
Gmina Leśnica, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1
1.1 nazwę jednostki

Gmina Leśnica

1.2 siedzibę jednostki

ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica

1.3 adres jednostki

ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

8411Z-Gmina Leśnica jest wspólnotą samorządową obejmującą wszystkich jej mieszkańców powołaną dla organizacji życia 
publicznego na swoim terytorium. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, 
niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki 
organizacyjne.  Jednostki pomocnicze gminy prowadzą swą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy, który obejmuje 
ogół dochodów i wydatków realizowanych przez te jednostki. Realizują one  zadania wlasne gminy z zakresu administracji 
rządowej, zlecone ustawami, powierzone na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego, 
wynikające z ustaw szczególnych.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie łączne

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

INFORMACJA DODATKOWA



Polityka rachunkowości jest dostosowana do potrzeb i wymogów: budżetu gminy, Urzędu jako jednostki budżetowej, jednostek budżetowych oraz dla 
organów podatkowych z uwzględnieniem zasad zawartych w:
1. Rozporządzeniu Ministra 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 Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911), 
2. Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych 
jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375)
3. Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342).
W celu zapewnienia poprawności zasad stosowania postanowień przepisów powołanych wyżej ustala się co następuje:
1.Księgi rachunkowe  prowadzone są w siedzibach jednostek w Leśnicy. 
2.Rokiem obrotowym jest rok budżetowy.
3.Okresem sprawozdawczym jest miesiąc, kwartał, rok.
4.Księgi rachunkowe jednostek prowadzone są za pomocą komputera. 
5.Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą:
-dziennik,
-księgę główną,
-księgi pomocnicze,
-zestawienia: obrotów i sald księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych,
-wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz). 
1. Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów.
1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w zależności od tego, w jaki sposób zostały przyjęte (nabyte, wytworzone, otrzymane w formie 
darowizny) wycenia się według:
- cen nabycia,
- kosztów wytworzenia,
- wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych),
- ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.
Wyceny według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu dokonuje się, jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składników 
aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny.
Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu są 
wyceniane w wartości określonej w tej decyzji.
2) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. Odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne 
ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.



5. inne informacje

Brak 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.
szczegółowyzakreszmian wartości grup rodzajowychśrodków trwałych, wartości niematerialnychi 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

Tabela Nr 1 - Środki trwałe, Tabela Nr 2 - Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) środków trwałych

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

Brak 

1.1.

ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.
Stawki amortyzacyjne ustalone są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy 
z dnia 15 lutego 1992 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 2343)
Nowoprzyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym 
przyjęto do używania. 
Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się:
- odzież i umundurowanie,
- meble i dywany,
- pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o niskiej wartości. Burmistrz określa dla wartości niematerialnych i prawnych 
umarzanych stopniowo stawkę umorzeniową 20%.
3) Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi 
w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz. 
4) Środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich 
nabyciem lub wytworzeniem.
5) Na dzień nabycia lub powstania krótkoterminowe papiery wartościowe ujmuje się w cenach nabycia lub zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia lub 
rozliczenia transakcji nie są istotne. Krótkoterminowe papiery wartościowe wycenia się na dzień bilansowy według ceny nabycia lub ceny rynkowej, 
zależnie od tego, która z nich jest niższa.
6) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
7) Na dzień powstania należności ujmuje się w księgach według wartości nominalnej.
Nie rzadziej niż na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, z tym że odsetki ujmuje 
się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału.
8) Na dzień powstania zobowiązania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej.
9) Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, 
według zasad obowiązujących na dzień bilansowy według kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
10) Materiały wycenia się w cenach nabycia.
11) Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.



1.3.
kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów 
niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Brak 

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Brak

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

TabelaNr 11 - Ewidencja obcych środków trwałych

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

Nie dotyczy

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)

Tabela Nr 3 - Odpisy aktualizujace należności

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

Rozwiązano rezerwę utworzoną w latach ubiegłych na zaliczki alimentacyjne (brak egzekwowanych kwot) - dot. OPS; Tabela 
Nr 4 - Rezerwy (ZGK)

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

a) powyżej 1 roku do 3 lat

Tabela Nr 5 - Zobowiązania według okresów wymagalności - zobowiązania długoterminowe 
b) powyżej 3 do 5 lat

Nie dotyczy
c) powyżej 5 lat

Nie dotyczy

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 tych 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

Gwarancje i poręczenia: Umowa poręczenia zawarta w Opolu dnia 6.10.2016 r. pomiędzy WFOŚiGW w Opolu a Gminą 
Leśnica w sprawie poręczenia spłaty pożyczki zaciagniętej w WFOŚiGW w Opolu przez Regionalne Centrum 
Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów "Czysty Region" Sp. z o.o. z siedzibą w K-Koźlu - Umowa Nr 23/2016/G-
22/OZ-SK/P z dnia 18.07.2016 r. Łączna kwota poręczenia 537.206,00 zł. Saldo konta pozabilansowego stanu poreczeń i 
gwarancji Organu Finansowego na 31.12.2018 r. wynosi 465.578,00 zł. Odpowiedzialność w każdym roku kalendarzowym 
ograniczona jest do określonych kwot zgodnie z zał. tabelą Nr 6 - Poręczenia i gwarancje.

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

Tabela Nr 10 - Rozliczenia międzyokresowe 

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

Tabela Nr 7 - Gwarancje i poręczenia 
1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela Nr 8 - Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze
1.16. inne informacje

Brak
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

Kwota: 5.185.641,51 zł
2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela Nr 9 - Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub występujących incydentalnie

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

Brak



3.
Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy 
jednostki

Brak

              Damian Kiszka                                                                             2019-04-30                                                 Łukasz Jastrzembski

……………………………………………………………………..                                                         ………………………………………………………….                                   ………………………………………………………….

                    (Główny księgowy)                                                                    (rok, miesiac, dzień)                                            (Kierownik jednostki)
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