
Starcza, 27.03.2020r.

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA INFORMACJI DODATKOWEJ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Instrukcja stanowi jak sporządzać informację dodatkową do sprawozdania finansowego. Każda jednostka wypełnia wszystkie załączone
tabele, jeżeli któraś z pozycji w załączonych tabelach nie występuje w jednostce należy wpisać w tabeli nie dotyczy lub nie występuje. Tabele
zostały sporządzone z godnie z załącznikiem nr 12 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017r. 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
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INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.1nazwę jednostki: Gmina Starcza

1.2siedzibę jednostki: Urząd Gminy w Starczy

1.3adres jednostki: 42-261 Starcza, ul. Gminna 4

1.4podstawowy przedmiot działalności jednostki: Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

2.wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 1.01.2020r. do 31.12.2020r.

3.wskazanie, sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu 
terytorialnego 

                     wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, w tym:

-Urząd Gminy w Starczy,

-Gminne Przedszkola w Starczy,

-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy,

-Gminna Placówka Wsparcia Dziennego w Starczy,

-Szkoła Podstawowa w Starczy

Sprawozdanie finansowe zawiera dane  jednostki organizacyjnej budżetu gminy; Urzędu Gminy w Starczy .

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

                     W roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994r. O rachunkowości (Dz. U. z 20. 02.2018 poz. 
395 z 2017 t.j.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie 
szczególnych zasad 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 poz.760).

           Ustala się,  że rokiem obrotowym dla jednostki jest okres od stycznia do grudnia każdego roku kalendarzowego, natomiast   okresami 
sprawozdawczymi  poszczególne miesiące roku obrotowego. Rachunkowość prowadzi się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o 
rachunkowości z uwzględnieniem przepisów szczególnych wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów  z 5 lipca 2010r. w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu  terytorialnego, jednostek 
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budżetowych, samorządowych zakładów  budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz  państwowych  jednostek  budżetowych poza 
granicami RP,  Przyjęte zostały następujące zasady wyceny aktywów i pasywów jednostki.

1) Wartości niematerialne i prawne nabyte ze środków własnych wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, a ewidencjonowane są na koncie 
020”Wartości niematerialne i prawne”. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące  umarzane są w 100% w 
miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest   na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”, 

- cena nabycia programu jest niska i nie przekracza wartości 1.000,00 zł do 3.500,00zł .Wartości niematerialne i prawne  o wartości początkowej  
nie wyższej  niż 1.000,00 są wyłączone z ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 020 a ich wartość księguje się w koszty działalności  na 
podstawie dowodu zakupu lub otrzymania bezpłatnego.

2)Rzeczowe aktywa trwałe obejmują: a)  środki trwałe, które ewidencjonowane są w podziale na podstawowe środki trwałe na koncie 011- 
„Środki trwałe” ; b) pozostałe środki trwałe, które  ewidencjonowane są  na koncie 013 - „Pozostałe środki trwałe w używaniu”.

Środki trwałe wprowadza się do ewidencji księgowej według wartości początkowej, natomiast na dzień bilansowy wycenia się je według wartości
początkowej, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe obejmują w szczególności : urządzenia, inne rzeczy, ulepszenia w środkach 
trwałych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu  przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie 
ujmowane jest na koncie 071, na koniec roku. Umorzenia od środków trwałych powyżej 10.000,00 zł odpisuje się metodą liniową na koniec 
każdego roku obrotowego. Przedmioty o  okresie używania  dłuższym  niż rok, lecz o wartości jednostkowej   do 1.000,00zł odpisuje się w koszty 
pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Przedmioty o wartości jednostkowej ponad  
1.000,00zł do 10.000,00zł wprowadza się do ewidencji  pozostałych środków trwałych w użytkowaniu i umarza jednorazowo. Granice 
wartościowe dotyczące  pozostałych środków trwałych: o wartości do 500,00 zł nie prowadzi się ewidencji ilościowej i  ilościowo- wartościowej ; 
od 1.000,00 do 10.000,00zł prowadzi się ewidencję  ilościowo-wartościową. 

