
Informacja dodatkowa 

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI: 

1.  

1.1 nazwę jednostki 

  

GMINA WIERZBINEK 

 

1.2 siedzibę jednostki 

  

Plac Powstańców Styczniowych 110,  62-619 Sadlno 

1.3 adres jednostki 

  

Plac Powstańców Styczniowych 110,  62-619 Sadlno 

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki 

   

Przedmiotem działalności Gminy jest zapewnienie warunków do wykonania następujących zadań: 

1) zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2020 r. , poz. 713) oraz z innych ustaw, 

2) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotyczących organizacji przygotowań i 

przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów,  

3) zadań zleconych na podstawie ustaw szczególnych,  

4) zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z organizacjami administracji rządowej, 

5)  zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumień zawartych z jednostkami 

samorządu terytorialnego, 

6) podstawową działalnością Urzędu Gminy jest kompleksowa obsługa organów Gminy umożliwiająca 

rzetelne, terminowe oraz zgodne z przepisami prawa wykonywanie przez te organy zadań w ramach 

ich kompetencji,  

7) Zadania Gminy z zakresu oświaty i wychowania realizują jednostki obsługujące – Gminna 

Administracja Placówek Oświatowych w Wierzbinku oraz 6 szkół podstawowych i przedszkole są 

to:  

  zadania  w zakresie  obsługi  kadrowo-płacowej, organizacyjno-administracyjnej i finansowo 

księgowej publicznych placówek oświatowych na terenie Gminy Wierzbinek.  

  umożliwienie zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia 

szkoły, 

 kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizacji celów i zadań określonych w 

ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów, 

 sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły, 

 zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dla dzieci w wieku przedszkolnym 

 realizowanie programu wychowania przedszkolnego. 

8) Zadania z zakresu opieki społecznej realizuje jednostka obsługująca - Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Wierzbinku : 

 zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej, 

 programy z zakresu pomocy społecznej, 

 świadczenia rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych 

i energetycznych, 

 zadania z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

 zadania z zakresu prowadzenia i przyznawania Karty Dużej Rodziny, 

 świadczenia dobry start 300+ 

 wydawanie zaświadczeń w sprawie Programu Czyste Powietrze 

 

 

 

 



2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 

  

Sprawozdanie sporządzono za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r., na dzień zamknięcia ksiąg 

rachunkowych. 

 

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 

  

Sprawozdanie łączne, zawiera dane 10 jednostek oraz sprawozdanie z wykonania budżetu.  

 

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

(także amortyzacji) 

 Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz.U. 2021 poz. 217), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 

2021 poz. 305)  oraz wydanych na ich podstawie obowiązujących rozporządzeń Ministra Finansów.  

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób 

przewidziany ustawą o rachunkowości: 
 

 Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, bądź 

wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy 

amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.  

 Rzeczowe środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, bądź wartości 

przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne 

lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.  

 Środki trwałe w budowie wycenia się w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia, pomniejszonych o 

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

 Poniesione koszty zaniechanych środków trwałych w budowie (środek trwały nie będzie oddany do 

użytku i wykorzystywany w działalności gospodarczej) odpisuje się w ciężar funduszu jednostki. 

 Środki trwałe stanowiące własność lub współwłasność jednostki samorządu terytorialnego, otrzymane 

nieodpłatnie od Skarbu Państwa, na podstawie decyzji organu, mogą być przyjęte do ewidencji w 

wartości określonej w tej decyzji. 

 Udziały i akcje własne w innych jednostkach wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według 

ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

 Wniesienie wkładów rzeczowych (aportów) do spółek kapitałowych wycenia się wg wartości 

księgowej wniesionych wkładów rzeczowych. 

 Odpisy aktualizacyjne dokonuje się zgodnie z art.35 b ust. 1 ustawy o rachunkowości. 

 Udzielone pożyczki wycenia się nie rzadziej niż na koniec kwartału, w kwocie wymaganej zapłaty. 

 Na koniec kwartału wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów wycenia się po 

średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, a różnice kursowe odnosi się 

w przychody lub koszty finansowe. 

 Odpisane, przedawnione i umorzone zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty i odnosi 

w pozostałe przychody operacyjne. 

 Stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo-wartościową zapasów wycenia się w cenach zakupu 

stosując ceny przeciętne (średnie ważone), 

 Otrzymane darowizny w postaci rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się w kwocie 

nie wyższej od ich cen rynkowych w momencie otrzymania. 

