
Zarządzenie Nr 70/2016 

Wójta Gminy Ostróda 

z dnia 10 maja 2016r 

 

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Ostróda za rok 2015 

 
  Na podstawie art.270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 
2013r, poz.885, z póź. zm./ Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje: 
 
  § 1.1. Przekazuję Radzie Gminy Ostróda sprawozdanie finansowe Gminy Ostróda za rok 2015 
wraz z objaśnieniami, składające się z: 
 
 1) bilansu wykonania budżetu gminy,  
 
 2) łącznego bilansu jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,  
 
 3) łącznego rachunku zysków i strat jednostek,  
 
 4) łącznego zestawienia zmian w funduszach jednostek. 
 
  2.Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1 wraz z objaśnieniami stanowią załącznik do zarządzenia.  
 
  § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Wójt Gminy Ostróda 
Bogusław Fijas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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
D675271636B7C757

Regionalna Izba Obrachunkowa w 
Olsztynie

sporządzony na 
31-12-2015 r.

Gmina OSTRÓDA

dzień

skarbnik zarządrok, miesiąc, dzień
D675271636B7C757 

2016-04-27

BeSTia
Strona 1 z 3

AKTYWA Stan na początek 
roku

Stan na koniec 
roku PASYWA Stan na początek 

roku
Stan na koniec 

roku

I Środki pienięże 3 023 132,04 2 248 716,41 I Zobowiązania 11 428 566,00 18 855 324,74

I.1 Środki pieniężne 3 023 132,04 2 248 716,41 I.1 Zobowiązania
 

finansowe 11 193 814,00 18 273 814,00

I.1.1 Środki pieniężne
 

budżetu 2 921 908,69 2 035 574,61 I.1.1 Krótkoterminowe
 

(do 12 miesięcy) 600 000,00 0,00

I.1.2 Pozostałe środki
 

pieniężne 101 223,35 213 141,80 I.1.2 Długoterminowe
 

(powyżej 12 miesięcy) 10 593 814,00 18 273 814,00

II Należności i
 

rozliczenia 281 422,39 189 764,33 I.2 Zobowiązania wobec
 

budżetów 101 223,35 376 167,67

II.1 Należności
 

finansowe 100 000,00 0,00 I.3 Pozostałe
 

zobowiązania 133 528,65 205 343,07

II.1.1 Krótkoterminowe
 

(do 12 miesięcy) 100 000,00 0,00 II Aktywa netto budżetu -8 958 088,66 -17 119 321,93

II.1.2 Długoterminowe
 

(powyżej 12 miesięcy) 0,00 0,00 II.1 Wynik wykonania
 

budżetu (+,-) 2 279 298,71 -8 042 799,72

II.2 Należności od
 

budżetów 181 422,39 189 764,33 II.1.1 Nadwyżka budżetu
 

(+) 2 279 298,71 0,00

II.3 Pozostałe
 

należności i rozliczenia 0,00 0,00 II.1.2 Deficyt budżetu (-) 0,00 -8 042 799,72

III Inne aktywa 133 528,65 205 343,07 II.1.3 Niewykonane
 

wydatki (-) 0,00 0,00

 II.2 Wynik na operacjach
 

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

 II.3 Rezerwa na
 

niewygasające wydatki 176 365,00 57 931,45

 II.4 Środki z prywatyzacji 0,00 0,00

 II.5 Skumulowany wynik
 

budżetu (+,-) -11 413 752,37 -9 134 453,66

 III Inne pasywa 967 605,74 907 821,00
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Suma aktywów 3 438 083,08 2 643 823,81 Suma pasywów 3 438 083,08 2 643 823,81

Informacje uzupełniające:

Symbol Opis Wartość
1 Udzielone gwarancje i poręczenia 0,00
2 Otrzymane gwarancje i poręczenia 0,00
3 Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu 0,00
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Wyjaśnienia do bilansu



Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul.Jana III Sobieskiego 1

Urząd Gminy Ostróda

Numer identyfikacyjny REGON

510743255     

Adresat:

14-100 OSTRÓDA
F047DD9FA88E95A5

Regionalna Izba Obrachunkowa w 
Olsztynie

na dzień 31-12-2015 r.

