INFORMACJA DODATKOWA
I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.
1.1

nazwę jednostki

GMINA GNOJNIK
1.2

siedzibę jednostki

GNOJNIK 363, 32-864 GNOJNIK
1.3

adres jednostki

GNOJNIK 363, 32-864 GNOJNIK
1.4

podstawowy przedmiot działalności jednostki

Zadania publiczne zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.
2.

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
3.

wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

W skład Gminy wchodzą jednostki organizacyjne sporządzające jednostkowe sprawozdania
finansowe. Łączne sprawozdanie finansowe zawiera dane z następujących jednostek
budżetowych:
1. Urząd Gminy Gnojnik
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojniku
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojniku
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszwi
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gosprzydowej
6. Publiczne Przedszkole w Gnojniku
7. Publiczne Przedszkole w Uszwi
8. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Biesiadkach
9. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lewniowej
4.

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

Przyjęte zasady polityki rachunkowości gmina uregulowała w Zarządzeniu Wójta Gminy
Gnojnik nr 114/2017 z dnia 29.XII.2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad polityki
rachunkowości
5.

inne informacje

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

Tabela nr 1.1.
1.2.

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

Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.

1.3.

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

0,00 zł.
1.4.

wartość gruntów użytkowanych wieczyście

0,00 zł.
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

0,00 zł.
1.6.

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

- 50 akcji o wartości nominalnej
100,00 zł każda (wartość 5 000,00 zł)
- 1 akcja o wartości nominalnej
5 000,00 zł każda (wartość 5 000,00 zł)
- 450 udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł każdy (wartość 450 000,00 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)

0,00 zł.
(brak stanu na początek roku obrotowego, jak i zmian w trakcie roku obrotowego)
1.8.

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

nie tworzono w latach poprzednich i w trakcie roku obrotowego rezerw
1.9.

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

a)

powyżej 1 roku do 3 lat

4 465 203,00 zł.
b)

powyżej 3 do 5 lat

3 029 506,00 zł.
c)

powyżej 5 lat

11 929 052,00 zł.
1.10.

kwotę 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.

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

nie dotyczy
1.12.

łączną kwotę 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

Tabela nr 1.12.
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

W bilansie z wykonania budżetu Gminy Gnojnik za 2018r. wykazuje się w poz. pasywów
bilansu - Rozliczenia międzyokresowe, kwotę 640 462,00 zł, odpowiadającą wartości
otrzymanej w grudniu części oświatowej subwencji ogólnej na miesiąc styczeń 2019 roku

1.14.

łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

2 845 665,77 zł.
1.15.

kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

98 610,01 zł.
1.16.

inne informacje

2.
2.1.

wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

0,00 zł.
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

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (saldo konta 080) – 7 551 531,06 zł.,
w tym:
- odsetki – 0,00 zł.
- różnice kursowe – 0,00 zł.
2.3.

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

nie dotyczy
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

Tabela 2.4.
2.5.

inne informacje

3.

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

-

Natalia Lamparska-Kukułka
..........................................
(skarbnik/główny księgowy)

30.04.2019r.

Sławomir Paterek

..........................................
(rok, miesiąc, dzień)

..........................................
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości początkowej i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów
według układu w bilansie

1.

Wartości niematerialne i prawne

2.1.
2.1.1.

Grunty
Grunty stanowiące własność JST,
przekazane w użytkowanie
wieczyste innym podmiotom

Wartość początkowa - stan
na początek roku
obrotowego

Zwiększenie wartości
początkowej
aktualizacja / nabycia /
przemieszczenie
wewnętrzne

Zmniejszenie wartości
początkowej
zbycie / likwidacja /
inne

Wartość początkowa - stan
na koniec roku obrotowego

Wartość
bilansowa

247 557,82

3 775,92

0,00

251 333,74

5 838,65

2 053 590,74
0,00

118 843,79
0,00

41 016,08
0,00

2 131 418,45
0,00

2 131 418,45
0,00

2.2.

Budynki, lokale obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

94 570 322,57

2 777 925,07

2 453 242,79

94 895 004,85

0,00
0,00
51 459 149,89

2.3.

Urządzenia techniczne i maszyny

2 586 944,31

68 243,02

51 701,77

2 603 485,56

1 217 760,09

2.4.

Środki transportu

801 960,84

0,00

0,00

801 960,84

3 738,20

2.5.

Inne środki trwałe

21 942,40

0,00

21 942,40

2 481,47

2.

Środki trwałe ogółem

100 034 760,86

2 965 011,88

100 453 812,10

54 814 548,10

2 545 960,64

Lp.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów
według układu w bilansie

1.

Wartości niematerialne i prawne

2.1.
2.1.1.

Grunty
Grunty stanowiące własność JST,
przekazane w użytkowanie
wieczyste innym podmiotom

2.2.

