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l t . Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Wyszczegó|nienie Kwota
't.7 dane o odpisach aktualizujących wańośĆ na|eżności, ze wskazaniem stanu na pÓczątek roku obrotowego,

zwiększeniach, wykozystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzg|ędnieniem na|eżności
finansowych jednostek samoządu terytoria|nego (stan pożyczek zagrożonych)

0,00

' t .10 . kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwa|ifikuje umowy |easingu zgodnie z pzepisami podatkowymi
(|easing operacyjny), a według pzepisów o rachunkowoŚci byłby to |easing finansowy |ub zwrotny z
podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu |easingu finansowego |ub |easingu zwrotnego

0,00

1 . 1 0 . 1 .Łączna kwota zobowiązań z tytułu |easingu finansowego wykazana w pozycji 1'10 0,00
1.10.2.Łąezna kwota zobowiązań z tytułu |easingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 0,00
1 .12 . łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym równieŹ udzielonych pzez jednostkę gwarancji i poręczeń'

także wekslowych, niewykazanych w bi|ansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku
jednostki oraz charakteru iformy tych zabezpieczeń

0,00

Potwierdzenie za zgodnośÓ z danymi w Informacji dodatkowej

Wiesław KaźmierskiM|RoSŁAWA SKRZYPEK 2019.04.30
rok mies. dzień (kierownik jednostki)

Strona 1 z 2
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Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.08
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tĘciąg z danych zawaĘch w załączniku .lnformacia dodatkowa'

Symbol Wyszczególnienie Uwaga

Potwierdzen ie za zgod noŚÓ z danymi w I nformacj i dodatkowej

M|RoSŁAWA SKRZYPEK 2019.04.30 Wiesław Kaźmierski
r ok  m ie s .d z i eń

A28382794E564BF1 Stona2zz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.08
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INFORMACJA DODATKOWA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowegon obejmuje w szczególności:

ul. Główna 20

podstawowy przedmiot działalności iednostki
Kierowanie Podstawowvmi RodzajamiDziała|ności Publicznej
wskazanie okręsu objętego sprawozc|aniem

0 l-0 l-201 8 do 3 1-12-f0 t8
wskazanię, że sprawozdanie finansowe zawięra dane łaczne
Sprawozdanie łączne

omówięnie przyjętych zasad (po|ityki) rachunkowości, w tym metoa wyceny aktywó* i pu,y*o* fiilamortyzacji)



Aktywa i pasywa wyceniane są na koniec roku obrotowego wedtug zasad określonych roku w ustawie o
rachunkowości oraz w przepisach szczegó|nych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.
Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niŻnadzień bilansowy:
- środki trwałę oraz wartości niematerialne i prawne wyceniamy wedtug cen nabycia lub kosztów
wytworzenia, lub wartoścl' przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o
odpisy amoĘz-acyjne lub umorzeniowe, atakŻe o odpisy z Ętułu trwałej utraty wartości,
- nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne za|iczane do inwestycji według zasad, stosowanych
do środków trwĄch oraz wartości niematerialnych i prawnych, określone w ustawie lub wedfug ceny
rynkowej lub godziwej,
- środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich
nabyciem lub wyworzeniem, pomniejszonych ewentualnie o odpisy ztytułutrwatej utraty wartości,
. inwesĘcje krótkoterminowe wyceniamy według cęny (wartości) rynkowej albo według ceny
skorygowanej nabycia _ jeŻeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a
krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości
godziwej,
- rzeczowe składniki aĘwów obrotowych wyceniamy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie
vtyższych od cen ich sptzedatĘ netto na dzień bilansowy,
- nalezności w kwocie wymaganej zapł.aty, zzachowaniem zasady ostrożności,
- zobowiązania w kwocie wymaganej zaptaĘ,
- ręzerwy wyceniamy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
-pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej'
Srodki trwate to składniki aktywÓw stanowiące własnośó:
- jednostki samorządu terytorialnego: Gminy Stary Targ otrzymane i przeznaczone na potrzeby jednostki.
Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwĄch oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka
przyjęła następuj ące ustalenia:
- składniki majątku o wartości początkowej ponizej 3500,00 zł zaIicza się do pozostałych środków trwĄch
lub wartości niematęrialnych i trwaĘch. Jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amoĘzacyjnych lub
umorzeniowych w miesiącu prryjęcia do używania,



