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Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególno�ci:

1.  

1.1 nazw� jednostki 

   Miasto Radlin 

1.2 siedzib� jednostki

   44-310 Radlin, ul. Rymera 15 

1.3 adres jednostki 

   44-310 Radlin, ul. Rymera 15 

1.4 podstawowy przedmiot dzia!alno�ci jednostki 

  Do zakresu dzia!ania Miasta nale�y: 

1) zapewnienie warunków nale�ytego wykonywania zada� w!asnych, zada�

zleconych, zada� wykonywanych na podstawie porozumienia z organami 

administracji rz�dowej i samorz�dowej (zada� powierzonych), zada� publicznych 

powierzonych gminie w drodze porozumienia mi�dzygminnego, zada�

publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia komunalnego 

zawartego z powiatem, które nie zosta!y powierzone gminnym jednostkom 

organizacyjnym, zwi�zkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na 

podstawie umów. Zapewnienie pomocy organom Miasta, w wykonywaniu ich 

zada� i kompetencji. W szczególno�ci: 

a) przygotowywanie materia!ów niezb�dnych do podejmowania uchwa!, 

wydawania decyzji, zarz�dze�, postanowie� i innych aktów z zakresu administracji 

publicznej oraz podejmowania innych czynno�ci prawnych przez organy Miasta, 

b) wykonywanie - na podstawie udzielonych upowa�nie� - czynno�ci faktycznych 

wchodz�cych w zakres zada� gminy, 

c) zapewnienie organom Miasta mo�liwo�ci przyjmowania, rozpatrywania oraz 

za!atwiania skarg i wniosków, 

d) przygotowywanie uchwalenia i wykonywania bud�etu Miasta, oraz innych 



aktów organów Miasta, 

e) realizacja innych obowi�zków i uprawnie� wynikaj�cych z przepisów prawa 

oraz uchwa! i zarz�dze� organów Miasta, 

f) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedze� jej 

komisji oraz innych organów funkcjonuj�cych w strukturze Miasta, 

g) prowadzenie zbioru przepisów gminnych, dost�pnego do powszechnego wgl�du 

w siedzibie Urz�du oraz w sieci Internet, 

h) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowi�zuj�cymi w tym zakresie 

przepisami prawa, a w szczególno�ci: przyjmowanie, rozdzia!, przekazywanie i 

wysy!anie korespondencji, prowadzenie wewn�trznego obiegu akt, 

przechowywanie akt, przekazywanie akt do archiwów, realizacja obowi�zków i 

uprawnie� s!u��cych Urz�dowi jako pracodawcy. 

2) zapewnienie obs!ugi finansowo-ksi�gowej, administracyjno - organizacyjnej i 

gospodarczej dla jednostek organizacyjnych, zwanymi �jednostkami 

obs!ugiwanymi�, do których nale��: 

• Sportowa Szko!a Podstawowa Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w 

Radlinie, 

• Szko!a Podstawowa nr Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie, 

• Szko!a Podstawowa Nr 3 im. Ziemi Radli�skiej w Radlinie, 

• Szko!a Podstawowa Nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie, 

• Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Gromadki Misia Uszatka w Radlinie, 

• Przedszkole Publiczne Nr 2 im.  Jasia i Ma!gosi w Radlinie, 

• Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Akademii Weso!ych Bajtli w Radlinie, 

• Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Radlinie; 

• �wietlica �rodowiskowa w Radlinie. 

Zadania te obejmuj� : 

a) sporz�dzanie zbiorczych, wymaganych analiz ekonomicznych i sprawozda� w 

zakresie dzia!ania jednostek obs!ugiwanych, a wymaganych odr�bnymi 

przepisami, 

b) udzielanie pomocy jednostkom obs!ugiwanym w zakresie przekazywania 

bie��cych informacji dotycz�cych zmian w przepisach prawnych ich dotycz�cych 



oraz organizowanie szkole� w tym zakresie, 

c) administrowanie Domami Nauczyciela znajduj�cymi si� na nieruchomo�ciach 

szkolnych, 

d) pomoc w zakresie organizacji post�powa� obj�tych przepisami ustawy o 

zamówieniach publicznych, do których przeprowadzenia s� zobowi�zane jednostki 

obs!ugiwane, 

e) organizowanie doradztwa prawnego dla jednostek obs!ugiwanych, 

f) pomoc jednostkom obs!ugiwanym w wykonywaniu zada� wnikaj�cych z 

wykonywania trwa!ego zarz�du nieruchomo�ci� jednostki obs!ugiwanej, 

g) analiza i ustalanie potrzeb dla zapewnienia w!a�ciwych warunków dzia!ania we 

wspó!pracy z jednostkami obs!ugiwanymi, 

h) nadzór nad zabezpieczeniem mienia w jednostkach obs!ugiwanych, 

i) prowadzenie obs!ugi rachunków bankowych jednostek obs!ugiwanych, 

j) wykonywanie ca!o�ci zada� jednostek obs!ugiwanych, wynikaj�cych z 

obowi�zuj�cej ustawy o rachunkowo�ci, 

k) przygotowanie i realizacja wyp!at wynagrodze� pracowniczych, dla 

pracowników jednostek obs!ugiwanych, na podstawie przekazywanych danych, 

l) naliczanie i  odprowadzanie zwi�zanych z wynagrodzeniami pracowniczymi 

zobowi�za� na rzecz Zak!adu Ubezpiecze� Spo!ecznych, Funduszu Pracy, Urz�du 

Skarbowego, zaj�� komorniczych i s�dowych, itp., 

!) prowadzenie obs!ugi finansowo-ksi�gowej Zak!adowych Funduszy �wiadcze�

Socjalnych jednostek obs!ugiwanych, 

m) prowadzenie obs!ugi finansowo � ksi�gowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo 

� Po�yczkowej pracowników o�wiaty, 

n) rozliczanie realizacji �rodków zewn�trznych pozyskanych przez jednostki 

obs!ugiwane. 

