
Firefox s://ebs-trezor.mf.gov.pI/OA_I-ITML/OA.jsp?page/dm/oracle/...

Nazwa i adresjednostki sprawozdawczej: Adresat:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach INFORMACJA DODATKOWA
IX.Wieków Kielc 3 . . . „ .

. Ministerstwo Finansów Budzet Panstwa
25-516 Kielce Informacja dodatkowa

Numer identyfikacyjny REGON: sporzą zona na dzień 31/12/2021 r.
000514265

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp. Etykieta Wartość

1.1 Nazwa jednostki Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

1.2 Siedzibajednostki Kielce

1.3 Adresjednostki lX.Wieków Kielc 3 25-5 16 Kielce

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki Realizacja zadań Wojewody Świętokrzyskiego

2 Okres sprawozdawczy Roczny-2021

3 Agregat? (Tak/Nie) Tak

4 Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując
w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji
gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów. ustala się wynik

ansowy i sporządza sprawozdania finansowe talc, aby za kolejne
lata informacje z nich wynikające były porównywalne. W bilansie
środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazywane są
wartości netto, czyli wartości początkowej skorygowanej o wartość
dotychczasowego umorzenia,

4.1 Metoda amortyzacji

Kod Metoda amortyzacji Dodatkowy opis

2 metoda liniowa Środki trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do
użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie o wartości
początkowej powyżej 10 000,OOzł podlegają umorzeniu i amortyzacji liniowej (jednorazowo za okres calego
roku w m-c grudniu) z zastosowaniem składek określonych w przepisach ° podatku dochodowym od osób
prawnych.

4 wyceniane wg wartości Pozostałe środki trwale/wyposażenie „których wartość jednostkowa nie przekracza wielkości ustalonej w
rynkowej z dnia nabycia przepisach ustawy z dnia 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych z późniejszymi zmianami

umarza się w pełnej wysokości poprzez spisanie w ciężar kosztów w momencie oddania do użycia.

4 środki trwale o wartości Pozostałe środki trwałe nie przekraczające 10 000 zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu
nieprzekraczającej 10 000 przyjęcia do używania poprzez spisanie w koszty.
zł, podlegają jednorazowo
umorzeniu w lOO%w
miesiącu przyjęcia do
używania, przez spisanie w
koszty

5 inne Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych powyżej kwoty
przewidzianej w przepisach, dokonywane są raz w roku, metodą liniową. Srodki trwale i wartości niematerialne
i prawne poniżej wartości przewidzianej w przepisach umarzane są jednorazowo w 100% w miesiącu przyjęcia
do użytkowania.

42 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod Metoda wyceny Dodatkowy opis

I wyceniane wg cen nabycia Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w
przepisach szczegółowych wydanych na podstawie uslawy o finansach publicznych. Środki trwałe finansuje się
ze środków na inwestycje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Pozostałe środki trwałe finansuje się
ze środków na wydatki bieżące. Srodki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych ujmowane są w wartości
nominalnej. Należności ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty. Dochodami budżetowymi są należności
pieniężne stanowiące zwrot równowartości przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz kary pieniężne.
Zobowiązania ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty. Zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w
ciężar kosztów w miesiącu zakupu Po przekazaniu do użytkowania.

2 wyceniane wg kosztu Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości.
wytworzenia

3 wyceniane wg wartości Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości
przeszacowanej

5 wyceniane wg wartości Środki trwałe otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu są wyceniane w wartości określonej w tej
określonej w decyzji decyzji.
właściwego organu
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6 wyceniane wg wartości
wynikającej z posiadanych
dokumentów lub wyceny
komisji inwentaryzacyjnej

Składniki majątkowe wycenia się według cen nabycia. Środki trwałe, pozostałe środki trwale, wartości
niematerialne i prawne ujawnione w trakcie inwentaryzacji wycenia się według posiadanych dokumentów z
uwzględnieniem stopnia ich zużycia, a otrzymane na podstawie darowizny wartość rynkowa z dnia nabycia,
chyba, że umowa darowizny określa tą wartość.

