
 
 

INFORMACJA DODATKOWA 

 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 

1.  

1.1 nazwę jednostki 

 Gmina Gać 

1.2 siedzibę jednostki 

 Gać 

1.3 adres jednostki 

 37-207 Gać 275 

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki 

 Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. 

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 

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; 

4) działalności w zakresie telekomunikacji; 

5) lokalnego transportu zbiorowego; 

6) ochrony zdrowia; 

7) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 

8) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

9) gminnego budownictwa mieszkaniowego; 

10) edukacji publicznej; 

11) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 

12) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 

13) targowisk i hal targowych; 

14) zieleni gminnej i zadrzewień; 

15) cmentarzy gminnych; 

16) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego; 

17) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; 

18) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej; 

19) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej; 

20) promocji gminy; 

21) 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. 20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 

Gmina w celu realizacji swych zadań tworzy jednostki organizacyjne.  

 
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 

 01.01.2019-31.12.2019 

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 

 Sprawozdanie zawiera dane łączne jednostek tj: 

- Urząd Gminy w Gaci, 

- Dzienny Dom „Senior – Wigor”, 

- Gminne Centrum Usług Wspólnych w Gaci, 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaci, 

- Żłobek w Ostrowie, 

- Szkoła Podstawowa im. Ignacego Solarza w Gaci, 

- Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dębowie, 

- Szkoła Podstawowa w Białobokach, 

- Szkoła Podstawowa w Ostrowie. 

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

https://sip.lex.pl/#/document/17030487?unitId=art(3)ust(3)&cm=DOCUMENT


 Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad. 

 

1. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: 

a) w przypadku zakupu - według ceny nabycia,  

b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, który obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę od rozpoczęcia budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do 

użytkowania,  

c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej, ujawnione nadwyżki środków trwałych wprowadza się do ksiąg pod datą ich 

zinwentaryzowania,  

d) w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,  

e) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu,  

f) wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej - według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej. 

2. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny – według wartości 

rynkowej z dnia otrzymania lub wartość i określonej w umowie o przekazaniu. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia 

zużycia. 

3. Programy komputerowe, licencje, prawa autorskie nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli były zakupione wraz z komputerem i stanowią jego integralną część, bez których komputer nie byłby zdatny do użytku. Powiększają one 

wartość środka trwałego albo pozostałego środka trwałego. 

4. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:  

 książki i inne zbiory biblioteczne,  

 środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 

 odzież i umundurowanie,  

 meble i dywany,  

 pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt 

uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.  

5. Środki trwałe ewidencjonowane na koncie 013 o wartości jednostkowej do 100 zł są objęte ewidencją ilościową, a o wartości jednostkowej przekraczającej 100 zł do 10 000 zł ewidencją szczegółową ilościowo – wartościową (z wyjątkiem mebli 

które podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej bez względu na wartość) . 

6. Odpisom amortyzacyjnym (umorzeniowym) podlegają środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 

7. Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne finansuje się ze środków na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu). Odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt działalności operacyjnej w całości 

ich wartości i są umarzane w całości w momencie oddania do używania. 

8. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.  

9. Dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową. 

10.  Okres umorzenia wartości niematerialnych i prawnych wynosi 24 miesiące.  

11. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. 

12. Jeżeli nakłady poniesione na ulepszenie danego obiektu są w skali roku niższe od istotnej wartości początkowej środka trwałego, wówczas uznaje się je za koszty bieżącej działalności. 

 5. inne informacje 

 Nie dotyczy  

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 



 

0 
Nazwa grupy rodzajowej 

składnika aktywów  

Wartość - 
stan na 

początek 
roku 

obrotoweg
o 

Zwiększenie wartości 

Ogółem 
zwiększen

ie 
wartości 
(4+5+6) 

Zmniejszenie wartości 

Ogółem 
zmniejsz

enie 
wartości 
(8+9+10+

11) 

Wartość - 
stan na 

koniec roku 
obrotowego 

(3+7-12) 

Umorzenia 
Wartość netto składników 

aktywów 

aktualizacj
a  

przychody 
przemieszczen

ie *) 
aktualizacj

a  
zbycie likwidacja inne *) 

Umorzenie 
- stan na 
początek 

roku 
obrotoweg

o 

Zwiększe
nie 

umorzeni
a 

(aktualiza
cja, 

amortyzac
ja za rok 

obrotowy) 

Zmniejszen
ie 

umorzenia 

Umorzenie - 
stan na 

koniec roku 
obrotowego 
(14+15-16) 

stan na 
początek 

roku 
obrotowego 

(3-14) 

stan na koniec 
roku 

obrotowego 
(13-17) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 Wartości niematerialne i prawne 35846,09 0 2894,38 0 2894,38 0 0 0 8118 8118 30622,47 35846,09 2894,38 8118 30622,47 0 0 

2 Środki trwałe: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Grupa 0 Grunty 1710374,02 0 0 1700 1700 0 0 0 1700 1700 1710374 0 0 0 0 1710374,02 1710374,02 

