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Nazwa l adres Jednostki sprawozdawczeJ

U&G#ał,ł","u"*.
q-lŁJęąquóTFgeRg
tll. lU Lutcgo Zy

Numer

BlLANs

Urząd Gminy Puck

jednostki budżetowej

Wysłać bez pisma przewodniego

,.-'oo ó'J"^
identyfikacyjny REGoN
190519737

3c7c99c76755EF49
na

spor2ądzony
31-,t2-2019 r.

dzień

il lililllllilllill llililll

ll,il

lffi lillllillfl ilillll |lililllililllilllll illlillllillil

219 554 715,

A,l Wańości

niematerialne i prawne

224 160 369,61
A,l1,1

ŚlodkitMałe

178 518 467

A,ll Wynik finansowy
netto

(+,_)

A,l1,1

zysk netto

118 841 254

113 267 391

100 713 461,

121 047 731,

100 713 461

(+)

A,I1,2 strata netto C)

stanowiące Własność
jednostki §amożądu

A,lll odpi§y z Wyniku

terytorialne9o,

f

pźekażanew

inansowego (nadv!ryżka

środkóW obrotowych) C)

użytkowanie wieczyste

129 123 835,41
A,l1,1,3 Urządzenia

technicznę i masżyny

A.l1,2 Środkitrwałe W
budowie (inWestycje)

D,l1,1 zobowiązania

z

1 141 402,

tytułu dost8w i usług

A,lV,1 Akcje i udziały

116 334,1

wÓJT
2020-01-28

(rok, miesiąc, dzień)
BesTia

3c7c99c76755EF49

125 a28,11

PUCK

A.lV3 lnne

długoterminowe aktywa

finansowe

0,00

0,00

0,00

0,00

D.l1,5 Pozostale

851 904.85

977 57,|,1

770 252,17

643 571,85

824 883,79

511 a92,79

597 580,40

681 075,05

597 580 40

681 075,05

0,00

0,00

zoboWiązania

0,00

0,00

D,lV Rozliczenia
międzyokre§owe

0.00

0.00

zobowiązania

D,l1.6 Sumy obce

A.V Wańośćmienla
zlikWidoWanych

jednostek

(depozytoWe,

zabezpieczenae

Wykonania Umów)
D,l1,7 Rozljczen!a

B Aktywa obrotowe

6 803 920,17

6 449 500,40

B,l zapa§y

000

0,00

B,1,1 Materiały

0.00

0,00

B,l 2 Półprodukty
plodukty W toku

0,00

0,0c

B

Plodukty gotowe

0,00

0,0c

ToWary

0,00

0,0c

4 996 510,52

5 123 181,98

60 191,13

31 748,2,7

0,00

0.oc

0,00

0,0c

4 936 319.39

5 091 433,71

0,00

0,0c

1 807 409,65

1 326 318,42

0,00

0,0c

409.65

1 326 318.42

państwowego fUnduszu

0,00

0,00

B.lll 4 lnne środki
pieniężne

0,00

0,0c

B.ll1,5 Akcje lub udziały

0,00

0.0c

B,ll1,6 lnne papiery
wartościowe

0,00

0,0c

0,00

0,00

1,3

B,1_4

B ll Naleźności

krótkoterm nowe
B,l1,1 Nalężnościż tytułu
dostaw i usług

B ll 2 Należnościod
budżetów

tytułu środkóW na
Wydatki bl,]dzetowe
t}łułudochodóW
budźetowych

ż
i

z

D.l1,8 Fundusże
§pecjalne
D.l1.8 1 zakładowy

Fundusz swiadczeń
socjalnych
D,ll 8 2lnne fundL]sze

D,lll Rezerwy na

B,l1.3 Należnościż tytułu

ubezpieczeń iinnych
świadczeń
B,l1,4 Pozostałe

należności

B,l1,5 Rozliczenia z

tytułu ślodkóW na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodóW

budżeiowych

B.lllKrólkoterminowe
aktywa finansowe

B,ll1,1 Środki pieniężne
w kasie
B.l|1,2 srodki pieniężne

na rachunkach
bankowYch

1 807

B,Jl1.3 srodki pienięzne

celowego

B,Il1,7 lnne
krótkoterminowe aktywa

finansowe

sK
mgr

/\
a\ ,,,
księgowy)

BeSTia

2020-01-28
(rok, miesiąc, dżień)

3c7c99c76755EF49

-:mY:
'!lerownik jed

B,lV Rozliczenia
międżyokresowe

suma aktywów

0,00

0,00

224 7o0 352,19

23a 67,1 574,1,|

Suma pasywów

224 700 352,19

238 671 574,11

2020-01-28
(rok, miesiąc, dzień)

3c7c99C767 55EF49
strona 3 z 4
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Nażwa l aores Jeonoslkl §prawozoawczeJ
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ul.