jednostki budżetowej i 
samorządowego zakładu 

budżetowego

sporządzony

BILANS

(główny księgowy) (kierownik jednostki)(rok, miesiąc, dzień)
F047DD9FA88E95A5 

2016-04-25

BeSTia
Strona 1 z 4

AKTYWA Stan na początek 
roku

Stan na koniec 
roku PASYWA Stan na początek 

roku
Stan na koniec 

roku

A Aktywa trwałe 90 565 642,84 109 373 838,79 A Fundusz 87 764 099,53 104 999 016,96

A.I Wartości 
niematerialne i prawne 11 964,52 0,04 A.I Fundusz jednostki 78 825 297,70 93 660 891,79

A.II Rzeczowe aktywa
 

trwałe 86 522 360,44 103 057 262,77 A.II Wynik finansowy
 

netto (+,-) 9 205 007,31 11 464 401,72

A.II.1 Środki trwałe 85 107 553,59 97 602 855,51 A.II.1 Zysk netto (+) 39 352 880,15 40 933 718,43

A.II.1.1 Grunty 12 293 211,45 12 570 898,75 A.II.2 Strata netto (-) -30 147 872,84 -29 469 316,71

A.II.1.2 Budynki, lokale i 
obiekty inżynierii lądowej

 

i wodnej
70 098 876,07 81 825 464,47 A.III Nadwyżka środków

 

obrotowych (-) -266 205,48 -126 276,55

A.II.1.3 Urządzenia
 

techniczne i maszyny 704 207,90 842 984,49 A.IV Odpisy z wyniku
 

finansowego (-) 0,00 0,00

A.II.1.4 Środki

 

transportu 1 700 737,93 1 426 537,63
A.V Fundusz mienia 
zlikwidowanych

 

jednostek
0,00 0,00

A.II.1.5 Inne środki
 

trwałe 310 520,24 936 970,17 B Państwowe fundusze
 

celowe 0,00 0,00

A.II.2 Środki trwałe w

 

budowie (inwestycje) 1 414 806,85 5 454 407,26
C Zobowiązania i 
rezerwy na 
zobowiązania

8 919 755,10 8 863 152,45

A.II.3 Zaliczka na środki 
trwałe w budowie

 

(inwestycje)
0,00 0,00 C.I Zobowiązania

 

długoterminowe 0,00 0,00

A.III Należności
 

długoterminowe 4 021 317,88 6 306 575,98 C.II Zobowiązania
 

krótkoterminowe 8 915 692,65 8 799 360,45

A.IV Długoterminowe
 

aktywa finansowe 10 000,00 10 000,00 C.II.1 Zobowiązania z
 

tytułu dostaw i usług 382 847,13 511 116,43

A.IV.1 Akcje i udziały 10 000,00 10 000,00 C.II.2 Zobowiązania
 

wobec budżetów 5 573 649,24 5 572 647,42

A.IV.2 Inne papiery

 

wartościowe 0,00 0,00
C.II.3 Zobowiązania z 
tytułu ubezpieczeń i

 

innych świadczeń
674 026,16 683 359,11

A.IV.3 Inne 
długoterminowe aktywa

 

finansowe
0,00 0,00 C.II.4 Zobowiązania z

 

tytułu wynagrodzeń 1 415 658,60 1 363 808,49

A.V Wartość mienia 
zlikwidowanych

 

jednostek
0,00 0,00 C.II.5 Pozostałe

 

zobowiązania 842 008,33 609 199,47

B Aktywa obrotowe 12 187 597,52 12 962 004,16

C.II.6 Sumy obce 
(depozytowe,

 

zabezpieczenie

 

wykonania umów)

27 503,19 59 229,53
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B.I Zapasy 162 418,61 159 352,14

C.II.7 Rozliczenia z 
tytułu środków na

 

wydatki budżetowe i z

 

tytułu dochodów

 

budżetowych

0,00 0,00

B.I.1 Materiały 162 348,07 159 262,39 C.III Rezerwy na
 

zobowiązania 4 062,45 63 792,00

B.I.2 Półprodukty i
 

produkty w toku 0,00 0,00 D Fundusze specjalne 2 048 067,85 2 167 097,56

B.I.3 Produkty gotowe 0,00 0,00 D.1 Zakładowy Fundusz
 

Świadczeń Socjalnych 2 048 067,85 2 167 097,56

B.I.4 Towary 70,54 89,75 D.2 Inne fundusze 0,00 0,00

B.II Należności
 

krótkoterminowe 11 170 474,10 11 996 806,11 E Rozliczenia 
międzyokresowe 4 021 317,88 6 306 575,98

