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INFORMACJA DODATKOWA

lVprowadzenie do sprawozdania finansowegor obejmuje w szczeg6lnoSci:

I

1 . 1 :,€zw?jednostki

Itarostwo Powiatowe w NoWm Dworze Gdafiskim

1.2 iiedzibg jednostki

Yowy Dwdr Gdafiski

ul. gen. Wadyslawa Sikorskiego 23

1 . 3 rdres jednostki

Itarostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdartskim

ul. gen. Wladyslawa Sikorskicgo 23

92-100 Nowy Dwdr Gdafi'ski

1 .4 rodstawowy przedmiot dzialalnoSci jednostki

bierowanie podstawowymi rodzajami dzialalnofci publicznei - powiatowa

wmorzqdow a j e dno stka or ganizacyi na

) nskazanie okresu objgtego sprawozdaniem

1.01.-31.12.2018 roh

t
l . nskazanie, 2e spraw ozdanie fi nansowe zaviera dane Nqczne

'qczne

+. rm6wienie przyjgtychzasad (polityki) rachunkowo5ci, w tym metod wyceny aktyw6r'r

i pasyw6w (takhe anorty zacji)

l) Rokiem obrotowym jest okres roku kalendarzowego od I stycznia do 31 grudnia.

2) Za okres sprawozdawczy przyjmuje sig okres miesiqca, kwartalu i roku.
l) Ksiggi rachunkowe jednostki prowadzone sq prry zastosowaniu technik

kompaterowych za pomocq systemu GRAWS, program zapewnia automatycznq
kontrolg ciqgloSci zapisdw orazprzenoszenia obrotdw i sald. Programy pracujq w
sieci stanowisk komputerowych, jednym z komputerdw jest serwer (baza danych).
Dane archiwizuje sig codziennie - sq one automatycznie zapisywane przez serwer
po zako fi c zeniu pracy przez atytkownikdw pro gramdw Jinans owo-ksiggowych.

Q Ewidencjg i rozliczenie kosztdw ajmuje sig na kontach zespolu 4 ,,Koszty wedlug
rodzajdw i ich rozliczenie".

l) Uzyskane przezjednostkg zwroty wydatkdw dokonanych w danym roku
budietowym anniejszajq wykonanie wydatkdw w Am roku, a uzyskane zwro$



wydatkdw dokonanych w poprzednich latach budietowych stanowiq dochody
jednostki i podlegajq odprowadzeniu do budtetu powiatu.

6) Aktywa i pasywa wycenia sig na dziefi bilansowy przy uwzglgdnieniu nadrzgdnych

Zasad rachunkowoici, w sposdb prZewidZiany astawq o rachunkowoici, Z

uwzglg dnieniem przepisdw astawy o Jin ans ach p ub licznyc h i rozporzqdzenia

Ministra Rozwoiu i Finansdw z dnia 13 wrzeinia 2017 r. w sprawie

rachunkowofci oraz planu kont dla budietu pafistwa, budietdw iednostek
samorzqdu terytorialnego, j ednostek b udietowych, samorzqdowych zakladdw

budietowych, partstuowych funduszy celowych oraz pafistwovych iednostek
b udtetowyc h maj qcyc h siedzib g po za granicami Rzeczypo spolitei Po lskiei.

7) Przedmioty w okresie uiytkowania dlutszym nii 1 rok, lecz o wartoici rynkowei
nie przekraczajqcej 200 zl odpisuje sig w koszty pod datq przekuzania do uiywania

w pelnej wartoici poczqtkowej, jednoczeSnie wprowadza sig skladnik do ewidencii

pozabilansowei.
g Srodki trwale orazwartoflci niematerialne i prawne o wartoici od 200 zl do 10.000

zl wprowadza sig do ewidencji pozostalych Srodkdw trwalych oraz wartoici

niematerialnych i prawnych i umarza sig iednorazowo w miesiqcu przyigcia do

uiywania.

I Srodki trwale oraz wartoici materialne i prawne o wartoici poczqtkowej powyiei

10.000 zl umarza sig (amortyzuje). Stawki amortyzacyjne ustalane sq zgodnie ze
stawkami okreilonymi w przepisach o podatku dochodowym od osdb pranych.