10 Lutego 29

zestawienie zmian

W

funduszu jednostki

Uż ąd Gminy Puck

"M-iOsT6tR
,o-''od})cx
REGoN

Wysłac bez pisma prżewodniego

Numer identyfikacyjny

06D5F4A8A5283B86

sporządzone na

190519737

na

dzień

31_12_2019 r.

tl

lilll llll lil l lIlll|ililllll|ll

Illll|l|llllilillllillilllllillilłlilil]l

§tan na koniec
roku poprzedniego

stan na koniec roku
bieźącego

l.

Fundusz jednostki na początek okresu (Bo)

108 493 338,78

11B 841 254,3c

l.,1,

Zwiększenie fundu§zu (z iytułu)

181 616175.35

185 054 364,71

1,1 ,1

zysk bilansowy za rok Ubiegły

89 064 911.23

100 713 461,6c

1.1.2.

Zrealiżowane Wydatki budżetowe

60 510 248,53

60 169 178,92

1,1,3,

zrea|izowane płatności zE środkóW europejskich

0,00

0,0c

1-1.4.

Środkinainwestycie

30 621 775,09

23 632 357 .91

1,1.5,

Aktualizacja Wyceny środkóW trwałych

0,00

0,0c

l,1,6,

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe W budowie oraz Wańości
niematerialne i prawne

68 501,00

86 318,5c

Aktywa przejęte od zlikwidowanych Iub połączonych jednostek

0,00

0,0c

l,1 ,8,

Aktywa otrzymane W ramach centralnego zaopatżenia

0,00

0,0c

1,1,9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok baeący

0,00

0.0c

1.1.10,

lnnezwiększenia

1 350 739,50

453 047 ,72

1.2.

zmniejszenia funduszu jedno§tki (z tytułu)

171 268 259.83

190 628 227 ,71

1,2.1,

strata źa lok ubiegły

0,00

0,00

|.2.2.

zrealizowane dochody budzetowe

134 457 244,98

156 536 967,47

1.2.3.

Rozliczenie wyniku finansowego i środkóW obrotowych za rok ubiegły

0,00

0,00

|.2,4.

Dotacje iśrodki na inwe§tycje

34 513 185,80

32 262 957 ,31

1.2.5,

Aktualizacja środków trwałych

0,00

0.0c

0,00

25 486,13

|.1 .7

.

Wańośćspźedanych i nieodpłatnie pżekazanych środkóW tMałych i środkóW

1.2.6.

trwałych w budowie oraz Wartości niematerialnych i prawnych

1.2.7.

Pasywa przejęie od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0.0c

1,2.8,

Aktywa przekazane W ramach ceniralnego zaopallzenia

0,00

0,0c

|.2.9.

lnnezmniejszenia

2 297 829.05

1 802 816,86

ll.

Fundu§z i€dno§ri
,,'

1,18 841

--t\Z-

SKA,fuiTĄ

_....-.---------

^r,M?W,\w
BeSTia

na konlec okresu (Bz}

2020-0,1-28

roK, mlesląc, ozlen

06D5F4A8A5283B86

fi tl

254.30

wÓrr
/|^

#ża
Jeont

{

zal lu,za

PUCK

lll.

Wynik finansowy netto ża rok bieżący (+,-)

lIl,1

zysk netto

||l 2.

strata netto C)

ll1.3

nadwyżka środkóW obrotowych

100 713

(+)

Fundusż (ll+,-lll)

2020-01-28
rok, miesiąc, dzierl

BeSTia

06D5F4A8A5283B86

461 ,62

121 047 731,79

100 713 461 ,62

121 047 731,79

0,00

0,0c

0,00

0,00

219 554 715.92

234 315 123.05

Nazwa l aore§ Fonostkl sprawozclawczeJ

UBZĄD
U}il}t i,LCł
URzAb GMlttY PUCK

Rachunek zysków i strat jednostki
(Wariant porównawczy)

ul. lU ł-utcgo 29
--u"f4-1W69tfur
.,,""",(J)
Numer identyfikacyjny

Urząd Gminy Puck

Wysłac bez pisma pżewodniego

REGoN

DE3377 4999628l2F

sporządzony na

190519737

na

dzień

3'l

-'l2-20'l9 r.

|il

liilillilfr ł ll]illllillililill ililil

llillill|ilililllllllilillllllłtlllllillilllllil

stan na koniec

roku poprzedniego
Prżychody ngtto z podstawowej działalności operacyinej

stan na koniec roku
bieżącego

135 070 144,42

156 719 920,02

A.l.