B.II.1 Należności z tytułu

 

dostaw i usług 440 944,48 317 453,01
E.I Rozliczenia 
międzyokresowe

 

przychodów
4 021 317,88 6 306 575,98

B.II.2 Należności od
 

budżetów 10 624,39 108 774,62 E.II Inne rozliczenia
 

międzyokresowe 0,00 0,00

B.II.3 Należności z tytułu 
ubezpieczeń i innych

 

świadczeń
0,00 0,00  

B.II.4 Pozostałe
 

należności 10 716 755,84 11 570 578,48  

B.II.5 Rozliczenia z 
tytułu środków na

 

wydatki budżetowe i z

 

tytułu dochodów

 

budżetowych

2 149,39 0,00  

B.III Krótkoterminowe
 

aktywa finansowe 826 309,05 798 741,88  

B.III.1 Środki pieniężne
 

w kasie 1 318,85 1 172,84  

B.III.2 Środki pieniężne 
na rachunkach

 

bankowych
824 990,20 797 568,81  

B.III.3 Środki pieniężne 
państwowego funduszu

 

celowego
0,00 0,00  

B.III.4 Inne środki
 

pieniężne 0,00 0,23  

B.III.5 Akcje lub udziały 0,00 0,00  

B.III.6 Inne papiery
 

wartościowe 0,00 0,00  

B.III.7 Inne 
krótkoterminowe aktywa

 

finansowe
0,00 0,00  

B.IV Rozliczenia
 

międzyokresowe 28 395,76 7 104,03  

Suma aktywów 102 753 240,36 122 335 842,95 Suma pasywów 102 753 240,36 122 335 842,95

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:
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Symbol Opis Wartość
1 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 389 116,73
2 Umorzenie środków trwałych 47 443 628,70
3 Umorzenie pozostałych środków trwałych 5 565 919,55
4 Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00
5 Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00
6 Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00
7 Odpisy aktualizujące należności 1 471 171,39
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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 jednostki
(wariant porównawczy)

Adresat:

14-100 OSTRÓDA

30B04FDF065664B9

Regionalna Izba Obrachunkowa w 
Olsztynie

na dzień 31-12-2015 r.
sporządzony na

główny księgowy kierownik jednostkirok, miesiąc, dzień
30B04FDF065664B9 Korekta nr 1

2016-05-10

BeSTia
Strona 1 z 3

Stan na koniec 
roku poprzedniego

Stan na koniec roku 
bieżącego

A. 62 976 015,91 65 979 885,47Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

A.I. 5 220 970,34 5 221 954,40Przychody netto ze sprzedaży produktów

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

wartość ujemna)

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

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

A.V. 868 187,00 749 999,98Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

A.VI. 56 886 858,57 60 007 931,09Przychody z tytułu dochodów budżetowych

B. 52 725 606,53 53 965 535,08Koszty działalności operacyjnej

B.I. 4 335 685,35 4 894 421,92Amortyzacja

B.II. 4 312 651,68 4 402 223,98Zużycie materiałów i energii

B.III. 7 279 620,08 7 611 238,94Usługi obce

B.IV. 2 623 629,54 2 798 585,86Podatki i opłaty

B.V. 18 381 585,89 18 422 347,38Wynagrodzenia

B.VI. 4 989 096,92 5 057 927,97Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

B.VII. 812 614,01 853 501,33Pozostałe koszty rodzajowe

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

B.IX. 9 990 723,06 9 925 287,70Inne świadczenia finansowane z budżetu

B.X. 0,00 0,00Pozostałe obciążenia

C. 10 250 409,38 12 014 350,39Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

D. 184 012,17 115 816,93Pozostałe przychody operacyjne

D.I. 3 760,00 3 163,50Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

D.II. 0,00 0,00Dotacje

D.III. 180 252,17 112 653,43Inne przychody operacyjne

E. 1 802 442,15 477 395,53Pozostałe koszty operacyjne
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E.I. 1 741 231,41 210 355,73
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych 
zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na

 

wydzielonym rachunku

E.II. 61 210,74 267 039,80Pozostałe koszty operacyjne

F. 8 631 979,40 11 652 771,79Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

G. 1 070 097,05 164 544,98Przychody finansowe

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

G.II. 1 031 994,78 118 858,82Odsetki

G.III. 38 102,27 45 686,16Inne

H. 412 977,14 289 469,05Koszty finansowe

H.I. 409 558,14 286 050,05Odsetki

H.II. 3 419,00 3 419,00Inne

I. 9 289 099,31 11 527 847,72Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)

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

J.I. 0,00 17 218,54Zyski nadzwyczajne

J.II. 0,00 17 218,54Straty nadzwyczajne

K. 9 289 099,31 11 527 847,72Zysk (strata) brutto (I +- J)

L. 84 092,00 63 446,00Podatek dochodowy

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

nadwyżki środków obrotowych

N. 9 205 007,31 11 464 401,72Zysk (strata) netto (K - L - M)

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :
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Wyjaśnienia do sprawozdania



