
 

Informacja dodatkowa 

 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 

 

1.   

1.1 nazwę jednostki 

  
Gmina Komańcza 

1.2 siedzibę jednostki 

  Komańcza 

1.3 adres jednostki 

  Komańcza 166 

38-543 Komańcza 

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki 

  Zgodnie z ustawą  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zadaniem Gminy jest 

zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a w szczególności: 

- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska  i przyrody oraz 

gospodarki wodnej, 

- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 

- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 

utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwienia odpadów 

komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, 

- działalności w zakresie telekomunikacji, 

- lokalnego transportu, 

- ochrony zdrowia, 

- pomocy społecznej, w tym ośrodków zdrowia i zakładów opiekuńczych, 

- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

- edukacji publicznej umożliwiającej zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia szkoły oraz kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego 

realizacji celów i zadań określonych w ustawie,  

- kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami, 

- kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 

- zieleni gminnej i zadrzewień, 

- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej                                 

i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu 

przeciwpowodziowego 

- utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych, 

- polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalne, medycznej                           

i prawnej, 

- wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania                    

i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej, 

- promocji gminy 

- współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych             

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, 

- współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.  

Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Gminy Komańcza z dnia 29 marca 2019 r. r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Gminy Komańcza 

 

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 



  01.01.2021 – 31.12.2021 

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 

  Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne z następujących jednostek Gminy Komańcza: 

- Gmina Komańcza (organ finansowy) 

- Urząd Gminy w Komańczy 

- Szkoła Podstawowa w Komańczy 

- Szkoła Podstawowa w Rzepedzi 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komańczy 

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

(także amortyzacji) 

  Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz 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 Rzeczypospolitej Polskiej, ustalono w 

każdej jednostce  zasady polityki rachunkowości i wprowadzono stosownym zarządzeniem 

kierownika jednostki. W uregulowaniach wskazano m.in.: 

  księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim, 

  księgi rachunkowe poszczególnych jednostek prowadzi się w ich siedzibach,  

  rokiem obrachunkowym jest rok budżetowy, od 1 stycznia do 31 grudnia, w skład którego 

wchodzą miesięczne okresy sprawozdawcze, którymi są kolejne miesiące kalendarzowe, 

  do wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego stosuje się zasady 

określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz w Rozporządzeniu 

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 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

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 

 Tabela 1, Tabela 2 

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

takimi informacjami 

  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 użytkowanych wieczyście 

  234.489.99 

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 

  13896 udziałów w GPGK- 1389600,00 

 

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 3  

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

wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym 

   nie dotyczy 

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 

  nie dotyczy 

b) powyżej 3 do 5 lat 

  nie dotyczy 

c) powyżej 5 lat 

  5.339.107,92 

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 

   nie dotyczy 

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 

   nie dotyczy 

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

  187.730,56 

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  

  2.657.145,99 

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 

  1.428.963,98 



Odsetki -0,00 

Różnice kursowe - 0,00 

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub 

które wystąpiły incydentalnie 

   nie dotyczy 

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 

   nie dotyczy 

 

 

 

 

 
Joanna Kruczek 

(podinpektor) 2022-05-19 
Roman Bzdyk 

Wójt Gminy Komańcza 

 (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



nabycie
przemieszczenie 

wewnętrzne
aktualizacja

inne 

zwiększenia

zwiększenia 

ogółem                      

(4 + 5 + 6 + 7)

zbycie likwidacja
przemieszczenie 

wewnętrzne
aktualizacja

inne 

zmniejszenia

zmniejszenia 

ogółem                         

(9 + 10 + 11 + 12 

+ 13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Środki trwałe (011): 45.986.251,47 3.801.838,00 0,00 0,00 249.866,98 4.051.704,98 128.509,00 60.024,91 0,00 0,00 0,00 188.533,91 49.849.422,54

0 - grunty, w tym: 10.913.410,87 122.772,66 0,00 0,00 0,00 122.772,66 103.509,00 60.024,91 0,00 0,00 60.585,61 224.119,52 10.812.064,01

grunty stanowiące własność jednostki 

samorządu tertorialnego przekazane w 

użytkowanie wieczyste innym 

podmiotom

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

1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze 

prawo do lokalu użytkowego i 

spółdzielcze własnościowe prawo do 

lokalu mieszkalnego

13.782.870,89 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.782.870,89

2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej 19.156.674,35 3.457.470,16 0,00 0,00 0,00 3.457.470,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.614.144,51

3 - kotły i maszyny energetyczne 21.396,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.396,24

4 - maszyny, urządzenia i aparaty 

ogólnego zastosowania
517.213,52 23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540.213,52

5 - maszyny, urządzenia i aparaty 

specjalistyczne
190.412,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.412,86

6 - urządzenia technicznie 92.962,40 8.975,00 0,00 0,00 0,00 8.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.937,40