3) realizacja celów i zada� wynikaj�cych z przepisów prawa o�wiatowego, a w 

szczególno�ci z podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

przyj�tych planów rozwoju placówek przedszkolnych. Realizacja zaj��

dydaktyczno-wychowawczo-opieku�czych w w/w placówkach.  

Do g!ównych zada� nale��: 

a) wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka, 



b) wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka, 

c) przygotowania dziecka do nauki w szkole. 

Przedszkola wspó!pracuj� z innymi jednostkami z systemu o�wiaty- przedszkolami 

i szko!ami, jednostkami pomocy spo!ecznej, Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej oraz 

innymi jednostkami z sektora kultury. 

4) realizacja celów i zada� okre�lonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 

w Powszechnej Deklaracji Praw Cz!owieka, Mi�dzynarodowym Pakcie Praw 

Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka, Ustawie Prawo 

o�wiatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególno�ci w 

podstawie programowej i Programie wychowawczo-profilaktycznym placówek 

szkolnych, których najwa�niejszym celem kszta!cenia jest dba!o�� o integralny 

rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, spo!eczny i moralny uczniów. 

G!ówne cele i zadania okre�lone s� przepisami prawa i realizowane we wspó!pracy 

z rodzicami. Nale�� do nich w szczególno�ci: 

a) bezp!atne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, 

b) prowadzenie rekrutacji uczniów w oparciu o zasad� powszechnej dost�pno�ci, 

c) zatrudnianie nauczycieli posiadaj�cych kwalifikacje okre�lone odr�bnymi 

przepisami, 

d) dost�p do wiedzy, która umo�liwia uczniom dalsz� edukacj� i korzystanie z 

zasobów informacyjnych cywilizacji oraz rozwijanie zdolno�ci i zainteresowa�, 

e) umo�liwienie nabywania umiej�tno�ci niezb�dnych do uzyskania �wiadectwa 

uko�czenia szko!y, 

f) wspomaganie rodziny w jej wychowawczej roli, 

g) kszta!cenie uniwersalnych zasad etycznych i odpowiedzialno�� za swoje czyny. 

Szko!y wspó!pracuj� z innymi jednostkami z systemu o�wiaty- przedszkolami i 

szko!ami, jednostkami pomocy spo!ecznej, Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej oraz 

innymi jednostkami z sektora kultury. 

5) realizacja celów i zada� z zakresu wspierania rodziny w sprawowaniu jej 

podstawowych funkcji, zapewniania pomocy rodzinie i dzieciom, wspó!pracy ze 

szko!�, o�rodkiem pomocy spo!ecznej, policj� i innymi instytucjami zajmuj�cymi 

si� rozwi�zywaniem problemów wychowawczych, zaspokajania potrzeb dziecka: 

bytowych, rozwojowych, w tym emocjonalnych, spo!ecznych, religijnych, 



pozwalaj�cych na korzystanie z przys!uguj�cych na podstawie odr�bnych 

przepisów �wiadcze� zdrowotnych i kszta!cenia.  

�wietlica � jako placówka wsparcia dziennego jest zobowi�zana do tworzenia 

dzieciom warunków fizycznego, psychicznego, poznawczego rozwoju, 

poszanowania podmiotowo�ci dziecka, zapewnienie poczucia bezpiecze�stwa oraz 

dba!o�ci o poszanowanie i podtrzymywanie zwi�zków emocjonalnych dziecka z 

rodzicami i rodze�stwem. Wychowawcy placówki ucz� poszanowania tradycji, 

planowania i organizowania codziennych zaj�� oraz czasu wolnego, nawi�zywania 

wi�zi uczuciowych i zwi�zków interpersonalnych. Placówka przygotowuje dzieci 

do podejmowania odpowiedzialno�ci za w!asne post�powanie, uczy 

samodzielno�ci oraz wyrównuje deficyty rozwojowe dzieci.  

6) realizacja zada� edukacyjnych, wychowawczych, kulturalnych, 

profilaktycznych, opieku�czych, prozdrowotnych, sportowych i rekreacyjnych 

poprzez: 

a) prowadzenie zaj�� wspieraj�cych rozwój dzieci i m!odzie�y,  

b) organizowanie dla wychowanków i innej m!odzie�y: imprez, przegl�dów, 

wystaw, festiwali, warsztatów, plenerów, happeningów, prelekcji, ró�nych form 

prezentacji dorobku artystycznego wychowanków ogniska pracy pozaszkolnej, 

wypoczynku i rekreacji dzieci i m!odzie�y szczególnie podczas wakacji i ferii 

zimowych, dzia!a� alternatywnych w�ród dzieci i m!odzie�y zagro�onych 

uzale�nieniami i niedostosowaniem spo!ecznym, 

c) realizowanie programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych. 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej wspó!pracuje z rodzinami wychowanków, 

placówkami kulturalno-o�wiatowymi, instytucjami, organizacjami pozarz�dowymi 

oraz �rodowiskiem lokalnym przez: wspóln� organizacj� imprez, konkursów, 

festiwali, wystaw, przegl�dów, pokazów, korowodów, ma!ych form wypoczynku, 

udzia! wychowanków w wymianach mi�dzynarodowych w ramach ró�nych 

programów edukacyjnych, udzia! wychowanków w przedsi�wzi�ciach i imprezach 

organizowanych przez inne placówki lub instytucje lokalne, dzia!anie na rzecz 

�rodowiska, zach�canie rodziców do aktywnego uczestnictwa w dzia!aniach 

placówki. 