Pr.ychody netto ze spęgdał produktów

0,00

0,00

A ll,

Zmiana stanu prcduktóW (zwięksżenie - Wańośćdodatnia, zmniejszenie wartośćujemna)

0,00

0,00

A,lll,

Ko§zt Wytwoęenia produktów na Własne potzeby jednostki

0,00

0,0C

Przychody netto ze spźedaży towalóW i materiałóW

0,00

0,00

Dotacje na finansowanie działalnościpodstawowej

0,00

0,00

135 070 144.42

156 719 920,02

33 672 500,02

35 115 064,4€

Plzychody z tytułu dochodów budźetowych
B.

Koszty działalnościoperacyinej

B,l,

Amortyzacja

7 618 4o7 ,25

7 674 105,3§

B,ll,

zużycie materiałóW i enErgii

2 305 126,60

2 627 409,08

B.lll.

Usługi obce

B.lV,

Podatki i opłaty

B,V,

Wynaglodzenia

B,Vl,

Ubezpieczenia społeczne i inne śWiadczeniadla pracowników

B,Vll,

Pozostałe koszty rodzajowe

B.Vlll,

Wańośćsprzedanych towarów

B,lX,
B.X.

15 838 741.29

16 336 948,6€

0,00

0,00

4 868 672,57

5 209 883,04

873 910,58

946 590,25

2 167 641.73

2 320 128.04

0,00

0,00

lnne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

0,00

Pozostałe obciążenia

0,00

0,00

101 397 644,40

121 604 B55,56

1 566 329,45

2 1o7 597,74

i

materiałów

uysk (strata) z działalnościpodstawowej (A _ B)
o.

Pozostałe przychody operacyine

D,l,

zysk ze zbycia niefinan§owych aktywóW tMałych

0,00

0,0c

o,1l.

Dotac]e

0,00

0,0c

D.lll,

lnne przychody operacyjne

1 566 329,45

2 107 597,74

E.

Pozostałe koszty operacyjne

2 251 157,51

2 665 310,30

sxłpsNtK/c

słÓwffi

mgł Magdy'/L,l,J|ł,

BesTja

2o2o-o1-28

rokJlaesĘc, dz,eń
oE3377499962Bl2F

wÓ.IrGI,ń{YIPUCK

ńEIlłflI"LlŁwl
\J

§ronalz3

E,l.

Koszry rnw

zakładóW budżetowych i dochodóW jednostek buozótowych
lvydzielonym aachunkU

grńad;onych na

0,00

0,00

2 251 157,51

2 665 310,3c

100 712 a16,34

121 a47 143,0c

645,2a

588,79

0,00

0,0c

645,28

588,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0c

0,00

0,00

461 ,62

121 047 731,79

E,ll,

Pozostałe koszty operacyjne

F.

zysk (strata) z działalnościoperacyjnej (c

G.

Przychody finansowe

G,l

Dywidendy i udziały

G,ll,

odsetki

G.lll,

lnne

H.

Koszty finansowe

Hl.

odsetki

H,ll,

ln

l.

zysk (strata) brutto (F+G_H)

J,

Podatek dochodowy

0,00

0,0c

K,

Pożostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia st.aty)

000

00c

L.

zysk (strata) netto (l-J-K)

10o 713 461 ,62

121 047 731 79

W

+ D - E)

zyskach

ne

100 713

2o2o-01-28

rok, miesiąc, dzień
BesTia

DE3377 499962Bl2F

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Ł!4{'!Y§ĘcrtCH

Wyciąg z danych zawańych W
załączniku'lnformacja dodatkowa'

Użąd Gminy PUck

uL,łó,dBJOłE&91f
84-100

pUcK

84-,]00E)cK

Numer identyfikacyjny REGoN
,t

sporządzony na dzień:

90519737

31-12-2019 l.

7932,171

lillllillIllluilill l ll]lllllllllllillil|lllll]il]lilllil

szczególności:

ll.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują

1.7.

1,10.1.

Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożycżekUdżielonych ze środkóW budżetu JsT
utlvorzonego na podstawie ań, 35b ust, 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz, 1.7 lnformacji dodatkowej
kwotę zobowiążań W sytuacji gdy jedno§tka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisama podatkowymi
(leasing operacyjny), a WedłUg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finan§owy Iub zwrotny z
podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu lea§ingu finansowego lub leasingu zwrotnego
Łączna kwota zobowiązań z tytułu lea§ingu finansowego Wykazana W pozycji 1,10

1,1a.2,

Łączna kwota zobowiązań z tytułu |ea§ingU zwrotnego Wykazana

W

Wyszczególnienie

.10.