         Pozostałe środki trwałe obejmują: - meble i dywany, - środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w 
przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100%
ich wartości w momencie oddania do używania. Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 
„Pozostałe środki trwałe”   i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmuje się na koncie 072 w 
korespondencji z kontem 400”Koszty według rodzajów”. Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym 
rachunku zysków i strat na koncie 860. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont według rodzajów 
kosztów jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków. 
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5.inne informacje

W 2020 roku gmina realizowała zadania w ramach odrębnych ustaw, które stanowią: 

1. dochody i wydatki realizowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:
-   dochody -   57.652,39zł (plan 56.652,00zł), wydatki  - 56.436,80zł
    (Niewykorzystane środki ponownie zostaną przeznaczone na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
2. dochody i wydatki z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym:
-   dochody -  389.266,07zł  (plan 437.100,00zł), wydatki  - 384.171,36zł (plan 622.654,00zł)
     Wydatki  (bez wynagrodzeń pracowników administracyjnych) przeznaczono na;
       -  wynagrodzenia bezosobowe -prace porządkowe na PSZOK - 8.432,00zł
       -  zakup materiałów i wyposażenia; w tym zakup koszy - 8.052,00zł
       -  zakup usług pozostałych ( w tym transport śmieci xx) – 547.152,18zł
       -  różne opłaty i składki - 49,17zł.
         W związku z powyższym bezpośrednio z dochodów własnych budżetu gminy nastąpiło dofinansowanie zadania w kwocie 174.418,95zł. Ponadto 
podczas realizacji tego zadania powstały zaległości w kwocie 28.110,64zł w tym: z tytułu opłaty śmieciowej -27.704,64zł oraz nadpłaty kwocie 5.002,80zł. 
Dokonano również ewidencji faktury za m- c XII/2020 – za wywóz odpadów komunalnych (jako zobowiązania niewymagalne) w kwocie 45.977,28zł  

3.  dochody -  415,71zł  (plan 800,00zł), wydatki związane z ochroną środowiska na  pokrycie części wydatków majątkowych w związku z 
realizacją inwestycji pn.„Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Łysiec i m. Rudnik Mały”  - 415,71zł

4.  dochody i wydatki majątkowe realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2020 rok.

-dochody  500.037, 54zł ( plan 500.000,00zł)
-wydatki  281.223,47zł (plan 500.000,00zł),  w tym:
-Budowa wodociągu w ul. Akacjowej i ul. Bukowej w miejscowości Łysiec”.   Zrealizowano pierwszą część inwestycji, która polegała na budowie wodociągu 
w ul. Akacjowej w  m. Łysiec  w kwocie - 122.250,00zł . 
(Rozpoczęto  drugą cześć zadania, która  polega na budowie wodociągu  w ul. Bukowej  i przeznaczono  kwotę  4.800,00zł  na opracowanie projektu 
budowlanego)
-„Przebudowa dachu na części budynku Ośrodka Zdrowia w Starczy”- Zrealizowano zadanie, które polegało na przebudowie więźby dachowej na parterowej 
części budynku o pow. 318,40m2.  Dokonano zmiany konstrukcji więźby dachowej na jednospadową  z okapami oraz obróbkami blacharskimi. 
-Budowa oświetlenia ulicy Spacerowej w miejscowości Starcza” Rozpoczęto realizację zadania, która będzie polegała budowie  w pasie drogowym 24 lamp 
oświetleniowych  ( LED)    o mocy 80W każda  oraz na montażu  kabla o dł. 915m, W 2020 r. wydano środki na opracowanie dokumentacji technicznej 
5.781,00zł, oraz mapy do celów projektowych –  3.500,00zł,
Środki pozostałe do wykorzystania w 2021 roku  stanowią kwotę  218.814,07zł
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II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Główne składniki aktywów trwałych

