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AKTYWA Stan na początek 
roku

Stan na koniec 
roku PASYWA Stan na początek 

roku
Stan na koniec 

roku

A Aktywa trwałe 100 360 863,94 111 360 962,54 A Fundusz 95 514 481,09 104 320 639,13

A.I Wartości 
niematerialne i prawne 0,00 0,00 A.I Fundusz jednostki 106 397 311,45 116 961 613,17

A.II Rzeczowe aktywa
 

trwałe 95 549 717,06 104 459 133,38 A.II Wynik finansowy
 

netto (+,-) -10 882 830,36 -12 640 974,04

A.II.1 Środki trwałe 95 203 483,01 98 402 549,35 A.II.1 Zysk netto (+) 0,00 0,00

A.II.1.1 Grunty 0,00 0,00 A.II.2 Strata netto (-) -10 882 830,36 -12 640 974,04

A.II.1.1.1 Grunty 
stanowiące własność

 

jednostki samorządu

 

terytorialnego,

 

przekazane w 
użytkowanie wieczyste

 

innym podmiotom

0,00 0,00
A.III Odpisy z wyniku

 

finansowego (nadwyżka

 

środków obrotowych) (-)
0,00 0,00

A.II.1.2 Budynki, lokale i 
obiekty inżynierii lądowej

 

i wodnej
95 114 813,52 98 348 579,93

A.IV Fundusz mienia 
zlikwidowanych

 

jednostek
0,00 0,00

A.II.1.3 Urządzenia
 

techniczne i maszyny 32 592,95 20 777,57 B Fundusze placówek 0,00 0,00

A.II.1.4 Środki
 

transportu 56 076,54 33 191,85 C Państwowe fundusze
 

celowe 0,00 0,00

A.II.1.5 Inne środki

 

trwałe 0,00 0,00
D Zobowiązania i 
rezerwy na 
zobowiązania

5 020 893,50 7 146 563,21

A.II.2 Środki trwałe w
 

budowie (inwestycje) 346 234,05 6 056 584,03 D.I Zobowiązania
 

długoterminowe 0,00 0,00

A.II.3 Zaliczka na środki 
trwałe w budowie

 

(inwestycje)
0,00 0,00 D.II Zobowiązania

 

krótkoterminowe 209 746,62 244 734,05

A.III Należności
 

długoterminowe 4 811 146,88 6 901 829,16 D.II.1 Zobowiązania z
 

tytułu dostaw i usług 943,83 0,00

A.IV Długoterminowe
 

aktywa finansowe 0,00 0,00 D.II.2 Zobowiązania
 

wobec budżetów 0,00 0,00

A.IV.1 Akcje i udziały 0,00 0,00
D.II.3 Zobowiązania z 
tytułu ubezpieczeń i

 

innych świadczeń
16 114,92 19 103,24

A.IV.2 Inne papiery
 

wartościowe 0,00 0,00 D.II.4 Zobowiązania z
 

tytułu wynagrodzeń 86 821,79 101 902,50
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A.IV.3 Inne 
długoterminowe aktywa

 

finansowe
0,00 0,00 D.II.5 Pozostałe

 

zobowiązania 43 578,11 53 491,43

A.V Wartość mienia

 

zlikwidowanych

 

jednostek
0,00 0,00

D.II.6 Sumy obce 
(depozytowe,

 

zabezpieczenie

 

wykonania umów)

62 287,97 70 236,88

B Aktywa obrotowe 174 510,65 106 239,80

D.II.7 Rozliczenia z 
tytułu środków na

 

wydatki budżetowe i z

 

tytułu dochodów

 

budżetowych

0,00 0,00

B.I Zapasy 98 273,32 10 651,48 D.II.8 Fundusze
 

specjalne 0,00 0,00

B.I.1 Materiały 98 273,32 10 651,48
D.II.8.1 Zakładowy 
Fundusz Świadczeń

 