7) realizacja zada� z zakresu �wiadcze� rodzinnych, zasi!ków dla opiekunów, 



pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przeciwdzia!ania przemocy w 

rodzinie, wspierania rodziny i systemie pieczy zast�pczej, pomocy pa�stwa w 

wychowywaniu dzieci, rz�dowych programów pomocy spo!ecznej i gminnych 

programów os!onowych oraz projektów wspó!finansowanych z funduszy Unii 

Europejskiej. Umo�liwienie osobom i rodzinom przezwyci��anie trudnych sytuacji 

�yciowych, których nie s� one w stanie pokona� wykorzystuj�c w!asne 

uprawnienia, zasoby i mo�liwo�ci oraz wspieranie osób i rodzin w wysi!kach 

zmierzaj�cych do zaspokojenia niezb�dnych potrzeb i umo�liwienie im �ycia w 

warunkach odpowiadaj�cych godno�ci cz!owieka. 

O�rodek Pomocy Spo!ecznej wspó!pracuje z organizacjami spo!ecznymi i 

pozarz�dowymi, Ko�cio!em Katolickim i innymi ko�cio!ami, zwi�zkami 

wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 

8) programowanie i realizacja wszelkich us!ug dla mieszka�ców Miasta Radlin z 

zakresu sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przy �cis!ym wspó!dzia!aniu z 

organizacjami kultury fizycznej i sportu. Udost�pnianie bazy sportowej i 

rekreacyjnej zgodnie z zapotrzebowaniem spo!ecznym dla: klubów i zwi�zków 

sportowych, organizacji kultury fizycznej, innych organizacji spo!ecznych i 

zawodowych, placówek o�wiatowych, osób fizycznych. Prowadzenie dzia!alno�ci 

programowej i reklamowej zakresu dzia!alno�ci Miejskiego O�rodka Sportu i 

Rekreacji. W!a�ciwa eksploatacja, konserwacja i rozbudowa bazy sportowej i 

rekreacyjnej na terenie swojego dzia!ania. Prowadzenie dzia!alno�ci s!u��cej 

upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w tym m.in. poprzez organizacj�

turniejów i festynów sportowych oraz innych imprez rekreacyjno-sportowych.

Prowadzenie dzia!alno�ci us!ugowo-gospodarczej i pomocniczej celem 

zapewnienia prawid!owego funkcjonowania i rozwoju O�rodka.

Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji swoj� dzia!alno�� prowadzi na nast�puj�cych 

obiektach:

• �Dom Sportu� przy ul. Korfantego 17,  

• obiekt �Sokolnia� przy ul. Sokolska 6, 

• boiska sportowe przy ul. Mariackiej, 

• boisko �Orlik� w Szluchcie, 



• boisko rekreacyjne �Reden� przy ul. Rydu!towskiej, 

• skatepark  przy ul. Solskiego.  

9)  utrzymanie dróg miejskich, terenów zielonych, kanalizacji oraz budynków 

komunalnych � dzia!ania te realizuje Zak!ad Gospodarki Komunalnej. 

2. wskazanie okresu obj�tego sprawozdaniem 

   01.01.2019 - 31.12.2019 

3. wskazanie, �e sprawozdanie finansowe zawiera dane !�czne 

  Sprawozdanie finansowe zawiera dane !�czne 

4. omówienie przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci, w tym metod wyceny 

aktywów i pasywów (tak�e amortyzacji) 

  1) Dokumenty, które wp!yn� do Urz�du do dnia bilansowego w!�cznie , a dotycz�

roku ubieg!ego winny by� uj�te w roku, którego dotycz�. W przypadku zakupu 

towarów lub us!ug, gdy data sprzeda�y dotyczy roku nast�pnego nale�y dokument 

uj�� w roku nast�pnym. Zgodnie z zasad� istotno�ci powy�sze nie ma znacz�cego 

wp!ywu na wynik finansowy. 

Dokumenty dotycz�ce miesi�ca grudnia ksi�guje si� w roku, którego dotycz� z 

wyj�tkiem faktur gdzie nie mo�na przypisa� kosztów do konkretnego okresu, 

faktury te ujmuje si� w dacie ich wystawienia. 

Zakupione materia!y zalicza si� w koszty w momencie zakupu. Materia!y oddane 

do zu�ycia traktuje si� jako zu�yte. 

�rodki trwa!e oraz warto�ci niematerialne i prawne podlegaj� amortyzacji i 

umorzeniu nie rzadziej ni� raz w roku wed!ug obowi�zuj�cych stawek 

amortyzacyjnych. W jednostce stosuje si� metod� amortyzacji liniowej, zasady 

amortyzacji okre�lone w przepisach o rachunkowo�ci przyjmuj�c stawki okre�lone 

w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. �rodki trwa!e oraz warto�ci 

niematerialne i prawne niskocenne podlegaj� umorzeniu w pe!nej warto�ci w 

miesi�cu wydania do u�ywania. �rodki trwa!e oraz warto�ci niematerialne i prawne 

o warto�ci do 10.000,00 z!. i okresie u�ywania d!u�szym ni� rok s�

ewidencjonowane jako pozosta!e �rodki trwa!e w u�ywaniu. Pozosta!e �rodki 

trwa!e w u�ywaniu o warto�ci mniejszej/równej 1.000,00 z!. o charakterze 



wyposa�enia biura, ksi�gowane s� bezpo�rednio w koszty w momencie oddania do 

u�ywania. �rodki trwa!e oraz warto�ci niematerialne i prawne o warto�ci 

jednostkowej powy�ej 10.000 z!. i okresie u�ywania d!u�szym ni� rok finansowane 

s� z wydatków maj�tkowych.  

Aktywa i pasywa wyceniane s� przy uwzgl�dnieniu nadrz�dnych zasad 

rachunkowo�ci, w sposób przewidziany ustaw� o rachunkowo�ci. 

