
 

Informacja dodatkowa  

 

 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

1. 
 

1.1 nazwa jednostki 

 
URZĄD GMINY w Kodrębie 

1.2 siedziba jednostki 
 

Urząd Gminy  

1.3 adres jednostki 
 

ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb 

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki 
 

Urząd Gminy jest jednostką organizacyjną Gminy działającą w formie jednostki budżetowej, przy pomocy której Wójt 

realizuje gminne zadania publiczne z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw oraz porozumień z innymi 

administracji publicznej, a także umów z innymi podmiotami.  
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 
 

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 
 

Sprawozdanie jednostkowe 

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także 

amortyzacji) 

 
Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o 

rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 

w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej  oraz planów kont. W zakresie wyceny jednostka dokonała 

następujących wyborów: 

1. Środki trwałe w dniu przyjęcia  do użytkowania wycenia się według ceny nabycia lub zakupu 

2. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową 

poniżej 500 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.  

3. Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o 

wartości początkowej od 500 zł do 10 000 zł, jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku 

jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. 

4. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów 

amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do 

używania, według stawek podatkowych.  
5. inne informacje 

 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć 

przyszłości.  

Jednostce nie są znane okoliczności , które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania prowadzonej 

działalności.  

W roku sprawozdawczym w jednostce nie miały miejsca istotne zmiany organizacyjne, nie został zmieniony przedmiot 

działalności ani nie przyjęto nowych zadań do realizacji.  

W jednostce nie wystąpiły zdarzenia pomiędzy dniem bilansowym, a dniem sporządzenia sprawozdania finansowego 

istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w sprawozdaniu finansowym. 

Jednostka przyjęła próg istotności na poziomie 1% wartości aktywów.  

 

 

 

  



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia: 

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 

 
 

Zwiększenia wartości początkowej  wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych  

 

LP Pozycja  Wartość 

początkowa 

na początek r. 

Aktua-

lizacja 

Nabycia Przemie- 

szczenia 

wewnętrzne 

Inne Ogółem 

zwiększenia  

I Wartości 

niematerialne 

i prawne 

109.084,46 - 2.580,00 - - 2.580,00 

1. Środki trwałe 40.300.327,79 1.636,10 6.603.421,97 - - 6.605.058,07 

1.1 Grunty 

 

1.039.887,50 1.636,10 30.052,56 - - 31.688,66 

1.1.1 Grunty 

stanowiące 

własność 

jednostki 

samorządu 

terytorialnego 

przekazane   w 

użytkowanie 

wieczyste 

innym 

podmiotom 

2.226,00 - - - - - 

1.2 Budynki, 

lokale              

i obiekty 

inżynierii 

lądowej          

i wodnej 

36.260.816,28 - 6.554.369,41 - - 6.554.369,41 

1.3 Urządzenia 

techniczne      

i maszyny 

629.034,81 - - - - - 

1.4  Środki 

transportu 

545.072,00 - 19.000,00 - - 19.000,00 

1.5 Inne środki 

trwałe 

- - - - - - 

1.6 Środki trwałe 

w budowie 

(inwestycje) 

1.825.517,20 - - - - - 

 

Zmniejszenia wartości początkowej  wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych  

 

LP Pozycja  Aktua-

lizacja 

Rozchód 

(np. 

likwidacja  

sprzedaż) 

Przemie- 

szczenia 

wewnętrzne 

Inne 

 

Ogółem 

 

Wartość 

początkowa 

(brutto)na 

koniec  roku 

I Wartości 

niematerialne 

i prawne 

- - - - - 111.664,46 

1. Środki trwałe 

 

11.205,60 21.227,71 - 761.357,30 793.790,61 46.111.595,25 

1.1 Grunty 

 

- 2.167,70 - - 2.167,70 1.069.408,46 

 

 

 



1.1.1 Grunty 

stanowiące 

własność 

jednostki 

samorządu 

terytorialnego, 

przekazane w 

użytkowanie 

wieczyste 

innym 

podmiotom 

- - - - - 2.226,00 

1.2 Budynki, 

lokale i 

obiekty 

inżynierii 

lądowej i 

wodnej 

11.205,60 - - - 11.205,60 42.803.980,09 

1.3 Urządzenia 

techniczne       

i maszyny 

- 19.060,01 - - 19.060,01 609.974,80 

1.4  Środki 

transportu 

- - - - - 564.072,00 

1.5 Inne środki 

trwałe 

- - - - - - 

1.6 Środki trwałe 

w budowie 

(inwestycje) 