- środki trwałe, ktÓrych wartość początkowa'jest równa lub większa od 3.500 zł, wpisuje się do kartotek
środków trwĄch w podziale wedtug grup KSl
Srodki trwałe umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amoĘzacji
według stawek amoĘzacyjnych ustalonych w ustawie z dnia l5 lutego |992r, o podatku dochodowym od
osób prawnych. W jednostce prryjęto metodę liniową dla wsrystkich środków trwałych.
Do prowadzenia ewidencji syntetycznej oraz analitycznej Gmina stosuje program FINANSOWO-
KSIĘGOWY ,,FINI''- Gravis' Szczegótowe dane zawarte są w instrukcji obsługi progIamu ,,F[NI''. Do
progrcmu na|eĘ wprowadzić w postaci zapisu kazdą operację gospodarczą' która nastąpiła
w danym miesiącu.
Srodki trwałe objęte ewidencją w programie ,, AMST'' Srodki trwałe .
Podstawą zapisu są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej . Zapisy powinny być
prowadzone rzetelnie, bezbłędnie i sprawdzalnie. Stwierdzone błędy w zapisach poprawia się przez
wprowadzenie dowodu zawierającego korekĘ błędnych zapisów - dokonywane tylko zapisami dodatnimi
lub tylko ujemnymi. W rozliczeniach z kontrahentami wyróżniamy bezgotówkowe formy rozIiczeń.
Rozliczenia bezgotówkowe mogą byó prowadzone przez polecenie przelewu' Nalezy roz|iczaÓ się z danym
kontrahentem za pośrednictwem banku. obsługę baŃową dla jednostek Gminy Stary Targ prowadzi Bank
Spółdzielcry w Sztumie oddział w Starym Targu.
Dokumentami potwierdzającymi zakup towarów, materiałów i usług oraz rozrachunków
z dostawcami są rachunki' faktury umowy:
- faktura VAT - oryginał,
. faktura korygująca _ oryginał,
- nota księgowa _ oryginał.



Szczególnym rodzajem dokumentu własnego jest polecenie księgowania _ PK.
Polecenie księgowania jest wystawiane do udokumentowania tych zapisów księgowych, które nie mogą być
udokumęntowane ani dokumentem wewnętrznym ani zewnętrznymalbo gdy chJdzi-
o zebranie danych zróżnych dokumentów dla sporządzenia zapisu zbiorczego.
W sprawdzaniu dokumentów bierze udział wielę stanowisk pracy, na skuiek czego zachodzi koniecznośó
przekazywania dokumentÓw pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy'
Do udokumentowania operacji sprzedaĘ w jednostce, będącej podatnikiem podatku od towarów i usług
VAT służą:
- faktura VAI,
- faktura korygująca VAT'
- w szczególnie uzasadnionych przypadkach: zaginięciafaktury VAT lubjej niezawinionego zniszczenia, do
udokumentowania operacji sprzedaĘ dopuszcza się duplikat faktury VAT. buplikat kaŹdorazow o sporządza
wystawca umieszczając na fakturze oznaczenie,,DUPLIKAI'''
W poszczególnych jednostkach wystawcą faktury VAT mogą byó osoby posiadające upowaŻnienia
kierownika jednostki do ich wystawiania. Faktury VAT muszą być kolejno. nun1".ó*unef nr kolejny
faktury/miesiąclroW.
Zobowiązuje się osoby upowaznione do wystawiania faktur VAT do spotządzania:
- rejestrów sprzedaĘ,
- deklaracji VAT 7.
Stosując w jednostce rejestr sprzedaĄ, sporządza się go za okresy miesięczne.
W poszczegóinych miesiącach ujmuje się w kolejnych rejestrach sprzódtzy w sposób chronologiczny,
według kolejnej numeracji, wszystkie wystawione w danym miesiącu faktury VAI
i faktury korygujące'
Dane wynikające z Ęestrów sprzedł4 wykazuje się w deklaracji VAT częściowej sporządzanej co miesiąc
za poszczególne jednostki sktadane są do Referatu Finansowego Urzędu Gminy w terminie do l5-go
kazdego miesiąca w celu sporządzenia deklaracji łącznej' Dane, wykazane w deńaracji VAT winny b}ć
zgodne z danymi, wynikającymi z ewidencji księgowej.