7 - środki transportu 634.588,75 0,00 0,00 0,00 249.866,98 249.866,98 25.000,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00 103.000,00 781.455,73

8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i 

wyposażenie, gdzie indziej 

niesklasyfikowane

676.721,59 189.620,18 0,00 0,00 0,00 189.620,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 866.341,77

9 - inwentarz żywy 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

2. Pozostale środki trwałe (013) 109.427,11 61.473,99 0,00 0,00 0,00 61.473,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.901,10

3. Zbiory biblioteczne (014) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

4. Wartości niematerialne i prawne (020) 17.816.971,00 1.762,59 0,00 0,00 0,00 1.762,59 0,00 3.936,00 0,00 0,00 0,00 3.936,00 17.814.797,59

2022-05-19

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) 

Sporządził:

Joanna Kruczek

(podinspektor)

(kierownik jednostki)

 Wójt Gminy Komańcza

Tabela 1. Zmiany stanu wartości grup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2021-31.12.2021)

Lp. Wyszczególnienie 

Wartość początkowa 

– stan na początek 

okresu 

sprawozdawczego

Zwiększenia Zmniejszenia Wartość początkowa 

– stan na koniec  

okresu 

sprawozdawczego              

(3 + 8 – 14)

Roman Bzdyk

 
 
 

 

 



Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości grup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020)

Lp. Wyszczególnienie 
Umorzenie                             

– stan na początek 
Zwiększenia Zmniejszenia

Umorzenie                         

– stan na koniec 

amortyzacja/umorzenie 

za okres 

sprawozdawczy

aktualizacja inne zwiększenia
zwiększenia ogółem 

(4 + 5 + 6)

dotyczące zbytych 

składników

dotyczące zlikwidowanych 

składników 
inne zmniejszenia

zmniejszenia 

ogółem                         

(8 + 9 + 10)

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

1. Umorzenie - Środki trwałe (071): 19.938.070,43 1.119.084,39 0,00 249.866,98 1.368.951,37 25.000,00 0,00 78.000,00 103.000,00 21.204.021,80

0 - grunty, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

grunty stanowiące własność jednostki 

samorządu tertorialnego przekazane w 

użytkowanie wieczyste innym podmiotom

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

1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo 

do lokalu użytkowego i spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu 

mieszkalnego

6.320.747,68 367.018,00 0,00 0,00 367.018,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.687.765,68

2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej 11.697.269,39 691.413,51 0,00 0,00 691.413,51 0,00 0,00 0,00 0,00 12.388.682,90

3 - kotły i maszyny energetyczne 19.008,26 303,47 0,00 0,00 303,47 0,00 0,00 0,00 0,00 19.311,73

4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego 

zastosowania
523.412,70 8.349,90 0,00 0,00 8.349,90 0,00 0,00 0,00 0,00 531.762,60

5 - maszyny, urządzenia i aparaty 

specjalistyczne
144.039,02 14.059,46 0,00 0,00 14.059,46 0,00 0,00 0,00 0,00 158.098,48

6 - urządzenia technicznie 89.630,16 514,54 0,00 0,00 514,54 0,00 0,00 0,00 0,00 90.144,70

7 - środki transportu 497.080,45 24.511,21 0,00 249.866,98 274.378,19 25.000,00 0,00 78.000,00 103.000,00 668.458,64

8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i 

wyposażenie, gdzie indziej 

niesklasyfikowane

646.882,77 12.914,30 0,00 0,00 12.914,30 0,00 0,00 0,00 0,00 659.797,07

9 - inwentarz żywy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Umorzenie - Pozostale środki trwałe (072) 109.427,11 61.473,99 0,00 0,00 61.473,99 0,00 0,00 0,00 0,00 170.901,10

3. Umorzenie - Zbiory biblioteczne (072) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
Umorzenie - Wartości niematerialne i 

prawne (071,072)
206.058,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.936,00 3.936,00 202.122,51

(główny księgowy) 

Sporządził: 2022-05-19 Roman Bzdyk

Joanna Kruczek (rok, miesiąc, dzień) Wójt Gminy Komańcza

(podinspektor) (kierownik jednostki)

 

 

 

 

 

   



Tabela 3 do informacji dodatkowej za 2021 r 

       

 

Odpis aktualizujący należności dłużników FA i ZA za 2021 rok   

 

 

 
  Należność (BO) Należność (BZ) 

Wpłacone 

należności w  

2021 r. 

Ściągalność % ODPIS 

 

855-85502-0920-00 460.600,04 zł       448.853,44 zł  11.746,6 zł  2,55% 437.406,41 zł  

 

855-85502-0940-00 151.156,23 zł       149.389,41 zł       1.766,82zł  1,17%  147.643,24 zł  

 

855-85502-0980-00 1.049.710,99 zł  1.037.682,88 zł  12.028,11 zł  1,15% 1.025.792,59 zł  
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