.12.

AcoF7 1B25

KWota

W

pozycji 1.10

łączną kwotę zobowiązań WarUnkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń,
takźe Wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze Wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku
jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

3 697 428.73

0,00
0,00
0,00
301 000,00

z danymi w lnformacji dodatkowej

2020,01 .28
dzień

rok mies.

BesTia

Strona 1 z 2

7932171AżDF1lB25

URZĄD C§1INY PUCK
ul. l0lutego29

.

84-100PUCK
(3)

załączn]k Nr,1

Informacja dodatkowa
l.

wproryadz€nic

do śprs}vozdani,

fi

nan§orvcgo, ohcjmuje rv śZcZ€gólnościi

l

|,l

Naz wę.icdnostki

Gmina Puck
l,2.

Siedzibę.iednostki
kod, miasto, ulica, nr

84-100 PucŁ u|.10-go lule8o 29

]3

Adrcsjednoslki
kod, miaslo,

ulicą nr

84-100 PucŁ ul. l0-go lut€8o 29
1.4,

Podstawo$y przedmiot

dZ

iałalności j ędnostki * (nicpotrzebne skrcslić)

+J$łlołą{doł+y-s§ł{b
2) jednostka budżclowr/komórka olganżacyjna 2.

Okrcs obięt), sprawożdaniem
dzień , m-c , rok do dzień, m-c, rok
01.01.20l9 do 31.12,20|9
Wskażanie, że spra\lozdanie finansowe zatviera dane lączne
tak/Die

4

łi lią

!oł€ą--j+siep9tfz€

omówienie prżyjęt_vch zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny akry-wów i pasywów (także amortyzacji)
ZASADY PoLITYKI RACHt]NKowoścl
ZASADY wYcENY AKT,|,wów
i wNiP *

r

Ś.odlii trwth

PA§YWó\ł,

z de.yzji

-

z lvyceny w}Tikając€j

.

środkitrwałe o wanościpo.ą&oweJ lonżej 3,500 zlżólicz. się beżpóśrednio w ko§zt/ iwprowad.! do ewid€n§ji0l3
majątku o sanolścipcątkoBej po*yze] ].j00 zl zrlicrj §ię do środków lNalych i Bprowadża do cwidecj| 0l

. składnika

Belodu ]iniowa. slosuj€ śię nnwkiokreślone w ustawieo podatklr dochodowym od o§ób p.ałnych
środkj trwnl. w budosie r
lnw€stycj. dlu8oterminow€ i k!ótkoterminow.'
-

Dhgot.rmiDo$e aktywa nn.nsowe
_

*

w Nańości 8odżiwej. w cenie nabycia zuwzględnienieD utraty warlości

s Lwtr,ć wrmaganei.apla§ z /ź!ho9a iem osrozrcsci,
Ro§zcz.nl. i .obo*isu ni,
, t! tłocie w}maganej ,źplary
Środki lieni§żne - W ł6nościDominaln€j
Kredyty t pożyczki
_ s krvooi€
srTaganeJ zapłaly art,zE u,o r
_

R@By
-

n. u.bosiąr.ni.

w wiary8odnte 6zacowanc,, lł8ności

, w wańości nom inalne.j

Reliczcli0 międzyołrBosc
_

w wańości nonina]nćj

-iv wiary8odnie

Ustaloncj wanościpr4, zachowaniu asady lneDoriahj, wspóhnlemości, ostrożnościirealizacji

I

)

lnnC

inforn rit

l ) spra\ł,ozdanie finanso\le zostalo sfjorządzone tv zł i gf. zawiera dane porówn.,-wa]ne \!8.arr,4ó. 47 i 48 ustatry o rachunkoNoścl;
ż] rachunek l}skó\r istral sporzadżono \! \\ersit porólvll a\\ czej .
3) punktem wyjściouym do sporządzcnia sprawozdania finansowego były prawidło\ło pfowadzone księgi rachunkowę;
4) dowody księgowe i księgi rachunkou,e oraż dokumenĘv in\r,entaryZacyjne zostaly uprzednio sprawdzone, odpotviednio zaksięgoWane
chronologicznie uporządkowane;
5) ilośćiednostck wchodzących \\,sklad sprawozdania finansowego. l
6) zc wr|g]ędu na nieistotDą Wartośćnie rozlicza się kosztów w czasie
7) pozostałe intbrmacje i§lotne dlajednostek spolządzaJących sprawozdanie finansorve za dany rok obrotot$, 20 |9

ll.