5 . inne infonnacje

brak danych

II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczegó|ności:

I

1 . 1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowęgo, zwiększenia i zmniejszenia z tyiutu: aitualiiacji
wartości, nabycia, rozchodu, przernieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amoĄzowanego
- podobne przedstawienię stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzęnia



Umorzenie -
stan na

początek
roku

obrotowego

Zwiększenia w ciągu roku
obrotoweso

ogółem
zwiększenie
umorzenia

Zmniejszenie
umorzenia

Umorzenie -
stan na

koniec roku
obrotowego
(12+16-t'7)

Wartośc netto składnikÓw
aĘwów

aktualizacja AmortyzacJa
ZA TOK

oDrolowy

mnę Stan na
poczqtek

roku
obrotowego

(2-12)

Stan na
koniec roku
obrotowego

(1  r -18 )

t2 I J v l 5 l 6 t '7 t 8 l 9 20
496426.80 0.00 854i.76 0-00 8543,16 503'7;7'1 499932;79 t953.75 88.69

I 9 I 34750.84 0.00 t 564679.38 0"00 t5646'19.38 551',71.96 206442s8.26 35074569.26 33845629.74

Zwiększenie wartości początkowej

(9) Narzędzia,
przyrządy,
ruchomości i
wyposaŻenie,
gdzie indziej
niesklasyfikowa
nę

1393f,53 t3932.53

aktua|rrą wartość rynkową środków trwałych' wtym dóbr krrltury *o ile jednostka dysponuje takirni informacjami

brak danych

kwotę dokonanych w trakoię roku obrotowego odpisóW aktualizrrjącyoh waftość aktywów trwałych odrębnie dla
dłrrgoternrinowych aktywóW nięfinansowych oraz dłrrgoterminclWyoh aktywów finansowych

nie dotyczy

wartośÓ gfuntów ttż7tkowanych wieczyŚcie

nie dotyczy

wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przezjednostkę Śtodków trwałych' uzywanych na podstawie
umóW najmu, dzierżnuy i innych umóW w tym z Ęrtrrłu unrów |easingrt

nie dotyczy

liczbę or.az wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłuznych papierów
wartościowych

nie dotyczy

dane o odpisach aktualizujących wartość należrrości, ze wskazaniem stanu na
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na konięc roku obrotowego, z
finansowyohjednostek samorząClu terytorialnego (stan pożyczek zrrgrożonych)

początek roku obrotowęgo,
uwzględnięniem należnośai



LP. Grupa
nalezności

Stan na
początek roku

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku Stan na
koniec roku

zw nta rozw
l . Odpis

nalężności FA
BP

536413,90 652n,96 0,00 25223,08 576402.78

2 Odpis
nalezności FA
BW

357609.30 43474,65 0,00 16815 ,39 384206,56

3 . Odpis odsetek
FABP

575869,93 144505,56 0,00 8145t,73 638923.76

4 Odpis
naIeżności ZA
BP

f60371,91 -t6067,67 0,00 f006,33 242297,91

5 Odpis
na|eŻności ZA
El\I/

26037l,9f - I6067,68 0,00 2066,34 242297,90

t . 8 . danę o stanię ręzęrw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach. wykorrystaniu,
rozwiązarriu i stanie końoowym

nie dotyczy

L9. podział zobowiązań długoterrninowych o pozostaĘrn od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub
wynikającym z innego tytułtt prawnego, okresie spłaty: 8423606,27 zł,

a) powyżej l roku do 3 lat

1954583,00

b) powyżej .1 do 5 lat

3079023,27

c) powyżej 5 lat

3390000.00

l . i
0 .

kwotę zobowiązań w sytrracji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi
(|easing operacyjny), a wedłrrg przepisów o raclrunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na
kwotę zobowiązań z tytutu leasingu finansowego lub |easingu Zwrotnęgo

nie dotyczy

l . l
t .