 Otrzymane odszkodowania, grzywny i kary wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty (według 

otrzymanych lub naliczonych kwot z podanych tytułów), pod warunkiem, że są niewątpliwe. 

 Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości 

wynikającej z ewidencji. 

 Czeki i weksle obce jako ekwiwalent środków pieniężnych o okresie ich wymagalności do 12 miesięcy 

ewidencjonuje się jako inne środki pieniężne i wycenia w wartości nominalnej. 

 Fundusze własne i specjalne, rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz pozostałe nie wymienione 

wyżej aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej. 

 Wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i kosztów, strat i zysków 



nadzwyczajnych ustala się oddzielnie i nie można ich ze sobą kompensować. 

 Należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności. 

 Ustalenie wyniku finansowego jednostki następuje poprzez przeksięgowanie w końcu roku 

obrotowego: 

1) na stronie Wn konta 860 „Wynik finansowy”: 

- sumy poniesionych kosztów operacyjnych w korespondencji z kontami zespołu 4 „Koszty według 

rodzajów i ich rozliczenie” , 

- sumy poniesionych kosztów finansowych w korespondencji z kontem 720 „Przychody z tytułu 

dochodów budżetowych” 

- sumy poniesionych kosztów finansowych w korespondencji z kontem 751 „Koszty finansowe”, 

-   sumy pozostałych kosztów operacyjnych w korespondencji z kontem 761 „Pozostałe koszty 

operacyjne”, 

2) na stronie Ma konta 860 „Wynik finansowy”: 

- sumy uzyskanych przychodów w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7, 

 

Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 

1. Dopuszcza się stosowanie uproszczeń polegających na zbiorczym księgowaniu operacji gospodarczych 

jednorodnych przeprowadzonych w ciągu dnia, dotyczy t\m.in. przelewów na rachunki osobiste 

wynagrodzeń pracowników, wypłat dla zleceniobiorców, stypendystów, diet radnych, diet sołtysów.  

2. Nie obejmuje się gospodarką magazynową:- zakupionych w niewielkich ilościach i wydanych 

bezpośrednio do zużycia materiałów biurowych, środków czystości i drobnych materiałów 

przeznaczonych do napraw sprzętu – materiały te są odnoszone w koszty bezpośrednio po zakupie; 

materiałów promocyjnych, folderów, drobnych upominków – podlegają ewidencji ilościowej, są 

odnoszone w koszty bezpośrednio po zakupie.  

3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek 

określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 

4. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia 

środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 

5. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów 

umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży 

lub stwierdzenia jego niedoboru. 

6. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się 

jednorazowo za okres całego roku. 

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

a) książki i inne zbiory biblioteczne, 

b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i 

placówkach oświatowych, 

c) odzież i umundurowanie, 

d) meble i dywany, 

8. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 

9. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową zw. metodą 

równomiernych odpisów.    

10. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł zalicza się do środków trwałych lub 

wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. 

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się począwszy od miesiąca 

następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych,  wszystkie 

nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość 

początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego 

okresu jako koszty remontu. 

11. W Urzędzie Gminy w Wierzbinku: 
a. składniki majątku Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości od 500,00 zł do 

10 000,00 zł i okresie używania dłuższym niż rok są finansowane ze środków obrotowych oraz 

ewidencjonowane: środki trwałe - na koncie 013 Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i 

prawne – na koncie 020 w miesiącu przekazania ich do używania po zakupie oraz podlegają 



umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania.  

b. pozostałe środki trwałe o wartości mniejszej niż 500,00 zł o charakterze wyposażenia biura 

księgowane są bezpośrednio w koszty w momencie oddania ich do użytkowania i nie podlegają 

ewidencji bilansowej i pozabilansowej; 

 

12. W jednostkach oświatowych oraz Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Wierzbinku:  
a. składniki majątku, mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o 

wartości początkowej poniżej 300 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.  

b. składniki majątku, spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 300 zł do 10 000 zł jednostka zalicza do 

pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji 

bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów 

umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania, 

 

13. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzbinku składniki majątku o wartości: 

 nie przekraczającej 150,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają 

ewidencji bilansowej i pozabilansowej; 

 w przedziale  od 150,00zł – do 349,99 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów 

w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; 

 w przedziale  od 350,00zł – do 10 000,00zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe 

środki trwałe, 

 pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej 

się w przedziale od 350,00 zł – do 10 000,00zł, dla których odpisy dokonuje się metodą 

uproszczoną, przez jednorazowy odpis  w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 

14. Nie rozlicza się kosztów w czasie, ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach 

w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie ich rozliczania nie ma istotnego wpływu na 

ocenę sytuacji majątkowej i finansowej szkoły oraz wysokość jej wyniku finansowego. 

