I.

INFORMACJA DODATKOWA
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

1.
1.1

nazwa jednostki
Urząd Gminy i Miasta Odolanów

1.2

siedziba jednostki
Odolanów

1.3

adres jednostki

1.4

ul. Rynek 11, 63-430 Odolanów
podstawowy przedmiot działalności jednostki1

2.

Zapewnienie pomocy organom Gminy w wypełnianiu ich zadań
okres objęty sprawozdaniem

3.

od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne?2
NIE

4.

5.

przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji)3
Przyjęte zasady rachunkowości wynikają wprost z przepisów.
inne informacje4
Rada Gminy i Miasta Odolanów ustaliła wykaz wydatków oraz plan finansowy wydatków
zamieszczonych w budżecie Gminy i Miasta Odolanów na rok 2018, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego w kwocie 4 570 651,26 zł oraz określiła ostateczny termin dokonania tych wydatków na
dzień 30 czerwca 2019 r.

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia:

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
Zmiana stanu WNiP – od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.5
Wartość brutto na początek roku obrotowego
Zwiększenia, w tym:
1) nabycie

167 315,83
0,00
0,00

Przedmiot działalności określony w statucie jednostki budżetowej (lub określony w ustawie) lub przedmiot działalności samorządowego
zakładu budżetowego określony w uchwale organu stanowiącego JST o utworzeniu zakładu.
2
Należy wskazać, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli informacja została sporządzona na podstawie informacji jednostek
sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe. Wymienić jednostki.
3
Wskazać te obszary, w których zarówno ustawa o rachunkowości, jak i rozporządzenie MRiF dają kierownikom możliwość wyboru. Jeśli
stosowane zasady wynikają wprost z przepisów, nie powinny być opisywane. Podać tylko te informacje, które ułatwiają zrozumienie
sprawozdania finansowego, a więc dotyczą zastosowanych, wybranych zasad wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.
4
Opisać nietypowe dla jednostki sytuacje, np. przejęcie mienia ze zlikwidowanej innej jednostki czy też niewygasające wydatki.
5
Dane muszą być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w części Aktywa - A.I.
1

2) przemieszczenie

0,00

Zmniejszenia, w tym:
1) sprzedaż

0,00
0,00

2) likwidacja

0,00

3) przemieszczenie

0,00

Wartość brutto na koniec roku obrotowego
Umorzenie na początek roku obrotowego
Zwiększenia, w tym:
1) amortyzacja

167 315,83
148 657,27
13 760,03
13 760,03

2) przemieszczenie

0,00

Zmniejszenia, w tym:
1) sprzedaż

0,00
0,00

2) likwidacja

0,00

3) inne

0,00

Umorzenie na koniec roku obrotowego
Odpisy aktualizujące na początek roku
obrotowego
Zwiększenia
Zmniejszenia, w tym:
1) wykorzystanie

162 417,30
0,00
0,00
0,00
0,00

2) korekta odpisu
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego
Wartość netto na początek roku obrotowego
Wartość netto na koniec roku obrotowego

0,00
0,00
18 658,56
4 898,53

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych – od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.6

6

Dane muszą być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w części Aktywa - A.II.

RAZEM

Zmniejszenia, w tym:
1) sprzedaż

w tym: dobra kultury

ujawnienie

Inne środki trwałe

3)

Środki transportu

przemieszczenie,
inne

Urządzenia techniczne i maszyny

2)

Budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej

Wartość brutto na
początek roku
obrotowego
Zwiększenia, w tym:
1) nabycie

Grunty (w tym prawo
użytkowania wieczystego gruntu)

Wyszczególnienie

20 833 834,29

79 546 799,45

7 513 197,67

486 099,53

738 171,64

0,00

109 118 102,58

234 509,68
165 116,68

4 577 910,96
4 378 209,07

60 407,55
60 407,55

143 800,00
0,00

175 934,73
175 934,73

0,00
0,00

5 192 562,92
4 779 668,03

0,00

0,00

0,00

143 800,00

0,00

0,00

143 800,00

69 393,00

*199 701,89

0,00

0,00

0,00

0,00

269 094,89

76 209,44
76 209,44

1 027 812,76
0,00

92 423,67
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 196 445,87
76 209,44