łączną kwotę zobowiqzań zabezpieczonych na majątktl jednostki zę wskazaniem charakteru i formy tych
zabezpieczeń

brak danych

l . l
2 .

łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielorrych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także
wekslowych, niewykazanych rł' bi|arrsie, ze wskazaniem zclbowiązan zabezpieczonyclr na majątku jednostki oraz
charakteru i fcll.my tych zabezpieczeń.

brak danych

l . t
J .

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych roz|icz'eń międzyokresowych, w Ęm kwotę czynnych roz|iczęit
międzyokresowyclr kosztów stanowiącyc|t różrricę między wartością otrzymanyclr finansowyclr składników aktywów
a zobowiqzaniem zapłaty zanie

brak danych

l . t tączną kwotę otrzymanych przez jeclnostkę gwarancji i pclręczeń niewykazanych w biIansię

nie dotyczy

t . t kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

1 i l481,95

l . l inne informacje



brak danvch

2.

2.1 wysokoŚć odpisów aktualizujqcych wartość zapasów

brak danych

f.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz róinice kursowe, które powiększyły koszt
wytworzęnia środków hwa,lych w budowię w roku obrot<lwynr

brak danych

kwotę i charakter poszczegó|nych pozycji prrychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły
incvdęntalnie

brak danych
. ,^ informację o kwocie rra|ężności z tytułu podatków realizowanych przęz organy podatkowe podległe ministrowi

właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów
budŹetowych

brak danych

z . ) . inne informacie

brak danych

3 . Inneinfbrmacjerriżwynrienionepowyżej'jeżeli mogłybywistotnysposóbwptynąónaocenęs1.tuacjimajątkowej i
finansowej oraz wynik finansowy jednostki

brak danych

.'..Mirosława Skrzry pek..
(Skarbnik)

. . .20 L9 -04-29...... . . . . . .
(rok' miesiąc, dzień)

Wieslaw Kaźmierski'..........
(Wójt Gminy )



{azwa I adres JeonostKr sprawozoawczeJ

Gmina Stary Targ

ul. GłÓwna 20
82-410 STARY TARG

BILANS

z wykonania budżetu jednostki
samorządu te rytorialnego

Gmina STARY TARG

sporządzony na
dzień 31-12-2018

Ądresat:

Regionalna lzba Obrachunkowa w
Gdańsku

WysłaĆ bez pisma pzewodniego
04A7EE3D9C46E5'1A
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AKTYWA Stan na początek
roku

Stan na koniec
roku PASYWA Stan na początek

roku
Stan na konlec

roku

| Środki pienięże 316 358,21 459 326,81 I Zobowiazania 6 555 '170.3a I423606.2i

|.1 Środki pieniężne 316 358,21 459 326.8t |..| Zobowiqzania
finansowe 6 555 170.3t 8 423 606.21

|.1..1 Srodki pieniężne
budżetu 316 358,21 4s9 326,8: l.1'1 Krótkoterminowe

(do,|2 miesięcy) 0,0( 0,0(

|.1.2 Pozostałe środki
pienięŻne 0,0c 0,0( |,1.2 Długoterminowe

(powyżej 12 miesięcy) 6 555 170,3t I423 606,2i

|| Na|eżności i
rozliczenia 22 599,22 0,0( |,2 zobowiązania wobec

budżetów 0,0( 0,0(

||.1 Na|eżności
finansowe

0,0c 0,0( |.3 Pozostałe
zobowiązania 0,0( 0,0(

||.1.1 Krótkoterminowe
(do 12 miesięcy) 0,0c 0,0( ||Aktywa netto budżetu -6 526 352.92 -8 356 614,2(

