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nie dotyczy

01.01.2020 - 31.12.2020

wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie zawiera dane łączne 8 jednostek budżetowych tj.:  1) Urząd Gminy w Lubszy, 2) Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Lubszy, 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czepielowicach, 4)  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mąkoszycach, 5) Publiczna 

Szkoła Podstawowa w Lubszy, 6)Publiczne Przedszkole w Lubszy, 7) Klub Dziecięcy w Lubszy

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

amortyzacji)Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

1.  Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o 

rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra  Rozwoju i Finansów z 

dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz 

państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej tekst jednolity Dz. U. z 2020 

roku poz. 342.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Jednostka przyjęła 

następujące ustalenia:

a)      składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, lecz o wartości początkowej poniżej 1.000 zł zalicza się 

bezpośrednio w koszty,  jednocześnie wprowadza się składnik do ewidencji pozabilansowej.

b)      składniki majątku o wartości początkowej od 1.000 zł do 10.000,00 zł  zalicza się do środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje 

się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.

3. Środki Trwałe amortyzowane są za pomocą stawek określonych w ustawie z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od 

osób prawnych (Dz.U. z 2016r.Poz.1888 z pożn.zm.) jednorazowo za okres całego roku. 

4. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej od 1.000,00 zł. do 10.000,00 zł. odpisuje się jednorazowo w pełnej 

ich wartości w koszty, natomiast o wartości wyższej okres umorzenia wynosi umorzenia wynosi 24 miesiące, a naliczane jest 

jednorazowo za okres całego roku. 

5. Koszty usług telefonicznych wraz z abonamentem , zakup energii i innych o podobnym charakterze z uwagi na cykliczność i 

porównywalność kwot w poszczególnych miesiącach księgowane są do danego roku w następujący sposób: dowody księgowe za 

pełny okres rozliczeniowy i abonament zaliczane są do kosztów danego roku, w którym przypada okres rozliczeniowy, dowody 

księgowe za okres rozliczeniowy przypadający w dwóch różnych, rocznych okresach sprawozdawczych są ujmowane w kosztach 

wg miesiąca sprzedaży wskazanego na dokumencie rozliczeniowym.

6. Ponoszone z góry wydatki dotyczące w szczególności kosztów zakupu prenumeraty, opłat abonamentowych, ubezpieczeń 

majątkowych i rzeczowych oraz inne płatności ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc, nie podlegają rozliczeniom w 

czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotne wpływy na sytuację finansowa oraz 

rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i wyniku finansowego. Operacje te ujmuje się w 

całości w kosztach miesiąca w którym został dokonany wydatek  

7. Ewidencję zapasów prowadzi się w sposób następujący:     

a) materiałów w rzeczywistych cenach zakupu, według osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie,        

b) materiałów przekazanych bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno-gospodarcze, opał oraz paliwo w transporcie 

odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktury pod datą ich zakupu.

 Lubsza

adres jednostki                                                  

ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza

podstawowy przedmiot działalności jednostki       

8411Z Kierowanie Podstawowymi Rodzajami Działalności Publicznej, 8560Z Działalność wpomagająca edukację, 8899Z 

Pozostała pomoc społeczna bez zakwateroania, gdzie indziej niesklasyfikowana, 8510Z Placówki wychowania przdszkolnego, 

8891Z Opieka dzienna nad dziećmi. 

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Infomacja dodatkowa

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

nazwę jednostki                                               

GMINA LUBSZA

siedzibę jednostki                                             



II

1

1.1

aktualiza-

cja
Przychody

przemie-

szczenie
zbycie likwidacja inne

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

1. Wart. niemater. 162 616,94 10 593,00 0,00 10 593,00 12 463,40 0,00 12 463,40 160 746,54

2. środki trwałe 82 416 689,42 0,00 1 154 737,19 521 365,05 1 676 102,24 417 490,88 219 226,24 523 231,44 1 159 948,56 82 932 843,10

1) grunty 2 642 695,35 0,00 193 937,30 328,00 194 265,30 1 408,88 0,00 328,00 1 736,88 2 835 223,77

2) budynki i lokale 38 537 531,70 0,00 175 767,97 427 985,00 603 752,97 0,00 0,00 429 851,39 429 851,39 38 711 433,28

3)

obiekty inzynierii 

lądowej 32 737 226,16 0,00 187 657,07 0,00 187 657,07 0,00 0,00 0,00 0,00 32 924 883,23

4) kotły 536 129,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536 129,63

5)

maszyny,urządzenia 

ogólnego 

zastosowania 464 013,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464 013,32

6)

maszyny , 

urządzenia 

specjalistyczne 78 205,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 205,28

7)

urządzenia 

techniczne 748 829,82 0,00 18 501,78 0,00 18 501,78 0,00 0,00 0,00 0,00 767 331,60

8) środki transportu 1 301 372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416 082,00 0,00 0,00 416 082,00 885 290,00

9)

narzędzia, 

przyrządy i 

wyposażenie 5 370 686,16 0,00 578 873,07 93 052,05 671 925,12 0,00 219 226,24 93 052,05 312 278,29 5 730 332,99

aktu-aliza-

cja

amortyzacja 

za rok 

obrotowy

inne

stan na 

początek roku 

obrotowego (3-

13)

stan na koniec 

roku 

obrotowego 

(12-19)

1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1. Wart. niemater. 162 616,94 4 605,00 5 988,00 10 593,00 12 463,40 160 746,54 0,00 0,00

2. środki trwałe 52 897 968,31 0,00 2 097 549,07 610 805,88 2 708 354,95 1 076 226,67 54 530 096,59 29 518 721,11 28 402 746,51

1) grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 642 695,35 2 835 223,77

2) budynki i lokale 21 706 344,44 0,00 785 610,67 378 231,85 1 163 842,52 348 633,05 22 521 553,91 16 831 187,26 16 189 879,37

3)

obiekty inzynierii 

lądowej 23 428 010,26 0,00 666 218,07 53 786,39 720 004,46 0,00 24 148 014,72 9 309 215,90 8 776 868,51

4) kotły 368 474,36 0,00 27 091,28 0,00 27 091,28 0,00 395 565,64 167 655,27 140 563,99

5)

maszyny,urządzenia 

ogólnego 

zastosowania 396 638,83 0,00 7 824,26 0,00 7 824,26 0,00 404 463,09 67 374,49 59 550,23

6)

maszyny , 

urządzenia 

specjalistyczne 29 416,63 0,00 10 124,07 0,00 10 124,07 0,00 39 540,70 48 788,65 38 664,58

7)

urządzenia 

techniczne 503 103,59 0,00 21 299,62 18 501,78 39 801,40 0,00 542 904,99 245 726,23 224 426,61

8) środki transportu 1 172 834,42 0,00 42 268,62 0,00 42 268,62 416 082,00 799 021,04 128 537,58 86 268,96

9)

narzędzia, 

przyrządy i 

wyposażenie 5 293 145,78 0,00 537 112,48 160 285,86 697 398,34 311 511,62 5 679 032,50 77 540,38 51 300,49

1.2

1.3

Wartość netto składników 

aktywów

aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury 

 Nie dotyczy

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla 

długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych  Nie dotyczy

Zmniejszenie wartości początkowej
Ogółem 

zmniejszenie 

wartości 

początkowej   

 (8 + 9 + 10)

Wartość 

początkowa – 

stan na koniec 

roku obrotowego     

(3 + 7 – 11)

Lp.

Nazwa grupy 

rodzajowej 

składnika aktywów 

według KŚT

Umorzenie  - 

stan na 

początek roku 

obrotowego

Zwiększenia w ciągu roku obrotowego

Ogółem 

zwiększenie 

umorzenia 

(14 + 15 + 16)

Zmniejszenie 

umorzenia

Umorzenie – 

stan na koniec 

roku 

obrotowego 

(13 + 17 – 18)

Lp.

Nazwa grupy 

rodzajowej 

składnika aktywów 

według KŚT

Wartość 

początkowa – 

stan na 

początek roku 

obrotowego

Zwiększenie wartości początkowej
Ogółem 

zwięk-szenie 

wartości 

początkowej 

(4 + 5 + 6)

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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 przestawienie stanów i tytułów 

zmian dotychczasowej amoryzacji lub umorzenia.

tabela



1.4

1.5

zwiększe

nia

zmniejsze

nia

1 2 3 4 5

1. 5 5 704,17 0,00 0,00

2. 8 65 436,34 4 085,56 0,00

1.6

1.7

rozwiązanie

1 6 7

6 16 641,18 1 155 820,02

2 4 000,00 130 012,22

3 0,00 2 591 268,21

4 0,00 3 791,61

5 0,00 4 029,50

6 0,00 1 049 891,74

7 34 068,47 2 465 403,22

8 14 269,49 258 787,81

68 979,14 7 659 004,33

1.8.

1.9.

a)

b)

c)

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.890.000,00 zł

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń 

międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów 

Nie dotyczy

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 
Nie dotyczy

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

zabezpieczeń
Nie dotyczy

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 

podział   zobowiązań   długoterminowych  o   pozostałym   od   dnia   bilansowego, przewidywanym umową lub 

wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:powyżej 1 roku do 3 lat

Nie dotyczy

powyżej 3 do 5 lat

Nie dotyczy

powyżej 5 lat

Razem 6 802 606,57 509 939,32 56 446,71

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

rozwiązaniu i stanie końcowymNie dotyczy

fundusz alimentacyjny 2 295 722,29 229 669,60 25 920,20

zaliczka alimentacyjna 287 127,30 0,00 14 070,00

świadczenia nienależnie pobrane 4 029,50 0,00 0,00

odsetki od funduszu alimentacyjnego 968 509,62 97 838,63 16 456,51

pozostałe 2 507 313,20 83 955,01 0,00

odsetki od nienależnie pobranych 

świadczeń
3 549,03 242,58 0,00

podatki 1 109 577,83 62 883,37 0,00

opłata za odpady 98 662,09 35 350,13 0,00

zwiększenie wykorzystanie

2 3 4 5

69 521,90

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

wartościowych101307 udziałów o łącznej wartości 10.130.700,00 zł.

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 

Lp. Grupa należności
Stan na poczatek roku 

obrotowego

Zmiany stanu odpisów w ciagu roku obrotowego Stan na 

koniec roku 

obrotowego

0

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 

początku 

roku 

obrotowe

go

Zmiany w trakcie 

roku obrotowego Stan na koniec 

roku obrotowego 

(3+4-5)

6

5 704,17

wartość gruntów użytkowanych wieczyście



1.14.

1.15.

1.16.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.

inne informacje

brak

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i 

finansowej oraz wynik finansowy jednostkibrak

2021-05-24

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

wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym2.149.441,46

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

incydentalnieNie dotyczy

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 Nie dotyczy

Nagr.jubil. - 211.389,21 zł, ekwiw.za urlop  - 32.476,88  zł, odprawy emerytalne - 99.499,47  zł.

inne informacje

brak

wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy

Nie dotyczy

łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

424.143,14

kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
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