
Zarządzenie Nr 43/11 

Wójta Gminy Ostróda 

z dnia 19 kwietnia 2011r. 

 

w sprawie: sprawozdania finansowego gminy za rok 2010 

 
 Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 
1240, z póź. zm.) zarządzam co następuje: 
 
 § 1. Przekazuję w załączeniu Radzie Gminy w Ostródzie sprawozdanie finansowe gminy składające się z: 

bilansu z wykonania budżetu gminy, bilansu jednostek budżetowych, zakładu budżetowego, łącznego rachunku 
zysków i strat jednostek budżetowych, zakładu budżetowego oraz łącznego zestawienia zmian w funduszach 
jednostek budżetowych, zakładu budżetowego. 
 
 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Wójt Gminy Ostróda 

Gustaw Marek Brzezin 

 
 
 
Sprawozdanie finansowe to zbiór danych księgowych, które dostarczają informacji o sytuacji majątkowej gminy. 
Zostało sporządzone w oparciu o prowadzone księgi rachunkowe, określone przez przyjętą politykę 
rachunkowości. Prezentuje ono skutki finansowe zdarzeń gospodarczych, jakie miały miejsce w gminie w roku 
2010. 
 
Sprawozdanie finansowe obejmuje: bilans z wykonania budżetu gminy, bilans jednostek budżetowych, zakładu 
budżetowego, rachunek zysków i strat jednostek budżetowych, zakładu budżetowego, zestawienie zmian w 
funduszu jednostek budżetowych, zakładu budżetowego. 
 
W bilansie z wykonania budżetu gminy wykazane są stany aktywów i pasywów na dzień kończący rok 2010 i rok 
poprzedni . Według zapisów standardowych aktywa obejmują środki pieniężne należności i rozliczenia. 
W zakres środków pieniężnych wykazanych w aktywach w łącznej wysokości 2.509.255 zł wchodzą: 
 
- środki pieniężne z tytułu subwencji oświatowej przekazane w grudniu na styczeń roku 2011 w wysokości 
852.730 zł 
 
- środki pieniężne przekazane na rachunek środków niewygasających na zadania przyjęte w planie finansowym 
do wykonania w 2011r. w wysokości 303.740 zł 
 
- środki niewykorzystanych dotacji do zwrotu w 2011 roku w wysokości 2.572 zł, do przekazania : podatek VAT-
1.139 zł, fundusz alimentacyjny-223 zł oraz wpłata na poczet kupna nieruchomości-3.112 zł, 
 
- środki wolne w wysokości 1.345.739 zł. 
 
Po stronie aktywów wykazane zostały należności w ogólnej kwocie w wysokości 175.452 zł , w zasadzie dotyczą 
dochodów roku 2010, a środki otrzymano w 2011r.: z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 
w wysokości 162.700 zł, z Urzędów Skarbowych w wysokości 1.785 zł oraz z tytułu rozliczeń podatku VAT i 
środków unijnych w wysokości 10.967 zł. Te środki powiększają stan środków wolnych, które po rozliczeniu 
wynoszą 1.521.191 zł. 
 
Strona bilansowa pasywa to przede wszystkim zobowiązania finansowe. Na koniec 2010 roku zobowiązania 
gminy długoterminowe wynosiły 12.062.220 zł, dotyczą w całości zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emisji 
obligacji. Pasywa to również niedobór budżetowy osiągnięty za rok 2010 w wysokości 3.102.012 zł oraz 
skumulowany niedobór budżetowy w wysokości 7.135.277 zł. 
 
W bilansie jednostki budżetowej wykonane aktywa i pasywa dotyczą zdarzeń gospodarczych ewidencjonowanych 
przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjnej oświaty (szkoły, przedszkola, gimnazja) oraz Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Największą pozycję po stronie aktywów stanowią środki trwałe. Ogólna wartość ewidencyjna 
(księgowa) netto na koniec 2010 roku wyniosła 62.582.910 zł. 
 
Na tę wartość składają się: 
 



- budowle – liniowe obejmujące sieci wodociągowe, kanalizację wraz z przepompowniami i oczyszczalniami o 
łącznej wartości 17.351.812 zł, 
 
chodniki, nawierzchnie dróg oraz place i parkingi o łącznej wartości 8.122.008 zł, baseny p.poż. i ogrodzenia o 
wartości 469.855 zł, 
 
- budynki –szkół, przedszkoli i gimnazjów o wartości 12.584.067 zł, świetlic o wartości 504.549 zł, wiaty 
przystankowe- 106.249 zł, budynek biurowy Urzędu Gminy wraz z gospodarczym o łącznej wartości 4.826.148 zł, 
budynki mieszkalne, gospodarcze, domy przedpogrzebowe o łącznej wartości 3.196.346 zł, 
 
- urządzenia techniczne o łącznej wartości 675.674 zł, w tym urządzenia OSP (motopompy, aparaty oddymiające, 
wentylatory, zestawy ratownictwa drogowego) na kwotę łączną 105.335 zł, aparatura oświetlenia ulicznego na 
kwotę 221.766 zł, urządzenia techniczne jednostek oświatowych- 255.772 zł oraz komputery, zbiorniki na paliwo, 
urządzenia hydroforni na łączną kwotę 92.801 zł, 
 
- środki transportu na kwotę łączną 526.399 zł, z tego 18 samochodów OSP o wartości 484.981 zł oraz BUS 
Urzędu Gminy – 41.419 zł, 
 
- pozostałe wyposażenie, tj. kserokopiarki na kwotę 15.356 ł, 
 
- grunty gminne zajęte m. in.: pod grogami, cmentarzami, budynkami, budowlami o wartości 14.204.447 zł. 
 