Socjalnych
0,00 0,00

B.I.2 Półprodukty i
 

produkty w toku 0,00 0,00 D.II.8.2 Inne fundusze 0,00 0,00

B.I.3 Produkty gotowe 0,00 0,00 D.III Rezerwy na
 

zobowiązania 0,00 0,00

B.I.4 Towary 0,00 0,00 D.IV Rozliczenia
 

międzyokresowe 4 811 146,88 6 901 829,16

B.II Należności
 

krótkoterminowe 13 949,36 25 351,44  

B.II.1 Należności z tytułu
 

dostaw i usług 7 380,00 7 380,00  

B.II.2 Należności od
 

budżetów 0,00 0,00  

B.II.3 Należności z tytułu 
ubezpieczeń i innych

 

świadczeń
0,00 0,00  

B.II.4 Pozostałe
 

należności 6 569,36 17 971,44  

B.II.5 Rozliczenia z 
tytułu środków na

 

wydatki budżetowe i z

 

tytułu dochodów

 

budżetowych

0,00 0,00  

B.III Krótkoterminowe
 

aktywa finansowe 62 287,97 70 236,88  

B.III.1 Środki pieniężne
 

w kasie 0,00 0,00  

B.III.2 Środki pieniężne 
na rachunkach

 

bankowych
62 287,97 70 236,88  

B.III.3 Środki pieniężne 
państwowego funduszu

 

celowego
0,00 0,00  

B.III.4 Inne środki
 

pieniężne 0,00 0,00  

B.III.5 Akcje lub udziały 0,00 0,00  

B.III.6 Inne papiery
 

wartościowe 0,00 0,00  

B.III.7 Inne 
krótkoterminowe aktywa

 

finansowe
0,00 0,00  
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B.IV Rozliczenia
 

międzyokresowe 0,00 0,00  

Suma aktywów 100 535 374,59 111 467 202,34 Suma pasywów 100 535 374,59 111 467 202,34
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Stan na koniec 
roku poprzedniego

Stan na koniec roku 
bieżącego

A. 380 742,17 455 391,23Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

A.I. 0,00 0,00Przychody netto ze sprzedaży produktów

A.II. 0,00 0,00Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -
 

wartość ujemna)

A.III. 0,00 0,00Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

A.IV. 0,00 0,00Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

A.V. 0,00 0,00Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

A.VI. 380 742,17 455 391,23Przychody z tytułu dochodów budżetowych

B. 11 294 970,29 13 109 953,29Koszty działalności operacyjnej

B.I. 4 937 682,17 5 651 850,10Amortyzacja

B.II. 866 789,02 1 065 426,69Zużycie materiałów i energii

B.III. 3 736 314,37 4 569 629,87Usługi obce

B.IV. 30 209,60 34 108,75Podatki i opłaty

B.V. 1 419 883,04 1 425 612,56Wynagrodzenia

B.VI. 304 092,09 363 325,32Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

B.VII. 0,00 0,00Pozostałe koszty rodzajowe

B.VIII. 0,00 0,00Wartość sprzedanych towarów i materiałów

B.IX. 0,00 0,00Inne świadczenia finansowane z budżetu

B.X. 0,00 0,00Pozostałe obciążenia

C. -10 914 228,12 -12 654 562,06Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

D. 18 055,00 4 305,21Pozostałe przychody operacyjne

D.I. 0,00 0,00Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

D.II. 0,00 0,00Dotacje

D.III. 18 055,00 4 305,21Inne przychody operacyjne

E. 0,00 0,00Pozostałe koszty operacyjne



główny księgowy kierownik jednostkirok, miesiąc, dzień

A817A7C92BB301AF BeSTia
Strona 2 z 3

2019-03-29

E.I. 0,00 0,00
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych 
zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na

 

wydzielonym rachunku

E.II. 0,00 0,00Pozostałe koszty operacyjne

F. -10 896 173,12 -12 650 256,85Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

G. 13 342,76 9 282,81Przychody finansowe

G.I. 0,00 0,00Dywidendy i udziały w zyskach

G.II. 13 342,76 9 282,81Odsetki

G.III. 0,00 0,00Inne

H. 0,00 0,00Koszty finansowe

H.I. 0,00 0,00Odsetki

H.II. 0,00 0,00Inne

I. -10 882 830,36 -12 640 974,04Zysk (strata) brutto (F+G-H)

J. 0,00 0,00Podatek dochodowy

K. 0,00 0,00Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

 

