dzialalnoSci publicznej
2.

Wskazani. okresu objetego jprawozdaniem

3. ILzalze.prawozdanie.in.n.ow.z.wi.radan^^^
4

0m6wi«ni. przyjetych zasad rachunkowo.cl, w tytn m.tod wyceny aktywow I pasywiw (takl. amortyzacji)

Aktyw.ipa.yw. wye

wed.ug za,ad okr.«onych w ustaw, o racHunkowo^i orazw ^^SStS^^^SS^

potrzeb ujmowania w k.iegach .rodkbw trw.tych oraz warto.ci n"™""'^ ' P™^ K^iokonu ".i, pomni.jsz.ni. o odpisy umorz.niow., a taki. z tytulu utraty trwa.
«n .to.ow.nych w obroci, rzeczami te9o .amego rodzaju i gatunku, z uwzgledmem.m ,ch .Unu , .topm. zuiyc.

5.

Inne informacje

Dodatkowe informacje i objainienia.

n,m,,eria1nychiPr.wnych,»wi.^^

1.2. Budynki, lokale i

1.1. Grunty

oblekty intynH

1.3. Urzadzel

to "

ISdowej i wodnej

11600

IZmnielszenie wartoicipocisflcowej

1378985,04

3570053,53

Iw.rtosi - stan na koniec roku obrotowego (BRUTTO)

484742,47
47040

70100,84|

0

26690,981

0

16881.511

lUmoraenie - .tan na pocz^tak roku obrotowago

\Zmnkjaier\ia umomnla
Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego

Iwartosi nelto skladnikbw aktywdw:

117274,241

- stan na pocza.tek roku

1JL

4969201

9772866^

3472617,311

132440461

3383365,97|

Aktualna wartosc rynkowa irodk6w trwalych, w tym dobr kultury - o lie jednostka dysponuj. Ukimi informaciami.

dzialki 2321/36.2320/36,2323/36.2327/36,2328/36 0 powierzcnm

Urza.d Gminy nie dysponuje informacjami o wartoSci rynkowej pozostalych srodkdw Irwalych
-■/-■
Urza.d Gminy nie dysponuje mtormacjami o wanosci lymunq >»****-,<*• •■

Kwo« dokonanych w trakc, roku obro.ow.go odp,.6w aktuaUzuJacych w.r,o44 aktyw^w «w,,ych odn,bni. d,a d.ugot.rminowych .k*w6w ni^nanaowych oraz d.ugotrw.iych .k^w6w
'•*■ flnan.owych.

1.4.

Wartoii grunt6w uiytkowanych wi.czy.cie.

Wartoi* ni.amortyzowanych lub ni.umarz.nych prz.z j.dno,tk, srodkbw trwalych, uiywanych n. pod.tawi, umow najmu, dzi.rz.wy i innych um6w, w tym z tytufc umc-w ba.ingu.

1.6.

Uczba oraz wartosd potiadanych papier6w wartoiciowych, w tym akcji I udzialdw oraz dhjinych papi«r*w wartoiclowych.

I—

W"

Dan. o odpisach aktualizuj,cych wartosd natetnotci, z. wskazani.m stanu na pocz,t.k roku obrotow.go, zwi,k«z.nlach, wykorzyttaniu, rozwl,zaniu i stani. na koniec roku obrotowego

z uwzglednleniem stanu naleinotci finansowych j«dnost«k samorza.du terytorialnego (stan zagrozonych pozycz«k)
TabelaNr7

L.p. I

Gaipa naleinoici

»,nn.no<:z>t.krokul
(wg u ktadu bilansu)

obrotowego

Zmi—.t«™ w trakci. roku obrot ow«90
imniejszenui
zwifkizenia
wykonystani«

1

stan na koni«

obrotowej

| v JAM Nalsznoid cHugotefminowe
2

BII.LNaleznoi ^ z tytuiu dostaw j i ■be

3

B II 2 Naleznos :i od budzetow

0,00

0,00

SII 3 Naleznos =i z tytutu ubezpiec ren

sp olecznych

0,00

i inn ych

6wiadczeri

5.

B II4. Pozostal* \

0,00

naleznosci

Dane o stanie rezi >rw wedtug eel j ich utworzenia

Tabia Nr 8
ienie

1

Rezerwy dtugot erminowe ogoiem i ia poz ostate koszty

2

Rezerwy krotko tetminowe ogoiem

3.