Drugą pozycją wykonaną w aktywach są poniesione nakłady finansowane na realizację zadań inwestycyjnych, 
które nie zostały zakończone i rozliczone. Ogólna wartość nierozliczona wyniosła 14.257.179 zł i w przeważającej 
części dotyczy zadań inwestycyjnych wieloletnich współfinansowanych środkami unijnymi, takich jak 
„Aglomeracja Samborowo” i „Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w Lubajnach”. 
Wśród aktywów tzw. trwałych należy wymienić długoterminowe należności, które są należne gminie z tytułu 
zaległości w podatkach, które są zapisane na hipotekę na majątku podatnika w łącznej wysokości 732.690 zł, z 
tytułu kupna mienia w systemie ratalnym w wysokości 330.699 zł. 
Długoterminowe aktywa finansowe to również udziały gminy w Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego w Olsztynie w wysokości 10.000 zł. 
 
Aktywa tzw. obrotowe to: zapasy materiałowe, należności krótkoterminowe oraz środki pieniężne. 
Na koniec 2010r. wartość ewidencyjna stanu zapasów magazynowych wyniosła łącznie 124.940 zł, a dotyczyła w 
przeważającej części stanów magazynowych z tytułu zakupu materiału grzewczego w placówkach oświatowych. 
Dość pokaźną kwotę stanowią należności krótkoterminowe. Łączna ich wartość wyniosła 5.046.461 zł z tego: 
2.722.396 zł dotyczą należnego funduszu alimentacyjnego, 821.538 zł z tytułu zaległości w podatkach należnych 
gminie (rolny, od nieruchomości, od środków transportowych) w kwocie 1.495.341 zł należne od pracowników 
placówek oświatowych, Urzędu Gminy oraz GOPS, zwroty z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych 
udzielonych w ramach zakładowego funduszu socjalnego. 
Na środki pieniężne wykazane w łącznej kwocie 692.331 zł składają się: środki funduszu socjalnego w wysokości 
607.930 zł i złożone depozyty jako zabezpieczenia należytego wykonania umów oraz kaucje w wysokości 84.401 
zł. 
 
Druga strona bilansowa obejmuje pasywa, inaczej nazywane funduszami tj. źródła finansowania z podziałem na: 
kapitały własne i zobowiązania. 
 
Na koniec 2010 roku jednostki budżetowe łącznie posiadały 4.651.908 zł zobowiązań krótkoterminowych, które 
zostały w większości pokryte ze środków budżetu roku 2011. Zobowiązania te dotyczyły: składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne naliczane od wynagrodzeń pracowników za miesiąc grudzień 2010r. w 
wysokości łącznej 634.982 zł, naliczenia dodatkowych wynagrodzeń za rok 2010 – 1.279.344 zł, naliczany 
podatek dochodowy od wynagrodzeń osób fizycznych w wysokości 73.849 zł, należny fundusz alimentacyjny - 
1.123.613 zł, wykonanych usług zwłaszcza odśnieżania dróg gminnych – 235.606 zł, zaliczki alimentacyjne w 
wysokości 1.220.114 zł. 
 
Łączna wielkość funduszu świadczeń socjalnych we wszystkich jednostkach wyniosła 2.092.108 zł, w tym w 
jednostkach oświatowych – 1.828.793 zł. 
Fundusz jednostki budżetowej pełni rolę „porządkową” i informacyjną. Informuje o stanie równowartości majątku 
trwałego i obrotowego jednostki. Łączny fundusz na koniec roku 2010 wyniósł 76.706.971 zł w przeważającej 
części dotyczy majątku trwałego. Fundusz jednostki nie jest podstawą do analiz i szacowania zdolności 
kredytowej jednostki. 
 
W bilansie zysków i strat jednostki wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obciążenia 
wyniku finansowego. 
 
Przychody jednostek budżetowych to przede wszystkim dochody gminy odnoszone na konto pozostałych 
dochodów budżetowych. Łączna ich wielkość za rok 2010 wyniosła 50.388.912 zł. 



Wykazane koszty jednostek w bilansie na koniec 2010r. wyniosły 39.544.974 zł dotyczą w całości działalności 
bieżącej. Są odzwierciedleniem kosztów operacyjnych podzielonych rodzajowo. Największą pozycję stanowią 
koszty wynagrodzeń wszystkich pracowników sfery budżetowej w gminie, łączną ich wielkość to 14.737.743 zł. 
Drugą pozycję kosztową stanowiły świadczenia społeczne (zasiłki, zapomogi, świadczenia na rzecz osób 
fizycznych) w łącznej wysokości 9.664.781 zł. Kolejna pozycja kosztowa to zakup usług obcych (remontowa, 
transportowa, telefoniczna itp.) – na łączną kwotę 4.022.369 zł. Łączne koszty związane z odprowadzeniem 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od należnych wynagrodzeń wyniosły 3.973.889 zł. Koszty 
poniesione na zakup materiałów i energii łącznie wyniosły 2.991.836 zł. W 2010 roku zostały poniesione koszty 
związane z odprowadzeniem podatku VAT w wysokości 281.469 zł. Pozostałe koszty rodzajowe w wysokości 
1.000.056 zł dotyczą wypłat kosztów podróży, diet, ubezpieczeń majątku. 
 