- - - 761.357,30 761.357,30 1.064.159,90 

 

Zwiększenie i zmniejszenie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych 

 

LP   Stan 

umorzenia na 

początek roku 

Aktuali-

zacja 

Amortyzacja 

za bieżący 

rok  i 

jednorazowe 

umorzenie 

Inne 

zwiększenia  

Inne 

zmniejszenia 

Stan 

umorzenia na 

koniec roku 

I Wartości 

niematerialne 

i prawne 

109.084,46 - 2.580,00 - - 111.664,46 

1. Środki trwałe 17.507.760,29 - 1.558.761,79 - - 19.066.522,08 

1.1 Grunty 

 

- - - - - - 

1.1.1 Grunty 

stanowiące 

własność 

jednostki 

samorządu 

terytorialne, 

przekazane w 

użytkowanie 

wieczyste 

innym 

podmiotom 

- - - - - - 

1.2 Budynki, 

lokale obiekty 

inżynierii 

lądowej 

wodnej 

16.577.942,89 - 1.544.645,92 - - 18.122.588,81 

1.3 Urządzenia 

techniczne        

i maszyny 

408.249,50 - 8.463,55 - - 416.713,05 

1.4 Środki 

transportu 

521.567,90 - 5.652,32 - - 527.220,22 

 

 



1.5 Inne środki 

trwałe 

- - - - - - 

1.6 Środki trwałe             

w budowie 

(inwestycje) 

- - - - - - 

 

LP Grupa Wartość netto na 

początek roku 

 Wartość netto 

na koniec roku 

I Wartości 

niematerialne 

i prawne 

- - 

1. Środki trwałe 22.792.567,50 27.045.073,17 

1.1 Grunty 1.039.887,50 1.069.408,46 

1.1.1 Grunty 

stanowiące 

własność 

jednostki 

samorządu 

terytorialnego, 

przekazane w 

użytkowanie 

wieczyste 

innym 

podmiotom 

2.226,00 2.226,00 

1.2 Budynki, 

lokale i 

obiekty 

inżynierii 

lądowej i 

wodnej 

19.682.873,39 24.681.391,28 

1.3 Urządzenia 

techniczne i 

maszyny 

220.785,31 193.261,75 

1.4  Środki 

transportu 

23.504,10 36.851,78 

1.5 Inne środki 

trwałe 

- - 

1.6 Środki trwałe 

w budowie 

(inwestycje) 

1.825.517,20 1.064.159,90 

 

 
 

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

 
 

Lp. Grupa Wartość netto  

(stan na 

koniec roku) 

Wartość 

rynkowa 

Dodatkowe informacje 

(pole opisowe) 

1.1 Grunty   Brak informacji 

1.2 Budynki, lokale                   

i obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 

0 0 Brak informacji 

1.3 Urządzenia techniczne      

i maszyny 

0 0 Brak informacji 

1.4  Środki transportu 0 0 Brak informacji 

1.5 Inne środki trwałe 0 0 Brak informacji 

 w tym dobra kultury 0 0 Jednostka nie posiada  dóbr 

kultury 

 

Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też składników majątku 

zaliczanych do dóbr kultury. Zgodnie z zasadami rachunkowości jednostka wycenia środki trwałe według historycznych 

cen nabycia i nie dokonuje aktualizacji tej wyceny do poziomu bieżących cen rynkowych.  