Grupa 1 

Budynki i lokale oraz spółdzielcze 
prawo do lokalu użytkowego i 
spółdzielcze własnościowe prawo 
do lokalu mieszkalnego 

12595685,6 0 436254,02 0 436254,02 0 0 0 0 0 13031940 3517778,8 442866,06 0 3960644,82 9077906,81 9071294,77 

Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 29355607,5 0 1912937,5 0 1912937,5 0 0 51968,83 0 51968,83 31216576 14359662 1195744,2 51968,83 15503437,64 14995945,3 15713138,6 

Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne 34635,82 0 13737,52 0 13737,52 0 0 1774,98 0 1774,98 46598,36 12929,2 2224,94 1774,98 13379,16 21706,62 33219,2 

Grupa 4 
Maszyny, urządzenia i aparaty 
ogólnego zastosowania 

569824,93 0 190919,7 0 190919,7 0 0 10252,6 0 10252,6 750492,03 550951,71 200279,26 10252,6 740978,37 18873,22 9513,66 

Grupa 5 
Maszyny, urządzenia i aparaty 
specjalistyczne 

104840,39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104840,39 103950,73 602,7 0 104553,43 889,66 286,96 

Grupa 6 Urządzenia techniczne 202009,50 0 1145750,1 0 1145750,1 0 0 0 0 0 1347759,6 55302,39 65399,47 0 120701,86 146707,11 1227057,74 

Grupa 7 Środki transportu 264236,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264236,00 254176,00 5030,00 0,00 259206,00 10060,00 5030,00 

Grupa 8 
Narzędzia, przyrządy, ruchomości 
i wyposażenie, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

2025144,32 0,00 337085,28 0,00 337085,28 0,00 0,00 51906,96 37054,26 88961,22 2273268,38 1997463,69 346720,79 88961,22 2255223,26 27680,63 18045,12 

Grupa 9 Inwentarz żywy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

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

 Brak danych  

1.3. kwotę 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 

 Nie dotyczy 

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 



 

Lp. Grupa według KŚT 
Stan na początek roku 

obrotowego 

Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego 
Stan na koniec roku obrotowego 

(3+4-5) 
zwiększenia zmniejszenia 

1 2 3 4 5 6 

1 Grupa 0 Grunty         

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

        

3 Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej         

4 Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne         

5 Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 9610,00 3313,63 0,00 12923,63 

6 Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne         

7 Grupa 6 Urządzenia techniczne         

8 Grupa 7 Środki transportu         

9 Grupa 8 
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

17096,82 0,00 2055,00 15041,82 

10 Grupa 9 Inwentarz żywy         
 

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

 Nie dotyczy  

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) 

 

Lp. Grupa należności 
Stan na początek roku 

obrotowego 

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego 
Stan na koniec roku 

obrotowego 

zwiększenia 1) wykorzystanie 2) rozwiązanie 3) 

1 2 3 4 5 6 7 

Należności ogółem, w tym: 1695349,14 256456,92 0,00 157810,52 1793995,54 

1 Zaliczka alimentacyjna  235094,25 0,00 0,00 25882,07 209212,18 

2 Podatki i oplaty lokalne 40298,99 9963,25 0,00 8292,78 41969,46 

3 Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  14946,48 18572,20 0,00 5171,54 28347,14 

4 Dostawa wody i odprowadzanie ścieków  79788,74 16035,49 0,00 42372,76 53451,47 

5 Fundusz alimentacyjny  1325220,68 211885,98 0,00 76091,37 1461015,29 
 

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

 Nie dotyczy  

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 

 Kredyty i pożyczki - 739 152,00 

b) powyżej 3 do 5 lat 

 Kredyty i pożyczki -604 152,00 

c) powyżej 5 lat 

 Kredyty i pożyczki -1 619 384,00 

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 

 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. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie 

 Gwarancje tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy -642 713,92  

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 

 Odprawy emerytalne- 24 501,60 

Nagrody jubileuszowe – 98 362,17 

Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop- 1 064,00  

 

 
1.16. inne informacje 

 Nie dotyczy 

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 

 
Lp. Wyszczególnienie Wartość 

1 2 3 

1 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie * 2924883,82 

- w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie 0,00 

 

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



 
Lp. Wyszczególnienie Bieżący rok obrotowy 

1 2 4 

1 Przychody 806,00 

  – o nadzwyczajnej wartości, w tym:   

      

      

  – które wystąpiły incydentalnie, w tym: 806,00 

  *odszkodowanie za zniszczone mienie  806,00 

      

      

2 Koszty   

  – o nadzwyczajnej wartości, w tym:   

      

      

  – które wystąpiły incydentalnie, w tym:   

      
 

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 dotyczy  

2.5. inne informacje 

 Nie dotyczy  

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

 Nie dotyczy  

 
 
 
 

         Barbara Krupa           2020-05-13      Grażyna Pieniążek  

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) 
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