L. -10 882 830,36 -12 640 974,04Zysk (strata) netto (I-J-K)
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Stan na koniec 
roku poprzedniego

Stan na koniec roku 
bieżącego

I. 97 447 214,81 106 397 311,45Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

I.1. 32 898 263,63 36 475 924,99Zwiększenie funduszu (z tytułu)

I.1.1. 0,00 0,00Zysk bilansowy za rok ubiegły

I.1.2. 19 543 247,42 21 914 658,57Zrealizowane wydatki budżetowe

I.1.3. 0,00 0,00Zrealizowane płatności ze środków europejskich

I.1.4. 13 155 558,41 14 561 266,42Środki na inwestycje

I.1.5. 0,00 0,00Aktualizacja wyceny środków trwałych

I.1.6. 199 457,80 0,00Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
 

niematerialne i prawne

I.1.7. 0,00 0,00Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

I.1.8. 0,00 0,00Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

I.1.9. 0,00 0,00Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

I.1.10. 0,00 0,00Inne zwiększenia

I.2. 23 948 166,99 25 911 623,27Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

I.2.1. 10 361 491,74 10 882 830,36Strata za rok ubiegły

I.2.2. 431 116,84 467 526,49Zrealizowane dochody budżetowe

I.2.3. 0,00 0,00Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

I.2.4. 13 155 558,41 14 561 266,42Dotacje i środki na inwestycje

I.2.5. 0,00 0,00Aktualizacja środków trwałych

I.2.6. 0,00 0,00Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
 

trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

I.2.7. 0,00 0,00Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

I.2.8. 0,00 0,00Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

I.2.9. 0,00 0,00Inne zmniejszenia

II. 106 397 311,45 116 961 613,17Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)
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III. -10 882 830,36 -12 640 974,04Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

III.1. 0,00 0,00zysk netto (+)

III.2. -10 882 830,36 -12 640 974,04strata netto (-)

III.3. 0,00 0,00nadwyżka środków obrotowych

IV. 95 514 481,09 104 320 639,13Fundusz (II+,-III)
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I
V/

INFORMACJA DODATKOWA

I. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczeg6lno5ci:

1.

1.1. Nazwg jednostki

Zarz4dDrog Powiatowych w Mit'rsku Mazowieckim

1.2. Siedzibg jednostki

05-300 Minsk Mazowiecki ul' Warszawska 219

1.3. Adres jednostki

05-300 Minsk Mazowiecki ul. Warszawska 219......

1.4. Podstawowy przedmiot dzialalnoSci jednostki

Zarzqdcadr6g powiatowych w zakresie planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania

i ochrony dr6g.

2. Wskazanie okresu objgtego sprawozdaniem

S prawo zdanie f,tnansowe zo stalo sp or z4dzone za 20 1 8r,

3. Wskazanie, 2e sprawozdanie finansowe zawiera dane l4czne

N ie dotyczy jednostkowych informacji dodatkowych'

4. Om6wienie przyjgtych zasad rachunkowo5ci, w tym metod wyceny aktyw6w i pasyw6w (takie amortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniane s4przy uwzglgdnieniu nadrzgdnych zasad rachunkowoSci, w spos6b ptzewidziany ustaw4 o

rachunkowos ci, zuwzgl-gdnieniem pizepis6w ustawy o fmansach publicznych irozporz4dzenia Ministra Rozwoju i Finans6w

z dnia 13 wrzesnia 2011 r. w sprawie rachunkowos ci orazplan6w kont dla budzetu pafrstwa, budzet6w jednostek samorz4du

terytorialnego, jednostek budzetowych, samorz4dowych zaklad6w bud2etowych, pafrstwowych funduszy celowych oraz

pat'rstwowych jednostek budzetowych maj4cych siedzibg poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

5. lnne informacje



il. Dodatkowe informacje i objaSnienia obejmuj4 w szczeg6lno5ci:

1.