2)

likwidacja

0,00

0,00

36 729,76

0,00

0,00

0,00

36 729,76

3)

przemieszczenie,
inne

0,00

**1 027 812,76

55 693,91

0,00

0,00

0,00

1 083 506,67

Wartość brutto na koniec
roku obrotowego
Umorzenie na początek
roku obrotowego
Zwiększenia:
1) amortyzacja

20 992 134,53

83 096 897,65

7 481 181,55

629 899,53

914 106,37

0,00

113 114 219,63

289,20

17 063 927,10

3 089 661,00

216 794,68

513 306,38

0,00

20 883 978,36

14,40
14,40

3 352 889,51
3 351 810,16

830 230,44
830 230,44

186 547,45
45 144,08

123 437,83
123 437,83

0,00
0,00

4 493 119,63
4 350 636,91

0,00

1 079,35

0,00

141 403,37

0,00

0,00

142 482,72

0,00
0,00

7 096,30
0,00

82 474,43
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

89 570,73
0,00

2)

przemieszczenie,
inne

Zmniejszenia:
1) sprzedaż
2)

likwidacja

0,00

0,00

36 729,76

0,00

0,00

0,00

36 729,76

3)

przemieszczenie,
inne

0,00

***7 096,30

45 744,67

0,00

0,00

0,00

52 840,97

303,60

20 409 720,31

3 837 417,01

403 342,13

636 744,21

0,00

25 287 527,26

20 833 545,09

62 482 872,35

4 423 536,67

269 304,85

224 865,26

0,00

88 234 124,22

20 991 830,93

62 687 177,34

3 643 764,54

226 557,40

277 362,16

0,00

87 826 692,37

Umorzenie na koniec
roku obrotowego
Wartość netto na
początek roku
obrotowego
Wartość netto na koniec
roku obrotowego

* W pozycji tej znajduje się:
- kwota 38 457,40 zł dotycząca ujawnionego budynku gospodarczego przy ul. Bartosza w Odolanowie,
- kwota 121 227,49 zł dotycząca ujawnionego magazynu obrony cywilnej przy ul. Krótkiej w Odolanowie,
- kwota 40 017,00 zł dotycząca ujawnionego budynku szatni sportowej w Gorzycach Małych.
** W pozycji tej znajduje się:

- kwota 947.173,36 zł dotycząca wydatków na zadanie pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 445 Ostrów Wlkp.
– Odolanów w zakresie wykonania ścieżki rowerowej” w wysokości. Inwestycję prowadzono w latach 2016 – 2018.
Nakłady w poszczególnych latach wyniosły odpowiednio: 28 000,00 zł; 350 488,83 zł; 568 684,53 zł. W roku 2018
ścieżka została przyjęta na stan środków trwałych w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów, a następnie przekazana do
Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich;
- kwota 42 110,53 zł dotycząca nakładów poniesionych na modernizację sali sportowej Pilawa. Ulepszenie środka
trwałego zostało przekazane do zarządcy budynku, tj. Szkoły Branżowej I Stopnia,
- 38 528,87 zł dotycząca nakładów poniesionych na modernizację Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w
Hucie. Ulepszenie środka trwałego zostało przekazane do zarządcy budynku, tj. Szkoły Podstawowej.
*** Pozycja dotyczy przekazanej ścieżki rowerowej do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Wartość na początek roku obrotowego
Zwiększenia, w tym:
1) nabycie

RAZEM

WNiP umarzane
jednorazowo

Wyszczególnienie

Zbiory biblioteczne

Pozostałe środki trwałe

Zmiana stanu pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i WNiP umarzanych jednorazowo
– od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