15. W jednostkach obowiązuje ewidencja kosztów w układzie rodzajowym. Jednostki stosują 

porównawczy wariant ustalenia wyniku finansowego. 

 

 

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 

  

a) Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych – od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. : 

Lp. Nazwa grupy 

rodzajowej 

składnika 

aktywów wg 

układu w 

bilansie 

Wartość 

początkowa – 

stan na początek 

roku 

obrotowego 

Zwiększenie wartości 

początkowej 

Ogółem 

zwiększenie 

wartości 

początkowej 

(4+5+6) 

 Zmniejszenie wartości 

początkowej 

Ogółem 

zmniejszenie 

wartości 

początkowej 

(8+9+10+11) 

Wartość 

początkowa – 

stan na koniec 

roku 

obrotowego 

(3+7-12) 

Umorzenie 

stan na 

początek roku 

obrotowego 

Zwiększenie 

umorzenia 

Zmniejszenie  

umorzenia 

Umorzenie – 

stan na koniec 

roku 

obrotowego 

(14+15-16) 

Wartość netto 

składników aktywów 

nabycie Przemie-

szczenie  

inne Zbycie Likwidacja przemies

zczenie 

Inne 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 w tym: 

253 756,96 5 984,00 0,00 0,00 5 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259 740,96 253 756,96 5 984,00 0,00 259 740,96 0,00 0,00 

 

Licencje na 

użytkowanie 

programów 

komputero-

wych 

253 756,96 5 984,00 0,00 0,00 5 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259 740,96 253 756,96 5 984,00 0,00 259 740,96 0,00 0,00 

 

Pozostałe 

wartości 

niematerialne i 

prawne 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Razem 253 756,96 5 984,00 0,00 0,00 5 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259 740,96 253 756,96 5 984,00 0,00 259 740,96 0,00 0,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

b) Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych – od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. :  
 

Lp. Nazwa grupy rodzajowej 

składnika aktywów wg układu 

w bilansie 

Wartość 

początkowa – stan 

na początek roku 
obrotowego 

Zwiększenie wartości początkowej Ogółem 

zwiększenie 

wartości 
początkowej 

(4+5+6+7) 

Zmniejszenie wartości początkowej Ogółem 

zmniejszenie 

wartości 
początkowej 

(9+10+11+1

2) 

Wartość 

początkowa – stan 

na koniec roku 
obrotowego (3+8-

13) 

nabycie aktualizacja przemieszczenie inne Zbycie Likwidacja przemieszczeni

e 

Inne 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Grunty w tym: 2 741 040,10 8 913,00 1 153,87 0,00 2 472 213,51* 2 482 280,38 0,00 0,00 0,00 116 916,14 116 916,14 5 106 404,34 

2. Grunty stanowiące własność 

jst przekazane w użytkowanie 

wieczyste 

33 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 590,00 

3. Budynki, lokale i obiekty 

inżynierii lądowej i wodnej 91 875 469,35 2 078 511,34 0,00 0,00 0,00 2 078 511,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 953 980,69 

4. Maszyny i urządzenia 

techniczne 4 832 425,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 832 425,43 

5. Środki transportu 
703 687,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 703 687,17 

6. Inne środki trwałe w tym: 
5 570 170,79 525 855,42 0,00 0,00 3 464,07 529 319,49 0,00 205 251,15 17 273,41 3 330,18 225 854,74 5 873 635,54 

 Pozostałe środki trwałe 

(konto013) 
3 215 611,14 350 415,70 0,00 0,00 3 464,07 353 879,77 0,00 162 832,14 17 273,41 3 330,18 183 435,73 3 386 055,18 

Zbiory biblioteczne 
394 033,85 81 435,59 0,00 0,00 0,00 81 435,59 0,00 42 419,01 0,00 0,00 42 419,01 433 050,43 

7. Razem 105 722 792,84 2 613 279,76 1 153,87 0,00 2 475 677,58 5 090 111,21 0,00 205 251,15 17 273,41 120 246,32 342 770,88 110 470 133,17 

 

 
*przyjęcie gruntów z wyceny 
 



 

 

 

 
Lp. 