Ważnymi elementami w tym zestawieniu są: przychody finansowe, które w 2010 roku wyniosły 112.165 zł a 
pochodziły z odsetek (od środków deponowanych w banku i nieterminowego uiszczania należności 
budżetowych), ale także i koszty finansowe w wysokości 354.725 zł poniesione na obsługę długu gminy. 
Wskazane przychody i koszty jednostek składają się na wynik finansowy, którego wartość na koniec 2010 roku 
wyniosła 13.465.190 zł. 
Wynik finansowy gminy w dużym stopniu uzależniony jest od ponoszonych kosztów. Poziom kosztów 
operacyjnych działalności bieżącej jest jednym z najważniejszych mierników oceny efektywności jednostki. 
Zestawienie zmian w funduszu jednostki jest prezentacją zmian, jakie nastąpiły w poszczególnych składnikach 
funduszu. Są przedstawiane elementy zwiększające fundusz i zmniejszające stan funduszu. Na początek roku 
2010 łączny stan funduszu jednostek budżetowych wynosił 58.755.499 zł. 
Zwiększenia dokonane w ciągu roku 2010 wynosiły 101.371.514 zł. Były dokonane w wyniku: poniesionych 
wydatków w wysokości 53.518.970 zł, otrzymanych z budżetu gminy dotacji na zadania inwestycyjne w 
wysokości 14.744.232 zł, otrzymanych nieodpłatnie środki trwałych w wysokości 456.059 zł (pozyskanych w 
przeważającej części z Agencji Nieruchomości w postaci działek gruntowych), przeniesienie zysku bilansowego 
za 2009 rok w wysokości 30.568,730,33. 
Ogółem zmniejszenie funduszu w 2010 roku wyniosło 96.885.232 zł. Na zmniejszenie funduszu wpływały 
następujące elementy: przeniesienie straty bilansowej za rok 2009 w wysokości 24.107.523 zł, osiągnięte 
dochody budżetowe w wysokości 50.225.120 zł, przekazane dotacje (między innymi instytucjom kultury, szkołach 
niepublicznych, przedszkolach niepublicznych, schroniskach dla zwierząt, komunikacja miejskiej) i środki na 
zadania inwestycyjne własne w łącznej wysokości 16.880.455 zł, pokrycie amortyzacji w wysokości 2.840.485 zł, 
sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w wysokości łącznej 754.546 zł. 
Dokonane zmniejszenia i zwiększenia ukształtowały się na koniec 2010 roku ostateczną wielkość funduszu 
jednostki na poziomie 76.706.971 zł. 



Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul.Jana III Sobieskiego 1

Urząd Gminy Ostróda

Numer identyfikacyjny REGON

510743255     

BILANS  
z wykonania budżetu
państwa, jednostki   

samorządu terytorialnego

Adresat:

14-100 OSTRÓDA
E8668680BE4C17CD

Regionalna Izba Obrachunkowa w 
Olsztynie

sporządzony na 
31-12-2010 r.

Gmina OSTRÓDA

dzień

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik) (minister,członkowie zarządu)rok, miesiąc, dzień
E8668680BE4C17CD 

2011-03-30

BeSTia

AKTYWA Stan na początek 
roku

Stan na koniec 
roku PASYWA Stan na początek 

roku
Stan na koniec 

roku

I Środki pienięże 2 964 816,71 2 509 254,69 I Zobowiązania 8 919 976,16 12 344 402,88

I.1 Środki pieniężne 2 964 816,71 2 509 254,69 I.1 Zobowiązania

 

finansowe 8 888 254,71 12 337 356,69

I.1.1 Środki pieniężne

 

budżetu 2 964 816,71 2 509 254,69 I.1.1 Krótkoterminowe

 

(do 12 miesięcy) 137 189,25 275 136,52

I.1.2 Środki pieniężne

 

funduszy pomocowych 0,00 0,00 I.1.2 Długoterminowe

 

(powyżej 12 miesięcy) 8 751 065,46 12 062 220,17

I.1.3 Pozostałe środki

 

pieniężne 0,00 0,00 I.2 Zobowiązania wobec

 

budżetów 29 093,51 3 934,38

II Należności i

 

rozliczenia 132 803,50 175 452,43 I.3 Pozostałe

 

zobowiązania 2 627,94 3 111,81

II.1 Należności

 

finansowe 0,00 0,00 II Aktywa netto budżetu -6 531 146,70 -10 237 289,24

II.1.1 Krótkoterminowe

 

(do 12 miesięcy) 0,00 0,00
II.1 Nadwyżka (+) lub
 

niedobór (-) wykonania

 

budżetu
-5 257 943,13 -3 405 751,74

II.1.2 Długoterminowe

 

(powyżej 12 miesięcy) 0,00 0,00 II.1.1 Nadwyżka budżetu

 

(+) 0,00 0,00

II.2 Należności od

 

budżetów 132 785,43 165 041,51 II.1.2 Niedobór budżetu

 

(-) -4 653 812,33 -3 102 011,74

II.3 Pozostałe

 

należności i rozliczenia 18,07 10 410,92 II.1.3 Niewykonane

 

wydatki (-) -604 130,80 -303 740,00

III Inne aktywa 137 189,25 275 136,52
II.1.4 Wynik na
 

funduszach 
pomocowych (+,-)

0,00 0,00

 II.2 Wynik na operacjach

 

niekasowych (+,-) 0,00 0,00

 II.3 Rezerwa na

 

niewygasające wydatki 604 130,80 303 740,00

 
II.4 Fundusze
 

pomocowe (bez pozycji

 

1.4)
0,00 0,00

 II.5 Środki z prywatyzacji 0,00 0,00

 

II.6 Skumulowana
 

nadwyżka lub niedobór

 

na zasobach budżetu (+,
-)

