
  
 

INFORMACJA DODATKOWA 

 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 

1.  

1.1 nazwę jednostki 
   Gmina Tczów 

 
 
 
 
 
 

1.2 siedzibę jednostki 
    Tczów 

1.3 adres jednostki 
   26-706 Tczów 124 

z124 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki 
   8411Z i 7511Z Kierowanie Podstawowymi Rodzajami Działalności Publicznej 

Podstawą działania gminy są następujące akty prawne : 
1. Ustawa o samorządzie gminnym. 
2. Statut gminy uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr III/22/2018 z dnia 10 

grudnia 2018 r., z późniejszymi zmianami.  
Gmina realizuje wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone 
ustawami na rzecz innych podmiotów . 
Podstawowym przedmiotem działalności gminy jest zaspokojenie potrzeb 
zbiorowych mieszkańców gminy poprzez realizację zadań własnych wynikające z 
ustawy o samorządzie gminnym ( art.7 ust.1). 
Gmina realizuje również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz 
zadania z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów 
powszechnych i referendów . Gmina może wykonywać także zadania z zakresu 
administracji rządowej na podstawie porozumienia z organami tej administracji.  

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 

 Roczne sprawozdanie finansowe gminy zostało sporządzone za okres od      
01.01.2021 do  31.12.2021 r. 

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 

   Sprawozdanie finansowe gminy obejmuje łączne dane PSP w Brzezinkach Starych, 
PSP w Janowie, PSP w Rawicy, Szkoły Podstawowej w Tczowie, Przedszkola 
Gminnego w Tczowie, Gminnego Żłobka w Tczowie, GOPS i Urząd Gminy oraz inne 
wymagane dane dotyczące budżetu gminy. 
 
 
 
 
 
 

4. 

 

 

 

 

 

 

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny 

aktywów i pasywów (także amortyzacji) 



   Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o   
  rachunkowości  z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów 
kont dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz 
w przepisach szczególnych na podstawie ustawy o finansach publicznych. 
 Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych i wartości materialnych i 
prawnych jednostka przyjęła ustalenia. 

1) Środki trwałe o wartości początkowej 500,00 zł i poniżej zalicza się 
bezpośrednio w koszty. 

2) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne powyżej 500,00 do 10.000,00 
wprowadza się do ewidencji bilansowej i dokonuje się jednorazowego 
umorzenia w dniu zakupu. 

3) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 
wprowadza się do ewidencji i dokonuje odpisów amortyzacyjnych wg stawek 
określonych w przepisach o podatku dochodowym.  Odpisów umorzeniowych 
dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka 
trwałego do użytkowania. 
Umorzenie naliczane jest jednorazowo za okres całego roku. 

 
 

5. inne informacje 

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 zostało sporządzone przy założeniu 
kontynuacji działalności przez co najmniej 12 miesięcy, pomimo wystąpienia 
okoliczności dotyczących występowania pandemii COVID-19. 

Pandemia COVID-19 nie wpłynęła negatywnie na dochody własne gminy. Nie 
dokonano umorzeń podatkowych ani rozłożenia na raty. Przedsiębiorcy nie 
korzystali z ulg podatkowych. 

 
  

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: 

1.  

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 

   Obrazuje tabela nr 1  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Wartość - stan na 

koniec roku 

obrotowego

(3+4-5)

Umorzenie - stan 

na koniec roku 

obrotowego

(7+8-9)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 192 030,80 0,00 0,00 192 030,80 0,00 0,00

Środki trwałe: 36 491 632,44 563 556,74 2 388 059,23 34 667 129,95 29 002 048,91 2 388 059,23 15 346,38 31 374 761,76 36 491 632,44 34 667 129,95

Grunty 3 224 410,57 0,00 0,00 3 224 410,57 0,00 0,00 0,00 0,00 3 224 410,57 3 224 410,57

Budynki i lokale oraz spółdzielcze 

praw o do lokalu użytkow ego i 

spółdzielcze w łasnościow e praw o do 

lokalu mieszkalnego

10 895 645,10 68 717,39 429 443,68 10 534 918,81 6 294 593,12 429 443,68 0,00 6 724 036,80 10 895 645,10 10 534 918,81

Obiekty inżynierii lądow ej i w odnej 20 878 205,31 415 801,35 1 686 148,10 19 607 858,56 19 989 307,40 1 686 148,10 0,00 21 675 455,50 20 878 205,31 19 607 858,56

Kotły i maszyny energetyczne 0,00 0,00 0,00 0,00 154 818,44 0,00 0,00 154 818,44 0,00 0,00

Maszyny, urządzenia i aparaty 

ogólnego zastosow ania
19 421,01 0,00 4 915,02 14 505,99 387 419,23 4 915,02 11 661,98 380 672,27 19 421,01 14 505,99

Maszyny, urządzenia i aparaty 

specjalistyczne
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urządzenia techniczne 37 956,25 0,00 4 737,04 33 219,21 49 310,22 4 737,04 3 684,40 50 362,86 37 956,25 33 219,21