�rodki trwa!e oraz warto�ci niematerialne i prawne wycenia si� wed!ug cen 

nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dotychczas dokonane odpisy 

umorzeniowe, a tak�e odpisy z tytu!u ewentualnej utraty warto�ci oraz 

skorygowanych o przeszacowania dokonane na podstawie odr�bnych przepisów. 

Grunty i prawo wieczystego u�ytkowania wg cen nabycia. �rodki trwa!e w 

budowie wycenia si� w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia pomniejszonych 

o odpisy z tytu!u trwa!ej utraty warto�ci. Poniesione koszty zaniechanych �rodków 

trwa!ych w budowie odpisuje si� w ci��ar funduszu jednostki. 

Zwroty wydatków dokonane w tym samym roku bud�etowym przyjmowane s� na 

rachunek bud�etu i zmniejszaj� wykonanie wydatków w tym roku bud�etowym. 

Nale�no�ci dotycz�ce rozliczenia wydatków za lata poprzednie wynikaj�ce z faktur 

koryguj�cych s� rozliczane z kontrahentem w p!atno�ciach roku bie��cego, w 

zwi�zku z czym wydatki danego roku s� dokonywane po uwzgl�dnieniu nadp!aty z 

lat poprzednich. 

Koszty prenumeraty czasopism i innych wydawnictw na rok nast�pny ksi�gowane 

s� bezpo�rednio w koszty rodzajowe w momencie ich powstania.

Nie stosuje si� rozlicze� mi�dzyokresowych kosztów pod warunkiem, �e nie maj�

istotnego wp!ywu na wynik finansowy i s� powtarzalne. 

Warto�� nale�no�ci aktualizuje si� zgodnie z ustaw� o rachunkowo�ci, odpisy 

aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci s� dokonywane nie pó�niej ni� na dzie�

bilansowy. Odpisów aktualizuj�cych nale�no�ci dokonuje si� poprzez ustalenie 

kwoty nale�no�ci (podatkowych i niepodatkowych), których termin zap!aty 

przekroczy! rok. Od nale�no�ci podatkowych obj�tych hipotek� przymusow� i 

roszcze� spornych dokonuje si� odpisu w wysoko�ci 100%. Od pozosta!ych 

nale�no�ci , których termin zap!aty przekroczy! rok dokonuje si� odpisu w 

wysoko�ci 80%. Odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci zalicza si� odpowiednio 



do pozosta!ych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - zale�nie od 

rodzaju nale�no�ci, której dotyczy odpis aktualizacji.  

2) Zasady wyceny aktywów i pasywów placówek o�wiatowych. 

Do �rodków trwa!ych zalicza si� rzeczowe aktywa trwa!e o przewidywanym 

okresie ekonomicznej u�yteczno�ci d!u�szym ni� rok, kompletne, zdatne do u�ytku 

i przeznaczone na potrzeby jednostki. 

Odpisów umorzeniowych dokonuje si� od warto�ci pocz�tkowej �rodków trwa!ych 

oraz warto�ci niematerialnych i prawnych, których warto�� przekracza wielko��

ustalon� w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których 

odpisy amortyzacyjne nie s� uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich 

warto�ci w momencie oddania ich do u�ywania (w dniu opracowywania polityki 

rachunkowo�ci s� to �rodki trwa!e oraz warto�ci niematerialne i prawne, których 

warto�� przekracza 10.000,00 z!., stosownie do tre�ci ustawy o podatkach 

dochodowych). 

Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesi�cu przyj�cia do u�ywania, umarza 

si� niezale�nie od warto�ci : 

a) ksi��ki i inne zbiory biblioteczne, 

b) �rodki dydaktyczne s!u��ce procesowi dydaktyczno- wychowawczemu 

realizowanemu w szko!ach i placówkach o�wiatowych, 

c) odzie� i umundurowanie, 

d) meble i dywany, 

e) pozosta!e �rodki trwa!e oraz warto�ci niematerialne i prawne o warto�ci 

nieprzekraczaj�cej wielko�ci ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od 

osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne s� uznawane za koszt uzyskania 

przychodu w 100% ich warto�ci w momencie oddania ich do u�ywania. 

Ewidencj� ilo�ciowo-warto�ciow� prowadzi si� dla pozosta!ych �rodków trwa!ych 

oraz warto�ci niematerialnych i prawnych � spe!niaj�c� jedn� z nast�puj�cych 

przes!anek:  

a) sprz�t i urz�dzenia elektryczne posiadaj�ce indywidualne numery fabryczne, 

b) pozosta!e �rodki trwa!e, b�d�ce pomocami dydaktycznymi, o warto�ci 

jednostkowej powy�ej 1.500,00 z!., 

c) pozosta!e �rodki trwa!e o warto�ci jednostkowej powy�ej 1.000,00 z!.,  



d) warto�ci niematerialne i prawne o warto�ci jednostkowej powy�ej 1.000,00 z!. 

Warto�� pocz�tkow� ulepszonych, na skutek modernizacji lub przebudowy, 

�rodków trwa!ych podwy�sza si� : 

a) w przypadku budynków � o sum� wydatków na ich ulepszenie, 

b) w przypadku innych, rzeczowych �rodków trwa!ych � o sum� wydatków na ich 

ulepszenie, je�eli przekroczy!a ona 50% warto�ci pocz�tkowej �rodka trwa!ego. 

Materia!y i towary wycenia si� przy zastosowaniu cen zakupu chyba, �e metoda ta 

prowadzi do zniekszta!cenia stanu aktywów i wyniku finansowego. W powy�szej 

sytuacji nale�y stosowa� ceny nabycia. 

