
INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.

1.1 Nazwę jednostki
Urząd Gminy w Smykowie

1.2 Siedzibę jednostki
Smyków 91

1.3 Adres jednostki
Smyków 91, 26-212 Smyków

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki
Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
Rok 2021

3.
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki 
samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne  sprawozdania finansowe 
Nie dotyczy

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

Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania  dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 100,00 zł. są 
odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej.
Składniki majątkowe o wartości powyżej 100,00 zł., ale nie wyżej niż 1.000,00 nie są uznawane za środki trwałe, ich 
wartość początkowa podlega odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów  w momencie przekazania ich do 
użytkowania, ale z uwagi na potrzebę  objęcia ich kontrolą podlegają jednocześnie ujęciu w ewidencji 
pozabilansowej.

Składniki majątkowe o wartości powyżej 1.000,00 zł., ale nie wyżej niż 5.000,00 zł. są uznawane za środki trwałe, 
obejmowane ewidencją bilansową środków trwałych   z jednoczesnym dokonywaniem od nich jednorazowych 
odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów amortyzacji.

Wartości niematerialne i prawne, których wartość według ceny nabycia nie przekracza kwoty 5.000,00 zł. odpisuje 
się jednorazowo w koszty amortyzacji w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne, 
których wartość początkowa według ceny  nabycia przekracza kwotę 5.000,00 zł. podlega umarzaniu w czasie.             
Ustala się następujący okres umarzania:
- licencje na programy komputerowe i inne prawa autorskie – 24 miesiące (50 % rocznie),
- inne wartości niematerialne i prawne – 60 miesięcy (20 % rocznie).

Składniki majątkowe o wartości początkowej nie przekraczającej 100,00 zł. podlegają
odpisaniu w całości w koszty zużycia materiałów w miesiącu oddania ich do używania, nie podlegają ewidencji 
bilansowej ani pozabilansowej.

Środki trwałe, których wartość początkowa według ceny nabycia jest wyższa od kwoty 1.000,00 zł. a nie przekracza 
kwoty 5.000,00 zł. odpisuje się jednorazowo w całości w koszty amortyzacji w miesiącu oddania ich do użytkowania. 
Środki te obejmuje się analityczną ewidencją księgową ilościowo-wartościową.      
                                                                    
Środki trwałe, których cena nabycia lub koszt wytworzenia przekracza kwotę
5.000,00 zł. amortyzuje się według stawek podatkowych określonych w załączniku do  ustawy  o podatku 
dochodowym od osób prawnych.              
                                                          



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

Główne składniki aktywów trwałych

Lp. Nazwa grupy 
rodzajowej 
składnika 
aktywów 
trwałych

Wartość 
początkowa 
-stan na 
początek roku 
obrotowego

Zwiększenie wartości początkowej Ogółem 
zwiększenie 
Wartości 
początkowej
(4+5+6)

Zmniejszenie wartości 
początkowej

Ogółem 
zmniejszenia
wartości 
początkowej
(8+9+10)

Wartość 
poczatkowa- 
stan na koniec 
roku 
obrotowego
(3+7-11)

Aktualizacja Przychody Przemie-
szczenie

Zbyc
ie

Likwidacja inne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. WARTOŚCI 

NIEMATERIALNE I
PRAWNE

213 950,59 1 120,00 1 120,00 215 070,59

2. ŚRODKI TRWAŁE 48 305 934,35 1 896 024,97 1 896 024,97 31 497,23 4 794,00 36 291,23 50 165 668,09

0) Grunty 810 203,92 810 203,92

1) Budynki i lokale 14 108 395,83 14 108 395,83

2) Obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej

28 404 845,53 318 051,88 318 051,88 28 722 897,41

3) Kotły i maszyny 
energetyczne

130 079,60 130 079,60

4) Maszyny, 
urządzenia i 
aparaty ogólnego 
zastosowania

246 910,90 246 910,90

5) Maszyny, 
urządzenia i 
aparaty 
specjalistyczne

269 900,00 66 703,50 66 703,50 336 603,50

6) Urządzenia 
techniczne

807 985,46 49 741,89 49 741,89 857 727,35

7) Środki transportu 2 098 740,16 1 394 767,00 1 394 767,00 11565,00 11 565,00 3 481 942,16

8) Narzędzia, 
przyrządy, 
ruchomości i 
wyposażenia, 
gdzie indziej nie 
sklasyfikowane

1 428 872,95 66 760,70 66 760,70 19 932,23 4 794,00 24 726,23 1 470 907,42

RAZEM:
48 519 884,94

1 897 144,97 1 897 144,97 31 497,23 4 794,00 36 291,23 50 380 738,68



Umorzenie
-stan na początek 
roku obrotowego

Zwiększenie w ciągu roku Ogółem 
zwiększenie 
umorzenia
(14+15+16)

Zmniejsze
nie 
umorzenia

Umorzenie
-stan na 
koniec roku 
obrotowego
(13+17-18

Wartość netto składników aktywów

aktualizacja Amortyzacja
za rok 
obrotowy

inne stan na początek roku
obrotowego

(3-13)

Stan na koniec roku
obrotowego

(12-19)
13 14 15 16 17 18 19 20 21

211 023,60 3 004,36 3 004,36 214 027,96 2 926,99 1 042,63
19 019 324,73 2 142 844,50 2 142 844,50 21 162 169,23 29 286 609,62 29 003 498,86

0,00 0,00 0,00 0,00 810 203,92 810 203,92
3 679 537,75 456 723,36 456 723,36 4 136 261,11 10 428 858,08 9 972 134,72

12 141 725,93 1 298 609,06 1 298 609,06 13 440 334,99 16 263 119,60 15 282 562,42
45 075,72 17 801,67 17 801,67 62 877,39 85 003,88 67 202,21

204 293,00 11 548,02 11 548,02 215 841,02 42 617,90 31 069,88
269 900,00 4 300,55 4 300,55 274 200,55 0,00 62 402,95
110 676,50 56 996,63 56 996,63 167 673,13 697 308,96 690 054,22

1 212 051,54 249 243,16 249 243,16 1 461 294,70 886 688,62 2 020 647,46

1 356 064,29 47 622,05 47 622,05 1 403 686,34 72 808,66 67 221,08

19 230 348,33 2 145 848,86 2 145 848,86 21 376 197,19 29 289 536,61 29 004 541,49

1.2

Nie dotyczy
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 użytkowych 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   
Nie dotyczy

1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów 
wartościowych
46 udziałów o nominałach 100,00 zł., wartość 4.600,00 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)
Stan odpisów aktualizujących wartość należności
Lp. Grupa należności Stan na początek 

roku obrotowego
Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego Stan na 

koniec 
roku 
obrotowe
go

zwiększenie wykorzystanie rozwiązane

1 2 3 4 5 6 7

 1. Podatek rolny od osób fizycznych 862,00 0 0                468,0
0

394,00

 2. Podatek leśny od osób fizycznych 1  190,60 0 0 515,60 675,00

 3. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych                               0,00                                  
292,00

0                           
0

          292,
00

Razem                       2 052,60
292,00

0              983,60   1 361,00

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

1.9 podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywalnym 
umowę lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty :

a) powyżej 1 roku do 3 lat



0,00

b) powyżej 3 do 5 lat
2 101 350,00

c) powyżej 5 lat
4 843 867,69

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 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 różnice między wartością otrzymywanych finansowych składników 
aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
Nie dotyczy

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

673 217,48 zł.

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 
96 360,23 zł.

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
2 735 631,33 zł.

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

2.4 informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi 
właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów 
budżetowych
Nie dotyczy

2.5 inne informacje
Nie dotyczy