-1 877 334,37 -7 135 277,50

 III Inne pasywa 845 980,00 852 730,00



(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik) (minister,członkowie zarządu)rok, miesiąc, dzień
E8668680BE4C17CD 

2011-03-30

BeSTia

Suma aktywów 3 234 809,46 2 959 843,64 Suma pasywów 3 234 809,46 2 959 843,64

Informacje uzupełniające:



Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul.Jana III Sobieskiego 1

Urząd Gminy Ostróda

Numer identyfikacyjny REGON

510743255     

BILANS  

Adresat:

14-100 OSTRÓDA
40171AF366029152

Regionalna Izba Obrachunkowa w 
Olsztynie

na dzień 31-12-2010 r.

jednostki budżetowej 

sporządzony

(główny księgowy) (kierownik jednostki)(rok, miesiąc, dzień)
40171AF366029152 

2011-04-15

BeSTia

AKTYWA Stan na początek 
roku

Stan na koniec 
roku PASYWA Stan na początek 

roku
Stan na koniec 

roku

A Aktywa trwałe 66 295 239,92 77 917 953,43 A Fundusz 65 216 705,86 76 706 971,12

A.I Wartości 
niematerialne i prawne 23 523,03 4 466,24 A.I Fundusz jednostki 58 755 498,91 63 241 781,04

A.II Rzeczowe aktywa

 

trwałe 65 345 468,54 76 840 088,97 A.II Wynik finansowy

 

netto 6 461 206,95 13 465 190,08

A.II.1 Środki trwałe 62 468 785,55 62 582 910,05 A.II.1.1 Zysk netto (+) 30 568 730,33 39 229 320,36

A.II.1.1 Grunty 14 075 911,48 14 204 446,97 A.II.1.2 Strata netto (-) -24 107 523,38 -25 764 130,28

A.II.1.2 Budynki, lokale i
 

obiekty inżynierii lądowej

 

i wodnej
46 920 651,94 47 161 033,58 A.III Nadwyżka środków

 

obrotowych (-) 0,00 0,00

A.II.1.3 Urządzenia

 

techniczne i maszyny 759 144,73 675 674,04 A.IV Odpisy z wyniku

 

finansowego (-) 0,00 0,00

A.II.1.4 Środki

 

transportu 687 778,84 526 399,65
A.V Fundusz mienia
 

zlikwidowanych

 

jednostek
0,00 0,00

A.II.1.5 Inne środki

 

trwałe 25 298,56 15 355,81 A.VI Inne 0,00 0,00

A.II.2 Inwestycje
 

rozpoczęte (środki

 

trwałe w budowie)
2 876 682,99 14 257 178,92 B Fundusz celowe 207 578,86 0,00

A.II.3 Środki przekazane

 

na poczet inwestycji 0,00 0,00
B.1.1 Terenowy
 

Fundusz Ochrony

 

Gruntów Rolnych
0,00 0,00

A.III Należności

 

długoterminowe 916 248,35 1 063 398,22

B.1.2 Wojewódzki
 

Fundusz Gospodarki

 

Zasobem Geodezyjnym

 

i Kartograficznym

0,00 0,00

A.IV Długoterminowe

 

aktywa finansowe 10 000,00 10 000,00 B.1.3 Fundusz Socjalny

 

Wsi 0,00 0,00

A.IV.1.1 Akcje i udziały 10 000,00 10 000,00

B.1.4 Powiatowy
 

Fundusz Gospodarki

 

Zasobem Geodezyjnym

 

i Kartograficznym

0,00 0,00

A.IV.1.2 Papiery

 

wartościowe 
długoterminowe

0,00 0,00

B.1.5 Gminny Fundusz
 

Gospodarki Zasobem

 

Geodezyjnym i

 

Kartograficznym

0,00 0,00

A.IV.1.3 Inne

 

długoterminowe aktywa

 

finansowe
0,00 0,00

B.1.6 Powiatowy
 

Fundusz Ochrony

 

Środowiska i 
Gospodarki Wodnej

0,00 0,00

A.V Wartość mienia
 

zlikwidowanych

 

jednostek
0,00 0,00

B.1.7 Gminny Fundusz
 

Ochrony Środowiska i

 

Gospodarki Wodnej
207 578,86 0,00



(główny księgowy) (kierownik jednostki)(rok, miesiąc, dzień)
40171AF366029152 

2011-04-15

BeSTia

B Aktywa obrotowe 5 010 773,17 5 863 733,17 C Zobowiązania

 

długoterminowe 0,00 0,00

B.I Zapasy 94 147,21 124 940,40
D Zobowiązania
 

krótkoterminowe i

 

fundusze specjalne
5 804 403,37 6 744 016,52

B.I.1.1 Materiały 93 887,52 124 719,20 D.I Zobowiązania

 

krótkoterminowe 3 754 049,90 4 651 908,27

B.I.1.2 Półprodukty i

 

produkty w toku 0,00 0,00 D.I.1.1 Zobowiązania z

 

tytułu dostaw i usług 242 239,84 235 605,95

B.I.1.3 Produkty gotowe 0,00 0,00 D.I.1.2 Zobowiązania

 

według budżetów 584 689,22 1 197 461,66

B.I.1.4 Towary 259,69 221,20
D.I.1.3 Zobowiązania z
 

tytułu ubezpieczeń

 

społecznych
548 919,06 634 982,45

B.II Należności

 

krótkoterminowe 4 080 907,91 5 046 461,09 D.I.1.4 Zobowiązania z

 

tytułu wynagrodzeń 1 052 232,95 1 279 343,53

B.II.1.1 Należności z

 

tytułu dostaw i usług 629,38 7 185,71 D.I.1.5 Pozostałe

 

zobowiązania 1 236 166,77 1 220 113,82

B.II.1.2 Należności od

 

budżetów 0,00 0,00

D.I.1.6 Sumy obce
 

(depozytowe,

 

zabezpieczenie

 

wykonania umów)