Środki transportu 1 435 994,20 39 998,00 260 212,73 1 215 779,47 1 981 640,99 260 212,73 0,00 2 241 853,72 1 435 994,20 1 215 779,47

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i 

w yposażenie, gdzie indziej 

niesklasyfikow ane

0,00 39 040,00 2 602,66 36 437,34 144 959,51 2 602,66 0,00 147 562,17 0,00 36 437,34

Razem 36 491 632,44 563 556,74 2 388 059,23 34 667 129,95 29 194 079,71 2 388 059,23 15 346,38 31 566 792,56 36 491 632,44 34 667 129,95

Nazwa grupy rodzajowej 

składnika aktywów 

Wartość - stan na 

początek roku 

obrotowego

Zwiększenie 

wartości 

początkowej w 

ciągu roku

Zmniejszenie 

wartości 

początkowej w 

ciągu roku

Umorzenia Wartość netto składników aktywów

Umorzenie - 

stan na 

początek roku 

obrotowego

Zwiększenie 

umorzenia w 

ciągu roku 

obrotowego

Zmniejszenie 

umorzenia 

ciągu roku 

obrotowego

stan na początek 

roku obrotowego

stan na koniec 

roku obrotowego



 

 

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

   Jednostka nie posiada takich informacji. 

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość 

aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz 

długoterminowych aktywów finansowych 

   W jednostce nie występują 

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście 
    W jednostce nie występują. 

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 

    Nie posiada. 

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

udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 

    Nie posiada. 

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) 

    Obrazuje tabela nr 2 
  

Lp. Grupa należności 
Stan na 

początek roku 
obrotowego 

Zmiany stanu odpisów w 
ciągu roku obrotowego Stan na 

koniec roku 
obrotowego zwiększenia 

1) 
zmniejszenia 

2) 

1 2 3 4 5 6 

Należności ogółem, w tym: 1 219 466,39 45 640,89 2 999,47 1 262 107,81 

1 
Należności budżetowe z tyt. zobowiązań 
pieniężnych 

22 747,81 0,00 2 999,47 19 748,34  

- należność główna 17 862,81 0,00 1 514,47 16 348,34 

- odsetki 4 885,00 0,00  1 485,00 3 400,00 

2 
Należności budżetowe z tyt. odpadów 
komunalnych 

20 532,89 4 002,52 0,00 24 535,41 



- należność główna 16 909,89 3 236,52 0,00 20 146,41 

- odsetki 3 623,00 766,00 0,00 4 389,00 

3 
Należności budżetowe z tyt.  funduszu 
alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 

1 176 185,69 41 638,37 0,00 1 217 824,06 

  należność główna 638 669,26 33 437,09 0,00 672 106,35 

  odsetki 537 516,43 8 201,28 0,00 545 717,71 

 
 

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, 

zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym 

   Rezerw nie tworzono. 
 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 

   Nie występują. 

b) powyżej 3 do 5 lat 
   Nie występują. 

c) powyżej 5 lat 
    Nie występują. 

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 

   Jednostka nie posiada. 

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze 

wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń 

   Brak. 

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 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 

    Nie dotyczy. 
1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w     

bilansie 



 Gmina otrzymała gwarancję usunięcia wad i usterek na kwotę 34.219,67 zł. 

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 

 1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy -  10.173.050,44 zł 
2. Jubileusze – 84.629,02 zł, 
3. Ekwiwalenty za urlop – 19.575,20 zł, 
4. Odprawy emerytalne i rentowe – 33.750,05 zł 
5. Dod. mieszkaniowe, ekwiwalenty za używanie odzieży – 351.935,29 zł.                                                                   

1.16. inne informacje 
  
2.  

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 
    Brak. 

 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 

  Wartość środków trwałych w budowie 555.065,75 zł. 

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej 

wartości lub które wystąpiły incydentalnie 

    Brak. 

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 

   Brak. 

2.5. inne informacje 
  

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć 

na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki 



  W chwili sporządzania sprawozdania finansowego ciągle panuje pandemia 
koronawirusa,  sytuacja wciąż się zmienia i trudno przewidzieć wpływ skutków 
pandemii na wykonywanie zadań w roku 2022 przez jednostkę samorządu 
terytorialnego. 
Nie ujęto zdarzeń w roku 2021 dotyczących lat ubiegłych. 
Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia nieuwzględnione w powyższym 
sprawozdaniu. 
Gmina w 2021 roku otrzymała środki na realizację własnych zadań majątkowych w  
2021 i 2022  roku. Są to środki otrzymane z : 

1. Fundusz Dróg Samorządowych – 120.000,00 zł, 
2. Subwencja ogólna na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji – 900.000,00 

zł. 
3. Subwencja ogólna na wsparcie finansowe w zakresie wodociągów i 

zaopatrzenia w wodę – 300.000,00 zł.  
       Otrzymano również środki Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 ,, Rosnąca 

odporność ‘’ – 250.000,00 zł oraz ,, Laboratoria Przyszłości ’’ na zakup pomocy 

naukowych i dydaktycznych – 210.000,00 zł. 

Nie są znane inne okoliczności , które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na ocenę 
sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy. 
 

 
 
 
 
                                                                


