Referat Finansowo–Budżetowy
Urząd Miejski we Władysławowie | ul. Gen. Józefa Hallera 19 | 84-120 Władysławowo
tel.: (58) 674 54 29 | fax: (58) 674 07 63

INFORMACJA DODATKOWA
I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.
1.1.
Nazwą jednostki jest Urząd Miejski we Władysławowie. Urząd jest jednostką budżetową
jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Władysławowo.
1.2.
Siedzibą jednostki jest: budynek ratusza – Urząd Miejski.
1.3.
Adres jednostki: 84-120 Władysławowo, ul. Gen. Józefa Hallera 19.
1.4.
Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest realizacja zadań

z zakresu

działania Gminy Władysławowo, czyli wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym,
niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. W szczegónlości zadania własne gminy
obejmują sprawy opisane w art. 7 ustawy o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713
ze zm.), tj:
- 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 unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz
gaz,
- działalności w zakresie telekomunikacji,
- lokalnego transportu zbiorowego,
- ochrony zdrowia,
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- pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
- wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej,
- gminnego budownictwa mieszkaniowego,
- edukcji publicznej,
- 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,
- targowisk i hal targowych,
- zieleni gminnej i zadrzewień,
- cmentarzy gminnych,
- porządku publicznego i bezbieczeństwa 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 socjalnej, 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 z organizacjami pozarządowymi,
- współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań z zakresu administracji
rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów
powszechnych oraz referndów. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może
wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Gmina może
wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości
województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.
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2.
Sprawozdanie obejmuje dane finansowe jednostki za okres od 01 stycznia 2020 roku do
31 grudnia 2020 roku.
3.
W prezentowanym roku obrotowym (okresie sprawozdawczym) w skład jednostki nie
wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzenia samodzielnego
sprawozdania finansowego, jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego
sprawozdania finansowego.
4.
Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości.
1) Aktywa

i

pasywa

wycenione

są

przy

uwzględnieniu

nadrzędnych

zasad

rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem
przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia ministra Rozwoju
i Finansów z d nia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowosci 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.
2) Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
a) Składniki majatku o wartości początkowej poniżej 2.000,00 zł (wyposażenie)
zalicza się bezpośrednio w koszty. Ewidencją ilościową obejmuje się składniki
majątkowe zaliczane do wyposażenia o wartości nie przekraczającej kwoty
2.000,00 zł. Ewidencją ilościową obejmuje się bez względu na ich wartość
składniki majątkowe zaliczane do wyposażenia wymienione w obowiązującej
polityce rachunkowości jednostki.
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Zakupione książki do użytku służbowego podlegają ewidencji w podręcznej
księdze prowadzonej przez pracownika Zespołu ds. Kadrowo - Płacowych.
Zakupione umundurowanie pracowników Ochotniczej Straży Pożarnej, Terenowej
Służby Ratunkowej oraz Straży Miejskiej podlega ewidencji w podręcznej księdze
prowadzonej przez komendantów OSP, TSR i SM.
b) Składniki majątku o wartości początkowej od 2.000,00 zł do 10.000,00 zł zalicza
się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych
i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników
majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych (umorzenie
w pełnej wartości początkowej) w miesiącu przyjęcia do używania. Ustalono
dolną granicę wartości pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych
i prawnych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej na poziomie
2.000,00 zł. Ewidencją ilościowo-wartościową obejmuje się, bez względu na ich
wartość, składniki majątkowe zaliczone do pozostałych środków trwałych
wymienione w obowiązującej polityce rachunkowości jednostki.
c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjecia do używania, umarza
się również:
- książki i inne zbiory biblioteczne,
- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu
realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
- odzież i umundurowanie,
- meble i dywany,
- inwentarz żywy.
d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej
10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów
i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem
gruntów). Bez względu na wartość na koncie środków trwałych ewidencjonuje się
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grunty oraz prawo użytkowania wieczystego. Odpisów umorzeniowych lub
amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15
lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości
niematerialne i prawne umarza się przez okres dwóch lat po 50% wartości rocznie.
Prawo wieczystego użytkowania gruntu podlega amortyzacji i umorzeniu. Przyjęto
okres amortyzacji 20 lat, czyli stawka wynosi 5% rocznie. Dokonywanie odpisów
amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiaca następującego po
miesiacu oddania składnika do używania.
e) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych równe lub przekraczające
wartość 10.000,00 zł

podwyższają

wartość początkową

tych

środków,

a nieprzekraczajace 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako
koszty remontu. Zwiększenie stanu środków trwałych następuje pod datą przyjęcia
do używania z inwestycji na podstawie dokumentu OT, datą zakupu lub datą
decyzji.
3) Materiały objęte są ewidencją ilościowo – wartościową i wycenia się je według cen zakupu
przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.
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