i

Dodłtkoryc informAcjc i objaśnicnia obejmuią w §zczególnościi

I

SZczegćro\\_1 zakres Zmian \\artości grup rodzajolł),oh środkólv trw,ał}-ch, \łartościniemalerjaln\.ch i prawn),ch, zawicrających stiD ich

l,i

aktyWó\V na początku roku obrotoq,cgo, 7\Ą,ięksżenia i Zmniciszenin z t!,tułu: aktualizacji wariości. nab},cia. rozchodu, przcmieszczcnia
t\e\\n§lrznego oraz stan końco\\). a dla majątku amorNzo\\anego _ podobne pżedsta\\,icnie stanÓ\,i t!tulÓ§ 7lnian dotychc7aso\fej

amon\Za(ji ]ub umorzcniij
]Janc prezenLo\\,anc §,'l-abeli
1.2.

1,].l i w Tabeli

l

I 2

Aktualną lvanośćrynkową środkórv tnvałych. w §m dóbr kultury o ilejednostka dysponuje takimi informacjami
Proszę podać L,wotę w prą,padku posladfulia infomlacli

b|4k wl,ce y Daiqlk

lj

Klvotę dokonan]-ch w trakcie roku obrotou,ę8o odpisów aktualizu.jących wanośćak§ Wów trwał} ch; odrębnie dla długoterminowych
aktywó}v nięt'inansowych oraz długoterminowych aklvwów fi nansow.vch
L)ane prczenlo!łane w-I'abeli

1.4

\\'anośc lrunla)\\ Llżylko§]anvch \iecz\,ście
I)anc prcżento\\,ane

I5

!\,

l'abeli l,4- nie do§cz),

WanośćnieamoĄ,zowanych lub nieumaęanych przezjednostkę środków trwalych, uźyvanych na podstawie umów najmu, dzi€rz
innych umów, w tym z tytułu umów lęasin$l
Danc prezenlo§,ane

l6.

\Ą

'l'nbeli

1,5

l

6

Danc o odpisach aktua|izujących wanośćnaleźności-Ze wskazaniem §tanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzvstaniu.
roztviąaniu i stanie na koniec roku obrotorvego, z ulvzgiędnieniem należnościfinansowych j ednostek samorzqdu terytorialnego (slan
pożyczek żagrożonych)
Dane prezento\vanę

1,8

awy i

Liczba ora7 §,aflość posiadan],ch paplerów \Vanościo\\,yclr, w §m akcii i udzlaló!v oraz dłUżnJ,ch papiefów wańościo\\ych
Danc prezento\łane \t.Tabeli

1.7

l.3

§,Tabeli

1.7

L)ane o stanic rezerw \\,cdlug celu ich ut§,orzcnia na począl€k
końco!v!,m

roku obroto\\,cgo. zwiększcniach, Wykorzystaniu. rozwiązaniu i stanlD

Dane prezcnto\t,ane !v Tabęli L8 nie dot),r.!
1,9
a)

Podział żobo,|t,iązali dlugotenninou,vch o pozoslaIym od dnia bilansowego, prżewid},\vanvm Llmolvą lub \ł}nikaJącym z innego t rttllu
prat!ne8()_ okresie spłat\,]

po\\]Ze]

l

roku do

b)

pow) że] 3 do

c)

po\}żej 5 lat

5lat

Dane prezcnt \atle

l,l0

3lal

w'l abęli

1.9 hie dotJcz|

Kwolę zobo\ł iązań w sytuacji gdy jednostka kwdifrkuje umowy leasingu zgodnie ż przepisami podalko\r}mi (leasing operacyjny), a
§edług przepisów o rachunkolvości bl,łby to leasin8 finanso\\ry lub zwromy z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu lea§ingu
finansowego
Dane prę7-entowane w T abeli l.'l0 nie

]1]

Lqczną

k\\ otę

do'ycł,

zobo$ iqżali zabczpieczonr ch no mai4tku.jcdnostki Ze wskazani€m

l)ine prezenknralle § Tabeli t,l l łl? r/oryć:r,

chalakteru i fornl\

t\

ch zabezpieczeń

1.12.