l|.1.2 Długoterminowe
(powyżej 12 miesięcy) 0,0( 0,0( l l .1 Wynik wykonania

budżetu (+'-)
'198 667,1 1 830 261 ,32

|| '2 Należności od
budietÓw 0,0( 0,0( |l.1.1 Nadwyżka budżetu

(+) 198 667,1 0,0(

||.3 Pozostałe
na|eżności i rozIiczenia 22 599,21 0,0( ||.1.2 Deficyt budżetu (-) 0,0( 't 830 261.3r

lll Rozliczenia
międzyokresowe 0,0c 0,0( ll. ' l .3 Niewykonane

wydatki G)
0,0( 0,0(

ll.2 Wynik na operacjach
niekasowych (+,) 0,0( 0,0(

ll.3 Rezerwa na
niewygasające wydatki 0,0c 0,0(

|l.4 Srodki z prywatyzaĄi 0,0c 0,0(

ll.5 Skumulowany wynik
budżetu (+'-)

-6725 020.07 -6 526 352.92

l l l  Rozl iczenia
międzyokresowe 310 140,0C 392 334'8ź

Suma aktywów 338 957,43 459 326,8: Suma pasywów 338 957,4i 459 326,8:

Wiesław KaŹmierski 2019-02-04
skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd

04A7EE3D9C46E51A
Skona 1 z 2
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Wyjaśnienia do bilansu

Wiestaw KaŹmierski 2019-02-04
skarbnik 

.4A7EE3D9;::JIT,", 
dzień zaząd
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Regionalna lzba Obrachunkowa w
Gdańsku

BILANS
jednostki budżetowej i

samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony
na dzień 31.12.2018 r.

Gmina Stary Targ

u|. Główna 20

82-410 STARY TARG
A86E1209F3B44A5B

ililrilrilil ril ililil il Iililililililil ilil 1il illililililtil|ilililililililililtilililtil
mer identyfikacyjny REGON

AKTYWA Stan na początek
roku

Stan na koniec
roku PASYWA Stan na początek

roku
Stan na koniec

roku

A Aktywa trwałe 35 325 377,45 35 674 050,6t A Fundusz 37 256 862.1e 38 231 313,7(

A.|Wańości
niematerialne i prawne 1 953,75 88,6! A.l Funduszjednostki 37 873 332,6a 37 689 777.1

A.ll Rzeczowe aktywa
trwałe 35 323 423,7C 35 673 961 '9ł

A.ll Wynik finansowy
netto (+,-)

-616 470,47 s41 536,61

A.||.1 Środki trwałe 35 074 569.32 33 845 629.7r A.ll.1 Zysk netto (+) 18 094 049,51 17 787 814.4t

A.ll. l.1 Grunty 7 466 893.22 7 470 987,2ę A.ll.2 Strata netto G) -1 8 7. t0 519.9 € -17 246 277.81

A. l l .1 . '1 .1 orunty
stanowiqce własność
jednostki samorządu
terytorialnego,
przekazane w
użytkowanie Wieczyste
innvm podmiotom

152 403'3 € 152 403,3{
A.ll l Odpisy z wyniku
finansowego (nadwyŹka
środków obrotowych) (-)

0,0( 0,0(

A.i l .t.z óuoynKr, roKare I
obiekty inżynierii |ądowej
i wodnei

27 008760.37 25 750 286,4i
A.tv Funousz mtenta
zlikwidowanych
iednostek

0,0( 0,0(

A.||'1.3 Urządzenia
techniczne i maszyny 428 082,65 503 421,7! B Fundusze placówek 0,00 0,0(

A,|| .1.4 Środki
transportu 89 428,82 53 309,6( C Państwcwe fundusze

celowe 0,0c 0.0(

A.|| .1.5 |nne środki
tnłałe 81404,2t 67 624,71

U ZoDow|ązan|a I
rezerwy na
zobowiazania

3 't 19 678.0i 3 248 130.5{

A'||.2 Srodki trwałe w
budowie (inwestycje) 248 854,38 1828332,2t D.l Zobowiązania

długoterminowe 0,0( 0,0(

A.l l .3 zaltczl(a na srooKl
trwałe w budowie
(inwestycje)

