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Naz”va i a&es jednostki sprawozdawczej:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki „v Kielcach INFORMACJA DODATI(o”VA
IX.Wieków Kielc 3

25-516 Kielce Informacja dodatkowa

Numer identyflkacyjny REGON: sporządzona na dzień 3 1/12/2020 r.

000514265

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Etykieta Wartość

Nazwa jednostki Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Siedzibajednostki Kielce

Adresjednostki lX.Wiekó”v Kielc 325-516 Kielce

Podsta”vov~y przedmiot działalności jednostki Realizacja zadań Wojewody Świętokrzyskiego

Okres sprawozdawczy Roczny-2020

Agregat? (Tak / Nie) Tak

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowosci Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciąg~”. dokonując
„vkolejnych latach obraowych jednakowego grupowania operacji
gospodarczych, jednakow~ „vyceny aktywów. uslala się wynik
I~nansowy i sporządza sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne
lala informacje z nich nynikające były porównywalne. W bilansie
środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wykazywane są
wartości netto, czyli wartości początkowej skorygowanej ° wartość
dotychczasowego umorzenia.

4.1 Metoda amortyzacji

Metoda amortyzacji Dodatkowy opis

Środki trwale o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dluższym niż rok, kompletne, zdatne do
użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie ° „vartości
początkowej powyżej 1000000zł podlegają umrrzeniu i amortyzacji liniowej (jednorazowo za okres całego
roku w m-cu grudniu) z zastosowaniem składek określonych w pzepisach ° podatku dochodowym od osób
prawnych.

środki trwale o wartości Pozostałe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzeknczając~ 10000 zł podlegają
nieprzeknczając~ 10000 jednorazowo umorzeniu w 100% „v miesiącu przyjęcia do używania
zł, podlegają jednorazowo
umorzeniu w l00%w
miesiącu przyjęcia do
używania, przez spisaniew
koszty

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych powyżej kwoty
przewidzianej w przepisach, dokonywane są raz w roku, mdodą liniową. Srodki trwałe i wartości niematerialne
i pra”ne, poniżej wartości przewidzianej w przepisach tinarzane Są jednorazowo w 100% w miesiącu przyjęcia
do użytkowania.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów
Metoda wyceny Dodatkowy opis

Wszystkie jednostki na dzień bilansowy dokonują wyceny środkó”v invałych i wartości niematerialnych i
prawnych w „artości początkowej wjakiej zostały przyjęte, pomniejszone ° odpisy amortyzacyjne lub
umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, wykazując te składniki w bilansie w wartości
netto.

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

wyceniane wg wartości Środki trwałe oraz „artości niematerialne i prawne zgodnie z att. 28 usta”vy o rachunkowości
przeszacowanej
wyceniane wg wartości Środki trwałe otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu są wyceniane w wartości określonej w tej
określonej w decyzji decyzji
właściwego organu

wyceniane wg wartości Składniki majątkowe wycenia się według cat nabycia. ~„odki trwale, pozostałe środki tnvale, „artości
wynikającej z posiadanych niematerialne i prawne uja”vnione w trakcie inwentaryzacji wycatia się według posiadanych dokunrntów z
dokumentów lub wyceny uwzględnieniem stopnia ich zużycia, a otrzymane na podstawie darowizny wartość iynko”va z dija nabycia,
komisji inwentaryzacyjnej chyba, że umowa darowizny określa tą wartość.
wyceniane w wysokości Metoda wybrana przez 7jednostek. Środki trwałe w dniu przyjęcia do używania, jednostki wyceniają w
kosztów poniesionych w przypadku zakwu wedlug cen nabycia. W bilansie rzeczowe składniki aktywó”v obrotowych wyceniane są w
związku z ich nabyciem cenie nabycia z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny .

I metoda liniowa

wyceniane wg cen nabycia
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Należności i zobowiązania powsiale w ciągu roku ujmuje się w księgach rachut*owych „v wartości nominalnej.
Na dzień bilansowy należności i roszczenia wykazuje się w k”vocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady
ostrożnej wyceny. Srodki pieniężne w kasie i na rachunkach bankow3ch „ycenia się wg wartości nominalnej
(wykazar~ w bilansie krótkotrwale akty”va finansowe dot. śr, pieniężnych zakiadowego funduszu świadczeń

Dodatkowy” opis

Jednostka posiada również pozostale środki trwale. Wprowadzaje na konto 013. Umarzane są zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. Pozostałe środki trwale są finansowane z
wydatk&w bieżących. Do pezostalych środkó”vtrwalyeh Jednostka prowadzi ewidencję ilosciowo wartościową
od I 000,OOzl do ID 000,OOzl. Natoniiast kartoteki imienne (wartość poniżej I 000,OOzl. e”vtdencja ilościo”va).

Informacja polana przez I jednostkę tj. PIW Starachowice. Nabyta aktualizacja lub modyfikacja
oprogramowania przeprowadzona przez osoby trzecie niezwiązana z izizieleniem nowej licencji przeniesienia
praw autorskich zaliczanajest bezpośrednio w koszty. Modyfikacja oprogramowania, kt6ra „viąże się z
udzieleniem nowej licencji lub przeniesieniem praw autorskich starowi samodzielny tytuł wartości
niematerialnych i prawnych. Jednostka nie posiada nieruchomości ani gruntów.

S wyceniane wg wartości
nominalnej

socjalnych).

9 zakup~ne materiały Zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w szczególności pitnumerata prasy, bilety
odnoszonesą bezpośrednio komunikacji, opiaty abonanientowe, ubezpieczenia majątku i rzeczoweoraz inne platności ponoszone za okres
w ciężar kosztó”v w dniu ich przekraczające I misiąc nie podlegają rozliczeniom w czasie ze względu na malo istotny wplyw na sytuację
zakupu finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątl~wej „ finansowej jednostki oraz wyniku

finansowego.

10 ceny ewidencyjne Zakupione materiały znajdują się w magazynie na którejest prowadzona ewidencja ilościowo-wartościowa dla
materiałów w magazynie poszczególnych materiałów. Ewidencja umożliwia ustalenie obrotow oraz stanow za~tso”v na koni~ każdego
ustalono na poziomie cen okresu sprawozdawczego.
zakupu

ewidencja materiałó”v Materialy przyjęte do magazynu objęte są ewidencją ilościo”vo- „vartosciową
biurowych i gospodarczych
prowadzona iłościo”vo
„vartościowo

12 ewidencja materiałów Metoda d~yczy materiaió”vnisko cennych. Pozostale skladn~d majątko”vedo l.500,OOzl nie podlega ewidencji
niskocennych prowadzona „vai”tościowej, prowadzonajest dla nich tylko ewidencja ilościowa p”zedmiotó”vo niskiej wartości” (z
ilościowo wylączeniem zakujzi książek zaliczanych do księgozbioru,komputerów, aparatów fotograficznych). Księgi

ilościowe przedmiotów o niskiej wartości podlegają ewidencji pozabilansowej.

13 inne Należności z tytułu dochodów budżetowych traktuje się jakojedną grupę należności i przyjmuje się
dokonywanie odpisów zbiorczych . Podstawą ustalenia wysokości odpisu aktualizującego dla należności jest
wartość należności na dzień bilansowy oraz ustałony dla nich jxocentowy wskaźni a ualizacyjny. który
uwzględnia dotychczasowe doświadczenie w zakitsie ściągalności należności.