1.1. Szczeg6lowy zakres zmian warto5ci grup rodzajowych Srodk6w trwalych, wartoSci niematerialnych i prawnych'

zawierajqcy stan tych aktyw6w na poczqtek roku obrotowego, zwigkszenia i zmniejszenia z tytulu: aktualizacji

warto5ci, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewngtrznego oraz stan koficowy, a dla majqtku amortyzowanego -
podobne przedstawienie stan6w i tytul6w zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela Nr 1. Zmiany stanu Srodk6w trwalych i wartoSci niematerialnych i prawnych*

Stan na
koniec
okresu
brutto

(3+7-1 r)

Zmniejszenie wartoSci
pocz4tkowej

Wyszczeg6lnienie WafioSi
pocz4tkowa
brutto - stan
na pocz4tek

okresu

Og6lem
zwigkszenia

(4+5+6)

WARTOSCI
NIEMATERIAL
NE I PRAWNE

14r04s463,8023412182,86 234r2t82,86RZECZOWE
AKTYWA
TRWAT-E

126184636,r0 8 85 09 l 6,44

Grunty

w tym:
gl'unry sranowr4ce
wlasnoSi jst,
przekazane w
uzytl<owanie
wieczyste innyrr

1332t5576,74Budynl<i, lokale, i
obiekty inzynierii
ladowei i wodnei

Urzqdzenia
techniczne i

113182s,42i tlansportu 1131825,42

Inne Srodki trwale

14561266,42rodki trwale r4561266,42

Zaliczki na Srodki

trwale w budowie

linwestyc je)

*Aktualizacja wartoSci dotyczy aktualizacji wtrybie art.31 ust.3 i4 ustawy orachunkowoSci. Jako nabycie traktowany jest np.

zakup, nieodplatne otrzymanie (wtym wdrodze darowizny) Jako przemieszczerie uznawane jest przyjgcie Srodk6w trwatych

z budowy lub przyrost ich wartosci w wyniku ulepszenia. Wykazywane tu sq r6wniez przeniesienia zwiEzane

z przekwalifikowaniem aktyw6w trwalych do innych grup rodzajowych.



. Tabela Nr 2. Zmiany stanu umorzenia/amofizacji gl6wnych skladnik6w aktyw6w trwatych

Lp Wyszczeg6lnienie Umorzenie
- stan na
pocz1tek
okresu

Zwigksze
roku ob

lle w cr?gu Og6lem
zwigksze

nie

(4+5+6)

Zmniej
szenie

umorze
nia

Umorzenie
stan na
koniec
roku

(3+7-8)

Warto5i netto skladnik6w
aktyw6w

(€'d
sx IhE.:

= 
N5

d

v!!
H()

N

(t

N

E

Stan na
poazqt.
oKresu

Stan na
koniec
okresu

2. 3 4. 5 6 7 8 9 t0 lt
WARTOSCI
NIEMATEzuALNE
I PRAWNE

s8030,1 r 58030,1 I

II RZECZOWE
AI(TYWA
TRWAI,E

3098 I I 53,09 s65 I 8s0,1 0 5 65 r 850,1 0 46672,77 36s86330,42 9ss49717,06 I 044591 33,38

Srodki trwale 309811s3,09 565 1 850,10 565 1 850,10 46672,77 36s86330,42 9s203483,0 1 98402s49,3s
l1 Gruntl
1.1.

I

w tym:
grunty stanowi4ce
wlasnoSi jst,
przekazane w
uzytkowanie
wieczyste innym
podmiotom

1.2 tsudynki, lokale, i
obiekty inzynierii
l4dowei iwodnei

29249846,78 s6171s0,03 s617150,03 34866996,81 95t 14813,52 98348579,93

13 UrzEdzenia
techniczne i maszvnl

63 1 5 s7,58 r r81 5,38 1181s,38 30882,54 612490,42 32592,95 20777,57

14 Srodki transnortu I 075748,88 22884,69 22884,69 i 098633,57 5607 6,54 33 1 9 1,8s
15 Inne Srodki trwale 23999.85 r5790,23 8209,62
2 Srodki trwale w

budowie
(inwestycje)

346234,05 60s6584,03

3 Zaliczki na Srodki
trwale w budowie
(inwestvcie)

1.2.