1 653 671,26
132 098,23
131 305,23

0,00
0,00
0,00

81 442,99
6 196,65
6 196,65

1 735 114,25
138 294,88
137 501,88

793,00

0,00

0,00

793,00

Zmniejszenia, w tym:
1) sprzedaż

205 946,54
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

205 946,54
0,00

2) likwidacja

15 413,26

0,00

0,00

15 413,26

190 533,28

0,00

0,00

190 533,28

1 579 822,95

0,00

87 639,64

1 667 462,59

2) przemieszczenie, inne

3) przemieszczenie, inne
Wartość na koniec roku obrotowego

Grunty przekazane w wieczyste użytkowanie - zbiorczo
Wartość księgowa
Skumulowana wartość
przekazanych w
odpisów z tytułu
użytkowanie wieczyste trwałej utraty wartości
gruntów – przed
dokonaniem odpisów
z tytułu trwałej utraty
wartości
717 244,00

Wartość gruntów
stanowiąca podstawę
ustalenia opłaty rocznej
w roku obrotowym

647 851,00

Powierzchnia gruntów
przekazanych
w użytkowanie
wieczyste

7,9084 ha

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi
informacjami

Lp.
1.

Wartość bilansowa (stan
na koniec roku
obrotowego)
7 972,80

Wyszczególnienie
Działka nr 181/1 położona w
Odolanowie

Aktualna wartość
rynkowa
286 900,00

1.3. kwota 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
Grunt
(nr działki,
miejscowość)
1392/1
1386/1
Raczyce

Wyszczególnienie
Powierzchnia (ha)
Wartość rynkowa7
Wartość
ewidencyjna netto

Stan na
początek
roku
obrotowego
0,3600
5 040,00
416,40

Zmiany w ciągu roku
Zwiększenia Zmniejszenia
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Stan na
koniec roku
obrotowego
0,3600
5 040,00
416,40

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
Nie dotyczy
1.6. liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych
papierów wartościowych8

7
8

Jeśli jest znana.
Jeśli papiery wartościowe przyznają dodatkowe prawa dla jednostki, to należy je wskazać.

Treść

Stan na początek
roku obrotowego
ilość
wartość

Akcje
Udziały
Dłużne
papiery
wartościowe
Inne papiery
wartościowe
RAZEM

Zwiększenia
ilość

Zmniejszenia

wartość

ilość

wartość

Stan na koniec
roku obrotowego
ilość
wartość

693
-

693 000
-

1 691
-

1 691 000
-

0,00
-

0,00
-

2 384
-

2 384 000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

693

693 000

1 691

1 691 000

0,00

0,00

2 384

2 384 000

Posiadane udziały na dzień 21.12.2018 r.:
- Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. Ostrów Wlkp. ul. Staroprzygodzka - 1 udział o wartości
1 000,00 zł
- Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o. Raczyce ul. Odolanowska 17 – 1 970 udziałów o wartości 1 000,00 zł
każdy, razem wartość 1 970 000,00 zł
- Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe ul. Wrocławska 71a, Kalisz - 413 udziałów o wartości 1 000,00 zł każdy, razem
wartość 413.000,00 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) 9
Grupa
należności
(według
pozycji
bilansowych)
Pozostałe
należności
(podatki
i opłaty)
RAZEM

Zmiana stanu odpisów w ciągu roku
Stan na
początek roku
obrotowego

zwiększenia

wykorzystanie

rozwiązanie

Stan na
koniec roku
obrotowego

24 903,47

12 914,73

2 499,80

6 061,50

29 256,90

24 903,47

12 914,73

2 499,80

6 061,50

29 256,90

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym10
Nie dotyczy.
1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego,
przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
Wyszczególnienie
Kredyty
i pożyczki
Emisja obligacji

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie
spłaty
powyżej 1 roku
powyżej 3 lat do
powyżej 5 lat
RAZEM
do 3 lat
5 lat
-

-

-

-

W wierszu dotyczącym wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich
aktualizacji, a w wierszu informującym o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na
pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe – w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.
10
Na przykład rezerwa na toczące się postepowanie sądowe.
9