5. Inne informacje

Kod

7

Informacja

wyceniane w wysokości
kosztów poniesionych w
związkuz ich nabyciem

7 inne

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1 Szczegóio”y zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)

Rodzaj Zwiększenia

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

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

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

Wartości 4 i59 171.25 0.00 456321.03 0,00 233651,13 689 972, iS
niematerialne
i prawne

Środki trwałe 246917 039,32 44510,40 0 442 380,3 i 0,00 921 057,00 ii 407947.71

1.1 Grunty 14 000 732,88 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00

I . I . I Grunty 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
stanowiące
własność
jednostki
samorządu
terytorialnego,
przekazywane
w
użytkowanie
wieczyste
innym
podmiotom

1.2 Budynki, too Oil 492,22 0,00 203 288,37
lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej i
„vodnej
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1.1 Szczególowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)

Lp.

I.”

I.”-”

1.2

1.3

1.4

1.5

Rodzaj

„Vyszczegól
nie nie

Wartości
niematerialne
i prawne

Środki trwale

G run ty

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

Budynki,
lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej i
„vodnej

Urządzenia
technicznej
maszyny

Środki
transportu

Inne środki
trwale

Aktualizacja

(8)
‚00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

Zmniejszenia

Rozchód (np.
likwidacja,
sprzedaż)

(9)
100 768,98

3 350 072,26

0,00

0.00

0.00

617 021.24

990 442,00

I 742 609.02

Przemiesz nenia
wewnętrzne

( tO)
0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

Inne

(II)
8 610,00

904 128,85

0.00

0.00

0,00

41 286.52

551 658.99

311 183,34

Ogóleni
zmniejszenia
(8+9+10+11)

(12)

Ogt5lem

09 378.98

4254201,11

0,00

0,00

0.00

658 307.76

I 542 100,99

2 053 792,36

Wartość
początkowa

(brutto) stan na
koniec roku
obrotowego

(2+7-12)

(13)
4 739 770,45

254 070 785.92

14 000 732,88

0.00

100 694 780.59

31 672073.26

65 850 601,39

41 852 597,80

2 Środki trwale
placó”wk

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

1.1 Szczególo”y zakres milan wartości grup rodzajowych środków trwalych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)

Rodzaj Umorzenie Stan/rok Wartość netto

Lp. Wyszczegól 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
(14+15+16

+17-18)

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

I Wartości 3 710 598.73 0.00 342 930,90 258 290.43 100 768,98 4211031,08 448 578,52 528 719.37
niematerialne
i prawne

„1” Środki tnvale 126311 635,91 106814,80 12 683 875,24 760 520,39 3 636 599,08 136 233 247,26 120 598403,41 117 837 538,66

1,1 Grunty 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 000 732,88 14 000 732,88

1.3 Urządzenia
techniczne i
maszyny

30715823,04 44 510.40 I 482 841,58 0.00 87 206,00 I 614 557.98

2 Środki trwale
placówek

1.4 Środki 60 860 749,38 0,00 6 277 102.00 0,00 254 851,00 6 531 953,00
transportu

1.5 Inne środki 41 322 241 80 000 2 479 148.36 0,00 105 000.00 2 584 148.36
trwale

0,00 0,00 0.00 0.00
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0,00 0,00 0.00 0,00 0,00Grunty
stanowiące
własność
jediiostki
samorządu
terytorialnego,
przekazywane
w
uży (kowanie
wieczyste
innym
podmiotom

o,ot 0,00

12 Budynki, 30 582 045.75 43 480.62 2 537 358,55 0,00 33 905.58 33 128 979,34 69 435 446,47 67 565 801.25
lokale i

obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej

1.3 Urządzaiia 24 284 480,91 23 224,75 2 037 491,55 87 723.70 557 712.84 25 875 208.07 6 431 342.13 5 796 865.19
techniczne i
maszyny

(.4 Środki 34 645 144,68 40 09,43 6515 794,56 20 068,30 I 416651.25 3980416572 26215 604,70 26 046 135.67
transportu