0,0c 0,0( D.|| Zobowiązania
krótkoterminowe 2 781 180.04 2778 134,0i

A.lI l  NależnoŚci
długoterminowe 0,0( D.|l.1 Zobowiązania z

tytułu dostaw i usług 1 183 696.29 1 007 084.5:

A.|V Długoterminowe
aktywa finansowe 0,0( 0,0( D'||.2 Zobowiązania

wobec budżetÓw 251 ',tgz,Oc 179 419,4(

A.|V.1 Akcje iudziały 0,0c 0,0(
U.||.ó Looow|ązan|a z
tytułu ubezpieczeń i
innvch Świadczeń

350 533.87 419 531 ,2(

A.lV.2 lnne papiery
wańościowe 0,0c 0,0( D'||.4 Zobowiązania z

tytułu wynagrodzeń 479 259,3: 546 289.2t

MIRoSŁAWA SKRZYPEK 2019-04-30
(rok, miesiąc' dzień)

A86E1 2O9F3B44A5B

Wiesław Kaźmierski
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A . t v . J  I nne
długoterminowe aktywa
finansowe

0,0( 0,0( D.||.5 Pozostałe
zobowiązania 331 908.24 188 342,5(

A.V WartośĆ mienia
zlikwidowanych
iednostek

0,0( 0,0(

L'.11.6 sumy obce
(depozytowe,
zabezoieczenie
wykonania umów)

213,11 265 020,31

B Aktywa obrotowe 5 051 162,8( 5 805 393.6i

D.ll.7 Rozltczenta z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowvch

0,0( 0,0(

B.l Zapasy 5 715,2t 6 067,7 t D.ll.8 Fundusze
specjalne 184 387,21 172 446,7t

B.|.,| Materiały 5 715,2i 6 067,7i
U.||'ó.1 ZaK|aoowy
Fundusz Swiadczeń
Socialnvch

184 387.21 172 446,7t

B.|.2 Półprodukty i
produkty w toku 0,0c 0,0( D.11.8.2 Inne fundusze 0,0( 0,0(

B.1.3 Produkty gotowe 0,00 0,0( D.lll Rezenivy na
zobowiqzania 0,0( 0,0(

B.1.4 Towary 0,00 0,0( D.lV Rozliczenia
międzyokresowe 338 498,0t 469 996.5a

B.|| Na|eżności
krótkoterminowe 4 860 027,73 5 753 521,2a

B.Il '1 NaleŻności z tytułu
dostaw i usług 867,84 58,2i

B'||.2 Na|eżnoŚci od
budżetów 0,0c 0,0(

t'.||.ó Na|eznosc| z lylułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń

0,0c 0,0(

B.Il.4 Pozostałe
naIeżności 4 859 159,8S 5 753 462'9ł

tt.il.c Kozilczenra z
tytułu środków na
Wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowvch

0,0( 0,0(

B.||| Krótkoterminowe
aktywa finansowe 185 4 '19 ,8( 45 804,61

B.|||.1 Środki pieniężne
w kasie 0,0( 0,0(

B.l||.2 srodki pieniężne
na rachunkach 647,81 1220,6!

ts.|||.J UrooK| p|en|ęzne
państwowego funduszu
celoweoo

0,0c 0,0(

B.|||.4 |nne środki
pieniężne 184 771,99 44 584,0(

B'l||.5 Akcje |ub udziały 0,0c 0,0(

B.ll l.6 Inne papiery
wartościowe 0,0c 0,0(

B. l l l .7 Inne
krÓtkoterminowe aktpva
finansowe

0,0c 0,0(

M|RosŁAWA SKRZYPEK 201 9-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
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B.lV Rozliczenia
międzyokresowe 0,0( 0,0(

Suma aktywów 40 376 540,25 41 479 444,3t Suma pasywów 40 376 540'2ł 4'.1 479 444,31

MIRoSŁAWA SKRZYPEK 201 9-04-30
(rok, miesiąc' dzień)

A86E1 2O9F3B44A5B
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(głÓwny księgowy)
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Wyjaśnienia do bilansu
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) ( ' .
lazwa I aores JeonoslKr sprawozoawczeJ

Gmina Stary Targ

ul. GłóWna 20

82-410 STARY TARG

Rachunek zysków i strat jednostki
(warlant porównawczy)

sporządzony na

na dzień 31-12.2018 r.