89 764,56 84 400,86

B.II.1.3 Należności z

 

tytułu ubezpieczeń

 

społecznych
0,00 0,00

D.I.1.7 Rozliczenia z
 

tytułu środków na

 

wydatki budżetowe i z

 

tytułu dochodów

 

budżetowych

37,50 0,00

B.II.1.4 Pozostałe

 

należności 4 080 278,53 5 039 275,38 D.I.1.8 Rezerwy na

 

zobowiązania 0,00 0,00

B.II.1.5 Rozliczenia z
 

tytułu środków na

 

wydatki budżetowe i z

 

tytułu dochodów

 

budżetowych

0,00 0,00 D.II Fundusze specjalne 2 050 353,47 2 092 108,25

B.III Środki pieniężne 835 718,05 692 331,68
D.II.1.1 Zakładowy
 

fundusz świadczeń

 

socjalnych
2 050 353,47 2 092 108,25

B.III.1.1 Środki

 

pieniężne w kasie 0,00 0,00 D.II.1.2 Inne fundusze 0,00 0,00

B.III.1.2 Środki
 

pieniężne na

 

rachunkach bankowych
835 718,05 692 331,08 E Rozliczenia 

międzyokresowe 77 325,00 330 698,96

B.III.1.3 Inne środki

 

pieniężne 0,00 0,60
E.I Rozliczenia
 

międzyokresowe

 

przychodów
77 325,00 330 698,96

B.IV Krótkoterminowe

 

papiery wartościowe 0,00 0,00 E.II Inne rozliczenia

 

międzyokresowe 0,00 0,00

B.V Rozliczenia

 

międzyokresowe 0,00 0,00 F Inne pasywa 0,00 0,00

C Inne aktywa 0,00 0,00  

Suma aktywów 71 306 013,09 83 781 686,60 Suma pasywów 71 306 013,09 83 781 686,60

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio

o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
 



(główny księgowy) (kierownik jednostki)(rok, miesiąc, dzień)
40171AF366029152 

2011-04-15

BeSTia

Symbol Opis Wartość
1 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 288 552,81
1 Umorzenie wartości niemateriałnych i prawnych 0,00
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 1 314,00
2 Umorzenie środków trwałych 27 483 772,93
2. Umorzenie środków trwałych 52 208,45
3 Umorzenie pozostałych  środków trwałych  i wyposażenia 195 371,84
3 Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 3 731 238,81
3 Umorzenie pozostałych środków  trwałych i wyposażenia 85 662,36
3 Umorzenie pozostałych środków trwałych i wposażenia 282 073,91
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia

 
46 087,87

4 Odpisy aktualizujące nalezności 0,00
4 Odpisy aktualizujące należności 662 710,73
4. Odpisy aktualizujące należności

 
0,00

5 Umorzenie księgozbioru 83 359,55



Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul.Jana III Sobieskiego 1

Urząd Gminy Ostróda

Numer identyfikacyjny REGON

510743255     

BILANS  

Adresat:

14-100 OSTRÓDA
13DEA77BBEF4702C

Regionalna Izba Obrachunkowa w 
Olsztynie

na dzień 31-12-2010 r.

zakładu budżetowego 

sporządzony

(główny księgowy) (kierownik jednostki)(rok, miesiąc, dzień)
13DEA77BBEF4702C 

2011-04-15

BeSTia

AKTYWA Stan na początek 
roku

Stan na koniec 
roku PASYWA Stan na początek 

roku
Stan na koniec 

roku

A Aktywa trwałe 130 399,84 191 789,47 A Fundusz 147 399,84 264 805,95

A.I Wartości 
niematerialne i prawne 26 189,20 12 413,08 A.I Fundusz jednostki 130 399,84 189 773,08

A.II Rzeczowe aktywa

 

trwałe 104 210,64 179 376,39 A.II Wynik finansowy

 

netto 75 889,14 86 049,35

A.II.1 Środki trwałe 104 210,64 157 271,84 A.II.1.1 Zysk netto (+) 75 889,14 86 049,35

A.II.1.1 Grunty 0,00 0,00 A.II.1.2 Strata netto (-) 0,00 0,00

A.II.1.2 Budynki, lokale i
 

obiekty inżynierii lądowej

 

i wodnej
6 038,02 9 985,60 A.III Nadwyżka środków

 

obrotowych (-) -58 889,14 -11 016,48

A.II.1.3 Urządzenia

 

techniczne i maszyny 48 050,44 81 690,70 A.IV Odpisy z wyniku

 

finansowego (-) 0,00 0,00

A.II.1.4 Środki

 

transportu 46 269,72 62 513,60
A.V Fundusz mienia
 

zlikwidowanych

 

jednostek
0,00 0,00

A.II.1.5 Inne środki

 

trwałe 3 852,46 3 081,94 A.VI Inne 0,00 0,00

A.II.2 Inwestycje
 

rozpoczęte (środki

 

trwałe w budowie)
0,00 22 104,55 B Fundusz celowe 0,00 0,00

A.II.3 Środki przekazane

 

na poczet inwestycji 0,00 0,00
B.1.1 Terenowy
 

Fundusz Ochrony

 

Gruntów Rolnych
0,00 0,00

A.III Należności

 

długoterminowe 0,00 0,00

B.1.2 Wojewódzki
 

Fundusz Gospodarki

 