Łączną kwotę zobowiązń warunkowych, w Ą,m rórvnież udzielonych przez jcdnostkę g}łalancj i i polęczeń, takżc lveks|olvych,
niewykażanych w bilansie, ze wskazaniem Zobowiązań zabezpieczonych na majątku j€dnostki oraz charakteru i formy tych zabezpiecz€n
Dane prezelrtotvane w Tabeli 1.12

1,13,

wykaz istomych poz!,cji czynnych i biemych rozliczeń rnrędżyokesowych, w
Dfue prezenlo\Ya c$,Tabeli l,]3,1

],l4,

,15,

kosztów

i

1.13.2 nie do[,cz),

w'rabeli |.l4 nle

doEcł

K\łot9 w),płaconych środków picniężnych na ś\r,iadczcnia praco\łlriczr
Dane prezentowane

1.1ó,

kwotę czynnych rozliczeń międzyokeso§ych
a zobowiążaniem zapłaty za nie

Lączną ku,otę orzyn]an},ch przezjednostkę g§aranc.ii j poręczeń nle$j-kazanych w bilansie
Dane prezentowane

1

t_.rm

stanowiących różnicę między wartościąotrzymanych imar§owych składników aktywów,

\ł, Tabeli

l,l5

Inne informacie

2.

2]

Wysokość odpisów

aktuaI

Dane prezentowane w
2,2.

jzuJącyrh \,\,ańośćZapasów

Tabeliz.1 nle dorycł

Koszt w)-§vorzenia środków trtvalych lv budotYie. w tym odsetki oraż różnice kursowc, kóre porviększył_Y koszt wytworzenia środków
tnvały§h w budowie rv roku obloto\trym
f)ane prezentowalle §,Tabeli 2.2 hie dot!-clJ,

2 3.

Kwotę i charaker posżczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadżwyczajnej waności lub które w],§tąpiły incydentalnie
Dane prezcntowane

2.4,

w'l'abeli2.3 nie dotJcq,

lnfbrmację o kwocie należnościz iytulu podatkóW l§alizowanych przez organy podatkowe podle8le ministrowi Właści\ł,emudo spraw
finarrsórv publiczlych rłrykazywanych rv sprarvozdaniu z $rykonania planu dochodów budźetowyclr
Nie dolt,cą|

ż.5.

Inne informacje

Danc prezenlo\Ą,allc w Tabeli

2._5

lnne informacje iż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny §posób wpłynąć na oc€nę syfuacji majątkowej i finanso\Ąej oraz
rmansowy jednos* i

SKARBN]

/\

|ń,O? łp)Jo
(lok miesiąc, dzień)

wóJT

rłynik

§
{

doty.ży konta o11,ou,020

)

Zwlęk5zenia
Lp,

l

ll.
l1l

SF,:cyfikacja

śrottkitrwalc
Crunry

Crunty stanowiące wlasnośćjednostlii sanlorz4dłr
lerrorialn€go przekażane W Uzytkowanie wicczyste

aktuall7acia

258

29] 5l l,ó7

48

0ó] 89ó.00

|)lż),chod

l4 8:]4 ]59.]7

]l]

likwldacIa

8]56:ló.?j
]7 995 ]28.00

l73.50

] 02i ]50.0()

innym podmiotom
1.2

l]udvnki, k)kijle iohicłt} inżynlc.il lEdowcJ i\!odn§|

l]

Urż4dzenia |ichnlcunc i maszyn)"

l4

Środkilranspor|u

ls

163

430.9|

] 063 998.il

2

Ślodki trwalc w budotvie (in§€styc]e)

3

ZJll(^l nr,,,oJli lruah. \\ hu,lnv,c ltl§P.l),c|('

.l

warlości nicmaterialne

i pra\łrre

sUM^ (l |2+]+4)

'

7

dotyc.y pżem ie9czeń Wewnęlf?nych:

]l 42l

3]2.]5

l7l

t59,65

:ll9 886 50].67

4]06aa.7l
]3 l74 23],35

]8 008 49],22

6I I,75.8:

] ,t28 5t 1.20

l5 7ló 890,3]

]8 {l79 |75,j7

l6 552 527,08

l7l

l59 65

3ll ]4]

469.8l

(

Dotycży konta 01]- 013,020}

Zrnniejszenia

Zwiększenia

Specyfikacja umorzenia

Lp,

Stan na

pocąlek roku

llmoazenle za

okres
(amortyzacia

stan na konicc

l!ne

aktualizac.ja

rozchód

[nne

roku

roczna)

l
1.1

1,.2.

1.3.

Umorzęnie środków trwałych
Unlorzenie gauntóu,
L]nlorzel]ic budynkóW. lokali i obickt(iw

inżynierii l_ądolvcj i wodnci

Llnmrzcnit Ltrządz.eń

t§chniczn]"cl]

i nraszYn

1.4. Środki transportu

1.5.