1.5 Inne środki 36 806 964.57 0,00 I 593 230,58 652 728,39 I 628 329,41 37 424 594,13 4 515 277.23 4 428 003,67
trwałe

1.2. Aktualna_wartość_~nkowa_środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

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

1.1 Grunty 981 038,00 0,00 Nie dysponujemy takimi in~rmacjami

1.1.1 w tym dobra Imllury 0,00 0,00 Nie dysponujemy takimi intórmacjami

1,2 Budynki, lokale i 2 210 852,94 0,00 Nie dysponujemy takimi informacjami
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

1.2.1 „v tym dobra loiltury 0,00 0,00 Nie dysponujemy takimi intórmacjami

1.3 Urządzenia 7 135,02 0,00 Nie dysponujemy takimi informacjami
techniczne i
maszyny

1.3.1 w tym dobra loiltury 0,00 0,00 Nie dysponujemy takimi informacjami

1.4 Środki transportu I 609 217,68 I 800600,00 Wartość tynkową ustabno na podstawie wartości AC w polisach
ubezpieczeniowych

1.4.1 „v tym dobra ~aiItury 0,00 0,00 Nie dysponujemy takimi intórmacjami

1.5 Inne środki trwale 16 598,89 0,00 Nie dysponujemy lakimi intórmacjami

1.5.1 „v tym dobra loiltury 0,00 0,00 Nie dysponujemy takimi informacjami

Lp. Dlugoterminowe
aktywa

1.3. Dlugoterminowe aktywa

Kwota dokonanych w trakcie
roku obrotowego odpisów
aktualizujących wartość

dlugoteriuinowych aktywów
trwalych

niefinansowe

2 finansowe

Dodatkowe informacje

0,00

Lp.

1.4. Grunty użytkowane wieczyście

0,00

Opis

Nie dysponujemy takimi liformacjami

Nie dysponujemy takimi liformacjarni

Wartość gnintów
użytkowanych wio2zyście

Kwota

0,00 Nie dysponujemy takimi iiformacjami

Dodatkowe informacje

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

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

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

I Grunty 981 038,00 Decyzja o trwalym zarządze
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Budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądo”vej „vodnej

Urządzenia
techniczne i
maszyny

Papiery
wartościowe

Akcje i udzialy

Diużne papiery
„ariościowe

Inne

Łączna k”ota:

0,00 Nie dysponujemy takimi infomiaejanii

Jednostka WITD użytkuje obce środki tr”ałe na lączną wartosc I 68
880,92 zł. WIW Kielce I Urnowa użyczenia nr l/2018 z ~1ia
30.11.2018 roku zawarta pomiędzy WIW „v Kielcach a PIW”
Kielcach. Przedmiotem użyczenia jest chlodnia kontenerowa
pochodząca z Agencji Rezerw Materiałowych. \k z”iązkuz
„vystępowaniem choroby ASF chłodnia jest przystosowana do
przechowy”vania tusz odstrzdonych dzików. 2 WIW Kielce
Urządzenie UrM - cześć systemu odpowiadająca za sz)frowanie i
zabezpieczenie informacji udostępnianych przez strony za
pośrednict”vem sieci telefoniczn~ - nieodpłatnie użyczony przez
SUW „v Kielcach z~dnie z porozumieniem z dnia 24.11 2016
WUOZ Kielce Na dzień 31.1 2.2020r. jednostka dzierżawi 2 kopiarki
KYOCERA ECOSYS M254~In oraz I kopiarkę TOSI-IIIIA
e-STUDIO 255~ na podstawie umowy zawartj z „KWANT” s.c.
Zbigniew Skoczylas. Konrad Sowa. Miesięczny k~zi abonantntu
3 19,80z1.

