
ZARZĄDZENIE NR 63/FK/19 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY 

z dnia 7 maja 2019 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad obiegu oraz kontroli 

sprawozdań budżetowych, finansowych i opisowych z wykonania budżetu w Urzędzie 

Miasta Chełmży i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Chełmży. 

 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 

1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 5/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 stycznia 2019 r. w 

sprawie wprowadzenia zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, finansowych i 

opisowych z wykonania budżetu w Urzędzie Miasta Chełmży i jednostkach organizacyjnych 

Gminy Miasta Chełmży: 

1) w załączniku Nr 1: 

a) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Sprawozdania finansowe składają się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia 

zmian w funduszu i informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji 

dodatkowych jednostki, zawierającej informacje w zakresie ustalonym w załączniku Nr 12 do 

rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, 

państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.). 

Informację dodatkową należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do 

niniejszego zarządzenia.”; 

b) w § 5 w ust. 8 skreśla się pkt 4 i 7; 

2) dodaje się załącznik Nr 5 o treści jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

 

 



§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Chełmży, kierownikom 

komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Chełmży oraz kierownikom jednostek 

organizacyjnych gminy miasta Chełmży. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Załącznik 

          do zarządzenia Nr 63/FK/19 

          Burmistrza Miasta Chełmży 

          z dnia 7 maja 2019 r. 

INFORMACJA DODATKOWA 
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 

1.    

1.1. nazwę jednostki  

   

1.2. siedzibę jednostki  

   

1.3. adres jednostki  

   

1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki  

   

2.  wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 

   

3.  wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki 

nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające 

samodzielne sprawozdania finansowe 

    

 

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i 

pasywów (także amortyzacji) 

   

5. inne informacje 

    

II.  Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: 

1.   

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, 

zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia 

wewnętrznego oraz stanów końcowych, a dla majątku amortyzowanego - podobne 

przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia: 



Główne składniki aktywów trwałych 

           

Numer 

grupy 

środków 

trwałych 

wg wartości 

Wartość 

początkowa - stan 

na początek roku 

obrotowego 

Zwiększenie wartości 

początkowej 

Ogółem 

zwiększenie 

wartości 

początkowej 

Zmniejszenie 

Ogółem 

zmniejszenie 

wartości 

początkowej 

Stan na koniec 

roku 

obrotowego 
Przychody Przemieszczenie Zbycie Likwidacja Inne 

1 2 3 5 6   7   8   10 

0 grunty, w tym:          

  własne          

  wieczyste użytkowanie          

1 
budynki i lokale spół. wł. 

prawo do lokalu 
         

2 
obiekty inżynierii lądowej 

i wodnej 
         

3 
kotły i maszyny 

energetyczne 
         

4 
maszyny, urządzenia i 

aparaty ogóln. zast. 
         

5 
specjalistyczne maszyny, 

urządzenia i aparaty 
         

6 urządzenia techniczne          

7 środki transportu          

8 
narzędzia, przyrządy 

ruchom., wyposażenie 
         

- 
wartości niematerialne                 

i prawne 
         

Ogółem          



Umorzenie - 

stan na 

początek roku 

obrotowego 

Zwiększenia w ciągu roku 

obrotowego 

Ogółem 

zwiększenie 

umorzenia 

Zmniejszenie 

umorzenia 

Umorzenia - 

stan na koniec 

roku 

obrotowego 

Wartość netto składników 

aktywów 

amortyzacja za 

rok obrotowy 
inne 

stan na 

początek roku 

obrotowego 

stan na koniec 

roku 

obrotowego 

  5 6       7 8 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



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

takimi informacjami 

    

1.3.  kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów 

trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów trwałych w obrębie dla długoterminowych 

aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych  

    

1.4.  wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

   

  wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przed jednostkę środków trwałych, 

używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów 

leasingu 

   

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

dłużnych papierów wartościowych  

    

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)  

  Ogółem odpisy aktualizujące wartość należności na początek roku obrotowego wyniosły 

…………………… zł. 

Zwiększenia w ciągu roku obrotowego wyniosły …………….. zł. 

Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego wyniosły …………… zł. 

Ogółem odpisy aktualizujące wartość należności na koniec roku obrotowego wyniosły 

………………… zł.  

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

zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym 

   

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia 

bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie 

spłaty: 

a) powyżej 1 roku do 3 lat  

   

 

 

 



b) powyżej 3 do 5 lat  

   

c)  powyżej 5 lat 

   

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 

   

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i 

formy tych zabezpieczeń  

   

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  

   

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  

   

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

   

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  

  Wynagrodzenia pracowników w okresie sprawozdawczym wynosiły: ……………. zł, w tym: 

 wynagrodzenia osobowe – …………………. zł                                                                                       

 nagroda jubileuszowa – …………………… zł                                                                                                  

 odprawa emerytalna – ……………………… zł                                                                                                                  

 dodatkowe wynagrodzenie – ………………… zł                                                                                                             

 ekwiwalent za urlop – ………………….. zł                                                                                                      

1.16. inne informacje  



 

            

(główny  księgowy)                        (rok, miesiąc, dzień)                          (kierownik jednostki) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  m.in. informacja o zobowiązaniach wymagalnych 

2.   

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów  

   

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  

   

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

lub które wystąpiły incydentalnie  

  Kwota przychodów ogółem o nadzwyczajnej wartości wyniosła …………… zł (na kwotę tą 

składają się: ……………………….), kwota kosztów ogółem o nadzwyczajnej wartości 

wyniosła ………………. zł (na kwotę tą składają się: ……………………….).  

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  

   

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 

   



UZASADNIENIE 

 

do zarządzenia Nr 63/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 maja 2019 r. 

zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad obiegu oraz kontroli 

sprawozdań budżetowych, finansowych i opisowych z wykonania budżetu w Urzędzie 

Miasta Chełmży i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Chełmży. 

 

 

 Zarządzenie wydane jest w celu zaktualizowania zasad obiegu oraz kontroli 

sprawozdań budżetowych, finansowych i opisowych z wykonania budżetu w Urzędzie Miasta 

Chełmży i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Chełmży.  

 

 

   

  

 

 

 

           