3

napo; lostale

na pocza.tek roku obrotovwgo, zwiekszeniach, wykorzysUniu, roz wia,zanlu i stani. koiicowym

Sten na poczqtek roku

Zwl»k«zenle w clasu

obrotoweoo

roku

Wykorzyttanle w

Re zwiqzaniewclqgu

claguroku.

roku

Stanrwkoniei ; roku
obrolowe< Iff.

0,00
0,00

koszty

Ogotem rezen 'y

0,00

0,00

Podzial zobowiazan dlugoterminowych wedlug pozyeji bilansu o pozostatym od dnia bllansow.go, przewidywanym umowa., oknwi. splaty:
a) powyiej 1 roku do 3 tat,

b) powyiej 3 lat do i lat,

c) powyiej S lat

Kwota zobowi,z.h w sytu.cji, gdy jedno.tka kwalifikuje umowy leasingu zgodni. z prz.pisami podatkowymi (leasing operacyiny), a wedtug prz.pi.6w o rachunkowosci bylby to Lasing

1 10- finansowy lub zwrotny z podzialem na kwote zobowia.zan z tytulu leasingu finansowsgo lub leasingu zwrotn.go.

nia z lytuta k»«ng<j «nan«o»«go zooHni. z przeptoni 0 i«*unkowotci

ta.czna kwott zobowiazah zabezpieczonych na majatku jednostki ze wskazaniem charakteru I formy tych zobowia.zah

taczna kwota zobowiazan warunkowych, w tym rownioz udzielonych przez jednostke gv.ar.ncji I poreczen, takie wekslowych, niewykazywanych w bilansi. ze wikazaniem zobowiazan

1-11 zabwpieczonych na mafotku Jednottki oraz charakteru i formy tych zabezpieczen.

Tytut zobowiazanls <

Wykaz i.totnych pozycji czynnych i biernych rozliczen mi,dzyokresowych, w tym kwot, czynnych rozliczen mi.dzyokr.«owych kosztbw stanowi^cych rdinic? mi?dzy warto.ci?
otrzymanych finansowych skladnlkaw aktyw6w a zobowiflzaniem zaplaty za nie.

enia mi^dzyokresowe koszti

optacone z g6fy czyntze

1.14. ta.czna kwota otrzymanych przez jednoitke gwarancji i poreczsh nitwykazanych w bilansie

Wytzc»g6lnienie

1.15. Kwota wyplaconych irodkow pienifinych na iwiadczania pracownicza

1.16.

Inn* informacje

Odpis na ZFSS wynosi: 31 815.21zl
wynosza:2.398.093,33rt

2.1.

Wytokoic odpisow aktualizujacych wartoS6 zapasdw.

2.2.

Ko.zt wytworzenia irodk6w trwatych w budowie; w tym odsetki oraz rdznice kunowe, ktir. powiekszyly koszt wytworz.nia irodk6w trwalych w budowi. w roku obrotowym.

KosztwytworzeniaSrodk6wtrwa*ychwbudowiewtym:

, W6re powi^kszyty ter

2.3.

Kwota i charakter poszczogdlnych pozycji praychoddw lub kosztfiw o nadzwyczajnej wartoici lub ktdre wystqpily incydentalnie.

- tttire wstaprty incydentalnie

o kwocie naletnoici z tytulu Podatk6w walizowanych przez organy podatkowe podiegle ministrowl wtaichwmu do spraw finan«6w publicznych wykazanych w sprawozdaniu
z wykonania planu dochodow budietowych.

1
2.

udziaty w podatku dochodowym od os6b fizycznych

9 200 333,00

udziaty w podatku dochodowym od osob prawnych

254 339,10

wptywy z podatku od dziatalnoici gospodarczej os6b fizycznych, optacanego w formie karty

1 g 73g 6g

podalkowej

2.5.

4.

wplywy z podatku od spadkow i darowizn

5.

wptywy z podatku od czynnoici cywilnoprawnych

91 724,38

429 966,00

lnn« informacje

oc«na sytuacji maja.tkowaj I finansowej oraz wynik finantowy jadnostkl.

5

WOJTGMINY

GOCZALKOWICE - ZDROJ