         Gmina Starcza (wg danych księgowych dzień 31 grudnia 2020r.) posiada mienie komunalne o wartości brutto (wraz z oprogramowaniem i
licencjami oraz środkami trwałymi przekazanymi podległym jednostkom budżetowym w trwały zarząd)  -  45.279.978,96zł.
         W 2020 roku w wyniku zrealizowanych inwestycji, a także sprzedaży i nabycia gruntów nastąpił wzrost wartości mienia komunalnego o
kwotę – 3.942.244,70.  Natomiast z uwagi na umorzenie wartości środków trwałych (narastająco) w kwocie  - 22.580,505,47zł wartość  mienia
komunalnego netto stanowi kwotę – 22.699.473,49zł.
W ciągu roku 2020 dokonano następujących zmian;
1) zwiększenia wartości majątku gminy o kwotę                                    -       3.990.644,82zł  
     z uwagi na:
   - rozbudowę i przebudowę istniejących budynków i budowli                    -      3.920.791,82zł
       w tym: 
          - rozbudowę miejsc rekreacyjnych i obiektów sportowych                     -       100.969,49zł
           - budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych                                   -       405.150,00zł
           - zakup i modernizację budynków komunalnych (budynki                                                                   
            -2.620.160,30zł,  wiaty przystankowe - 6.296,79zł )                             -     2.626.457,09zł 

          - budowę, przebudowę i  rozbudowę budowli (parking w. Rudniku 
             Małym - 29.520,00zł ,oświetlenie ulic- 4.982,24zł )                              -         34.502,24zł
           - zakup i montaż pozostałych środków trwałych (kosiarka-8.899,00zł
              Instalacje fotowoltaiczne -744.814,00zł)                                              -       753.713,00zł

     - zakup i nieodpłatne pozyskanie nieruchomości rolnych                           -       69.853,00zł      
          w tym:       

              - nieodpłatne pozyskanie nieruchomości w m. Własna                             -   8.735,00zł
              - wzrost wartości w wyniku podziału  nieruchomości w m. Rudnik Mały   - 61.118,00zł

2) zmniejszenia wartości majątku gminy o kwotę                                 -            48.400,12zł  
    z uwagi na:

              - sprzedaż działek dla mieszkańców  w m. Klepaczka                            -   1.006,12zł
                - przeznaczenie działek do podziału w m. Rudnik Mały                          -  47.394,00zł
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        1.2.  Główne składniki aktywów trwałych

Lp.
Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów

według 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)

Wartość
początkowa- 

stan na 
koniec roku
obrotowego

(3+7-11)

aktualizacja przychody
przemie-
szczenie

zbycie likwidacja inne

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

1. Wartości niematerialne i prawne 93 834,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 834,61

2. Razem środki trwałe 42 281.019,17 0,00 4 069 033,69 0,00 4 069 033,69 1 054,12
79276,77

0,00 80 330,89 46 269 721,97

2.1 Grunty (gr.0 KŚT) 978 037,86 0,00 22 507,00 0,00 22 507,00 1 054,12 0,00 0,00 1 054,12 999 490,74

2.1.1.
Grunty stanowiące własność jednostki 
samorządu terytorialnego, 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

2.2
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej (gr.1-2 KŚT)

39 605 319,04 0,00 3 167 078,82 0,00 3 167 078,82 0,00 0,00 0,00 0,00 42 772 397,86

2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT) 388 399,26 0,00 759 501,00 0,00 759 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 147 900,26

2.4 Środki transportu (gr.7 KŚT) 286 410,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286 410,26

2.5 Inne środki trwałe (gr.8 KŚT) 1 022 852,75 0,00 119 946,87 0,00 119 946,87 0,00
79 276,77

0,00
79 276,77

1 063522,85

Razem wyszczególnione składniki aktywów 
(1+2)

42 374 853,77 0,00 4 069 033,69 0,00 4 069 033,69 1 054,12
79276,77

0,00 80 330,99 46 363 556,58
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Lp.
Nazwa grupy rodzajowej składnika
aktywów według układu w bilansie

Umorzenie – stan na
początek roku
obrotowego

Zwiększenia w ciągu roku obrotowego Ogółem
zwiększenie
umorzenia
(14+15+16)

Zmniejszenie
umorzenia

Umorzenie – stan na
koniec roku

obrotowego (13+17-
18)

Wartość netto składników aktywów

aktualizacja
amortyzacja

za.rok obrotowy
inne

stan na początek
roku obrotowego 

(3-13)

stan na koniec
roku obrotowego 

(12-19)

