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II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: 
Wyszczególnienie Kwota 

1.7. Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST 
utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej 0,00 

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 

0,00 

1.10.1. Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 0,00 
1.10.2. Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 0,00 
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 

0,00 
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INFORMACJA DODATKOWA 

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 

1. 

1.1 nazwę jednostki 

Gmina Łańcut 

1.2 siedzibę jednostki 

Łańcut 

1.3 adres jednostki 

37-100 Łańcut, ul. Mickiewicza 2a 

1.4 Dodstawowv orzedmiot działalności iednostki 

Przedmiotem działalności jednostki są zadania wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym 

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 

01.01.2020-31.12.2020 

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 

Sprawozdanie zawiera dane łączne 

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

Środki trwałe wycenia się: 
1. W przypadku zakupu - wg ceny nabycia 
2. W przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem 
zużycia, w razie ich braku wg wartości rynkowej 
3. W przypadku nieodpłatnego otrzymania, darowizny - wg wartości z umowy, decyzji lub wartości 
rynkowej 
4. W przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu. 
Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie 
na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na 
podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o 
przekazaniu. 
Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: meble, dywany, 
środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł. 



Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek 
określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 

inne informacje 

Nie dotyczy 

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: 

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 

Wartosa 
niematerialnej 
prawne 

natwagrupy 
rodzajowej 
składnika 
aktywów 

Grunt, 

Budynki, lokale 
owędy 
inłynlerii 
lądowg iwoanei 
Urządzenia 
techniczne i 

4 mągynr 
środki transportu 
inne środki 
trwale 
ZWay 

7 biblioteczne 

wartość 
początkowa-

stan na początek 
roku 

588 340,71 
7 838412,39 

164182 658 67 

6180471.96 
807667,70 

Zwiększenie wartości poczakowej 

*tualizaqa 
wartości 

nab/cie 

80 303,95 

1955064,41 

me 
zwięksenia 

|U klWI III I I 
nie 

wewnętrzne 

ogółem 
zwiększenie 

wartości 
początkowej 

3456442.85 
384 509,60 44000,00 

110 956,99 

Zmniejszenie wartości początkowej 

zbycie 

286694 

likwidacja 

87382,78 

18645213 
503,10 

47554,28 

275 57S.10 
313001 

przemieszczę 
nie 

wewnętrzne 

cgcler, 
zmniejsenie 

wart oso 
początkowej 

5 092 706.82 

462 027,23 
47 633.:: 

99 71C.29 

wartość 
początkowa-
stan na koniec 

retu 
obrotowego 

546 95549 
7 994 56Q72 

174 394 73696 

6748 43572 

536 81398 

nazwa grupy 
rodzajowej 
składnika 
aktywów 

umorzenie - stan 
na początek roku 

Zwiększenie 

amortyzacja 
umorzenie za 

okres 
sprawozdawczy 

aktualizacja inne 
zwiększenia 

ogótem 
zwiększenie 

Zmniejszenie 

dotycz ąące 
zbytych 

składników 

dotyczące 
zlikwidowa 

nych 
składników 

inne 
zmniejszenia 

ogółem 
zmniejszenie 

umorzenie -
stan na koniec 

roku 
obrotowego 

Wartości 
niematenalne i 
prawne 531026.72 82 854,37 82834,37 84074,27 37 614.90 121689,17 54517392 

Budynki, lokale i 
obiekty 
inżynierii 
lądowej i wodnej 66 201244,26 5 889 991.75 1341613.70 7 231605,45 6602 354 134161370 1407637,24 72 025 212.47 
Urządzenia 
techniczne i 
maszyny 3 5 34 686,40 52S 927,57 115 558,52 64148609 186 267,87 17818370 364451,57 3 811720,92 

Środki transportu 616 559,90 87 905,00 87 905,00 44 000,00 503,10 3130,01 47 633.11 656 83379 
Inne środki 
trwale 5502967,10 1956 326,36 1956 326,36 247105 7, ts 675 66367 915 72302 6 543 5 72,44 
Zbiory 
biblioteczne 525 569,28 110956,99 110 956,99 4 803,21 94 907.0S 99 710,29 536 815,98 



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

Brak danych 

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 

Nie dotyczy 

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 

70.371,77 

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

Lp- Wyszczególnienie Stan na początek roku Zwięk szenia Zmnie szenia Stan na koniec roku Lp- Wyszczególnienie 
liczba wartość liczba wartość liczba wartość liczba wartość 

l 

Akcje 
Międzykomunalnej 
Spółki Akcyjnej 
MUNIOPIUM 10,00 1000,00 10,00 1000,00 

2 

Akcje Podkarpackiego 
Centrum Hurtowego 
AGROHURTS.A. 100,00 11000,00 100,00 11000,00 

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) 

Lp. 
Grupa 
należności Stan na początek roku Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na koniec roku 

1 

Należności 
z tytułu 
dostawi 
usług 29 116,10 26 816,06 29116,10 26 816,06 

2 
pozostałe 
należności 4 735 214,68 627 232,43 342 994,53 5 019 452,58 

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 

2 695 001,07 

b) powyżej 3 do 5 lat 

2 278 976,68 

c) powyżej 5 lat 

1507 050,92 

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 isioinycn pozycji czynnycn i Diernycn roznczen rnięcizyo Kreso wycn, w iym Kwotę czynnycn 
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 

2 229 730,19 

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 

1 235 127,33 

1.16. inne informacje 

We dotyczy 



2. 

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 

We 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 

19 443 743,17 

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

We 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 

Wiktor Skoczyński 

(główny księgowy) 

2021-04-26 

(rok-miesiąc-dzień) 

Jakub Czarnota 

(kierownik jednostki) 