Kosztami zakupu materia!ów i us!ug w przewa�aj�cej cz��ci obci��a si� okres 

sprawozdawczy, w którym zosta!y poniesione. Stosuje si� jednak pewnego rodzaju 

uproszczenia, nie maj�ce ujemnego wp!ywu na wynik finansowy:  

a) ponoszone koszty w jednostce ujmuje si�  tylko na kontach zespo!u 4,  które 

pozwalaj� na prawid!owe sporz�dzenie sprawozda� finansowych,  

b) nie prowadzi si� ujmowania kosztów na koncie 640 �Mi�dzyokresowe 

rozliczenia kosztów�, gdy� wszystkie operacje co roku s� powtarzalne, 

c) koszty prenumeraty czasopism na rok nast�pny ksi�gowane s� w okresie 

poniesienia wydatków bez rozliczenia ich w czasie na koncie 640, 

d) gospodark� magazynow� obejmuje si� zakupy opa!u oraz �ywno�ci zwi�zanej z 

wy�ywieniem na jednostkach posiadaj�cych kuchnie- nie obejmuje si� zakupów 

drobnych, materia!ów biurowych, gospodarczych. Ich warto�ci� obci��a si� koszty 

bezpo�rednio po zakupie � zostaj� wydane bezpo�rednio do zu�ycia pracownikom. 

W celu zapewnienia ci�g!o�ci zapisów, na koniec roku stosuje si� uproszczenia, 

które równie� nie maj� ujemnego wp!ywu na wynik finansowy, poniewa�

zdarzenia te powtarzaj� si� w ka�dym roku bud�etowym. Do zdarze� tych 

zaliczamy : 

a) faktury, rachunki, noty ksi�gowe wystawione lub o dacie sprzeda�y z dniem 

 31 grudnia, a wp!ywaj�ce do jednostki w  nowym roku, s� ksi�gowane w koszty 

roku, którego dotycz�, 

b) faktury, rachunki, noty ksi�gowe wystawione z dat� nowego roku, a dotycz�

zdarze� za rok poprzedni, s� ksi�gowane pod dat� 31 grudnia , 

c) faktury , rachunki !�czone � koszty na prze!omie roku b�d� ujmowane w roku z 



którego jest wi�kszo�� kosztów, 

d) dokumenty sp!ywaj�ce w miesi�cznych okresach sprawozdawczych do 

ksi�gowo�ci w okresie do 5 -go danego miesi�ca, a dotycz�ce okresu poprzedniego 

zostaj� uj�te w  miesi�cu poprzednim, a przyj�te po tym terminie w  okresie 

nast�pnym ( miesi�cu w którym  zosta!y przyj�te). 

3) Aktywa i pasywa O�rodka Pomocy Spo!ecznej wyceniane s� przy 

uwzgl�dnieniu nadrz�dnych zasad rachunkowo�ci w sposób przewidziany ustaw� o 

rachunkowo�ci. 

Dla nale�no�ci od d!u�ników alimentacyjnych ustala si� metod� wyceny nale�no�ci               

z uwagi na wiek nale�no�ci  tzw. �zasad� wiekowania� zale�nie od okresu 

zalegania  w latach: 

a) do roku zalegania z p!atno�ci� � brak odpisu aktualizuj�cego, 

b) powy�ej roku zalegania z p!atno�ci� a wp!aty s� dokonywane przynajmniej raz              

w roku � brak odpisu aktualizuj�cego, 

c) powy�ej roku zalegania z p!atno�ci� i brak wp!at ( dwa lata i wi�cej ) � odpis 

aktualizuj�cy 100% wraz z naliczonymi odsetkami. 

Ustala si� doln� granic� warto�ci �rodków trwa!ych oraz warto�ci niematerialnych 

i prawnych  podlegaj�cych ewidencji ilo�ciowo-warto�ciowej na poziomie nie 

ni�szym ni� 500,00 z!. ( cena jednostkowa brutto). 

Sk!adniki maj�tku o warto�ci pocz�tkowej od 500,00 z!. do 10 000,00 z!. jednostka 

wprowadza do ewidencji bilansowej aktywów, a odpisy umorzeniowe dokonuje w 

miesi�cu przyj�cia do u�ywania. Sk!adniki maj�tku powy�ej 10 000,00 z!. zalicza 

do �rodków trwa!ych lub warto�ci niematerialnych i prawnych ujmuj�c je w 

ewidencji bilansowej aktywów i dokonuj�c odpisów amortyzacyjnych od miesi�ca 

nast�puj�cego po miesi�cu oddania sk!adnika do u�ywania wed!ug stawek 

podatkowych. 

O�rodek prowadzi zbiorcze ujmowanie kosztów na koncie 640 �Mi�dzyokresowe 

rozliczenia kosztów� (obejmuj�ce okresy zasi!kowe, a w przypadku decyzji 

d!u�szych ni� 2 lata kalendarzowe ujmuje si� koszty tylko do ko�ca roku 

nast�puj�cego po roku bilansowym. Pozosta!� cz��� decyzji si� anga�uje (zapisy 

konta 999). Rozwi�zanie to stosuje si� ze wzgl�du na pozycj� w bilansie po stronie 

aktywów w grupie aktywów obrotowych  Rozlicze� Mi�dzyokresowych nie 



obejmuj�cych D!ugoterminowych Rozlicze� Mi�dzyokresowych) w 

korespondencji z kontem 240 �Pozosta!e rozrachunki� tylko dla decyzji 

administracyjnych okre�laj�cych wysoko�� przyznawanych �wiadcze� tj. np. 

zasi!ków okresowych, sta!ych, celowych, �wiadcze� rodzinnych, �wiadcze� z 

funduszu alimentacyjnego, �wiadcze� wychowawczych, �wiadcze� pieni��nych i 

innych rodzajowo �wiadcze� w celu prawid!owego uj�cia  zdarze� gospodarczych. 