X X 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1. Wartości niematerialne i prawne 92 358,61 0,00 0,00 738,00 738,00 0,00 93 096,61 1476,00 738,00

2. Razem środki trwałe 21 685 199,07 0,00 0,00 1 381 262,98 1 381 262,98
79 276,77

22 987 185,28 20 595 820,10 23 282 536,69

2.1 Grunty (gr.0 KŚT) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 978 037,86 999 490,74

2.1.1.
Grunty stanowiące własność jednostki 
samorządu terytorialnego, przekazane w 
użytkowanie wieczyste innym podmiotom

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

2.2
Budynki, lokale i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej (gr.1-2 KŚT)

20 113 360,20 0,00
0,00

1 225 996,75 1 225 996,75 0,00 21 339 356,95 19 491 958,84 21 433 040,91

2.3
Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 
KŚT)

344 405,46 0,00 0,00 21 815,06 21 815,06 00 366 220,52 43 993,80 781 679,74

2.4 Środki transportu (gr.7 KŚT) 204 580,66 0,00 0,00 13 504,30 13 504,30 0,00 218 084,96 81829,60 68 325,30

2.5 Inne środki trwałe (gr.8 KŚT) 1 022 852,75 0,00 0,00 119 946,87 110 946,87  79 276,77 1 063 522,85 0,00 0,00

Razem wyszczególnione składniki 
aktywów (1+2)

21 777 557,68 0,00 0,00 1 382 000,98 1 382 000,98
79276,77

23 080 281,89 20 597 296,10 23 283 274,69
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1.3. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi wartościami

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

Lp. Wyszczególnienie
Wartość netto (stan

na koniec roku)

Aktualna wartość
rynkowa Dodatkowe informacje

1. Grunty 978  037,86 Nie dotyczy  Nie dotyczy

2. Budynki 19 491  958,84 Nie dotyczy  Nie dotyczy

3. Dobra kultury 0,00 0,00  Nie dotyczy

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

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp. Wyszczególnienie Kwota odpisów Dodatkowe informacje

1. Długoterminowe aktywa niefinansowe 0,00  Nie dotyczy

2. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00  Nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.
Treść

(nr działki, nazwa)
Wyszczególnienie

Stan na
początek roku obrotowego

Zmiany stanu w trakcie
roku obrotowego

zwiększenia zmniejszenia

1 2 3 4 5 6

1.

Powierzchnia (m2) Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Wartość (zł) Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

2.

Powierzchnia (m2) Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Wartość (zł) Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
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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

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (obce środki trwałe)

Lp. Wyszczególnienie Wartość

1 2 3

1. Grunty 0,00

2. Budynki 0,00

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

Posiadane papiery wartościowe

Lp. Wyszczególnienie Liczba Wartość Dodatkowe informacje

1. Akcje i udziały 0 0,00 Nie dotyczy

2. Dłużne papiery wartościowe 0 0,00 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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp. Grupa należności
Stan na

początek roku
obrotowego

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego

zwiększenia wykorzystanie rozwiązanie

1 2 3 4 5 6

1. 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2. 0 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp. Wyszczególnienie
Stan na

początek roku
obrotowego

Zwiększenie  w
ciągu roku

Wykorzystanie w
ciągu roku*

Rozwiązanie w 
       ciągu roku**

Stan na
koniec roku
obrotowego

1 2 3 4 5 6 7

1. Rezerwy długoterminowe 
ogółem na pozostałe koszty

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

2.
Rezerwy krótkoterminowe 
ogółem na pozostałe koszty

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

3. Ogółem rezerwy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te zobowiązania (ale tylko do  wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część niepokrytą
rezerwą odnosi się bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się);

** wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub okresie spłaty:
a) powyżej 1 roku do 3 lat,
b) powyżej 3 lat do 5 lat,
c) powyżej 5 lat.