1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla 

długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych  
 

 

Długoterminowe aktywa Kwota dokonanych w trakcie 

roku obrotowego odpisów 

aktualizujących wartość 

długoterminowych aktywów 

trwałych  

Dodatkowe informacje 

(pole opisowe) 

niefinansowe 0 - 

finansowe 0 - 

 

W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych  
1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście 
 

 

Nr działki (nazwa) Powierzchnia (m2) Wartość 

310/2 Kodrąb 7.800 46,40 

160/11 Zakrzew 121 363,00 

160/10 Zakrzew 365 1.105,50 

305 Smotryszów 1.600 12,60 

406/5 Kodrąb 106 318,00 

406/6 Kodrąb 130 260,00 

1340 Gosławice 9.900 120,50 

 

  
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 

 
 

Lp. Grupa Wartość  (stan na koniec roku) 

 

1.1 Grunty 0 

1.2 Budynki, lokale               

i obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 

0 

1.3 Urządzenia techniczne     

i maszyny 

0 

1.4  Środki transportu 0 

1.5 Inne środki trwałe 0 

 

Jednostka nie użytkuje środków trwałych  na podstawie tego rodzaju umów  
1.6. liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów 

wartościowych 

 
 

Papiery wartościowe Liczba posiadanych 

papierów 

wartościowych 

Wartość posiadanych 

papierów 

wartościowych 

Dodatkowe 

informacje 

(pole opisowe) 

Akcje i udziały 0 0 Brak informacji 

Dłużne papiery 

wartościowe 

0 0 Brak informacji 

Inne 0 0 Brak informacji 

 

Jednostka nie posiada 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) 

 
 

 

 

 

 



Należności Stan na 

początek 

roku 

obrotowego 

Zwiększenia Wykorzystanie  Rozwiązanie Stan na 

koniec roku 

obrotowego 

Należności 

krótkoterminowe 

0 0 0 0 0 

Należności 

długoterminowe 

0 0 0 0 0 

Należności 

finansowe z tyt. 

pożyczek 

0 0 0 0 0 

 

Jednostka podejmuje decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących dokonując analizy stanu należności i sytuacji 

finansowej poszczególnych dłużników  
1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, 

rozwiązaniu i stanie końcowym 

 
 

Rezerwy 

według celu  

utworzenia 

Stan na 

początek 

roku 

obrotowego 

Zwiększenia Wykorzystanie  Rozwiązanie Stan na 

koniec roku 

obrotowego 

Rezerwy na 

odszkodowania 

i postępowanie 

sądowe 

0 0 0 0 0 

Inne (należy 

opisać jakie) 

0 0 0 0 0 

 

Jednostka nie tworzyła rezerw w roku sprawozdawczym    
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 
 

 

Tytuł zobowiązania Stan na koniec roku 

0 0 
 

b) powyżej 3 do 5 lat 
 

 

Tytuł zobowiązania Stan na koniec roku 

0 0 
 

c) powyżej 5 lat 
 

 

Tytuł zobowiązania Stan na koniec roku 

0 0 

 

W roku sprawozdawczym w  jednostce nie wystąpiły  zobowiązania długoterminowe  
1.10. kwota 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  
 

Zobowiązania Stan na koniec roku Dodatkowe informacje 

(pole opisowe) 

0 0 0 

0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 



Jednostka nie korzysta ze środków trwałych na podstawie umów leasingu  

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych 

zabezpieczeń 

 
 

Lp Forma zabezpieczenia Kwota 

zobowiązania 

Kwota 

zabezpieczenia 

Na aktywach 

trwałych 

Na aktywach 

obrotowych 

1. Kaucja 0 0 0 0 

2. Hipoteka 0 0 0 0 

3. Zastaw (w tym 

rejestrowy lub 

skarbowy) 

0 0 0 0 

4. Weksel 0 0 0 0 

5. Przewłaszczenie na 

zabezpieczenie 

0 0 0 0 

6. Gwarancja bankowa lub 

ubezpieczeniowa 

0 0 0 0 

7. Inne (należy opisać) 0 0 0 0 

 Łączna kwota 0 0 0 0 

 

W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki  
1.12. łączna kwota 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 

 
 

Rodzaj zobowiązania 

warunkowego 

Opis charakteru zobowiązania 

warunkowego, w tym czy 

zabezpieczone na majątku 

jednostki 

Kwota 

Nieuznane roszczenia 

wierzycieli 

- 0 

Udzielone gwarancje               

i poręczenia 

- 0 

Inne - 0 

Łączna kwota - 0 

 

W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia  
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 

 
Rozliczenia międzyokresowe w bilansie jednostki 

Wyszczególnienie Kwota 

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów 0 

Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów 0 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów  

Rozliczenia międzyokresowe w bilansie z wykonania budżetu jst 

 