Inne
zobowiązania
finansowe
Pozostałe
zobowiązania
długoterminowe
RAZEM

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.10. kwota 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. łączna kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych
zabezpieczeń11
Nie dotyczy.
1.12. łączna kwota 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
Nie dotyczy.
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
Nie dotyczy.
1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Wartość otrzymanych gwarancji:
- na dzień 01.01.2018 r. – 1 209 359,47
- na dzień 31.12.2018 r. – 1 394 971,45
1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Wyszczególnienie
Wynagrodzenia
Nagrody
Ekwiwalenty za urlop
Nagrody jubileuszowe
Odprawy emerytalne
RAZEM

Kwota
3 002 177,98
125 820,00
2 975,84
38 129,86
72 459,60
3 241 563,28

1.16. inne informacje
Brak.
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
Wyszczególnienie

11

Koszt wytworzenia w roku 2017
ogółem
w tym:

Koszt wytworzenia w roku 2018
ogółem
w tym:

Zobowiązania wykazane w bilansie, które wskazują na ograniczenia w dysponowaniu majątkiem.

odsetki

różnice
kursowe

odsetki

różnice
kursowe

Środki trwałe
oddane do
użytkowania
Środki trwałe
w budowie
2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które
wystąpiły incydentalnie
Wyszczególnienie
Przychody występujące
incydentalnie, w tym:
1) losowe – pożar, zalanie,
inne – odszkodowania

2017

2018

34 361,61

2) pozostałe – darowizna,
spadek

10 000,00

Koszty występujące
incydentalnie, w tym:
1) losowe – pożar, zalanie
– wartość strat
2) losowe – inne – wartość
strat

28 600,00

2.4. informacja 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 JST.
2.5. inne informacje12
3.

inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji
majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki13

Beata Gościniak;
Urząd Gminy i Miasta

Elektronicznie podpisany przez Beata Gościniak; Urząd Gminy i Miasta
DN: cn=Beata Gościniak; Urząd Gminy i Miasta, givenName=Beata,
sn=Gościniak, serialNumber=PESEL:74061302863, o=Urząd Gminy i
Miasta, postalAddress=Rynek 11, 63-430 Odolanów, l=Odolanów,
st=wielkopolskie, c=PL
Data: 2019.04.01 15:11:47 +02'00'

Marian Janicki; Urząd
Gminy i Miasta w
Odolanowie

Elektronicznie podpisany przez Marian Janicki; Urząd Gminy i Miasta w
Odolanowie
DN: cn=Marian Janicki; Urząd Gminy i Miasta w Odolanowie,
givenName=Marian Józef, sn=Janicki, serialNumber=PNOPL-54052407254,
2.5.4.97=VATPL-6221695386, o=Urząd Gminy i Miasta w Odolanowie,
street=Rynek 11, postalCode=63-430, l=Odolanów, st=wielkopolskie, c=PL
Data: 2019.04.01 15:13:11 +02'00'

..........................................

..........................................

..........................................

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Jeśli istnieją inne dane dotyczące wyniku finansowego, które mogą się przyczynić do zrozumienia sytuacji jednostki, to należy je tu ujawnić.
Ze względu na zróżnicowanie przychodów z tytułu dochodów budżetowych, warto podać rodzaje tych przychodów, np. wyodrębnić dotacje,
subwencje, udziały w podatkach PIT i CIT, podatki i opłaty lokalne, środki UE.
13
W tej części ujmować można wszelkie dane dotychczas nie przedstawione m.in. informacje o skutkach błędów z poprzednich lat, skutkach
zmiany polityki rachunkowości, zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym, poziomie zatrudnienia i wynagrodzeniach, realizowanych
projektach i zawartych umowach. Może to być, w przypadku sprawozdania łącznego, lista jednostek budżetowych i samorządowych zakładów
budżetowych objętych sprawozdaniem.
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