
  

UCHWAŁA NR 50/2019 

ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO 

z dnia 6 marca 2019 r. 

 

w sprawie ustalenia wzoru jednolitego zakresu danych prezentowanych w informacji 

dodatkowej do sprawozdania finansowego. 

Na podstawie art. 32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn.zm) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1.1  Ustala się wzór jednolitego zakresu danych prezentowanych w informacji dodatkowej do 

sprawozdania finansowego, zgodnie z załącznikiem  do uchwały. 

2. Wzór jednolitego zakresu danych prezentowanych w informacji dodatkowej do sprawozdania 

finansowego, obowiązuje wszystkie jednostki organizacyjne powiatu. 

3. Wzór jednolitego zakresu danych prezentowanych w informacji dodatkowej do sprawozdania 

finansowego, ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzanych za 

rok 2018.  

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Nowodworskiemu. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
1. Przewodniczący Zarządu 

Starosta /-/ Krzysztof Kapusta 

2. Członek /-/ Radosław Kasiak  

3. Członek /-/ Monika Nojbert  

4. Członek /-/ Jan Serwatka  

 

 

 

 

 

 



  

 Załącznik  

 do Uchwały Nr 50/2019  

 Zarządu Powiatu Nowodworskiego  

 z dnia 06.03.2019 r.   

 

 

Zgodnie z załącznikiem nr 12 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 

rachunkowości oaz 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, informacja dodatkowa składa 

się z dwóch części stanowiących „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego” oraz „Dodatkowe informacje i 

objaśnienia”. 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

Omówienie podstawowego przedmiotu działalności jednostki należy odpowiednio dostosować , kierując się zasadą 

istotności. W zakresie omówienia przyjętych zasad (polityki) rachunkowości należy omówić te, które zostały 

wybrane przez jednostkę . 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia 

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i 

prawnych, zawierających 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. 

 

L.p. Wyszcze

gólnienie 

Wartość 

początko

wa - stan 

na 

początek 

okresu 

Zwiększenia Zmniejszenia Wartość 

początko

wa - stan 

na 

koniec 

okresu 

Naby

cie 

Przem

ieszcz

enia 

aktuali

zacja 

Razem 

zwięks

zenia 

Zby

cie 

Likwi

dacja 

inne Razem 

zmniejs

zenia 

1.1. Licencje 

na 

użytkow

anie 

program

ów 

komputer

owych 

                    

1.2. Pozostałe 

wartości 

niemateri

alne i 

prawne 

                    

I. Razem 

wartości 

niemateri

alne i 

prawne 

                    

2.1. Grunty                     



  

2.1.

1. 

Grunty 

stanowią

ce 

własność 
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samorząd

u 

terytorial
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użytkow

anie 
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m 

                    

2.2. Budynki, 

lokale i 

obiekty 

inżynierii 

lądowej i 

wodnej 

                    

2.3. Środki 

transport

u 

                    

2.4. Inne 

środki 

trwałe 

                    

2. Razem 

środki 

trwałe 

                    

3. Środki 

trwałe w 

budowie 

(inwesty

cje) 

                    

4. Zaliczki 

na środki 

trwałe w 

budowie 

(inwesty

cje) 

                    

II. Razem 

rzeczowe 

aktywa 

trwałe 

(2+3+4) 

                    

 

 

 

 

 

 



  

L.p. Wyszczegól

nienie 

Umorz

enie - 

stan na 

począte

k 

okresu 

Zwiększenia Zmniejsze

nie 

umorzeni

a 

Umorze

nie - 

stan na 

koniec 

roku 

obroto

wego 

Wartość 

netto 

składników 

aktywów 

Amortyzacja/um

orzenie za okres 

sprawozdawczy 

Aktuali

zacja 

Inn

e 

Razem 

zwięks

zenia 

Stan 

na 

począ

tek 

roku 

Stan 

na 

koni

ec 

rok

u 

1.1. Licencje na 

użytkowani

e 

programów 

komputero

wych 

                  

1.2. Pozostałe 

wartości 

niematerial

ne i prawne 

                  

I. Razem 

wartości 

niematerial

ne i prawne 

                  

2.1. Budynki, 

lokale i 

obiekty 

inżynierii 

lądowej i 

wodnej 

                  

2.2. Środki 

transportu 
                  

2.3. Inne środki 

trwałe 
                  

2. Razem 

środki 

trwałe 

                  

3. Środki 

trwałe w 

budowie 

(inwestycje) 

                  

4. Zaliczki na 

środki 

trwałe w 

budowie 

(inwestycje) 

                  

II. Razem 

rzeczowe 

aktywa 

trwałe 

(2+3+4) 

                  

 

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych 

Uzupełniamy tylko w przypadku jeżeli jednostka dysponuje takimi informacjami. 

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych 

odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 

(dokonujemy w przypadku trwałej utraty ich wartości). 



  

L.p. Wyszczególnienie Stan odpisów na 

początek okresu 

sprawozdawczego 

Zwiększenia Zmniejszenia Stan odpisów na 

koniec okresu 

sprawozdawczego 

1. Wartości niematerialne 

i prawne 
        

2. Środki trwałe         

3. Środki trwałe w 

budowie (inwestycje) 
        

4. Zaliczki na środki 

trwałe w budowie 

(inwestycje) 

        

5.1. Akcje i udziały         

5.2. Inne papiery 

wartościowe 
        

5.3. Inne długoterminowe 

aktywa finansowe 
        

6. Ogółem (1+2+3+4+5)         

 

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście. 