1.3.

Aktualn4 warto5d rynkow4 Srodk6w trwalych, w tym d6br kultury -.o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
(W przypadku braku danych wpisai - brak aktualnej wartoSci rynkowej Se

Bral< aktualnej wadoSci rynkowej Sf .....

Kwotg dokonanych w trakcie roku obrotowego odpis6w aktualizuj4cych warto5i aktyw6w trwalych odrgbnie dla
dlugoterminowych aktyw6w niefinansowych orazdlugoterminowych aktyw6w finansowych
(Podai watloSi w przypadku wyst4pienia odpis6w zryiilutrwalej utraty wartoSci ST, WNIp iub aktyw6w finansowych lub
wpisai nie dotyczy)

Nie dotyczy..

WartoSt grunt6w u2ytkowanych wieczyScie1.4

. ururuy w wleczystym u
TreSc Stan na poczqtek

okresu
Zmiany w ci4gu roku obrotowego Stan na koniec okresu

Zwigkszenia Zmniejszenia

Powierzchnia (m')

War195i (zl)

Tabela Nr 3. Gru uzytkowani



1.5. Warto5i nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkg Srodk6w trwalych, u2ywanych na podstawie um6w

najmu, dziertawy i innych um6w, w tym z tytulu um6w leasingu

Tabela Nr 4

Lp Wyszcze96lnienie Stan na pocz4tek
okresu

Zwigkszenia Zmniejszenia Stan na koniec
okresu

Grunty

2. Budynki, lokale, i obiektY

inZynierii tadowei i wodnej

3 IJr zqdzenia techniczne i
MASZVNV

4 Srodki transportu

5. Inne Srodki trwale

Razern

1.6. Liczbg oraz wartoS6 posiadanych papier6w wartoSciowych, w tym akcji i udzial6w oraz dlu2nych papier6w

wartoSciowych

Tabela Nr 5.

Dane o odpisach aktualizuj4cych wartosc naleZnoSci, ze wskazaniem stanu na pocz4tek roku obrotowego,

zwigkszeniach, wykorzystaniu, rozwi4zaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Tabela Nr 6. Stan odpis6w aktualizuj4cych ryartoSi naleznoSci

Lp Wyszcze96lnienie Stan na pocz4tek
okresu

Zwigkszenia Zmniejszenia Stan na koniec
okresu

liczba wartoSi bczba warloSi liczba wartoSd liczba warloSi

I Akcje

2. Udzialy

3. DluZne papiery
warloSciowe

4. Inne papiery
warloSciowe

Zmiany stanu odpis6w w ci4gu roku obrotowegoGrupa naleznoSci

NaleZnoSci jednostek

Nale2noSci
kr6tkotermi
NaleznoSci ztytulu
dostaw i ustu

NaleZno6ci od budzet6w

NaleznoSci z tytulu
ubezpieczeri spolecznYch

iinnych Swiadczeri

Pozostale nale2noSci

NaleZnoSci finansowe
budzetu z tytulu
udzielonych po?Yczek

'wykazanych w bilansie z
wvkonania budzetu

Razem (I+II)



-: 1.8. Dane o stanie rezerw wedlug celu ich utworzenia na pocz4tek roku obrotowego, zwigkszeniach, wykorzystaniu,

rozn'iqzaniu i stanie kolicowym
(eSlijednostka nie tworzy rezerw nazobowi4zania napisaC nie dotyczy)

Nie dotyczy.

1.9. Podziat zobowiqzafi dlugoterminowych o pozostatym od dnia bilansowego, przewidzianym umowA lub wynikaj4cym

z innego tytulu prawnego, okresie splaty:

Tabela Nr 7.