7 wyceniane w wysokości Środki trwałe w dniu przyjęcia do używania, jednostki wyceniają w przypadku zakupu według cen nabycia. W
kosztó”v poniesionych w bilansie rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniane są w cenie nabycia z uwzględnieniem zasady
związku z ich nabyciem ostrożnej wyceny.

8 wyceniane wg wartości Należności i zobowiązania powstałe w ciągu roku ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości non”iinałnej
nominałnej Na dzień bilansowy należności i roszczenia wykazuje się w kwocie wymagalnej zaplaty, z zacho”vaniem zasady

ostrożnej wyceny. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominałnej
(wykazane w bilansie krótkotrwałe aktywa finansowe dot. śr. pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych).

9 zakupione materiały Zakupione materiały (towary) są bezpośrednio Po zakupie zaliczane „v ciężar właściwego konta kosztów, zaś
odnoszone są bezpośrednio wykazane podczas inwentaryzacji (przeprowadzanej z końcem roku) niezużyte materiały (towary)
„v ciężar kosztów w dniu ich przedstawiane są w bilansie w stanie zapasów przy jednoczesnej korekcie odpo”viednich kosztów o „vartośĆ
zakupu tego stanu pod datą ostatniego dnia roku.

10 ceny ewidencyjne Zakupione materiały znajdują się w magazynie na którejest prowadzona ewidencja ilościowo-wartościowa dla
materiałów w magazynie poszczególnych materiałów. Ewidencja umożliwia ustalenie obrotó”v oraz stanów zapasów na koniec każdego
ustałono na poziomie cen okresu sprawozdawczego.
zakupu

II ewidencja materiałów Materiały przyjęte do magazynu objęte są ewidencją ilościowo-wartościową.
biurowych i gospodarczych
prowadzona i ościow
wartościowo

ł 2 ewidencja materiałów Pozostałe składniki majątkowe do I 500,OOzł nie podlega ewidencji wartościowej, prowadzonajest dla nich
niskocennych prowadzona tylko „ewidencja ilościowa przedmiotów o niskiej wartości” (z wylączeniem zakupu książek zaliczanych do
ilościowo księgozbioru, komputerów, aparatów fotograficznych). Księgi ilościowe przedmiotów o niskiej wartości

podlegają ewidencji pozabilansowej.

13 inne Należności wycenia się wg wartości nominalnej a na dzień bilansowy w „vysokości wymaganej zaplaty tj.
łącznie z odsetkami z zachowaniem ostrożnej wyceny tj. w wysokości netto czyli po pomniejszeniu o wartość
ewentualnych odpisów aktualizujących należności wątpliwe.

Kod

7
Informacja

wyceniane w wysokości
kosztów poniesionych w
związku z ich nabyciem

5. Inne informacje

7 inne

Dodatkowy opis

Jednostka posiada pozostałe środki trwale. Wprowadzaje na konto 013, umarza zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Finansów z 13-09-2017 r. Pozostałe środki trwałe są finansowane z wydatków bieżących. Do
pozostałych środków trwałych Jednostka prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową od 1000,00 do 10000,00.
Natomiast kartoteki imienne (wartość poniżej 1000,00 zł ewidencja ilościowa)

Należności z tytułu dochodów budżetowych traktuje się jako jedną grupę należności i jednostka przyjęła
dokonywanie odpisów zbiorczych. Podstawą ustalenia wysokości odpisu aktualizującego dla należności jest
wartość należności na dzień bilansowy oraz ustalony dla nich procentowy wskaźnik aktualizujący „ który
uwzględnia dotychczasowe doświadczenie w zakresie ściągalności należności.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

t.1 Szczególowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)

Rodzaj Zwiększenia

Lp. Wyszczegól Wartość Aktualizacja Nabycia Przemiesz czenia Inne Ogółem
nienie początkowa wewnętrzne zwiększenia

(brutto) stan na (3+4+5+6)
początek roku

obrotowego

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

I Wartości 4 739 770,45 0,00 406 206.78 0,00 lOt t39,93 507 346,71
niematerialne
i prawne

I Środki trwałe 254 070 785,92 276 781,00 24 550 779,47 2 06t 256,93 5 067 268,35 3t 956 085,75

1.1 Grunty 14 000 732.88 276 781,00 0,00 0,00 0,00 276 78 1,00

1.1.1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
stanowiące
własność
jednostki
samorządu
terytorialnego,
przekazywane
w
użytkowanie
wieczyste
innym
podmiotom
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Budynki,
lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej

2 środki trwale
plac6wek „

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

I .1 Szczególowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwalych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Lp.