Nazwa grupy rodzajowej składnika 
aktywów wg układu w bilansie 

Umorzenie stan na początek 
roku obrotowego 

Zwiększenie umorzenia Zmniejszenie umorzenia 

Umorzenie – stan na 
koniec roku obrotowego 

(15+16-17) 

Wartość netto składników aktywów 

stan na początek roku 
obrotowego (3-13) 

stan na koniec roku 
obrotowego (14-18) 

1 2 15 16 17 18 19 20 

1. Grunty w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 2 741 040,10 5 106 404,34 

 Grunty stanowiące własność jst 

przekazane w użytkowanie 

wieczyste 

0,00 0,00 0,00 0,00 33 590,00 33 590,00 

2. Budynki, lokale i obiekty 

inżynierii lądowej i wodnej 

27 708 231,65 3 521 744,50 0,00 31 229 976,15 64 167 237,70 62 724 004,54 

3. Maszyny i urządzenia 

techniczne 

1 977 048,78 390 438,29 0,00 2 367 487,07 2 855 376,65 2 464 938,36 

4. Środki transportu 546 526,83 34 407,28 0,00 580 934,11 157 160,34 122 753,06 

5. Inne środki trwałe w tym: 5 137 885,33 562 554,31 236 553,28 5 463 886,36 432 285,46 409 749,18 

 Pozostałe środki trwałe 

(konto013) 
3 215 611,14 353 879,77 183 435,73 3 386 055,18 0,00 0,00 

Zbiory biblioteczne 394 033,85 81 435,59 42 419,01 433 050,43 0,00 0,00 

 Razem 35 369 692,59 4 509 144,38 236 553,28 39 642 283,69 70 353 100,25 70 827 849,48 

 

c) Zmiana stanu środków trwałych w budowie – od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. :  

 
Lp. Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu 

w bilansie 
Wartość stan na początek 

roku obrotowego 
Zwiększenie o poniesione 

nakłady na budowę 

środków trwałych 

Zmniejszenie o przyjęte 
środki trwałe 

Wartość stan na koniec roku 
obrotowego  

1 2 3 4 5 6 

1. Środki trwałe w budowie (inwestycje) 509 359,13 3 341 907,58 2 181 428,47 1 669 838,24 

2. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Razem 509 359,13 3 341 907,58 2 181 428,47 1 669 838,24 

 



 

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

  

Urząd Gminy w Wierzbinku posiada grunty przekazane w wieczyste użytkowanie wieczyste o wartości księgowej 33 590,00 zł a rynkowej zgodnie z 

wycenami z dnia 15 września 2017 roku w kwocie 108 571,00 zł. zgodnie z załączoną tabelą: 

 

Lp. Wyszczególnienie Wartość bilansowa (stan na 

koniec roku obrotowego) 

Aktualna wartość rynkowa 

1. Nieruchomość gruntowa w miejscowości Sadlno nr działki 269 pow. 0,1931 ha 10 930,00 zł 40 512,00 zł 

2. Nieruchomość gruntowa w miejscowości Kalina nr działki 60 pow. 0,1500 ha 1 350,00 zł 14 145,00 zł 

3. Nieruchomość gruntowa w miejscowości Teresewo nr działki 225 pow. 0,2200 ha 12 650,00 zł 20 746,00 zł 

4. Nieruchomość gruntowa w miejscowości Kryszkowicach nr działki 133/1 pow. 0,1200 ha 7 700,00 zł 18 840,00 zł 

5. Nieruchomość gruntowa w miejscowości Synogać nr działki 134/1 pow. 0,1200 ha 960,00 zł 14 328,00 zł 

 

Informacjami o wartości rynkowej pozostałych środków trwałych Gmina Wierzbinek nie dysponuje. 

Jednostka nie posiada dóbr kultury.  