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.
Podział zobowiązań
długoterminowych

Kwota

1. powyżej 1 roku do 3 lat 1 820 000,00

2. powyżej 3 lat do 5 lat, 430 000,00

3. powyżej 5 lat 0,00

Razem 2 250 000,00
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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

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)

Lp. Wyszczególnienie Kwota zobowiązań Dodatkowe informacje

1.  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości 0,00  Nie dotyczy

2.  Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości 0,00  Nie dotyczy

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp. Rodzaj zabezpieczenia Kwota zobowiązania
Kwota

zabezpieczenia
Na aktywach

trwałych
Na aktywach
obrotowych

1. Weksle

2.323 219,87zł- kredyty  z odsetkami

4.349.729,00zł-Deklaracje wekslowe złożone przy podpisaniu umów-jako 
zabezpieczenie w związku z realizacją zadań z udziałem środków unijnych 

2.323.219,87

4.349.729,00

Nie dotyczy 2.323.219,87

4.349.729,00

2. Hipoteka 0,00 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

3. Zastaw, w tym: zastaw 
skarbowy

0,00 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

4. Inne (gwarancja bankowa, 
kara umowna)

0,00 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

5. Ogółem 6.672.948,87 6.672.948,87 xx 6.672.948,87

1.12.           Łączna kwota 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

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

Lp. Tytuł zobowiązania warunkowego Kwota Opis charakteru zobowiązania
warunkowego

1. Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych 0,00  Nie dotyczy

2. Kaucje i wadia 0,00  Nie dotyczy

3. Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy 0,00  Nie dotyczy

4. Nieuznane roszczenia wierzycieli 0,00  Nie dotyczy

5. Inne 0,00  Nie dotyczy

6. Ogółem 0,00 xx
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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

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp. Wyszczególnienie (tytuły) Kwota

1.

Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów,  w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:

 – opłacone z góry czynsze

 – prenumeraty

 – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)

0,00

2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00

3. Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu) 0,00

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

Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp. Wyszczególnienie Kwota Dodatkowe informacje

1. Otrzymane 

gwarancje 
90.791,86

„Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Starcza” – 36.080,14zł

( w zakresie roszczeń z tytułu nie usunięcia lub nienależytego usunięcia wad lub usterek powstałych w przedmiocie umowy: od 
30.08.2019r. do 30.08.2024r.)

   „Przebudowa drogi gminnej nr 706006S  ul. Topolowej w m. Klepaczka  - 9.625,21zł

(w przypadku nie usunięcia lub nienależytego usunięcia przez Zobowiązanego wad lub usterek powstałych w przedmiocie 
umowy; od 31.12.2016r. Do 16.12.2021r.)

 „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul.,Myśliwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec” -  
28.781,74zł

( w przypadku nie usunięcia lub nienależytego usunięcia przez Zobowiązanego wad lub usterek powstałych w przedmiocie 
umowy od 28.07.2029r. do 13.07.2024r.

„Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w miejscowości Rudnik Mały”  – 4.411,63zł

( z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek; od 01.09.2019r do 16.09.2024r.)

‘Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Starcza”- etap I  - 11.893,14zł

 (z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek; od 31.07.2020r do 15.08.2025r.)

2. Otrzymane 
poręczenia

0,00 Nie dotyczy

3. Ogółem: 90.791,86 xx
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1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp. Wyszczególnienie Kwota Dodatkowe informacje

1. Odprawy emerytalne 73.005,60  Nie dotyczy

2. Nagrody jubileuszowe 30.154,60 Nie dotyczy

3. Inne (ekwiwalent za urlop) 12.544,92  Nie  dotyczy

4. Ogółem: 115.705,12

1.16. Inne informacje

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp. Wyszczególnienie Kwota Dodatkowe informacje

1. Materiały 0,00 Nie dotyczy

2. Towary 0,00  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

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp. Wyszczególnienie Kwota Dodatkowe informacje

1.

2.