Dodatkowe informacje

Nie dysponujemy takimi infonMacjami

Nie dysponujemy takimi infomiacjami

Nie dysponujemy takimi informacjami

2 200 718,82

0,00

2 200 718,82

Wykorzystanie

82 95 1,56

0,00

82 95 1,56

Rozwiązanie

3 335 629,85

0,00

3 335 629,85

Stan na koniec roku
obrotowego

5 641 919.69

0,00

5 641 919,69

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

Lp. Rezerwy Stan na początek Zwiększenia Wykor4stanie Rozwiązanie Stan na koniec roku Dodatkowe
wedlug celu roku obrotowego obrotowego informacje
utworzeaia

I Rezerwy na 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nie
postępowania dysponujemy
sądowe takimi

informacjami
2 Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nie

dysponujemy
takimi
informacjami

3 Łączna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kwota:

1.9. Zobowiązania dlugoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu
prawncgo, okresie spłaty

Lp. Okres splaty Kwota Dodatkowe informacje

a powyżej I roku do 3 lat 53 713 400,00 CzęśĆ kwoty umów wieloletnich zjednostkami samorządu terytorialnego w ramach
Funduszu ~óg Samorządowych, którą harmonogram dofinansowania przewiduje do
spłaty w latach 2022-2023.

b powyżej 3 doS lat 0,00 Nie dysponujemy takimi informacjam

c powyżej S łat 0,00 Nie dysponujemy takimi informacjam

2

3 211 180,92

T Środki transportu 2319 12128 Jednostka KW PSP Kielce 559 931 „OOMAN GCBA użyczony przez

Komendę Miejską PSP „ Kielcach. Jednostka WITD Kielce użytkuje
obce pojazdy specjalne (4 szt) na łączną kwotę I 759 190.28 zł

5 Inne środki trwałe I 274,~ Jednostka WIW Kielce Zestaw próbników do pobierania izobek
środków żywienia zwIerząt - nieodpłatnie użyczony przez
Ministerstwo Rolnict”a i Rozwoju Wsi w Warszawie zgodnie z
umową użyczenia NrŻW pu.4230/268i2004/JD z dnia 26.1 ł.2004

Lp. Liczba posiadanych
papierów

wartościowych

1.6. Papiery wartościowe

2

Wartość
posiadanych

papierów
wartościowych

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Lp. Należności

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

2

Należności krótkoterminowe

Stan na początek
roku obrotowego

3

Należności długoterminowe

Zwiększenia

6 859 782,28

0,00

6 859 782,28
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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 dysponujemy takimi informacjami
fin an so”vego

2 z Lytulu leasingti z”rotnego 0,00 Nic dysponujemy takimi informacjami

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 trwalych obrotowych Dodatkowe informacje
zabezpieczenia

I Kaucja 0,00 0,00 0,00 0.00 Nic dysponujemy takimi
informacjami

2 Hipoteka 0.00 0,00 0,00 0,00 Nie dysponujemy takimi
informacjami

3 Zastaw (w tym 0,00 0,00 0.00 0,00 Nie dysponujemy takimi
rejestrowy lub informacjami
skarbowy)

4 Weksel 0,00 0,00 0,00 0,00 Nie dysponujemy takimi
informacjami

5 Przewlaszczoiie na 0,00 0,00 0.00 0,00 Nie dysponujemy takimi
zabezpieczenia informacjami

6 Gwarancja tankowa 0,00 0,00 0,00 0,00 Nie dysponujemy takimi
lub ubezpieczeniowa informacjami

7 Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 Nie dysponujemy takimi
infom~acjami

S Łączna k”vota 0,00 0,00 0,00 0,00

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

I Nieuznane Nie dysponujemy takimi informacjami 0,00
roszczenia
wierzycieli

2 Udzielone gwarancje Nie dysponujemy takimi informacjam” 0.00
i poręczenia

3 Inne Nie dysponujemy takimi informacjami 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 linansowych skladników aktywów a zobowiązaniem zaplaty za nie

1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Czynne RMK I KwotaKod

1.13.2-6 Rozliczenia_międzyokresowe

Lp. Rozliczenia Informacje dodatkowe Kwota
międzyo kres owe

13.2 Czynne RMK - Inne Jednostka WUOZ Kidce ujęcie do rozliczenia w mku 2021 kosztówz tyt.: ubezpieczenia 27 493,37
mienia, ubezpieczenia samochodów slużbowych, dostępu do programów prawnych LEX
LEGAŁIS.