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

niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 

 

  

Wyszczególnienie Stan na początek roku 

obrotowego 

Zmiana stanu odpisów w ciągu roku Stan na koniec roku 

obrotowego 
zwiększenia  zmniejszenia 

Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 

Środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zaliczki na środki trwałe w budowie 

(inwestycje) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Długoterminowe aktywa finansowe, 

w tym: 

136 715,46 0,00 0,00 136 715,46 

-akcje i udziały 136 715,46 0,00 0,00 136 715,46 
 



1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

  

Grunt (nr działki, nazwa) Wyszczególnienie 
Stan na pierwszy dzień 

roku obrotowego 

Zmiany w ciągu roku Stan na ostatni dzień roku 

obrotowego zwiększenia zmniejszenia  

60/25 obręb geodezyjny 

Chlebowo 

Powierzchnia (m
2
) 1 500 - - 1 500 

Wartość (w zł) 25 875,00 0,00 0,00 25 875,00 
 

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 

 Użytkowanie środków trwałych 

Na dzień 31.12.2020 roku Gmina Wierzbinek miała zawarte 4 umowy użyczenia, w których jest stroną biorącą w użyczenie. Trzy umowy zostały zawarte z Parafią 

Rzymskokatolicką w Sadlnie i obejmują użyczenie budynku domu parafialnego w Sadlnie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską umowa obowiązuje do 31.08.2026 

roku, użyczenie  części działki z obrębu geodezyjnego w Sadlnie nr 103/1 o powierzchni 726 m2 z przeznaczeniem pod budowę parkingu, umowa obowiązuje do 

31.05.2034 roku oraz  użyczenie części działki z obrębu geodezyjnego w Sadlnie nr 103/1 o powierzchni 1300 m2 z przeznaczeniem pod budowę parkingu, umowa 

zawarta na czas nieokreślony. Czwarta umowa dotyczy użyczenia Gminie Wierzbinek przez OSP Ziemięcin budynku garażowego na czas nieokreślony. Ponadto  w 2018 

roku zawarta została umowa z  Gminną Spółdzielnią w Wierzbinku na dzierżawę budynku w miejscowości Sadlno. Wartość środków trwałych użytkowanych nie została 

określona w umowach, przyjęto szacunkową wartość na podstawie cen rynkowych podobnych przedmiotów. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada środki trwałe używane na podstawie umów użyczenia: sprzęt do realizacji programu Karta Dużej Rodziny oraz terminal 

mobilny ACER TM B113E.  

Treść 

Wartość 

Stan na pierwszy dzień roku 

obrotowego 

Zmiany w ciągu roku Stan na ostatni dzień roku 

obrotowego 
zwiększenia zmniejszenia 

Grunty 27 274,00 15 231,48 0,00 42 505,48 

Budynki, lokale oraz obiekty 

inżynierii lądowej i wodnej, 
193 869,87 0,00 0,00  193 869,87 

Urządzenia techniczne i 

maszyny 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Środki transportu: 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne środki trwałe 0,00 5 704,17 0,00 5 704,17 

RAZEM 221 143,87 20 935,65 0,00 242 079,52 

 

 



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

  

Treść Suma na początek okresu Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec okresu 

ilość wartość ilość wartość ilość wartość ilość wartość 

Akcje 

 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Udziały 

 
41 979 4 223 046,68 0 0,00 0 0,00 41 979 4 223 046,68 

Bank Spółdzielczy w Wierzbinku 1 500,00 0 0,00 0 0,00 1 500,00 

Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w 

Kaliszu 
22 22 446,68 0 0,00 0 0,00 22 

22 446,68 

 

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie 
5 5 000,00 0 0,00 0 0,00 5  5 000,00 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. 

z o.o. w Wierzbinku 
41 951 4 195 100,00 0 0,00 0 0,00 41 951 4 195 100,00 

Dłużne papiery wartościowe 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Inne papiery wartościowe 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

RAZEM 41 979 4 223 046,68 0 0,00 0 0,00 41 979 4 223 046,68 
 

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. Wyszczególnienie wg. grup należności  Stan odpisów 

aktualizujących na 

początek roku 

obrotowego 

 Zmiany stanu odpisów w ciągu roku 

obrotowego 

Stan odpisów 

aktualizujących na koniec 

roku obrotowego Zwiększenia  

(ze znakiem 

plus) 

Wykorzystanie  Rozwiązanie  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
1. Należności z tyt. Funduszu Alimentacyjnego 2 375 456,10 224 630,09 - 17 851,89 - 2 700,00 2 579 534,30 

2. Należności z tyt. Odsetek od Funduszu 

Aliment. 