Koszt wytworzenia środków 
trwałych w budowie, w 
tym:

- odsetki, które powiększyły 
ten koszt w roku 
obrotowym

- różnice kursowe, które 

256.231,00

0,00

0,00

1. „Budowa drogi gminnej ul. Wspólnej w miejscowości Starcza” - 20.000,00zł

2.”Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Klepaczka i Własna -  9.000,00zł

3. „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Starczy” - 20.000,00zł

4. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej  w m. Łysiec i Rudnik Mały” - 30.500,00zł

5. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Łysiec i Rudnik Mały” - 13.000,00zł

6. „Budowa oświetlenia ul. Spacerowej w m. Starcza” - 9.281,00zł

7.”Budowa wodociągu w ul. Dębowej w m. Łysiec - 2.750,00zł

8. „Termomodernizacja i rozbudowa budynku UG i OSP Starcza” - 41.900,00zł

9. „Budowa wodociągu  w ul. Akacjowej i ul. Bukowej w miejscowości Łysiec - 4.800,00zł
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powiększyły ten koszt w 
roku obrotowym

10.”Wymiana źródeł ciepła ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Starcza  - 
105.000,00zł

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

Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp. Wyszczególnienie Kwota Dodatkowe informacje

1.

Przychody:

- o nadzwyczajnej wartości,

- które wystąpiły 
incydentalnie

240.483,01

 --

środki otrzymane przez jednostki budżetowe – w ramach tarczy antykryzysowej na pokrycie kosztów ZUS 

2

Koszty:

-o nadzwyczajnej wartości,

 które wystąpiły 
incydentalnie

174.418,95zł

30.629,57zł

Gmina w 2020 roku w związku z realizacją zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi pozyskała dochody bieżące w 
kwocie 389.266,07zł. i zrealizowała wydatki w kwocie 563.685,02zł, co oznacza, iż bezpośrednio z dochodów własnych budżetu 
gminy nastąpiło dofinansowanie zadania w kwocie 174.418,95zł.

 W związku z pandemią Corona wirusa  zostały poniesione dodatkowe wydatki na zakup  materiałów i wyposażenia- 
(środków ochrony przeciwko SARS- COV 2)

2.4. Informacja  o  kwocie  należności  z  tytułu  podatków  realizowanych  przez  organy  podatkowe  podległe  ministrowi  właściwemu  do  spraw  finansów  publicznych  wykazanych  w
sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych;

2.4.1 Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych  stanowią kwotę - 101.049,58zł,  w tym:

Dz. 756 -Rozdz. 75601 -3.279,88zł

-wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej -3.279,88zł

Dz. 756 -Rozdz. 75616 -1.621,70zł

- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 87,00zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.534,70zł

Dz. 756-Rozdz.75621 – 96.148,00zł

-wpływy z podatku dochodowego od  osób fizycznych – 96.148,00zł

14



 2.4.2.    Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu świadczonych usług dla mieszkańców stanowiły kwotę -    442.181,64zł  , a ich struktura przedstawia się następująco:

Treść Kwota w zł 

Dostarczanie wody 4.640,26

0830 Wpływy z usług –opłata za wodę 4.640,26

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.475,16

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze dzierżawne, najem  lokali 4.475,16

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.279,88

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej 3.279,88

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 4.396,31

0310 Podatek od nieruchomości 3.752,31

0320 Podatek rolny 644,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz. 60.761,62

0310 Podatek od nieruchomości 16.194,63

0320 Podatek rolny 12.021,66

0330 Podatek  leśny 598,99

0340 Podatek od środków transportowych 30.324,64

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 87,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.534,70

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw 20.922,03

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłata adiacencka 20.922,03

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ. 310.882,61

2360 Dochody jst  związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochody realizowane przez GOPS 310.882,61

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5.119,13
0830 Wpływy z usług- przyjmowanie ścieków 5.119,13
Gospodarka odpadami 27.704,64
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw ( opłata za śmieci ) 27.704,64
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2.5. Stan zobowiązań gminy (krótkoterminowych) na 31.12.2020r. stanowi kwotę 590.228,46zł. Wszystkie zobowiązania uregulowano w miesiącu styczniu 2021r. i wynikają one głównie

 z faktu otrzymania rachunków i faktur w miesiącu styczniu 2021r.  oraz z zobowiązań, które stanowią naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 

za 2020 rok.      Stan zobowiązań przedstawiono w tabeli poniżej: 
Kwota  (zł.) Treść

437,00  Podatek VAT naliczony od F-a nr 9/2020 WODOPROJEKT I

1.900,00 F-a nr 9/2020 - za Nadzór inwestorski nad robotami „Bud wodociągu w ul. Akacjowej w m. Łysiec” (WODOPROJEKT I)

405,73 Naliczenie składki na Śląską Izbę Rolniczą w Katowicach

100.063,08 Naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok.