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

AA4102C3790CDC8C

Regionalna Izba Obrachunkowa w 
Olsztynie

na dzień 31-12-2015 r.
sporządzone na

główny księgowy kierownik jednostkirok, miesiąc, dzień
AA4102C3790CDC8C 

2016-04-27

BeSTia
Strona 1 z 3

Stan na koniec 
roku poprzedniego

Stan na koniec roku 
bieżącego

I. 81 951 075,67 77 216 425,91Fundusz jednostki na początku okresu (BO)

I.1. 98 536 456,89 128 072 866,37Zwiększenie funduszu (z tytułu)

I.1.1. 34 585 092,93 39 352 880,15Zysk bilansowy za rok ubiegły

I.1.2. 55 241 850,98 67 324 595,33Zrealizowane wydatki budżetowe

I.1.3. 0,00 0,00Zrealizowane płatności ze środków europejskich

I.1.4. 7 745 173,56 18 770 535,18Środki na inwestycje

I.1.5. 0,00 0,00Aktualizacja wyceny środków trwałych

I.1.6. 964 339,42 1 777 633,24Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
 

niematerialne i prawne

I.1.7. 0,00 0,00Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

I.1.8. 0,00 0,00Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

I.1.9. 0,00 0,00Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

I.1.10. 0,00 847 222,47Inne zwiększenia

I.2. 101 639 664,33 107 925 035,64Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

I.2.1. 27 743 862,80 24 835 502,36Strata za rok ubiegły

I.2.2. 57 673 475,13 59 218 748,83Zrealizowane dochody budżetowe

I.2.3. 51 578,32 266 205,48Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

I.2.4. 12 282 346,00 23 420 380,32Dotacje i środki na inwestycje

I.2.5. 0,00 0,00Aktualizacja wyceny środków trwałych

I.2.6. 3 847 304,86 151 590,67Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
 

trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

I.2.7. 0,00 0,00Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

I.2.8. 0,00 0,00Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

I.2.9. 41 097,22 32 607,98Inne zmniejszenia

II. 78 825 297,70 93 660 891,79Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

III. 9 205 007,31 11 464 401,72Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)
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III.1. 39 352 880,15 40 933 718,43zysk netto (+)

III.2. -30 147 872,84 -29 469 316,71strata netto (-)

IV. 266 205,48 126 276,55Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków
 

obrotowych samorządowych zakładków budżetowych

V. 87 764 099,53 104 999 016,96Fundusz (II+,-III-IV)

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

 

Symbol Opis Wartość
I.1.6 wyłączono wzajemne rozliczenia  o nieodpłatne  zwiększenie  wartości środków trwałych 

przekazanych jednostkom oświatowym  z jst ( termomodernizacja budynków oświatowych) 2 063 160,70

I.2.6 wyłączono  wzajemne rozliczenia między jednostkami  o   wartość  środków trwałych 
przekazanych  do  jednostek oświatowych  ( termomodernizacja budynków oświatowych). 2 063 160,70
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Wyjaśnienia do sprawozdania



Załącznik do 
Zarządzenia Nr 70/2016 

Wójta Gminy Ostróda 
z dnia 10 maja 2016r. 

 
Objaśnienia do sprawozdania finansowego gminy Ostróda za rok 2015. 
  
Łączne sprawozdania finansowe zostały sporządzone na podstawie sprawozdań jednostkowych 
złożonych przez : jednostki oświatowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Gminy i Zakład 
Obsługi Komunalnej w Ostródzie. 
 