ż.

Umorzenie innych środków trwatych

L.]nrcllanic waflości nicmatcljaInych
prawnl,ch

SUMA

(

l+2)

* dotyczy przerniesZc?eń WeWnętrznych:
U\łaga: prawo użyikowania W]ec?ystego podlega umorż€niu

117 l12.25

l,p,
l

1.1

Specyfikac.|a

zwiększenia

zrnnie.iszen ia

stan na koniec roku
obrotowego

Długotcrln i nowe akt}.rva ljnansowe:

233 056,75

ż33 056,75

w tym akcje i udziały

233 056,75

ż33 056,75

2

Wartościn icmaterialne i prawne

J

śr,odki trlvałc

4

srodki trwałe w budowie

5

Stan na początek
roku obrotowcgo

Zaliczk-i na środkitr.,vałe rv budorvie
(inwestycje)

SUM^ (1-5)

233 056,75

233 056,75

Stan na początek roku

01.01.2019

nie dotyczy

Zwiększenia

Zmniejszenia

stan na koniec roku

3I.12.ż0l9

Tabela t.5 wartośćśrodków tnvaĘch nie:rmorĘlzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfiklcji

I

2.

wartośćna koniec roku
obrotowego

Wyszczególnienie

Lp.

Śroclki trwałe używane na podstawie tlmów

na

jmu

Środki trwałe używane na podstawic umów cizicrżawy
Środki trwałe używane na podstawie innych umów

3.

34 200,00

w tym:

ttmów lcasingu

SUMA ( l+2+3)

34 200,00

Lp.

Wyszczególnienie

l

Akcje

2.

Uc)zlaĘ

J.

Dłużnepapiery wartościowe

4.

lnne papiery wartościowe

SUMA

(l

+2+3+4)

stan na koniec roku obrotoweso

liczba

wartośćbilansowa

l4 668,00

7 324 000,00

l4 668,00

7 3ż4 000,00

Lp.

I.

odpisy aktualizujące llalcżnościu.edfug pozycii

Należnościjednostki budżetowej

i

samorądowego

zakładu budżetorł,€go

1.1.

Należnościdługoternlino\aę

l.ż.

Należnościkrótkoierminowe, z tego:

Stan na początek roku

Zrviększcnia
w roku obrolowvnr

Wykorzystan

Rozrliązani

slan ni koniec roku

3 3o7 278.14

3 69,7 428.13

3 307

21a,l4

3 697 428.73

21a.A

3 697 428.73

3 307 2,78.14

3 697 428-,13

3 3o7

nalcżnościZ t},tulu dostaw i usłtlg
1.2.2.

1.2.3.

I-2.4.

naleźnoścjrrd budżetów

należnościz l},lułu ubęzpieczeń społecznych i innych
świadczeń
pozosta]c nalcżności

3 3o,7 ż,78,14

3 697 428,73

3 30,1 218.14

3 697 428,73

Lp.
I.

Rezerwy według celu ich utworzenia
Rezerwy na z,oborviązania. z tego:

1.1

sprawy sądowc

1.2.

kary

1.3.

lnne

Stan na początek

roku

Zwiększenia w
roku obrotowym

Wykorrystanie

Rozwiazanie

stan na koniec
roku

z tego:

Zobowiązania
Lp.

(wartośćwykazana w

Specyfikacja

bilansie)

I

lnne zobowiązania

fi

nansowe

2

KredlĄy i pożryczki

3

Emisja obligacji

4

Pozostałe zobowiązania długoterminowe

5

Dla organu

(poz.Pas}ava I.1,2, bilansu

budżctu)

SUMA ( l+2+3)

z

wykonania

powyżej l roku do 3 lat

powyżej 3 lat do 5 lat

powyżej 5 lat

Lp.

'r;,tuł zoborviązania

l

Zoborviązania z tytLrłLl leasingu finansorvego

,)

Zoborviązania z tytrrłu leasingu Zwrotnego

Kwota zobowiązat]ia wg stanu na koniec roku

Lp.

RodzĄ zabezpieczenia

1.

Hipoteka

2.

Zastaw; w tym:

2.1.

- rejestrowy

2.2.

- pozostałe

3.

Weksle

4.

Inne

SUMA (l+2+3+4+5)

Kwota zobowiąania

Kwota
zabezpieczenia

W tym na aktywach:
trwałvch

obrotowvch

l-p.

Zobow iązania w arunkowe

l

Gwarancje

ż.

I)oręczeniit

2.1.

Stan na koniec roku obrotowego

30l 000,00

w tym poręczenia wekslowę

3.