1.1

1.1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Rodzaj

Wyszczegól
nienie

Wartości
niematerialne
i prawne

środki trwałe

Grunty

Grunty
stanowiące
własność
jednostki
samorządu
terytorialnego,
przekazywane
w
użytkowanie
wieczyste
innym
podmiotom

Budynki,
lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej I
wodnej

Urządzenia
techniczne i
maszyny

środki
transportu

Inne środki
trwale

Aktualizacja

(8)

Zmniejszenia

Rozchód (np.
ikwidacja,
sprzedaż)

(9)
81 804,54

3071! 177,43

0,00

0,00

0,00

3 247 617,88

25 208 711,01

2 254 848,54

Przemiesz czenia
wewnętrzne

(10)

2 06]

0,00

256,93

0,00

0,00

2 055 086,93

6 170,00

0,00

0,00

Inne

(11)

318 630,02

373 6 14,59

‚00

I 714 537,95

192 217,66

0,00

2 038 259,82

Ogólem
zmniejszenia
(8+9±10+11)

(12)

Ogólem

SI 804,54

37 091 064,38

373 6 14,59

0,00

3 769 624,88

3446005,54

25208711,01

4293 108,36

Wartość
początkowa

(brutto) stan na
koniec roku
obrotowego

(2+7-12)

(13)
5 165 312.62

248 935 807,29

13 903 899,29

0,00

103484 341,57

29955 513,31

57 177 822,81

44414 230.31

2 Środki trwałe
placówek

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

1.1 Szczególowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwalych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)

Rodzai Umorzenie Stanirok Wartość netto

Lp. Wyszezegól Stan Aktualizacja Amortyzacja Inne Inne Stan Stan na Stan na koniec
nienie umorzenia za rok zwiększenia zmniejszenia umorzenia początek roku roku

na początek na koniec obrotowego obrotowego
roku roku (2-14) (13-19)

obrotowego obrotowego

1.2

1.3 Urządzenia 31 672 073,26 0,00 I 451 950,06 0,00 277 495,53 I 729 445,59
techniczne i
maszyny

1.4 Środki 65 850 601,39 0,00 16 291 033,43 0,00 244 899,00 16 535 932,43
transportu

1.5 Inne środki 41 852 597,80 0,00 4 810 213.98 0,00 2044 526,89 6 854 740,87
trwale
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(14+15+16
+17-18)

(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

I Wartości 4211 05108 000 466215,77 115 760.38 104 831,67 4688 195,56 528719,37 477 117,06
niematerialne
i prawne

I Środki trwale 136 233 247,26 0,00 14 770 826,34 3 108 754,64 29 809 199,12 24 303 629,12 117 837 538,66 24 632 178,17

1,1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000 732,88 3 903 899,29

1.1.1 Grunty 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
stanowiące
własność
jednostki
samorządu
terytorialnego,
przekazywane
w
użytkowanie
wieczyste
innym
podmiotom

1.2 Budynki, 33 128 979,34 0,00 2 619 372,94 „ 640441, 35 107 911,20 67 56$ 801,25 68 376 430,37
lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej

1.3 Urządzenia 25 875 208,07 0,00 I 575 027,52 424203,11 2 784 711,50 25 089 72720 5 796 865 19 486578611
techniczne i
maszyny

1.4 Środki 39 804 465,72 0,00 6 474 310,57 I 109 911,00 22 513 203,15 24 875 484,14 26 046 135,67 32 302 338,67
transportu