Lp Wyszcze96lnienie

Wartosi
wykazataw

bilansie

zIeEo
powyzej roku do

3 lat
powyzej 3 lat do

5 lat
powyZej 5 lat

I Zob ow i 4zania j ednostek
budzetowvch

2 Zob ow i4zania z tytulu kredyt6w i
p oLy czek wykazany ch w bilansie
z wvkonania budzetu

1.10. Kwotg zobowi4zaf w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing

operacyjny), a wedlug przepis6w o rachunkowo5ci bylby to leasing finansowy lub zwrotny z podzialem na kwotg

zobowiqzaf z tytulu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Nie dotyczy

7.ll.L4czn4 kwotg zobowi4zafi zabezpieczonych na maj4tku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych

- zabezpieczeft (dotyczy zobowiEzaf z Iytuhu kredyt6w i poiryczek zabezpieczonych wekslem, hipotek4 lub zastawem

sl<arbowym)

Tabela Nr 8.

Lp Rodzaj zobowi4zania Kwota
zobowiazania

Forma i charakter zabezoieczenra

Razetn

l.l2.N-qczn4 kwotg zobowi4zari warunkowych, w tym r6wnie2 udzielonych przez jednostkg gwarancji i porqczeli, takZe

weksf owych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowi4zafi zabezpieczonych na maj4tku jednostki oraz

chara kteru i fo rmy ty ch zabezpieczefr

Nie dotyczy

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczefi migdzyokresowych, w tym kwotg czynnych rozliczef

migdzyokresowych koszt6w stanowi4cych r62nica migdzy wartoSci4 otrzymanych finansowych skladnik6w aktyw6w

a zobowi4zaniem zaplatY za nie

Tabela Nr 9

T.n-r Wyszczeg6lnienie Stan na koniec roku obrotowego

I Czyn ne rozliczenia migdzyokresowe:

1.1 I(oszt6w

t.2 Przychod6w

7 Bierne rozliczenia migdzyokresowe:

21 Koszt6w

22 Przyclod6w 6 901 829,16



l'14'N'4cznq kwotg otrzymanych przezjednostkg gwarancji i porgczeri niewykazanych w bilansie

Nie dotyczy.

l.l5' Kwotg wyplaconych srodk6w pienigZnych na swiadczenia pracownicze

Tabela Nr 10.

1.16Inne informacje

2

2.1 Wysoko5d odpis6w aktualizuj4cych wartoSi zapas6w

WysokoSd odpis6w aktualizuj4cych warloSi zapas6w wyniosla ..._.. z+.

2'2 Koszt wytworzenia Srodk6w trwalych w budowie, w tym odsetki oraz rlhnice kursowe, kt6re powigkszyly koszt
wytworzenia Srodk6w trwalych w budowie w roku obrotowym

Tabela Nr I l,
fn Wyszczeg6lnienie Koszt wytworzenia Srodk6w trwalych w budowie w roku

obrotowym

Og6lem
w tym:
Odsetki R62nice kursowe

Srodki trwale w budowie 14 561266,42

2'3 Kwotg i charakter poszczeg6lnych przychod6w tub koszt6w o nadzwyczainej wartoSci lub kt6re wyst4pily
incydentalnie

Tabela Nr 12.

Lp Wyszczeg6lnienie Kwota

I Otrzym ane odszkodowania

2 Spr zedaL nieruchomoSci

3 Inne (akie)

2.4 Informacjg o kwocie naleZnoSci ztytula podatk6w realizowanych przezorgany podatkowe podlegle ministrowi
wlasciwemu do spraw finans6w publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochod6w
bud2etowych

Nie dotyczy

Lp Wyszczeg6lnienie Kwota brutto wyplaconych
Swiadczeri pracowniczvch

Odprawy emerytalne i rentowe 21240,00

2 Nagrody jubileuszowe l7 100,00

3, E kw i w al enty za niew ykor zystany urlop wyp o czynkowy

Razem 38 340,00



2.5 Inne informacje

Inne informacje niz wymienione powy2ej, jezeli mogtyby w istotny spos6b wplyn4d na oceng sytiacji maj4tkowej i
finansowej oraz wynik finansowy jednostki

2Qr9-03-29
rok-miesi4c-dzieri (gl6wny ksiggowy)

\r.ttot{!.fan. ski
(kierownik jednostki)