Zasobem Geodezyjnym

 

i Kartograficznym

0,00 0,00

A.IV Długoterminowe

 

aktywa finansowe 0,00 0,00 B.1.3 Fundusz Socjalny

 

Wsi 0,00 0,00

A.IV.1.1 Akcje i udziały 0,00 0,00

B.1.4 Powiatowy
 

Fundusz Gospodarki

 

Zasobem Geodezyjnym

 

i Kartograficznym

0,00 0,00

A.IV.1.2 Papiery

 

wartościowe 
długoterminowe

0,00 0,00

B.1.5 Gminny Fundusz
 

Gospodarki Zasobem

 

Geodezyjnym i

 

Kartograficznym

0,00 0,00

A.IV.1.3 Inne

 

długoterminowe aktywa

 

finansowe
0,00 0,00

B.1.6 Powiatowy
 

Fundusz Ochrony

 

Środowiska i 
Gospodarki Wodnej

0,00 0,00

A.V Wartość mienia
 

zlikwidowanych

 

jednostek
0,00 0,00

B.1.7 Gminny Fundusz
 

Ochrony Środowiska i

 

Gospodarki Wodnej
0,00 0,00



(główny księgowy) (kierownik jednostki)(rok, miesiąc, dzień)
13DEA77BBEF4702C 

2011-04-15

BeSTia

B Aktywa obrotowe 349 757,35 398 190,12 C Zobowiązania

 

długoterminowe 0,00 0,00

B.I Zapasy 281,62 1 872,83
D Zobowiązania
 

krótkoterminowe i

 

fundusze specjalne
332 757,35 325 173,64

B.I.1.1 Materiały 281,62 1 872,83 D.I Zobowiązania

 

krótkoterminowe 332 757,35 325 173,64

B.I.1.2 Półprodukty i

 

produkty w toku 0,00 0,00 D.I.1.1 Zobowiązania z

 

tytułu dostaw i usług 207 366,82 214 879,63

B.I.1.3 Produkty gotowe 0,00 0,00 D.I.1.2 Zobowiązania

 

według budżetów 62 688,14 4 660,00

B.I.1.4 Towary 0,00 0,00
D.I.1.3 Zobowiązania z
 

tytułu ubezpieczeń

 

społecznych
27 910,19 16 124,95

B.II Należności

 

krótkoterminowe 262 817,16 301 517,43 D.I.1.4 Zobowiązania z

 

tytułu wynagrodzeń 33 592,95 89 509,06

B.II.1.1 Należności z

 

tytułu dostaw i usług 200 737,37 244 458,75 D.I.1.5 Pozostałe

 

zobowiązania 1 199,25 0,00

B.II.1.2 Należności od

 

budżetów 60 423,71 57 058,68

D.I.1.6 Sumy obce
 

(depozytowe,

 

zabezpieczenie

 

wykonania umów)

0,00 0,00

B.II.1.3 Należności z

 

tytułu ubezpieczeń

 

społecznych
0,00 0,00

D.I.1.7 Rozliczenia z
 

tytułu środków na

 

wydatki budżetowe i z

 

tytułu dochodów

 

budżetowych

0,00 0,00

B.II.1.4 Pozostałe

 

należności 1 656,08 0,00 D.I.1.8 Rezerwy na

 

zobowiązania 0,00 0,00

B.II.1.5 Rozliczenia z
 

tytułu środków na

 

wydatki budżetowe i z

 

tytułu dochodów

 

budżetowych

0,00 0,00 D.II Fundusze specjalne 0,00 0,00

B.III Środki pieniężne 76 801,30 88 269,73
D.II.1.1 Zakładowy
 

fundusz świadczeń

 

socjalnych
0,00 0,00

B.III.1.1 Środki

 

pieniężne w kasie 888,12 0,00 D.II.1.2 Inne fundusze 0,00 0,00

B.III.1.2 Środki
 

pieniężne na

 

rachunkach bankowych
75 913,18 88 269,73 E Rozliczenia 

międzyokresowe 0,00 0,00

B.III.1.3 Inne środki

 

pieniężne 0,00 0,00
E.I Rozliczenia
 

międzyokresowe

 

przychodów
0,00 0,00

B.IV Krótkoterminowe

 

papiery wartościowe 0,00 0,00 E.II Inne rozliczenia

 

międzyokresowe 0,00 0,00

B.V Rozliczenia

 

międzyokresowe 9 857,27 6 530,13 F Inne pasywa 0,00 0,00

C Inne aktywa 0,00 0,00  

Suma aktywów 480 157,19 589 979,59 Suma pasywów 480 157,19 589 979,59

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio

o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
 



(główny księgowy) (kierownik jednostki)(rok, miesiąc, dzień)
13DEA77BBEF4702C 

2011-04-15

BeSTia

Symbol Opis Wartość
1. umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 15 139,22
2. umorzenie środków trwałych 40 859,61
3. umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 161 419,77
4. odpisy aktualizujące należności 28 420,47



Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul.Jana III Sobieskiego 1

Urząd Gminy Ostróda

Numer identyfikacyjny REGON

510743255     

Rachunek zysków i strat jednos tki
(wariant porównawczy)

Adresat:

14-100 OSTRÓDA

C0624538E935F63A

Regionalna Izba Obrachunkowa w 
Olsztynie

na dzień 31-12-2010 r.