Odpisy amortyzacyjne dokonywane sq w okresach rocznych. Umorzenie irodktiw

trwalych naliczu sig od pierwszego dnia miesiqca nastgpuiqcego po miesiqcu, w

kthrym te irodki przyjgto do ufiiwania i do kofica tego miesiqca, w ktdrym
'nastgpuje 

zrdwnanie wysokoflci umorzenia z ich wartoiciq poczgtkowq lub w

ktfirym Srodki trwale postawiono w stan likwidacii' sprzedano, przekazano

nieodplatnie itp. Srodki trwale otrzymane wformie darowizny lub nieodplatnie od

innych podmiottiw lub osdbft.zycznych wycenia sig w wartoici ustalonei przez

darczyficA lub wycenia sig w wartoici rynkowei z dnia otrzymania z
uwrylgdnieniem dotychczasowego zaiycia.

t0) Materialy, ktdre nie zostaly w caloflci zutyte do kofica roku obrotowego objgte
sq spisem z natury i po wycenie ujmuje sig ich wartoii na koncie 310,

zmniejszajqc rdwnoczeinie odpowiednie koszty. Zapisy te ujmowane sq w bilansie
na koniec roku obrotowego.

l1) llynikJinansowy w Starostwie astalany jest zgodnie zwariantem
pordwnawczym rachunku zyskdw i strat na koncie 860, Iltynik wykonania
budietu Powiatu (niedobdr lub nadwyika budietu) wykazywany w bilansie z
wykonania budietu ustalany jest na koncie 961 poprzez porfwnanie kasowo

zrealizowanych w danym roku dochoddw i wydatkdw budietowych oraz
ujmowanych memorialowo wydatkdw niewygasajqcych z koficem roku,
ewidencjonowanych na odrgbnych kontach (9 0 1, 9 0 2, 9 03).

inne informacje



przychottdw Starostwa zalicza sig tlochotly budtetu Powiatu nieuigte w planach
'ych samorzqdowych iednostek budietowych,

informacj e i obj a5nienia obej muj q w szczeg6lnoS ci :

zakres zmian wartoici grup rodzajowych Srodk6w trwalych,

iematerialnych i prawnych, zawieruj4cy stan tych aktyw6w na pocz4tek

towego, zwigkszenia i zmniejszenia z $t;/.u aldualizacji wartoSci, nabyci

przemieszczenia wewngtrznego oraz stan koricowy, a dla maj4tk

wanego - podobne przedstawienie stan6w i tytul6w zmian dotychczasowe
ji lub umorzenia

072 Umorzenic pozostalych frodktiw trwalych, wartoSci niemuterialnych i

wnych oraz zbiordw bibliotecznych: 929 413,22

czego:

013 Pozostale irodki trwale: 852 649,66

020lhartuSci niematerialne i prawne: 76 763,56

Grupa
rcdzajowa i
po4ycja w
bilansie
Aktywa
trwale

24 6s0 948,319 650 031,65 I5 201 769,60

967 27I,47 9 442 743,87I 284 856,132125 159,21

24 269 714,31I2 077 830.0936 173 744,40 r73 800,00Grupa II
A.II,].2

398 701 ,934 627,92423 630,21Grupa IV
A.II.I,3

24 371,70 2t 191,0714 961,7230 601,05

2 071403,39 16 255,692 087 659,08Qrupa VII
A.,11,1,4.

86 513,9686 513,96Grupa VIII
A.II.I,5

15 626 092,54 58 421 153,6123 675 387,45Razem Srodki
trwale

50 577 339,56

374 521,40374 521,40Warto{ci
niemateriqlne
i prawne
A,I,

16 000 613,94 58 421 153.6123 675 387,4550 951 860,96

n4 wartoSd rynkow4 Srodk6w trwalych, w tym d6br kultury - o ile jednost
je takimi informacjami



hrak danych

1 .3 .
@ trakcie roku obrotowego odpis6w aktualizuj4cych wartoS(

*tyw6w trwalych odrgbnie dla dlugoterminowych aktyw6w niefinansowych oraz

llugoterminowych aktyw6w finansowych

nie dotyczy

r .4.nartoS6 grunt6w uzytkowanych wieczyScie

Z9 232,00 (dzialka 1246/4 w Stegnie)

1 . 5 .
@ch lub nieumarzanych przez jednostkg Srodk6w trwalych

rzywanych na podstawie um6w najmu, dziefiawy i innych um6w, w tym z tylttlv

rm6w leasingu

iozabilansowe konto 092 - Obce Srodki trwale w utywaniu ofaz stanowiqce

rylasnofli Skarbu Pafistwa: 6 485 343,88 w tym:

Grunty Skarbu Pafistwa:3 558 176,56

Budynki Skarbu Pafistwa: 2 766 332,22

7biekty intynierii Skarbu Pafistwa: 26 338,36

1bce irodki trwale w uiytkowaniu: 134 496'74

r.6. i"rbg oraz*uio36 posiadanych papier6w wartoSciowych, w tym akcji iudzialow orw

Ituznych papier6w wartoSciowych

rte posiada

1.7 .

tu"" o oOpisach aktualizuj1cychwartoS6 nalezno6ci, ze wskazaniem stanu napoczqtek