Wyszczególnienie Kwota 

Rozliczenia międzyokresowe aktywów: 

 - różnica między wartością otrzymanych 

finansowych składników aktywów                            

a zobowiązaniem zapłaty za nie, 

- inne 

0 

Rozliczenia międzyokresowe pasywów: 

- subwencja oświatowa zaliczana do dochodów 

przyszłego okresu 

- inne 

0 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

 

0 

 



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

 

Opis  otrzymanych poręczeń i gwarancji Stan na koniec roku 

 

Firma „DUKT” Nowiny - zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy na zadaniu „ Przebudowa drogi gminnej Przydatki 

Dmenińskie – Teodorów Duży - I etap” 

13.748,54 

Firma „DUKT” Nowiny - zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy na zadaniu „ Przebudowa drogi gminnej Łagiewniki - 

Zakrzew” 

8.033,32 

Firma BERATEN Kluczewsko - zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy na zadaniu „Budowa świetlicy wiejskiej               

w Lipowczycach” 

10.483,76 

Gwarant PZU Warszawa - zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy na zadaniu „Remont Sali gimnastycznej wraz z zapleczem      

w ZSZG  w Kodrębie” 

8.118,00 

Gwarant PZU Warszawa - zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy na zadaniu „Remont Sali gimnastycznej wraz z zapleczem    

w ZSZG w Kodrębie” 

17.527,50 

Firma SZYMBUD Radomsko zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy na zadaniu „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania 

istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury           

w Kodrębie – I etap” 

17.297,52 

Firma „DROMOST” Radomsko- zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy na zadaniu ” Przebudowa drogi gminnej Przydatki 

Dmenińskie – Teodorów Duży - II etap” 

4.837,95 

Firma „DUKT” Nowiny - zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej Przydatki 

Dmenińskie – Teodorów Duży - III etap” 

2.187,95 

Firma BERATEN Kluczewsko-  zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy na zadaniu „Rozbudowa i zmiana sposobu 

użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny 

Ośrodek Kultury w Kodrębie – II etap” 

17.375,52 

Firma ROYAL PLAY Małkinia Górna - zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy na zadaniu „Budowa siłowni zewnętrznych                

w miejscowościach Dmenin i Rzejowice oraz placu zabaw                

w miejscowości Kodrąb” 

2.015,45 

Firma HYDRO-MARKO Sp. z o. o . Jarocin - zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy na zadaniu „Budowa oczyszczalni 

ścieków w Dmeninie” 

62.250,30 

Firma „DROMOST” Radomsko- zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy na zadaniu ” Modernizacja drogi dojazdowej       

do gruntów rolnych w miejscowości Kodrąb” 

6.629,56 

Firma „Wiktor” Radomsko - zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy na zadaniu „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania 

istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury          

w Kodrębie – III etap” 

28.929,60 

Firma „BERATEN” Kluczewsko-zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy na zadaniu „Modernizacja świetlicy wiejskiej            

w Rzejowicach” 

2.245,10 

Firma „ROL-BUD” Szczerców- zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy na zadaniu „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania 

istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury          

w Kodrębie – IV etap” 

9.671,00 

Firma „DUKT” Nowiny - zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy na zadaniu „Przebudowa drogi wewnętrznej w Kol. 

Rzejowice” 

1.327,18 

Firma „DROMOST” Radomsko-zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy na zadaniu „Przebudowa ul. Parkowej w Kodrębie” 

7.366,86 

Firma „DROMOST” Radomsko-zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy „Przebudowa drogi gminnej Wólka Pytowska-

Hamborowa cz. 1 

 

14.463,78 



Firma „DROMOST” Radomsko-zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy „Przebudowa drogi gminnej Wólka Pytowska-

Hamborowa cz. 2 

3.650,40 

BERATEN Paweł Suliga Kluczewsko – zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy „Termomodernizacja budynku GCI w Dmeninie 

13.566,57 

ROL BUD Elżbieta Grabiszewska Szczerców – zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy „Termomodernizacja budynku GCI        

w Dmeninie 

4.677,36 

PPHU „ROB-BUD” Gryga Bożena Nowa Wieś – zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy „Budowa kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie – etap II oraz budowa sieci 

wodociągowej w Zakrzewie” 