Sprawozdanie łączne jednostek 
budżetowych

sporządzony na

(główny księgowy) (kierownik jednostki)(rok, miesiąc, dzień)
C0624538E935F63A 

2011-04-15

BeSTia

Stan na koniec 
roku poprzedniego

Stan na koniec roku 
bieżącego

A. 40 216 746,97 50 388 912,48Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

I. 0,00 0,00Przychody netto ze sprzedaży produktów

1. 0,00 0,00w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na
 

pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)

II. 0,00 0,00Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie -
 

wartość ujemna)

III. 0,00 0,00Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

IV. 0,00 0,00Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

V. 40 216 746,97 50 388 912,48Pozostałe dochody budżetowe

B. 36 535 183,77 39 544 973,60Koszty działalności operacyjnej

I. 2 729 452,39 2 840 485,04Amortyzacja

II. 2 621 613,79 2 991 835,80Zużycie materiałów i energii

III. 3 366 781,99 4 022 368,55Usługi obce

IV. 37 667,67 281 469,49Podatki i opłaty

V. 14 140 477,98 14 737 743,08Wynagrodzenia

VI. 3 693 246,54 3 973 888,68Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

VII. 971 318,66 1 000 055,83Pozostałe koszty rodzajowe

VIII. 0,00 0,00Wartość sprzedanych towarów i materiałów

IX. 0,00 0,00Udzielone dotacje

X. 8 691 596,72 9 664 780,53Inne świadczenia finansowane z budżetu

XI. 283 028,03 32 346,60Pozostałe obciązenia

C. 3 681 563,20 10 843 938,88Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)

D. 2 752 805,15 2 864 409,08Pozostałe przychody operacyjne

I. 0,00 0,00Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II. 0,00 0,00Dotacje

III. 2 729 452,39 2 840 485,04Pokrycie amortyzacji

IV. 23 352,76 23 924,04Inne przychody operacyjne



(główny księgowy) (kierownik jednostki)(rok, miesiąc, dzień)
C0624538E935F63A 

2011-04-15

BeSTia

E. 2 194,29 443,37Pozostałe koszty operacyjne

I. 0,00 0,00Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i
 

dochodów własnych jednostek budżetowych

II. 2 194,29 443,37Pozostałe koszty operacyjne

F. 6 432 174,06 13 707 904,59Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

G. 31 415,39 112 164,99Przychody finansowe

I. 0,00 0,00Dywidendy i udziały w zyskach

II. 31 360,98 112 164,99Odsetki

III. 54,41 0,00Inne

H. 0,00 354 724,50Koszty finansowe

I. 0,00 354 573,62Odsetki

II. 0,00 150,88Inne

I. 6 463 589,45 13 465 345,08Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)

J. -2 382,50 -155,00Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)

I. 0,00 0,00Zyski nadzwyczajne

II. 2 382,50 155,00Straty nadzwyczajne

K. 6 461 206,95 13 465 190,08Zysk (strata) brutto (I +- J)

L. 0,00 0,00Podatek dochodowy

M. 0,00 0,00Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  oraz
 

nadwyżki środków obrotowych

N. 6 461 206,95 13 465 190,08Zysk (strata) netto (K - L - M)



Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul.Jana III Sobieskiego 1

Urząd Gminy Ostróda

Numer identyfikacyjny REGON

510743255     

Rachunek zysków i strat jednos tki
(wariant porównawczy)

Adresat:

14-100 OSTRÓDA

C6C6F3D130935932

Regionalna Izba Obrachunkowa w 
Olsztynie

na dzień 31-12-2010 r.

Sprawozdanie łączne zakładów 
budżetowych

sporządzony na

(główny księgowy) (kierownik jednostki)(rok, miesiąc, dzień)
C6C6F3D130935932 

2011-04-15

BeSTia

Stan na koniec 
roku poprzedniego

Stan na koniec roku 
bieżącego

A. 944 243,49 3 579 075,21Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

I. 944 243,49 3 579 075,21Przychody netto ze sprzedaży produktów

1. 277 300,00 0,00w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na
 

pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)

II. 0,00 0,00Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie -
 

wartość ujemna)