\dresat: I \ I

Regiona|na lzba obkńunkowa W
Gdańsku

WysłaÓ bez pisma przewodniego
79A43BB55D570704

ililililtil1ililil iltiltil 1 tilililIiltililtil ilItililililililil111 1 |il1ilil1ililililil 11|i
tlumer identyfikacyjny REGON

170747721

Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

A. Przychody netto z podstawowej działa|ności operacyjnej 27 100154.8t 26 404 530,31

A.t . Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,0c 0,0(

4.i l Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie .
wańoŚć ujemna)

0,00 0,0(

4.i lt . Koszt WytwoŻenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,0c 0,0(

A.IV. Przychody netto ze spzedaży towaróW i materiałów 0,0c 0,0(

A.V. Dotacje na finansowan ie działa|noŚci podstawowej 0,0c 0,0(

A.VI. Przychody z tytułu dochodÓW budżetowych 27 100 154.8 € 26 404 530,3

B. KoszĘ działaIności operacyjnej 25 659 947.44 25 550 081.2t

B . l . Amortyzacja 1 782 090.3t 't 552 6't't,91

B . l t . ZuŻycie materiałÓw i energii 1 573 626.73 I 441 017,71

B'l| l .  Usługi obce 2 9o5 251'5Ą 3 057 385.3(

B.|V. Podatki i opłaty 166 82't ,53 178 714,81

B.V. Wynagrodzenia 6 731 005.78 7 476 777,74

B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dIa pracowników 1 83' t  715,36 1 814 707 ,7(

B.Vil. Pozostałe koszty rodzajowe 948 625, t f 997 628.2(

B.V|l|. Wańość spzedanych towarów i materiałów 0,0( 0,oc

B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu 9 689 834.0( 9 00,| 6.t9.2 €

B.X Pozostałe obciąŹenia 30 976,9? 29 618,4t

c. Zysk (strata) z działa|ności podstawowej (A. B) 144o2o7,4Ą 854 449,0:

D. Pozostałe przychody operacyjne I 215,1 46 't40,6a

D.t . Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,0c 0,0(

D.i l . Dotacje 0,00 0,0(

D. i l t . Inne pzychody operacyjne 1 215,'t2 46 140,6r

E. Pozostałe koszĘ operacyjne 1 420 139,01 186 845,'t(

MIRoSŁAWA SKRZYPEK 2019-02-04
rok, miesiąc, dzień

79A43B855D570704

Wiesław Kaźmierski
głÓWny księgowy

BeSTia
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E. l .
Koszty |nwestycjl flnansowanycn ze Środl(ÓW własnych samorządowych
zakładów budżetowych i dochodów jed nostek budżetowych gromadzonych na
wvdzielonvm rachunku

0,0( 0,0(

E. l t . Pozostałe koszty operacyjne 1 420' t39,01 186 845,1

F. Zysk (strata) z działa|ności operacyjnej (c + D . E) 2'.t 283,5t 713 744,5t

G. Przychody finansowe 169 684.2t 340 702,2(

G. l . Dywidendy i udziały w zyskach 0,0( 0,0(

G.i l . Odsetki 2 333,4! 2 078,7a

G. i l t . lnne 167 350,7t 338 623.5r

H. Koszty finansowe 807 438,2( 512 910,2(

H . t . Odsetki 807 438,2( 512 910,2(

H . t l lnne 0,0( 0,0(

t . Zysk (strata) brutto (F+G-H) -616 470,4i 54't 536.61

J . Podatek dochodowy 0,0( 0,0(

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,0( 0,0(

L. Zysk (strata) netto (lJ-K) -616 470,4i 541 536,6'l

MIRosŁAWA SKRZYPEK 2019-02-04 Wiesław Kaźmierski
głÓWny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki

79443BB55D570704 
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Wyjaśnienia do sprawozdania

M|RosŁAWA SKRZYPEK 2019-02-04 Wiesław KaŹmierski
kierownik jednostkigłÓwny księgowy rok, miesiąc, dzień
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u
{azwa I adres JeonostKl sprawozoawczej

Gmina Stary Targ

u|' GłóWna 20

82.410 STARY TARG

Zestawienie zmlan w funduszu jednostki

spolządzone na

na dzień 31.12.2018 r.

\dresat/ \
RegionalnVzba Obrachunkowa w

Gdańsku

/

Wysłar bez p|sma przewodn|ego

8C8771 03945D1 B17

ililil ilililffiilil ililillilil ill ilililililillllllllllillililllllillllililllilllillllil
tlumer identyfikacyjny REGON

170747721

Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

t. Funduszjednostki na początek okresu (Bo) 35 226 024,74 37 873 332,6t

t . 1 Zwiększenie funduszu (z tytułu) 44 538 682,4t 45 749 361.6t

r.1 .1 Zysk bilansowy za rok ubiegły 18 574767.2i 18 094 049.51

t .1 .2 . ZreaIizowane wydatki budżetowe 25 957 728.24 27 655312j

l . ' t . 3 ZreaIizowane płatności ze środków europejskich 0,00 0,0(

1.1.4. Srodki na inwestycje 0,0c 0,0(

t . 1 .5 . AktuaIizacja Wyceny środków tMałych 0,0c 0,0(

t . 1 . 6 . Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wańości
niematerialne i prawne 0,0( 0,0(

1 ,1 .7 . Aktywa pzejęte od zlikwidowanych |ub połqczonych jednostek 0,0( 0,0(

t . 1 .8 . Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,0c 0,0(

t . 1 .9 . Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżqcy 0,0c 0,0(

1.1.10.  Innezwiekszenia 6186 ,99 0,0(

1.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 4',l371 898,04 45 009 834.3r

|'2.1. Strata za rok ubiegły 15 132 951,21 18 7 '10 5. t9 '9 €

1 ,2.2. z| ea|izow ane d och ody budŹetowe 26 156 395.3! 25 825 050,83

1.2.3. Roz|iczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły 0,0( 0,0(

1.2.4. Dotacje i środki na inwestycje 0,0c 0,0(

t .2.5. AktuaIizacja środków trwałych 0,0c 0,0(

t .2.6. WańoŚć spzedanych i nieodp,łatnie przekazanych środków trwałych i środków
trwaĘch w budowie oraz wańości niernateria|nych i prawnych 58 375,0C 460 267,1

1.2.7. Pasywa pŻejęte od z|ikwidowanych |ub połączonych jednostek 0,0( 0,0(

t .2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,0( 0,0(

1.2.9. lnne zmniejszenia 24,|76,4Ą 13 996,34

il. Funduszjednostki na koniec okresu (BZ) 37 873 332.65 37 689 777.',la

MlRoSŁAWA SKRZYPEK 2019-02-04 Wiesław KaŹmierski
rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki

8C8771 03945D1 B1 7
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i lt. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) -616 470.4i 541 536.61

ilt. 't zysk netto (+) 18 094 049.51 't7 787 814,4t

l | .2. strata netto G) -18  710  519 .9 t -17 246 277.84

ilt.3. nadwyżka środków obrotowych 0,0( 0,0(

tv. Fundusz (l l+,-l l l) 37 256 862,1t 38231313,7e

MIRosŁAWA SKRZYPEK 2019-02-04 Wiesław KaŹmierski
rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki

8C8771039A5D1 B'17
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MlRosŁAWA SKRZYPEK 2019-02-04
rok, miesiąc, dzień
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