13.3 Kwota czynnych rozhczeń Nie dysponujemy takimi informacjami
międzyoknsowych
kosztów (stanowiąca
różnicę między wartością
otrzymanych finansowych
skladnlk6w aktywów a
zobowiązaniem zaplaty za
nie)

13.4 Bierne rozliczenia Nie dysponujemy takimi informacjami 0.00
międzyokiesowe kosztów

13 5 Rozliczenia jednostka WIW Kielce należności od Gminy z tytulu rozliczenia kosztów prac 85 91491
międzyokresowe remontowych, których „ykonanic nastąpi w kolejnych ckresach spra”ozdawczych
przychcdów - Sytuacja wynika~ca z podpisanej umowy
równowartość
otrzymanych lub

1.12. Lączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych,
niew”kazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
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Lp.

należnych d~hodów
budżetowych dotyczącyth
przyszłych lat obrotowych,
w tym z tytułu umów
diugoterminowych

13.6 Rozliczenia Nie dysponujemy takimi informacjami 0.00
mu~dzyokresowe
przychodów- inne

Ł14. Litczna kwota otrzymanych przezjednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp. Opis Kwota Dodatkowe informacje

Łączna kwota 130 932,03 Jednostka KW PSP Kielce gwarancje bankowe • ubezpieczeniowe z tytułu niewykonaun lub
otrzyrnaiiych przez nienależytego wykonania utno”y, nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek
jednostkę gwarancji i wniesione w 2020 roku do Komendy Wojewódzkiej PSP „v Kielcach.
poręczeń
niewykazanych w
bilansie

1.15. Kwota wyplaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczegól nienie Kwota Dodatkowe informacje

Odprawy emerytalne I 405 694,21 Odprawy emerytalne i rentowe wypłacone w roku 2020
i rentowe

2 Nagrody 2362011,79 Wypłata nagród jubileuszowych
jubileuszowe

I?ine I 831 903,01 Ekwiwalent urlopowy, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ek”viwalent za odzież ochronną,
~ refundacja za okulary ochronne, zakup wody mineralnej dla pracowników w okresie letnim

odprawa pośmiertna, szkolenia pracowniLów.

4 Kwota razem 5 599 609,01

3

1.16. lone informacje

Lp. Opis I Dodatkowe informacje

I 16 Inne informacje Jednostka WIlli Kielce zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego” 13” to kwota 174
. 185,24 zł, pochodnych z tym związanych . to kwota 31 853,59 zł. Zobowiązaniaz tytułu faktur

dotyczących roku 2020, a otrzymanych w roku 2021 . z terminem platności w roku 2021 to kwota
728 34zł

El.„n——
—.„
2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków
trwalych w budowie w roku obrotowym

1 Wyszczególnienie Kwota

I Koszt wytworzenia srodkowtr”valych w budowie . I 427 566.49

2 W tym . odsetki 0,00

3 W tym - różnice kursowe o,oo

2.3.I”riychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpily incydentalnie

Lp. Wyszczególnienie Opis charakteru zdarzenia Kwota

I PFzychody - o Nie dysponujemy takimi informacjami 0,00
nadzwyczajn~ wartości

2 Przychody - które Jednostka WIW Kielce odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu szkody powstalej I 975,09
w~ stąpily incydentalnie podczas kolizji drogowej I 273,70 zI. Jednostka WIJOZ Kielce dochody uzyskane w roku

2020 miały charakter incydentalny i „yn.kaly r nadpłaty skladek ZUS z lat uł~egłych w
związku z przekroczeniem rocznej podstawy na ubezpieczenia społecznejednego
pracowniki (140,51 zI), nadpłata za czynsz w D3legaturze Sandomierz w 2019 roku

. (50288zł) oraz ko~tów upomnicnia nałożonych na osoby fizyczne (5800zł).