Roszczenia sporne

4.

Zawalte, ale jeszcze niewykonane umowy

5.

Inna specl4ikacja, w tym:

5.I

hipoteki

5.2.

ZastaWV

SUMA

(

l+2+3+4+5)

301 000,00

w tym zabezpieczone na majątku jednostki

Lp.

1

Specyfi kacja rozliczeń międzyokresowych czynnych
wedlug tytułólł

Ubezpieczenia majątkowe

2.

Ubezpieczenia osobowe

J.

prenumerata

4.

Inne

SUMA

(l +2+3+4+5)

Stan na początek roku

stan na koniec roku

Lp.

Specyfi kacja rozliczeń rniędzyokresowych biernych

według tytulów

l.

Naprawy gwarancyjne

ż.

[Jsługi wykonane, niezaf'akturtlwane

3.

pozostałe
SUN{,Ą

(

|+2+3)

Stan na pt-lczątek roku

stan na koniec roku

Lp.

Specyfrkacja

L

Otrzymane gwarancje

z.

Otrrymane poręczenia

SUMA (l

+2)

Stan na początek roku

stan na koniec roku

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicz€

Lp.

Wyszczególnien ie

Kwota wypłaconych świadczeń
pracowniczych

Odprawy emerytalne i rentor.ve

l5l

070.28

ż.

Nagrody jubileuszowe

l0l

885.70

3.

Ekwiwalenty urlopowe

4.

Odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy

5.

Odprarłry wynikającc z karty nauczyciela art.20

6.

odprawy pośmiertne

I

St_lMA

(

l+2+3+4+5+6)

1ż 7l4,42

ż65 670,40

Lp,

Odpisy aktualizujące zapasy według
pozycji bilansowych

I.

Zapasy

l.

Matcriały

2.

Półprodukty i prodtrkty w toku

J.

Produkty gotowe

4.

Towary

stan na koniec roku

trwaĘch w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie
Koszt wytwożen ia środków trlvałych
w budowie wytworzonych w roku

obrotowym
W tym:

- skapitalizowane odsetki
- skapitalizowane różnice kursowe

Stan na początek roku

stan na koniec roku

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów
Wyszczególnienie

Lp.
l

Przychody o nadzwyczajnej wańości lub które
lvysĘpiły incydentalnie
losowe
pozostałe - np.darowizny, spadki

ż.

Koszty o nadzwycza.inej wartości lub które
wystąpiły incydentalnie
losowe - waftośćstrat

o

nadzłyczajnej wartościtub które wystąpiĘ inc}dentalnie
Stan na początek roku

stan na koniec roku

Lp.
]

Wyszcze góInicn ie
Istotne pozycje kosztów, wydatkórł,

Kwota
l

8 540 439,6l

l

8 539

wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym
zreal izowane pro.iekty

L,]

D

kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych (wraz
z odsetkami i kosztami postepowania sądowego)

dvwidenda
lnne
2.

Istotne pozyc.ie przychodów

przychody projekty

UE

grunty użytkowanic rvieczystc plzelliesienic z pozabilaltstlwcgo

lnne

ti l

9.6l

620,00

Nazwa jednostki
Gmina Puck

Załącznik Nr 2

Oświadczenie Kierownika

j

ednostki organizacyj nej

dotyczy: sprawozdania

fi

nansowego

Oświadczam,że:

l) Sprawozdanie finansowe zarok 2019
sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie ksiąg rachunkowych
zawierających wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego,
udokumentowane dowodami księgowymi.
2) Na sprawozdanie finansowe składaja się:
a) bilans,

b) rachunek zysków i strat,
c) zestawienie zmian w funduszu,

d) infbrmacja dodatkowa
3) W sprawozdaniu finansowym i zestawieniu danych ujawione zostały wszystkie zdarzenia, które
miały wpływ na ocenę syuacji majątkowej i finansowej jednostki.

4) lnwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ajej
wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
5) Posiadamy pełną świadomość
ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowośći
rzetelność przedkładanego sprawozdania finansowego izestawień danych oraz ksiąg rachunkowych i
dowodów księgowyclr, stanowiących podstawę jego sporządzenia.
6) Od daty zamykaniącej okres obrachunkowy do daty podpisania sprawozdania finansowego nie
zaszły żadne okoliczności magące w istotny sposób zawużyć na sytuacji finansowej, inne niźjuż

ujawnione w sprawozdaniu

fi

nansowym.

,

...P,.9ł,.łP_ł/J-...
(rok, miesiąc, dzień)

+

niepotrzebne skreslić