Dla pozosta!ych kosztów nie prowadzi si� ewidencji na koncie 640, gdy�

wszystkie operacje co roku s� powtarzalne w trakcie roku bud�etowego. 

4) Aktywa i pasywa Miejskiego O�rodka Sportu i Rekreacji wycenia si� wed!ug 

zasad okre�lonych w ustawie o rachunkowo�ci oraz w przepisach szczególnych 

wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. �rodki Trwa!e to 

sk!adniki stanowi�ce w!asno�� jednostki MOSiR, lub w stosunku, do których 

jednostka sprawuje uprawnienia w!a�cicielskie otrzymuj�c je w Trwa!y Zarz�d.  

�rodki trwa!e w dniu przyj�cia do u�ytkowania wycenia si�: 

• w przypadku zakupu � wed!ug ceny nabycia lub ceny zakupu,  

• otrzymane w drodze darowizny � w wysoko�ci okre�lonej w decyzji lub w 

warto�ci rynkowej, 

• otrzymane nieodp!atnie na podstawie decyzji w!a�ciwego organu - w 

warto�ci okre�lonej w dokumencie. 

�rodki trwa!e wyceniane s� na dzie� bilansowy w warto�ci pocz�tkowej 

pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe. 

Zakup gotowych �rodków trwa!ych, zdatnych w momencie zakupu do u�ytkowania 

o warto�ci od  kwoty 10.000,00 z!. traktuje si� jako zakupy inwestycyjne. 

Zakupiony �rodek trwa!y wprowadza si� do ewidencji w cenie nabycia. 

Jednostka nie stosuje rozlicze� mi�dzyokresowych. 

5) W Zak!adzie Gospodarki Komunalnej �rodki trwa!e oraz warto�ci niematerialne 

i prawne w zale�no�ci od tego w jaki sposób zosta!y przyj�te (nabyte, wytworzone, 

otrzymane bezp!atnie) wycenia si� wg: cen nabycia, kosztów wytworzenia 

(modernizacji, poniesionych nak!adów inwestycyjnych), natomiast �rodki trwa!e 

otrzymane bezp!atnie stanowi�ce w!asno�� jednostki samorz�du terytorialnego 

wprowadza si� do ewidencji wg ceny wynikaj�cej z dokumentów przekazania. 



�rodki trwa!e oraz warto�ci niematerialne i prawne umarza si� oraz amortyzuje 

przy zastosowaniu stawek okre�lonych w przepisach o podatku dochodowym od 

osób prawnych. 

Na dzie� powstania nale�no�ci ujmuje si� je w ksi�gach wed!ug warto�ci 

nominalnej. Nie rzadziej ni� na dzie� bilansowy nale�no�ci inne ni� z tytu!u 

czynszów mieszkaniowych wycenia si� w kwocie wymaganej zap!aty z tym, �e 

odsetki nalicza si� nie rzadziej ni� raz na cztery miesi�ce. Ponadto na dzie�

bilansowy dokonuje si� aktualizacji nale�no�ci z tytu!u czynszów lokali 

mieszkalnych w nast�puj�cy sposób: 

• 100% - w odniesieniu do nale�no�ci przedawnionych oraz przewidzianych 

do umorzenia w zwi�zku z bezskuteczna egzekucj�, 

• 80% - w odniesieniu do pozosta!ych nale�no�ci czynszowych. 

W zak!adzie przyj�to zasad� tworzenia rezerw na wydatki przysz!ych okresów tj. 

rezerwy takie b�d� tworzono tylko w przypadku planowanych remontów sprz�tu, 

których przewidywana warto�� uj�ta w planie finansowym b�dzie przekracza!a  

2 % warto�ci ca!ego planu wydatków. 

5.  inne informacje 

   Brak 

II. Dodatkowe informacje i obja�nienia obejmuj� w szczególno�ci:

1. 

1.1. szczegó!owy zakres zmian warto�ci grup rodzajowych �rodków trwa!ych, 

warto�ci niematerialnych i prawnych, zawieraj�cy stan tych aktywów na 

pocz�tek roku obrotowego, zwi�kszenia i zmniejszenia z tytu!u: aktualizacji 

warto�ci, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewn�trznego oraz stan 

ko�cowy, a dla maj�tku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i 

tytu!ów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia 

   Tabela 1 

1.2. aktualn� warto�� rynkow� �rodków trwa!ych, w tym dóbr kultury � o ile 

jednostka dysponuje takimi informacjami 

  Aktualna warto�� rynkowa �rodków trwa!ych wg wycen powsta!ych w 2019 r.: 



1) Urz�d Miasta: 

 - grunty 30 669,00 z!., 

- grunty wraz z budynkiem (wycena !�czna) 8 553 029,00 z!. 

2) �wietlica �rodowiskowa: 

- grunt zabudowany budynkiem administracyjno-socjalnym o pow. u�ytkowej 

176,75 m2 i kubaturze 1 482,30 m2 � warto�� nieruchomo�ci 965.498,00 z!. 

1.3. kwot� dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizuj�cych 

warto�� aktywów trwa!ych odr�bnie dla d!ugoterminowych aktywów 

niefinansowych oraz d!ugoterminowych aktywów finansowych 

   Nie dotyczy 

1.4. warto�� gruntów u�ytkowanych wieczy�cie 

  Nieruchomo�ci Skarbu Pa�stwa oddane w u�ytkowanie wieczyste Miastu Radlin to 

powierzchnia 19,474 ha warto�� 1 436 893,59 z!.  

1.5. warto�� nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostk� �rodków 

trwa!ych, u�ywanych na podstawie umów najmu, dzier�awy i innych umów, w 

tym z tytu!u umów leasingu 

  1) W Urz�dzie Miasta warto�� obcych �rodków trwa!ych przyj�tych na podstawie 

umów na dzie� 31.12.2019 r. wynios!a 115 799,05 z!. 