III. 0,00 0,00Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

IV. 0,00 0,00Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

V. 0,00 0,00Pozostałe dochody budżetowe

B. 860 774,11 3 490 377,71Koszty działalności operacyjnej

I. 3 626,69 41 436,16Amortyzacja

II. 214 427,18 834 021,91Zużycie materiałów i energii

III. 421 481,45 1 592 359,26Usługi obce

IV. 19 835,94 68 605,25Podatki i opłaty

V. 160 647,01 768 131,62Wynagrodzenia

VI. 34 621,02 165 979,70Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

VII. 6 134,82 19 843,81Pozostałe koszty rodzajowe

VIII. 0,00 0,00Wartość sprzedanych towarów i materiałów

IX. 0,00 0,00Udzielone dotacje

X. 0,00 0,00Inne świadczenia finansowane z budżetu

XI. 0,00 0,00Pozostałe obciązenia

C. 83 469,38 88 697,50Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)

D. 3 627,38 58 360,46Pozostałe przychody operacyjne

I. 0,00 0,00Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II. 0,00 0,00Dotacje

III. 3 626,69 41 436,16Pokrycie amortyzacji

IV. 0,69 16 924,30Inne przychody operacyjne



(główny księgowy) (kierownik jednostki)(rok, miesiąc, dzień)
C6C6F3D130935932 

2011-04-15

BeSTia

E. 0,00 44 819,24Pozostałe koszty operacyjne

I. 0,00 24 919,40Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i
 

dochodów własnych jednostek budżetowych

II. 0,00 19 899,84Pozostałe koszty operacyjne

F. 87 096,76 102 238,72Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

G. 142,38 8 384,60Przychody finansowe

I. 0,00 0,00Dywidendy i udziały w zyskach

II. 142,38 8 384,60Odsetki

III. 0,00 0,00Inne

H. 0,00 56,48Koszty finansowe

I. 0,00 0,00Odsetki

II. 0,00 56,48Inne

I. 87 239,14 110 566,84Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)

J. 0,00 1 229,51Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)

I. 0,00 1 229,51Zyski nadzwyczajne

II. 0,00 0,00Straty nadzwyczajne

K. 87 239,14 111 796,35Zysk (strata) brutto (I +- J)

L. 11 350,00 25 747,00Podatek dochodowy

M. 0,00 0,00Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  oraz
 

nadwyżki środków obrotowych

N. 75 889,14 86 049,35Zysk (strata) netto (K - L - M)



Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul.Jana III Sobieskiego 1

Urząd Gminy Ostróda

Numer identyfikacyjny REGON

510743255     

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Adresat:

14-100 OSTRÓDA

E946C5AE5CFEE329

Regionalna Izba Obrachunkowa w 
Olsztynie

na dzień 31-12-2010 r.

Sprawozdanie łączne jednostek 
budżetowych

sporządzone na

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

E946C5AE5CFEE329 

2011-04-15

BeSTia

Stan na koniec 
roku poprzedniego

Stan na koniec roku 
bieżącego

I. 52 170 585,20 58 755 498,91Fundusz jednostki na początku okresu (BO)

II. 84 228 756,83 101 371 513,97Zwiększenie funduszu (z tytułu)

II.1. 29 537 210,46 30 568 730,33Zysk bilansowy za rok ubiegły

II.2. 44 721 972,73 53 518 969,88Zrealizowane wydatki budżetowe

II.3. 8 952 349,09 14 744 231,54Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje

II.4. 0,00 0,00Aktualizacja środków trwałych

II.5. 1 017 224,55 2 533 161,08Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje

II.6. 0,00 0,00Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek

II.7. 0,00 0,00Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

II.8. 0,00 0,00Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

II.9. 0,00 6 421,14Inne zwiększenia

III. 77 643 843,12 96 885 231,84Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

III.1. 21 888 697,24 24 107 523,38Strata za rok ubiegły

III.2. 40 015 483,71 50 225 120,21Zrealizowane dochody budżetowe

III.3. 0,00 0,00Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

III.4. 11 250 611,75 16 880 455,06Dotacje i środki na inwestycje

III.5. 2 729 452,39 2 840 485,04Pokrycje amortyzacji

III.6. 0,00 0,00Aktualizacja środków trwałych

III.7. 1 746 617,03 2 654 394,42Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji

III.8. 0,00 0,00Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek

III.9. 0,00 0,00Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

III.10. 12 981,00 177 253,73Inne zmniejszenia

IV. 58 755 498,91 63 241 781,04Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)

V. 6 461 206,95 13 465 190,08Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

V.1. 30 568 730,33 39 229 320,36zysk netto



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

E946C5AE5CFEE329 

2011-04-15

BeSTia

V.2. -24 107 523,38 -25 764 130,28strata netto (-)

VI. 0,00 0,00
Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka
 

środków obrotowych zakładków budżetowych, odpisy z wyniku

 

finansowego gospodarstw pomocnicznych jednostek budżetowych

VII. 65 216 705,86 76 706 971,12Fundusz (poz. IV+,-V-VI)



Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul.Jana III Sobieskiego 1

Urząd Gminy Ostróda

Numer identyfikacyjny REGON

510743255     

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Adresat:

14-100 OSTRÓDA

20DF990D68F8B8C6

Regionalna Izba Obrachunkowa w 
Olsztynie

na dzień 31-12-2010 r.

Sprawozdanie łączne zakładów 
budżetowych

sporządzone na

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

20DF990D68F8B8C6 

2011-04-15

BeSTia

Stan na koniec 
roku poprzedniego

Stan na koniec roku 
bieżącego

I. 0,00 130 399,84Fundusz jednostki na początku okresu (BO)

II. 134 026,53 159 698,54Zwiększenie funduszu (z tytułu)

II.1. 0,00 75 889,14Zysk bilansowy za rok ubiegły

II.2. 0,00 0,00Zrealizowane wydatki budżetowe

II.3. 72 556,01 83 809,40Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje

II.4. 0,00 0,00Aktualizacja środków trwałych

II.5. 61 470,52 0,00Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje

II.6. 0,00 0,00Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek

II.7. 0,00 0,00Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

II.8. 0,00 0,00Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

II.9. 0,00 0,00Inne zwiększenia

III. 3 626,69 100 325,30Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

III.1. 0,00 0,00Strata za rok ubiegły

III.2. 0,00 0,00Zrealizowane dochody budżetowe

III.3. 0,00 58 889,14Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

III.4. 0,00 0,00Dotacje i środki na inwestycje

III.5. 3 626,69 41 436,16Pokrycje amortyzacji

III.6. 0,00 0,00Aktualizacja środków trwałych

III.7. 0,00 0,00Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji

III.8. 0,00 0,00Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek

III.9. 0,00 0,00Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

III.10. 0,00 0,00Inne zmniejszenia

IV. 130 399,84 189 773,08Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)

V. 75 889,14 86 049,35Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

V.1. 75 889,14 86 049,35zysk netto



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

20DF990D68F8B8C6 

2011-04-15

BeSTia

V.2. 0,00 0,00strata netto (-)

VI. 58 889,14 11 016,48
Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka
 

środków obrotowych zakładków budżetowych, odpisy z wyniku

 

finansowego gospodarstw pomocnicznych jednostek budżetowych

VII. 147 399,84 264 805,95Fundusz (poz. IV+,-V-VI)