3 Koszty-o nadzwyczajnej Nie dysponujemy takimi inkbrmacjami 0,00
wńrtości .

4 Koszty - ktore wystąpiły Jednostka WSSE Kielce nadgodziny, pozostałe drobne zakupy, odczynnib, wzorce, środki 2 120 870,66
incydentalnie ochrony indywidualn~

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie Kwota
Materiały

Pólprodukty i piodukty wtoku

Produkty” gotowe

Towary

Ktvota razem

14. Należności z tytulu podatków realizowanych przez organy podatkowe podlegle ministrowi wlaściwemu do spraw finansów publicznych
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„yk”uwanych w sprawozdaniu z wykonania_planu dochodów budżetowych

2.4 Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi „vlaściweniu do spraw
finansów ptbłicznych wykazywanych w sprowozdaniu z wykonania planu ~chodów budżetowych

2.5. lanc-Informacje

Lp.

2.5 Inne informacje

Wyszczególnienie Opis

Jednostka Will-l Kielce należności z tytułu niezaplacroych
decyzji dotyczących kar pieniężnych. zwrotu kosztów
badań laboratoryjnych, opłał za „ystawione upomnienia i
odsetek od nieterminowych „plat „ynoszą 57 544.63 zł, w
tym po terminie platności 9 559,63 zł. W związkti z
reorganizacją Włlł-l i przekazaniem części kompetencji
WIJHARS, przekazane zostały równieŻ należności
dołyczącejakości handlowej artykuiów rolno-
spożywczych w wysokości 188 ł9,57 zł. Kwoia 9 (E7.21
dotyczy decyzji 2020 roku, natomiast k”ota 9732,36 zI io
należności dotyczące lat ubiegłych. Jednostka WłNI3
Kielce umorzenie pozostałych środkó”vtrwalych 488
790,8ł zł

Kwota
488 790,81

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli moglyby w istotny sposób wplynqć na ocenę sytuacji majĄtkowej „finansowej oraz
wynik finansowy jednostki

Lp. łnne łaforruacje Opis

3 Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli moglyby w istotny Jednostka WIF Kielce wartość pozostalych środków irwalych na
sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkwej i finansowej oraz koniec 202Cr wynosi ł 7W 12.99 zł/100% umorzonycht. Jednostka
wynik finansowy jednostki WIlN w z~tawieniu środków Irwalych (powyżej) ujęte zostały tylko

środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości
początkow~ powyżej 10 000,00 zł (upzednio 3 500,W zł), środki
trwale małcj wartości umarzanew miesiącu zakuw i przekazania do
użytko”vania U wartość 497683,01 zI, natomiast wartości
niematerialnych i prawnych to k”vota 27840,86 zł. Jednosłka
WIJHARS W związku z no”velizacją ustawy ojakości handlowej
artykułów rolno-spożywczych z dnia 23 stycmia 2020 r. o zmianie
ustawy ojakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz
niektórych ustaw (OzU. z2020 r, poz. 285). Wojewódzki łnspektorat
JłHARS w Kielcach z dnem ł lipca 2020 r. przejął część zakładu
pracy oraz znaczi” część zadań realizowanych przez Inspekcję
Handlową, tj. m. in.: kontrolę żywa~ci „vobrocie detalicznym
(sklepy, hurtownie, bazary, itp.) kontrolę jakości handlowej żywności
w lokalach gastronomicznych (iestauracje, bazaiy, stołónki,
dzialałność cateringową). W związku z powyższym Jednostka przejęła
należności wkwocie 18 82956zł

Główny Księgowy Kierownik Jednostki

„Vieslawa Sorys

21-05-2021 ~-37 04

Katarzyna świercz

21-05-202ł 122207

Lp. I Wyszczególnienie Kwota

0.00
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