L.p. Treść (nr 

działki, 

nazwa) 

Wyszczególnienie Stan na 

początek 

roku 

obrotowego 

Zmiany stanu w trakcie roku 

obrotowego 

Stan na 

koniec roku 

obrotowego 

(4+5+6) Zwiększenia Zmniejszenia 

1 2 3 4 5 6 7 

1.   Powierzchnia w 

m2 

        

Wartość w zł         

2.   Powierzchnia w 

m2 

        

Wartość w zł         

 

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. 

L.p. Wyszczególnienie Stan na 

początek roku 

Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec 

roku 

1. Grunty         

2. Budynki, lokale i 

obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 

        

3. Urządzenia 

techniczne i 

maszyny 

        

4. Środki transportu         

5. Inne środki trwałe         

  Razem         

 



  

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

papierów wartościowych. 

L.p

. 

Wyszczególnienie Stan na początek 

roku 

Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec roku 

Liczba Wartość Liczba Wartość Liczba Wartość Liczba Wartość 

1. Akcje                 

1.1.                   

1.2.                   

2. Udziały                 

2.1.                   

2.2.                   

2.3.                   

3. Inne papiery 

wartościowe 
                

3.1.                   

  Razem                 

 

1.7. Informacje o odpisach aktualizujących wartości należności. 

 

L.p. Wyszczególnienie 

Stan na 

początek 

okresu 

Zwiększenia 
Zmniejszenia Stan na koniec 

okresu 
Wykorzystanie rozwiązanie 

              

              

              

              

 

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia. 

 

L.p. 

Wyszczególnienie 

(rodzaj rezerw wg celu 

ich utworzenia) 

Stan na 

początek 

okresu 

Zwiększenia 

Zmniejszenia Stan na 

koniec 

okresu Wykorzystanie rozwiązanie 

              

              

              

              

 

 

 

 

 



  

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych. 

 

L.p. Wyszczególnienie 

Okres wymagalności 

Razem 
Powyżej 1 roku 

do 3 lat 

Powyżej 3 lat 

do 5 lat 
Powyżej 5 lat 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 

1.10. Kwota 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. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form 

tych zabezpieczeń. 

 

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku. 

L.p. Rodzaj zobowiązania 
Kwota 

zobowiązania 

Wyszczególnienie (forma 

i charakter 

zabezpieczenia) 

Kwota 

zabezpieczenia 

1. kredyt   Weksel In blanco   

2. poręczenie   Weksel In blanco   

3.         

  Razem       

 

 

 

 

 

 



  

1.12. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy ( w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji 

i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie. 

L.p. 

Rodzaj 

zobowiązania 

warunkowego 

Kwota zobowiązania 

warunkowego 

Wyszczególnienie ( forma i 

charakter zabezpieczenia) 
Kwota zabezpieczenia 

          

          

          

          

  Razem       

 

 

1.13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe. 

 

L.p.  Wyszczególnienie ( tytuły) 

Stan na 

Poczatek roku 

obrotowego 

Koniec roku 

obrotowego 

1. 

Ogółem czynne rozliczenia 

międzyokresowe kosztów (należy 

wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące 

w księgach rachunkowych)     

   - prenumeraty     

  
 - polisy ubezpieczenia osób i składników 

majątkowych     

2. 
Ogółem rozliczenia międzyokresowe 

przychodów      

  

 - długoterminowe decyzje za zajęcie pasa 

drogowego     

        

 

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazywanych w bilansie. 

 

L.p. Rodzaj  otrzymanych gwarancji i poręczeń Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji 

      

      

      

      

      

      

 

 



  

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze ( ekwiwalent za 

niewykorzystany urlop, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe ) 

1.16. Inne informacje. 

2.  

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. 

L.p. 

Wyszczególnienie      

( rodzaj zapasów) 

Stan na 

początek 

okresu Zwiększenia 

Zmniejszenia Stan 

odpisów 

na koniec 

okresu wykorzystanie rozwiązanie 

              

              

              

              

              

              
 

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  

 

 

L.p. 

Wyszczególnienie 

Koszt wytworzenia w ubiegłym 

roku 

Koszt wytworzenia w bieżącym 

roku 

ogółem 

W tym: 

ogółem 

W tym: 

odsetki 

Różnice 

kursowe odsetki 

Różnice 

kursowe 

                  

                  

                  

                  

                  
 

 

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

wystąpiły incydentalnie. 

L.p. 
Wyszczególnienie                          

( Rodzaj przychodów) Kwota 

      

      

      

      
 



  

L.p. 
Wyszczególnienie                          

( Rodzaj kosztów) 
Kwota 

      

      

      

      
 

2.4 Inne informacje. 

3. Inne informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 

majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki. 

 

 

 

 

 

 

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

(Główny księgowy/Skarbnik)                           (rok, miesiąc, dzień)                   (Kierownik jednostki) 