:oku obrotowego, zwigkszeniach, wykorzystaniu, rozwiqzaniu i stanie na koniec rokt

rbrotowego, z uwzglgdnieniem naleZnoSci finansowych jednostek samorz4du

;erytorialne go (stan p oLy czek zagr o lony ch)
Grupa

naleinoici
Stan na

poczqtek roku
obrotowepo

Zmianv stanu odoisfw w cissu roku obrotowego Stan na koniec

mtiglrszenia
furzvoisv)

zmnteJSzente
(wnlata)

zmniejszenie
(umorzenie)

roku
obrotoweso

Operacyine 279 748.98 37 924,04 I0 077,60 16 068,00 291 527,42
Finansowe 0,00 0,00 0.00 | 0,00 0,00

1.8 .
lane o stanie rezerw wedlug celu ich utworzenia na pocz1tek roku obrotowego

zwigkszeniach, wykorzystaniu, rozwt1zariu i stanie koricowym

nie dotyc4y

1.9 .
ndzial zobowiqzafi dlugoterminowych o pozostalym od dnia bilansowego

rrzewidywanym umow4 lub wynikaj4cym z innego tytulu prawnego, okresie splaty:

r) rcwyZej 1 roku do 3 lat

B ank G o sp o darstwa Kraj owe go



kredyt: 530 000,00

odsetki: 13 855,00

r) powyZe j3do5 la t

nie posiada

t rcwyZej 5lat

Getin Noble Bank

tredyt: 15 606 527'00

flsetki: 4 493 779,10

1 . 1 0 .

@acji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnre z

rrzepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wedlug przepis6w o rachunkowoScj

rylby to leasing finansowy lub zwrotny z podzialem na kwotq zobowt4zafi z tyfiilt

.easingu finansowego lub leasingu zwrotnego

nie dotyczy

1.1 1 @ zabezpieczonych na maj4tku jednostki ze wskazarien

;harakteru i formy ty ch zabezpieczeh

nie dotyczy

r.12.

ryari warunkowych, w tym r6wniez udzielonych przez j ednostkq

gwarancji i porgczeri, takZe wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazarier

z<ibowipan zabezpieczonych na maj4tku jednostki onz charakteru i formy tycl

zabezpieczen

nie dotyczy

1 . 1 3 .
"Vta, 

istot"ych pozycji czynnych i biemych rozliczefi migdzyokresowych, w tyn

rwotg czynnych rczliczeh migdzyokresowych koszt6w stanowi4cych r6znica migdz1

wartosci4 otrzymanych finansotvych skladnik6w aktyw6w a zobowiqzaniem zaplat5

zanie

nie posiada

t . t4 .
l4czn4 kwotg otrzymanych przezjednostkg gwarancji i porgczeri niewykazanych v

rilansie

de posiada

1  . 1 5 .rwotg wyplaconych Srodk6w pienigznych na Swiad czenia pracownicze

Lo. S kladni k wyn a gro dzenia Wvolacona kwota S 4010
I. Naerodv iubileuszowe 62 t62,75
2. Ekwiwalent zq urlop 29 086,r9
3. Odprawy emerytalne 35 685.60

Odnrawv na koniec kadencii 30 540,00
Razem 157 474.54



1 . 1 6 . inne informacje

I ,arysokoS6 odpis6w aktualizuj4cych wartoS 6 zapasfw

Konto 310

[nwentaryzacja spis z natury - tablice komunikacyine: 18 575,46

)_.2.
@dk6w trwalych w budowie, w tym odsetki oruzr62nice kursowe

<t6re powigkszyly koszt wytworzenia Srodk6w trwalych w budowie w rokr

rbrotowym

Konto 080

Obroty IAN: 9 110 458,65

Obroty MA: I455 379,85

Saldo l/N: 655 078,80

w tym odsetki oraz rdinice kursowe: 0100

2.3.@czeg6lnychpozycjiprzychod6wlubkoszt6wonadzwyczajnej
wartoSci lub kt6re wyst4pity incydentalnie

nie dotyczy

2.4.
nformacjg o kwocie naleZnoSci z tyttilu podatk6w realizowanych przez organ)

rcdatkowe podlegle ministrowi wlaSciwemu do spraw finans6w publicznyct

wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochod6w budzetowych

aic dotyczy

2.5. nne informacje

lrak

f
.nne informacje niZ wymienione powyzej, ieheli moglyby w istotny spos6b wptynqd

ra oceng sytuacji maj4tkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

lrak

\
Glowny\{%.,qgo*"

S\J/'^J*I "'m$r fr;uJa, uurLln
Kierownlk Wydzlatu

Finansowo-Ksiggowsgc 20t9-03-28

(gl6wny ksiggowy) (rok, miesi4c, dzieit) (kierownik jednostki)