5.039,94 

PPUH „EKOINŻBUD” Łukasz Stępień Kolonia Gomulin – 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy „Budowa kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie – etap II oraz budowa 

sieci wodociągowej w Zakrzewie” 

43.800,68 

Zakład Studniarski Leopold Śmiałkowski Łódź – zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy „Budowa ujęcia wody w miejscowości 

Dmenin” 

1.817,33 

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Włoszczowa - zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy „Przebudowa drogi gminnej Klizin – 

Chaba Klizińska cz. I 

8.830,64 

Zakłąd Budowlano-Drogowy „DUKT” Włoszczowa - zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy „Przebudowa drogi gminnej Klizin – 

Chaba Klizińska cz. II 

8.445,78 

Firma „DROMOST” Radomsk - zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy na zadaniu „Modernizacja drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych w miejscowości Kodrąb 

1.720,19 

Firma BERATEN Paweł Suliga - zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy na zadaniu Termomodernizacja budynku PSP 

Rzejowice 

5.755,57 

PBU „Wiktor” Radomsko - zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy na zadaniu Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie 

6.624,55 

Firma Usługowa  LM Lidia Możdżan Kielce - zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy na zadaniu Termomodernizacja 

budynku SP ZOZ w Kodrębie  

7.896,00 

Firma EKOM Maciejczyk Sp. j. Nowiny zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy na zadaniu „Kompleksowy odbiór                                      

i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Kodrąb 

122.853,83 

Firma FIBA s.c. Grzegorz Piwnik Piotr Iskrzyński Stobiecko 

Szlacheckie - zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 

zadaniu Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Kodrębie 

885,60 

Firma Solid-Stet Sp. z o. o. Szczecin - zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy na zadaniu Budowa boiska wielofunkcyjnego przy 

PSP w Kodrębie  

9.748,27 

Firma TADOS Sp. z o. o. Radomsko zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy na zadaniu Remont sali konferencyjnej z wymianą 

instalacji elektrycznej i remontem korytarza na II piętrze w budynku 

UG 

2.633,98 

Firma DROMOST Jerzy Łaska  Sp. j. Radomsko zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy na zadaniu Modernizacja drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zakrzew I etap 

1.739,61 

 

Firma DROMOST Jerzy Łaska  Sp. j. Radomsko zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy na zadaniu Przebudowa drogi gminnej 

w m. Konradów 

13.577,71 

 

  
1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze   
 

 

Wyszczególnienie Kwota 

Nagrody jubileuszowe 17.700,00 

Inne, w tym: 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13-tka” 

 

99.930,50 



Razem 117.630,50 

 

  
1.16. inne informacje 
 

Zdaniem jednostki nie występują inne informacje istotnie wpływające na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej 

zaprezentowanej w bilansie 

2. 
 

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 
 

 

Wyszczególnienie Kwota 

Materiały 0 

Półprodukty i produkty w toku 0 

Produkty gotowe 0 

Towary 0 

Razem 0 

W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy  
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 

 
 

Koszt wytworzenia ogółem       w tym            odsetki                                 różnice kursowe 

0 0 0 

 

Jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie. Jednostka założyła, że w pozycji tej 

nie wykazuje środków trwałych w budowie realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia.   
2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły 

incydentalnie 

 
 

Wyszczególnienie Kwota 

Przychody o nadzwyczajnej wartości 

W tym: 

0 

Przychody incydentalne,w tym : 0 

Koszty o nadzwyczajnej wartości,  tym: 0 

Koszty incydentalne, tym: 0  

W jednostce w roku obrotowym nie wystąpiły koszty i przychody o nadzwyczajnej wartości i/lub charakterze incydentalnym  
2.4. informacja 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  
nie dotyczy jednostki 

2.5. inne informacje 
 

Na dzień 31.12.2021 r. w Urzędzie Gminy zatrudnionych było 28 osób, w tym kobiety 25. Pełnozatrudnionych były 22 

osoby; przeciętna liczba zatrudnionych wynosiła 23,7 etatów; 

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i 

finansowej oraz wynik finansowy jednostki 

 
Jednostce nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby  

w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki. 

 

                                                                                2022.03.31 

..................................... .................................. ..................................... 

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