1.5 Inne środki 37 424 594,13 0,00 4 102 I 15,31 I 574 640,53 3 870 843,39 39 230 506,58 4 428 003,67 5 183 723,73
trwałe

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwalych, lv tym dóbr ku tury - o ile jednostka dysponuje a „ni” in ormacjami:

Lp. Grupa rodzajowa Wartość netto (Stan Wartość rynkowa Dodatkowe informacje
na koniec roku
obrotowego)

1.1 Grunty 607 423,41 0,00 Jednostka nie posiada takiej informacji

1.1.1 w tym dobra kultury 0,00 0,00 nie dotyczy

1.2 Budynki, lokale i I 296 559,90 0,00 Jednostka nie posiada takiej informacji
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

1.2.1 w tym dobra kultury 0,00 0,00 nie dotyczy

1.3 Urządzenia 4 434,64 0,00 Jednostka nie posiada takiej informacji
techniczne i
maszyny

1.3.1 w tym dobra kultury 0,00 0,00 nie dotyczy

1.4 Środki transportu I 201 022,98 I 675 300,00 wartość rynkową ustalono na podstawie wartości AC w polisach
ubezpieczeniowych.

1.4.1 w tym dobra kultury 0,00 0,00 nie dotyczy

1.5 Inne środki trwałe 0,00 0,00 nie dotyczy

1.5.1 w tym dobra kultury 0,00 0,00 nie dotyczy

1.3. Długoterminowe aktywa

Lp. Dlugoterminowe
aktywa

Kwota dokonanych w trakcie
roku obrotowego odpisów
aktualizujących wartość

dlugoterminowych aktywów
trwalych

niefinansowe

2 finansowe

Dodatkowe informacje

0,00 nie dotyczy

0,00 nie dotyczy

1.4. Grunty użytkowane wieczyście

Lp. Opis Kwota datkowe informacje

24.05.2022, 11:35



Firefox https://ebs-trezor.mf.gov.pl/QA_HTML/OA.jsp?page— dm/oracle/...

I Wartość gruntów
użytkowanych wieczyście

Lp.

2

3

Papiery
wartościowe

Akcje i udzialy

Dłużne papiery
wartościowe

Inne

Lp.

2

3

Należności

Należności krótkoterminowe

Należności długoterminowe

Łączna kwota:

1.8. Dane o stanie rezerw wedlug celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie
końcowym

Lp. Rezerwy Stan na początek Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na koniec roku Dodatkowe
wedlug celu roku obrotowego obrotowego informacje
utworzenia

I Rezerwy na 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy
postępowania
sądowe

2 Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy

3 Lączna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kwota:

0,00~ nie dotyczy

1,5. Środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytulu umów leasingu

Lp. Wyszczcgólnienie Wartość nieamortyzowanych lub Dodatkowe informacje
nieumarzanych przez jednostkę środków
trwalych, używanych na podstawie umów

najmu, dzierżawy i innych umów, lv tym z tytulu
umów leasingu

Grunty 0.00 nie dotyczy

2 Budynki, lokale i 0,00 nie dotyczy
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

3 Urządzenia 246 167,02 Jednostka WITD Kielce użytkuje obce środki trwale na łączną
techniczne i wartość 172 617,02w tym: zestawy do kontroli pojazdów,
maszyny urządzenie, skanery. Jednostka WUOZ Kielce Na dzień 31.12.2021

jednostka dzierżawi 2 kopiarki KYOCERA ECOSYS M2540dn, I
kopiarkę TOSHIBA e-STUDIO 2550c oraz 3 kopiarki TOSHIBA
e-STUDIO 2000 AC na podstawie umowy zawartej z „KWANT” s.c.
Zbigniew Skoczylas, Konrad Sowa. Miesięczny koszt abonamentu
688,8OzI. Jednostka WI WET I Umowa użyczenia nr I/20 IS z dnia
30.11.2018 roku zawarta pomiędzy WIW w Kielcach a PIW w
Kielcach. Przedmio em użyczeniajest chłodnia kontenerowa
pochodząca z Agencji Rezerw Mate iałowych. W związku z
występowaniem ch r by ASF chiodniajest przystosowana do
przechowywania tusz odstrzelonych dzików. 2. WIW Kielce.
Urządzenie UTM - cześć systemu odpowiadająca za szyfrowanie i
zabezpieczenie informacji udostępnianych przez strony za
pośrednictwem sieci telefonicznej . nieodpłatnie użyczony przez
ŚUW w Kielcach zgodnie z porozumieniem z dnia 24.11.2016 r.