909 962,11 141 587,41 - 28 788,86 0,00 1 022 760,66 

3. Należności z tyt. Zaliczki Alimentacyjnej 254 821,87 0,00 - 1 330,51 0,00 253 491,36 

 Ogółem: 3 540 240,08 366 217,50 - 47 971,26 - 2 700,00 3 855 786,32 
 



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

 Nie zostały utworzone rezerwy na zobowiązania 

 

1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, 

okresie spłaty 

  

Wyszczególnienie Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty 

do 1 roku powyżej 1 roku do 3 lat powyżej 3 lat do 5 lat powyżej 5 lat RAZEM 

Kredyty i pożyczki w tym: 2 448 000,00 zł 1 900 000,00 zł 3 100 000,00 zł 0,00 zł 7 448 000,00 zł 

Kredyty długoterminowe 2 448 000,00 zł  1 900 000,00 zł 3 100 000,00 zł 0,00 zł 7 448 000,00 zł 

Emisji obligacji 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Inne zobowiązania finansowe 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

RAZEM 2 448 000,00 zł  1 900 000,00 zł 3 100 000,00 zł 0,00 zł 7 448 000,00 zł 
 

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 

 Gmina Wierzbinek nie posiada w/w zobowiązań 

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

  

Nie występują zabezpieczenia na majątku gminy 

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  

 Na dzień 31 grudnia 2020 roku nie posiada udzielonych gwarancji i poręczeń. 

 

 

Zobowiązania warunkowe Stan na 31.12.2019 r. Stan na 31.12.2020 r. 

Gwarancje i poręczenia 0,00 zł 0,00 zł 

Kaucje i wadia 0,00 zł 0,00 zł 

RAZEM 0,00 zł 0,00 zł 
 



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  

  
Zgodnie z zapisem w przyjętych zasadach rachunkowości nie prowadzono w 2020 roku rozliczeń międzyokresowych z tytułu mediów, ubezpieczeń majątkowych i 

prenumerat prasy ze względu na małą istotność i powtarzalność tych kosztów w kolejnych latach.  

 

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

  

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń) Kwota otrzymanych 

gwarancji i poręczeń 

Kwota zobowiązań 

zabezpieczonych 

otrzymanymi 

gwarancjami i 

poręczeniami 

Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadlnie” 52 324,20 52 324,20 

Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek „Dostawa urządzeń- budowa trzech siłowni zewnętrznych na 

terenie Gminy Wierzbinek” 

5 119,15 

 

5 119,15 

Gwarancja ubezpieczeniowa odnośnie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy ,, Adaptacja 

Sali dla małego kina społecznościowego w budynku hali sportowej w Boguszycach” 

5 498,10 5 498,10 

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego  usunięcia wad „Modernizacja świetlicy w Kryszkowicach” 21 252,91 21 252,91 

Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek „Dostawa: Rozbudowa stacji uzdatniania wody o 

budynek agregatu wraz z dostawą agregatu w Wierzbinku” 

6 669,38 6 669,38 

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego usunięcia wad i „Budowa nowego gminnego przedszkola w Wierzbinku” 40 139,82 40 139,82 

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego usunięcia wad i usterek „Przebudowa drogi Kazubek-Gaj-Łysek” 4 062,68 4 062,68 

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego usunięcia wad i usterek „Przebudowa dróg na terenie Gminy Wierzbinek” 14 426,39 14 426,39 

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego usunięcia wad lub usterek „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Sadlno-

Wierzbinek” 

26 897,12 26 897,12 

Gwarancja bankowa należytego wykonania kontraktu „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 

Gminy Wierzbinek za 2020 rok” 

100 191,60 100 191,60 

Gwarancja bankowa dobrego wykonania umowy „Przebudowa dróg na terenie Gminy Wierzbinek” 25 514,06 25 514,06 

Gwarancja bankowa gwarancji jakości  „Budowa drogi gminnej w m. Nykiel (Pogorzała)” 55 989,14 55 989,14 

Gwarancja bankowa wykonania umowy „Zmiana nawierzchni drogi gminnej relacji Chlebowo-Boguszyce” 17 245,31 17 245,31 

Gwarancja bankowa wykonania umowy „Zmiana nawierzchni drogi gminnej w m. Sadlno(Złotowo)” 4 966,76 4 966,76 

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek „Budowa drogi Tomisławice 446 125,01 446 125,01 



– Kryszkowice – Zielonka” 

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek „Budowa 

drogi gminnej wraz ze ścieżką w Wierzbinku” 

15 627,05 15 627,05 

Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek „Przebudowa drogi Boguszyce-Synogać” 4 014,40 4 014,40 

Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek „Przebudowa dróg na terenie Gminy Wierzbinek” 8 061,03 8 061,03 

Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek „Budowa drogi Obory-Głębockie” 7 725,00 7 725,00 

Poręczenie „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Sadlnie” 17 997,53 17 997,53 

Poręczenie „Budowa oczyszczalni ścieków zgodnie z kontraktem nr OS/ZP/1/2010” 19 201,50 19 201,50 

Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad „Przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku” 3 579,30 3 579,30 

RAZEM 902 627,44 902 627,44 
 

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 

 * dofinansowanie do zakupu okularów, świadczenia rzeczowe BHP, ekwiwalenty za używanie odzieży i obuwia roboczego, badania profilaktyczne,  

świadczenie na start dla nauczyciela stażysty, dofinansowanie kształcenia  

 

1.16 inne informacje 

 Brak informacji. 

2.  

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 

 Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów.  

Lp. Wyszczególnienie Kwota Dodatkowe informacje 

1. Odprawy emerytalne 234 104,25  

2. Nagrody jubileuszowe 288 527,01  

3. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop 33 556,16  

4. Odprawa pośmiertna 12 596,40  

5. Odprawy z tytułu likwidacji jednostki 59 394,00  

6. Inne* 45 291,06  

 Razem: 673 468,88  

  



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 

 Bilans otwarcia konta 080 „Środki trwałe w budowie” wynosił 509 359,13 zł. W roku obrotowym 2020 nakłady finansowe na środki trwałe wyniosły 3 341 907,58 zł, 

wartość przyjętych środków trwałych do użytkowania zamknęła się kwotą 2 181 428,47 zł. Na koniec roku obrotowego wartość środków trwałych w budowie to kwota 

1 669 838,24 zł. Środki trwałe zostały zakupione lub wytworzone tylko na podstawie umów z obcymi usługodawcami. Nie poniesiono kosztów wytworzenia w 

rozumieniu Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe”. 

 

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

  

 

 

Wyszczególnienie w 2019r. w 2020r. 

Przychody występujące incydentalnie, w tym:  1 411 077,87 1 025 508,14 

1) losowe – zalanie -odszkodowania 0,00 0,00 

2) pozostałe – odszkodowanie za zniszczone mienie 30 010,14 12 133,47 

3)pozostałe – kary wynikające z umów 0,00 0,00 

4) pozostałe – środki  na wypłatę odszkodowań za 

zajęte nieruchomości – środki pozyskane z PAK KWB 

zgodnie z podpisanym porozumieniem 

1 381 067,73 921 051,77 

5) pozostałe – środki pozyskane na zakup materiałów i 

usług w związku z koniecznością zabezpieczenia i 

przeciwdziałania  rozprzestrzenianiu się COVID-19 

0,00 92 322,90 

Koszty występujące incydentalnie, w tym: 1 284 415,73 1 199 773,27 

1) losowe – naprawa uszkodzonego mienia 0,00 0,00 

2) losowe – zalanie-wartość strat 0,00 0,00 

3) pozostałe – wypłacone odszkodowania 1 284 415,73 1 008 917,80 

4) pozostałe – środki na zakup materiałów i usług w 

związku z koniecznością zabezpieczenia i 

przeciwdziałania  rozprzestrzenianiu się COVID-19  

0,00 190 855,47 

  



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 

 Jednostki budżetowe objęte sprawozdaniem: 

 Urząd Gminy w Wierzbinku, Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbinku, Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno 

 Gminna Administracja Placówek Oświatowych w Wierzbinku, Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno 

 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boguszycach, Boguszyce 55 , 62-619 Sadlno, 

 Szkoła Podstawowa im. Bpa Romana Andrzejewskiego w Morzyczynie, Morzyczyn 4A, 62-619 Sadlno, 

 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie, Sadlno, 62-619 Sadlno, 

 Szkoła Podstawowa w Tomisławicach, Tomisławice 2, 62-619 Sadlno 

 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zakrzewku, Zakrzewek 6, 62-610 Sompolno, 

 Szkoła Podstawowa w Zaryniu, Zaryń 17A, 62-619 Sadlno 

 Gminne Przedszkole w Wierzbinku ,,Żabka”, Wierzbinek 36, 62-619 Sadlno, 

 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wierzbinek 

 

 

 

 

Skarbnik gminy Anna Puszkiewicz 

..........................................    

 

 

 

     2021.05.11          

 .......................................... 

 

 

 

Paweł Szczepankiewicz 

.......................................... 

 

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