Umorzenie - stan na
początek roku obrotowego

Zwiększenie umorzenia w
ciągu roku obrotowego

Zmniejszenie wartości
początkowej

aktualizacja / nabycia /
przemieszczenie
wewnętrzne

zbycie / likwidacja /
inne

Umorzenie - stan na koniec
roku obrotowego

234 795,17

10 699,92

0,00

245 495,09

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Budynki, lokale obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

39 374 181,50

4 061 886,24

212,78

43 435 854,96

2.3.

Urządzenia techniczne i maszyny

1 192 982,54

242 639,92

49 896,99

1 385 725,47

2.4.

Środki transportu

794 663,44

3 559,20

0,00

798 222,64

2.5.

Inne środki trwałe

18 585,17

875,76

0,00

19 460,93

2.

Środki trwałe ogółem

41 380 412,65

4 308 961,12

50 109,77

45 639 264,00

Tabela nr 1.12. Formy zabezpieczenia kredytów bankowych długoterminowych i pożyczek długoterminowych

Nazwa zobowiązania
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.
Kredyt zaciągnięty w 2010 roku
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i
pożyczek. Kredyt zaciągnięty w 2011 roku
Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Kredyt zaciągnięty w 2012 roku
Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Kredyt zaciągnięty w 2013 roku
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i
pożyczek. Kredyt zaciągnięty w 2014 roku
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i
pożyczek. Kredyt zaciągnięty w 2016 roku
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i
pożyczek. Kredyt zaciągnięty w 2017 roku
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i
pożyczek. Kredyt zaciągnięty w 2018 roku
Pożyczka zaciągnięta na zadania budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków
Pożyczka zaciągnięta w 2017 roku na budowę sali
gimnastycznej w Biesiadkach

Umowa kredytowa
ING Bank Śląski Umowa nr 676/2010/00003433/00
z dnia 27.10.2010r.
ING Bank Śląski Umowa nr 676/2011/00005000/00
z dnia 15.09.2011r.
ING Bank Śląski Umowa nr 866/2012/00000297/00
z dnia 20.09.2012r.
BOŚ S.A. Umowa nr S/2/09/2013/1203/F/OBR
z dnia 11,03,2013r.
Bank Spółdzielczy Rzemiosła Umowa nr 0004/14/108O
z dnia 01.10.2014r
Bank Spółdzielczy w Brzesku Umowa nr 158/2016
z dnia 10.11.2016r.
Bank Spółdzielczy Rzemiosła Umowa nr 004/17/72/I
z dnia 14.12.2017r.
PKO Bank Polski S.A. Umowa nr 47 1020 2892 0000 5796 0178 9353
z dnia 17.10.2018r.
NFOŚiGW Umowa nr 126/2014/Wn06/OW-OC/P
z dnia 25.04.2014r.
NFOŚiGW Umowa nr 108/2017/Wn06/OA-tr-ku/P
z dnia 28.07.2017r.

Kwota
zaciągniętego
długu

Kwota pozostała
do spłaty na dzień
31.12.2018r.

Termin spłaty
ostatniej raty

Forma zabezpieczenia
weksel in blanco wraz z
deklaracją wekslową

2 790 830,00 zł

550 830,00 zł

31.12.2020

2 700 000,00 zł

780 000,00 zł

weksel in blanco wraz z
30.06.2021 deklaracją wekslową

1 800 000,00 zł

200 000,00 zł

weksel in blanco wraz z
30.06.2019 deklaracją wekslową

900 000,00 zł

500 000,00 zł

weksel in blanco wraz z
31.12.2021 deklaracją wekslową

3 000 672,00 zł

2 800 672,00 zł

weksel in blanco wraz z
31.12.2023 deklaracją wekslową

2 041 191,00 zł

2 041 191,00 zł

weksel in blanco wraz z
31.12.2028 deklaracją wekslową

2 502 578,00 zł

2 502 578,00 zł

weksel in blanco wraz z
31.12.2032 deklaracją wekslową

10 319 037,00 zł

10 319 037,00 zł

weksel in blanco wraz z
31.12.2032 deklaracją wekslową

862 902,00 zł

492 902,00 zł

weksel in blanco wraz z
20.12.2022 deklaracją wekslową

672 372,00 zł

608 027,00 zł

weksel in blanco wraz z
20.12.2030 deklaracją wekslową

Tabela nr 2.4. Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów
publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nazwa
Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy
podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów
publicznych, w tym:

Kwota należności
pozostałych do zapłaty na
dzień 31.12.2018r.
3 492,00 zł

Należności wymagalne, w tym:

3 092,00 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, od
działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej

3 092,00 zł

Pozostałe należności:
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób
fizycznych

400,00 zł
400,00 zł