4 Środki transportu 1 759 190,28 Jednostka WITD użytkuje obce pojazdy specjalne (4 szl) na łączną
kwotę I 759 190,28

5 Inne środki trwale 1 274,90 Jednostka WIW zestaw próbników do pobierania próbek środków
żywienia zwierząt- nieodplatnie użyczony przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie zgodnie z umową użyczenia
Nr ŻW pu.4230/268/2004/JD z dnia 26.11.2004 r.

Liczba posiadanych
papierów

wartościowych

1.6. Papiery wartościowe

Wartość
posiadanych

papierów
wartościowych

0,00

Dodatkowe informacje

0,00

0,00 nie dotyczy

0,00

0,00

nie dotyczy

0,00 nie dotyczy

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaaiu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu
terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Staa na początek
roku obrotowego

Zwiększenia

5 641 919,69

Wykorzystanie

0,00

I 986 200,20

5 64] 919,69

Rozwiązanie

0,00

83 398,53

I 986 200,20

Stan na koniec roku

0,00

967 363,99

obrotowego

83 398,53

0,00

5 577 357,37

1 967 363,99
0,00

5 577 357,37
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Lp. Okres splaty Kwota Dodatkowe informacje

a powyżej I roku do 3 lat 0,00 nie dotyczy

b powyżej 3 do 5 lat 0,00 nie dotyczy

c powyżej 5 lat 0,00 nie dotyczy

Lączin kwota: 0,00

1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing
operacyjny), a wedlug przepisów o rachunkowości bylby to leasing finansowy lub zwrotny

Lp. Zobowiązania Kwota Dodatkowe informacje

I z tytulu leasingu 0,00 nie dotyczy
finansowego

2 z tytulu leasingu zwrotnego 0,00 nie dotyczy

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Rodzaj Kwota W tym na aktywach Informacje

Lp. Forma zobowiązania zabezpieczenia trwałych obrotowych Dodatkowe informacje
zabezpieczenia

I Kaucja 0,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy

2 Hipoteka 0,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy

3 Zastaw (w tym 0,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy
rejestrowy lub
skarbowy)

4 Weksel 0,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy

5 Przewłaszczenie na 0,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy
zabezpieczenia

6 Gwarancja bankowa 0,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy
lub ubezpieczeniowa

7 Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy

8 Lączna kwota 0,00 0,00 0,00 0,00

1.12. Lączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przezjednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych,
niewykazanych lv bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp. Rodzaj Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku Kwota
zobowiązania jednostki
warunkowego

I Nieuznane nie dotyczy 0,0
roszczenia
wierzycieli

2 Udzielone gwarancje nie dotyczy 0,00
i poręczenia

3 Inne nie dotyczy 0,00

4 Łączna kwota 0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych
kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych skladników aktywów a zobowiązaniem zaplaty za nie

1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Kod

3

8

Czynne RMK

prenumeraty (w tym dostępy do portali elektronicznych)

abonament radiowo. telewizyjny

Kwota

6 529,88

I 377,00

1.13.2-6 Rozliczenia_n”iędzyokresowe

Lp. Rozliczenia Informacje dodatkowe Kwota
międzyokresowe

13.2 Czynne RMK - Inne Jednostka WUOZ Kielce ujęcie do rozliczenia w roku 2022 kosztów z tyt.: ubezpieczenia 24 986,66
mienią ubezpieczenia samochodów służbowych, dostępu do programu prawnego
ŁEGALIS.