2) O�rodek Pomocy Spo!ecznej: 

�rodki obce - stan na 31.12.2019 r. 

Wyszczególnienie Warto�� wg umowy 

2 KSEROKOPIARKI 11 000,00 netto 

2 TERMINALE MOBILNE 2 938,56 brutto 

ZESTAW URZ	DZE

TELEKOMUNIKACYJNYCH 

2 840,00 brutto 

�



�

1.6. liczb� oraz warto�� posiadanych papierów warto�ciowych, w tym akcji i 

udzia!ów oraz d!u�nych papierów warto�ciowych 

  10 udzia!ów w Radli�skiej Strefie Aktywno�ci Gospodarczej � 435 200,00 z!. 

1.7. dane o odpisach aktualizuj�cych warto�� nale�no�ci, ze wskazaniem stanu na 

pocz�tek roku obrotowego, zwi�kszeniach, wykorzystaniu, rozwi�zaniu i 

stanie na koniec roku obrotowego, z uwzgl�dnieniem nale�no�ci finansowych 

jednostek samorz�du terytorialnego (stan po�yczek zagro�onych) 

  1) Urz�d Miasta : 

Stan odpisów aktualizuj�cych warto�� nale�no�ci 31.12.2019 rok 

Grupa nale�no�ci Stan na pocz�tek roku Stan na koniec roku 

Nale�no�ci krótkoterminowe 3 388 189,65 4 808 980,45 

Nale�no�ci d!ugoterminowe Nie dotyczy 

2) O�rodek Pomocy Spo!ecznej: 

Stan odpisów aktualizuj�cych warto�� nale�no�ci 31.12.2019 rok 

Grupa nale�no�ci Stan na pocz�tek roku Stan na koniec roku 

Pozosta!e nale�no�ci 4 796 328,08 3 447 667,02 

Odpisów dotycz� nale�no�ci wraz z odsetkami d!u�ników alimentacyjnych z 

tytu!u funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej zgodnie z zasad�
wiekowania. 

3) Zak!ad Gospodarki Komunalnej; 

Stan odpisów aktualizuj�cych warto�� nale�no�ci 31.12.2019 rok 

Grupa nale�no�ci Stan na pocz�tek roku Stan na koniec roku 

Nale�no�ci z tytu!u dostaw i 

us!ug 

459 047,05 467 653,49 

�
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1.8. dane o stanie rezerw wed!ug celu ich utworzenia na pocz�tek roku 

obrotowego, zwi�kszeniach, wykorzystaniu, rozwi�zaniu i stanie ko�cowym 

   Nie dotyczy 

1.9. podzia! zobowi�za� d!ugoterminowych o pozosta!ym od dnia bilansowego, 

przewidywanym umow� lub wynikaj�cym z innego tytu!u prawnego, okresie 

sp!aty: 

  Zobowi�zania wg okresów wymagalno�ci 

Zobowi�zania 

Okres wymagalno�ci 

Razem powy�ej 1 

roku do 3 lat 

powy�ej 3 lat 

do 5 lat 
powy�ej 5 lat 

Kredyty i po�yczki 128 000,00 62 118,60   190 118,60 

Z tytu!u emisji 

d!u�nych papierów 

warto�ciowych 

5 700 000,00 5 570 000,00 30 780 000,00 42 050 000,00

Razem 5 828 000,00 5 632 118,60 30 780 000,00 42 240 118,60

1.10. kwot� zobowi�za� w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu 

zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wed!ug przepisów 

o rachunkowo�ci by!by to leasing finansowy lub zwrotny z podzia!em na 

kwot� zobowi�za� z tytu!u leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego 

   Nie dotyczy 

1.11. !�czn� kwot� zobowi�za� zabezpieczonych na maj�tku jednostki ze 

wskazaniem charakteru i formy tych zabezpiecze�

  Deklaracja wekslowa do kredytu w rachunku bie��cym Bank Spó!dzielczy 

Jastrz�bie-Zdrój � 2 500 000,00 z!. 

Deklaracja wekslowa do umowy po�yczki nr 293/2017/99/OA/no/P WFO�iGW � 

385 388,00 z!. 

Hipoteka umowna � 6 180 405,00 z!. 
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1.12. !�czn� kwot� zobowi�za� warunkowych, w tym równie� udzielonych przez 

jednostk� gwarancji i por�cze�, tak�e wekslowych, niewykazanych w bilansie, 

ze wskazaniem zobowi�za� zabezpieczonych na maj�tku jednostki oraz 

charakteru i formy tych zabezpiecze�

  Por�czenie za sp!at� po�yczki z WFO�iGW � 4 361 282,00 z!. 

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozlicze� mi�dzyokresowych, w 

tym kwot� czynnych rozlicze� mi�dzyokresowych kosztów stanowi�cych 

ró�nic� mi�dzy warto�ci� otrzymanych finansowych sk!adników aktywów a 

zobowi�zaniem zap!aty za nie 

   

Czynne rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów 

Wyszczególnienie Stan na pocz�tek roku Stan na koniec roku 

- �wiadczenia pomoc 

spo!eczna  

160 016,25 491 920,08 

- �wiadczenia rodzinne i 

fundusz  alimentacyjny 

 3 369 982,90  3 346 048,32 

- �wiadczenia wychowawcze 6 594 105,60  17 705 935,80 

Ogó!em 10 124 104,75 21 543 904,20 

1.14. !�czn� kwot� otrzymanych przez jednostk� gwarancji i por�cze�

niewykazanych w bilansie 

  Zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy w formie gwarancji 

ubezpieczeniowych i bankowych stan na 31.12.2019 � 2 815 746,17 z!.  