17.110,80 Naliczenie składek na ubezpieczenia od dodatkowego wynagrodzenia rocznego

1.264,38 Naliczenie składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego

2.410,28 Faktury za faktyczne i zużycie gazu w Domu Nauczyciela i prognozowane zużycie gazu w budynku wynajmowanym na działalność bankową 

131,40 Faktura Nr 499/2020 - za rozliczenie kosztów ogrzewania (HEGAN)

575,11 Podatek VAT naliczony od w/w/ faktur

10.783,56 Faktura za energię elektryczną- TAURON (oczyszczalnia ścieków)

226,47 Podatek VAT-naliczony od faktury NR (za energię elektr. –oczyszczalnia ścieków)

45.977,28 Faktura za wywóz odpadów komunalnych Nr F/EC/00009/01/21 (EKO-SYSTEM-BIS) sp.z.oo

11.265,43 Faktura za energię elektryczną- TAURON (oświetlenie ulic)

3.161,10 Usługi oświetlenia miejsc publicznych i ulic - TAURON

5.000,00 Faktura Nr 11/12/2020 - za opracowanie audytu energetycznego do zadania pn. „Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i OSP Starcza”

200.711,62 Zobowiązania Urzędu Gminy w Starczy - razem

50.943,16 Zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy

2.138,63 Zobowiązania Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy

336.435,05 Zobowiązania jednostek oświatowych gminy

590.228,46 Zobowiązania gminy

16
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2.6. Inne informacje

2.6.1. Na koniec tego okresu stwierdzono w dochodach gminy nadpłaty w kwocie - 6.360,15zł,  w tym z tytułu wpływów: 

-z tytułu świadczonych usług (opłata za wodę) -1,26zł

-podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 140,72zł,

-podatku rolnego od osób fizycznych  -  956,81zł,

-podatku leśnego od osób fizycznych - 106,56zł, 

-podatku od środków transportowych  - 152,00zł.

-opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.002,80zł.

2.6.2. Skutki udzielonych ulg i umorzeń przez Gminę stanowią kwotę ogółem 251.783,96zł    i przedstawiają się następująco:       
Wyszczególnienie Skutki obniżenia górnych 

stawek podatków
Skutki udzielonych ulg 
i zwolnień (bez 
ustawowych)                 

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy
umorzenie zaległości 
podatkowych

rozłożenie na raty, 
odroczenie terminu 
płatności

osoby fizyczne podatek rolny - - 684,94 -

podatek od nieruchomości 159.049,81 - 773,80 -

podatek leśny - - -

podatek od środków transportowych 71.126,02 - - -

Gospodarowanie odpadami komunalnymi 102,00

osoby prawne
podatek rolny

podatek od nieruchomości 10.666,23 10.155,34 718,00 -

podatek leśny - 19,00 1,26 -

Razem  240.842,06 10.174,34 2.178,00 -

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

      2.7.1.   W związku z pandemią koronawirusa (w tym; w pewnej grupie słabiej realizowanymi dochodami) oraz w związku z nieotrzymaniem ( w określonym terminie)  

dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego  na realizację zadania pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Starcza”- etap I „  Gmina  została  zmuszona

do pokrycia powstałego deficytu dodatkowym przychodem w postaci kredytu długoterminowego w kwocie  600.000,00zł.

    2.7.2. W 2020 roku gmina planowała spłacić raty kapitałowe kredytów i pożyczki w wysokości 683.924,00zł. W ciągu roku spłaciła kwotę 541.675,60zł, ponieważ skorzystała
z  umorzenia  przysługującej  części  pożyczki  w  kwocie  142.248,40zł  ( z  WFOŚiGW  w  Katowicach  ),  która  została  przeznaczona  na  realizację  zadania  ekologicznego  tj.
„Modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w m. Rudnik Mały”.
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