13.3 Kwota czynnych rozliczeń nie dotyczy 0,00
międzyokresowych
kosztów (stanowiąca
różnicę między wartością
otrzymanych finansowych
składników aktywów a

1.9. Zobowiązania dlugoterminowe ° pozostalym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytulu
prawnego, okresie splaty
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nie)

Inne

2.2. Koszt wytworzenia środków trwalych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyly koszt wytworzenia środków
trwa ych w budowie w roku obrotowym

Lp. Wyszczególnienie Kwota

I Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie 5 535,00

2 W tym - odsetki 0,00

3 W tym - różnice kursowe 0,00

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp. Wyszczególnienie Opis charakteru zdarzenia Kwota

I Przychody - o nie dotyczy 0,0
nadzwyczajnej wartości

13.4 Bierne rozliczenia nie dotyczy 0,00
międzyokresowe kosztów

13.5 Rozliczenia Jednostka WIIH należności 29 632,30 z tytułu dochodów budżetowych, których termin 98 780,83
międzyokresowe płatności przypada na lata następne. Jednostka WIW należności 69 148,53 od Gminy z
przychodów - tytułu rozliczenia kosztów prac remontowych, których wykonanie nastąpi w kolejnych
równowartość okresach sprawozdawczych. Sytuacja wynikająca z podpisanej umowy- dotyczy PiW
otrzymanych lub Kazimierza Wielka.
należnych dochodów
budżetowych dotyczących
przyszłych lat obrotowych,
w tym z tytułu umów
długoterminowych

13.6 Rozliczenia nie dotyczy 0.00
m iędzyokresowe
przychodów - inne

Lp. Opis

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

Kwota

Łączna kwota
otrzymanych przez
jednostkę gwarancji i
poręczeń
niewykazanych w

133 917,03

bilansie

Dodatkowe informacje

Lp.

Jednostka KW PSP gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe z tytulu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy, nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek
wniesione w 2020 roku do Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach.

Wyszczegól nienie

Odprawy emerytalne
i rentowe

Kwota

2

1.15. Kwota wyplaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

797 439,35

Nagrody
jubileuszowe

3

2 226 990,96

Odprawy emerytalne i rentowe wjednostkach.

4

Dodatkowe informacje

Kwota razem

2 388 177,47

Wypłacone nagrody jubileuszowe w jednostkach.

5 412 607,78

Lp.

1.16

Ekwiwalent urlopowy, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za odzież ochronną,
refundacja za okulary, zakup wody mineralnej w okresie letnim.

1.16. Inne informacje

Opis I Dodatkowe informacje

Inne informacje Jednostka WItH Kielce zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” to kwota
174.964,67 zł, składki ZUS i PPK pracodawcy to kwota 34.182,99 zł. Zobowiązania z dostaw i uslug
dotyczących roku 2021, a otrzymanych w roku 2022-z terminem płatności na rok 2022 to kwota
10.632, 18 zł.

Lp.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Materiały

2

2

3

Półprodukty i produkty w toku

Produkty gotowe

4

Wyszczególnienie

Towary

5 Kwota razem

Kwota

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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wystąpiły incydentalnie

3 Koszty - 0 nadzwycz~nej nie dotyczy 0,00
wartości

4 Koszty - które wystąpiły Jednostka WSSE Kielce koszty związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem 160 999.39
incydentalnie rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej

wywołanej wirusem SAR-CoV-2, zwanej „COVID- I 9” - wypłata za przepracowane
godziny nadliczbowe.

2.4. Należności z tytulu podatków realizowanych przez organy podatkone podlegle ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
~j „Vyszczególnicne Kwota

2.4 Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw 0,00
finansów publicznych wykazywanych w sprawozdanu z wykonania planu dochodów budżetowych

2.5. Inne Informacje

Lp.

2.5

Wyszczególnienie I Opis Kwota

Inne informacje Jednostka WINB Kielce umorzenie pozostałych środków 614 400,59
trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz
wynik finansowy jednostki

Lp. Inne Informacje Opis

3 Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny Wszystkie informacje niezbędne, które w istotny sposób mogą
sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
wynik finansowy jednostki finansowy jednostki zostały przedstawione.

Główny Księgowy W zastępstwie Kierownika Jednostki

Jolanta Rutkowska Zofia Korba
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