Gwarancje ubezpieczeniowe i bankowe zap!aty wadium stan na 31.12.2019 � 

106 000,00 z!. 

Zak!ad Gospodarki Komunalnej � 37 580,49 z!. 
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1.15. kwot� wyp!aconych �rodków pieni��nych na �wiadczenia pracownicze  

  

Wyszczególnienie 
Kwota wyp!aconych �wiadcze�

pracowniczych 

odprawy emerytalne 179 302,96 

odprawy po�miertne 654,50 

odprawy zwolnionych 17 790,00 

nagrody jubileuszowe 481 193,91 

ekwiwalenty za niewykorzystany urlop 37 698,16 

ekwiwalenty za u�ywanie odzie�y i obuwia 

roboczego 
7 347,38 

Ogó!em: 723 986,91 

1.16. inne informacje 

  Niewyp!acone odszkodowania ul. Letnia  - 1 393,29 z!. 

Niewyp!acone odszkodowania ul. Odleg!a  - 1 881,00 z!. 

Niewyp!acone odszkodowania ul. Kwiatowa  - 271,20 z!. 

Kwota podatku od nieruchomo�ci od budowli rozpatrywana w trybie skargi 

kasacyjnej przez NSA w Warszawie � 8 997 785,54 z!.

Odszkodowania za tereny przyj�te pod inwestycj� (decyzje nieostateczne � 

odwo!anie do SKO) 8 298,00 z!. 

Weksel in blanco od partnera projektu z dofinansowaniem UE � do czasu 

zako�czenia procedur rozliczeniowych i kontrolnych � 551 676,46 z!. 

2.        

2.1. wysoko�� odpisów aktualizuj�cych warto�� zapasów 

   Nie dotyczy 

2.2. koszt wytworzenia �rodków trwa!ych w budowie, w tym odsetki oraz ró�nice 

kursowe, które powi�kszy!y koszt wytworzenia �rodków trwa!ych w budowie 

w roku obrotowym 

  Koszt wytworzenia �rodków trwa!ych w budowie w roku 2019 

 � 9 718 934,27 z!. 
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2.3. kwot� i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o 

nadzwyczajnej warto�ci lub które wyst�pi!y incydentalnie 

   Przychody: Szkody górnicze � kopalnia 76 843,00 z!. 

2.4. informacj� o kwocie nale�no�ci z tytu!u podatków realizowanych przez 

organy podatkowe podleg!e ministrowi w!a�ciwemu do spraw finansów 

publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów 

bud�etowych 

   Nie dotyczy 

2.5. inne informacje 

   Nie dotyczy 

3. Inne informacje ni� wymienione powy�ej, je�eli mog!yby w istotny sposób 

wp!yn�� na ocen� sytuacji maj�tkowej i finansowej oraz wynik finansowy 

jednostki 

   W sprawozdaniu rachunku zysków i strat, w pozycji �Przychody finansowe� 

znaczna ró�nica kwot stanu na pocz�tek roku a stanu na koniec roku wynika z 

dokonania rozwi�zania odpisów aktualizuj�cych nale�no�ci d!u�ników 

dokonanych w poprzednich latach i dokonanie odpisów za rok 2019 zgodnie z 

zasad� wiekowania stosowan� w jednostce i zarachowanych na pozosta!e koszty 

operacyjne. 



Rodzaj �rodków 

trwa!ych

Warto�� na dzie�
31.12.2017 r.

Zwi�kszenia

Warto�ci

Zmniejszenia

warto�ci
Saldo

Warto�� na dzie�
31.12.2018 r.

Umorzenie 

narastaj�co

Na 31.12.2018 r.

Warto��
bilansowa netto

Na 31.12.2018

K�T 0                              

Grunty
12 791 299,68 423 441,56 636 605,82 -213 164,26 12 578 135,42 309 339,27 12 268 796,15

K�T 1,2                          

Budynki, lokale i 

obiekty 

in�ynierii 

l�dowej i wodnej

122 343 792,81 14 931 074,14 178 625,00 14 752 449,14 137 096 241,95 39 675 506,64 97 420 735,31

K�T 3,4,5,6                           

Urz�dzenia 

techniczne i 

maszyny

3 819 343,25 111 537,16 599 781,47 -488 244,31 3 331 098,94 2 661 058,63 670 040,31

K�T 7                  

�rodki 

transportu

2 172 154,26 193 856,18 150 075,64 43 780,54 2 215 934,80 1 497 693,15 718 241,65

K�T 8                       

Inne �rodki 

trwa!e

1 459 102,92 99 773,00 34 450,31 65 322,69 1 524 425,61 1 313 966,60 210 459,01

Pozosta!e �rodki 

trwa!e
4 630 364,44 397 133,06 244 561,41 152 571,65 4 782 936,09 4 782 936,09 0,00

Warto�ci 

niematerialne i 

prawne

2 064 554,29 355 320,90 292 645,26 62 675,64 2 127 229,93 2 079 065,28 48 164,65

Zbiory 

biblioteczne
774 680,41 81 371,52 232 446,73 -151 075,21 623 605,20 623 605,20 0,00

�rodki trwa!e w 

budowie
10 444 961,91 8 203 156,14 13 592 367,74 -5 389 211,60 5 055 750,31 0,00 5 055 750,31

Razem Aktywa 

trwa!e
160 500 253,97 24 796 663,66 15 961 559,38 8 835 104,28 169 335 358,25 52 943 170,86 116 392 187,39

Waldemar 

Józef 

Machnik

Elektronicznie 

podpisany przez 

Waldemar Józef 

Machnik 

Data: 2020.06.09 

12:28:25 +02'00'

Barbara 

Magiera

Elektronicznie 

podpisany przez 

Barbara Magiera 

Data: 2020.06.09 

12:51:33 +02'00'