Bilans wykonania budżetu gminy jest podstawowym sprawozdaniem finansowym, który przedstawia 
informację o sytuacji finansowej gminy na koniec roku 2015. 
Aktywa obejmują środki pieniężne, należności i inne aktywa. Środki pieniężne wykazane w bilansie w 
wysokości 2.248.716,41 zł dotyczyły m.in. części subwencji oświatowej otrzymanej w roku 2015 na 
poczet wydatków roku 2016 w wysokości 907.821 zł oraz wydatków niewygasających z roku 2015 w 
wysokości 57.931,45 zł. 
Po stronie aktywów wykazane należności wyniosły 189.764,33 zł i dotyczyły między innymi należnych 
udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i dochodów własnych realizowanych przez 
Urzędy Skarbowe.  
Główną pozycją pasywów są zobowiązania z tytuły pożyczek kredytów i obligacji w wysokości 
18.273.814 zł. Pasywa to również niedobór budżetowy w wysokości 8.042.799,72 zł wynikający z 
zamknięcia ksiąg rachunkowych roku 2015 oraz skumulowany wynik budżetu z lat ubiegłych w 
wysokości 9.134.453,66 zł. 
Łączny bilans jednostek budżetowych i zakładu budżetowego jest drugim elementem 
sprawozdania finansowego i obejmuje wszystkie zdarzenia gospodarcze zaewidencjonowane w 
księgach rachunkowych w 2015 roku. Wśród aktywów rzeczowych największą pozycję stanowiły 
środki trwałe. Ogólna ich wartość ewidencyjna na koniec 2015 roku wyniosła 97.602.855,51 zł, w tym: 
grunty 12.570.898,75 zł, budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 81.825.464,47 zł, 
urządzenia techniczne i maszyny 842.984,49 zł oraz środki transportowe i inne środki trwałe 
2.363.507,80 zł. Drugą pozycją wykazaną w aktywach były poniesione nakłady finansowe w kwocie 
5.454.407,26 zł na realizację zadań inwestycyjnych, które nie zostały rozliczone w 2015roku. Wśród 
aktywów trwałych należy wymienić długoterminowe należności w łącznej wysokości 6.306.575,98zł, 
które są należne gminie z tytułu m.in. zakupu mienia w systemie ratalnym oraz opłaty za zajęcia pasa 
drogowego. Długoterminowe aktywa finansowe to również udziały gminy w Warmińsko-Mazurskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie w wysokości 10.000,00 zł. 
Na aktywa obrotowe w wysokości 12.962.004,16 zł składają się zapasy , należności krótkoterminowe 
oraz środki pieniężne. Na koniec 2015 roku wartość ewidencyjna stanu zapasów magazynowych 
wyniosła łącznie 159.352,14 zł. Należności krótkoterminowe w kwocie 11.996.806,11 zł dotyczyły 
głównie zaległości podatkowych oraz zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Na środki 
pieniężne wykazane w łącznej wysokości 797.568,81 zł składają się: środki funduszu socjalnego, 
złożone depozyty jako zabezpieczenie należytego wykonania umów i środki pieniężne Zakładu 
Obsługi Komunalnej. 
Druga strona bilansowa - pasywa obejmują wartości funduszy i zobowiązań. Wartość funduszu 
jednostki w środkach trwałych i obrotowych wyniosła 93.660.891,79 zł a wartość funduszu świadczeń 
socjalnych 2.167.097,56 zł. Łączna wartość zobowiązań we wszystkich jednostkach gminy wyniosła 
8.799.360,45 zł. Kolejną pozycją bilansu są zobowiązania wobec budżetu w łącznej kwocie 
5.572.647,42 zł, m.in. z tytułu zaliczek funduszu alimentacyjnego oraz podatku dochodowego od osób 
fizycznych. Zobowiązania wobec pracowników z tytułu naliczenia wynagrodzeń rocznych za rok 2015 
wynoszą 1.363.808,49 zł oraz wobec ZUS z tytułu naliczonych składek 683.359,11 zł. 
Łączny rachunek zysków i strat jest kolejnym elementem sprawozdania finansowego. Jest 
zestawieniem osiągniętych w danym okresie sprawozdawczym przychodów i poniesionych kosztów. 
Łączne przychody uzyskane przez wszystkie jednostki wyniosły 66.144.430,45 zł, w tym najwięcej 
uzyskano z tytułu dochodów budżetowych tj. 60.007.931,09 zł. 
Łączne koszty działalności bieżącej wszystkich jednostek w gminie wyniosły 54.732.399,66 zł. 
Najwyższą pozycję kosztową stanowiły wynagrodzenia , które za rok 2015 wyniosły 18.422.347,38 zł, 
drugą pozycją były wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.925.287,70 zł. Kolejną pozycję 
kosztów w wysokości 7.611.238,94 zł stanowiły usługi obce, koszty na zakup materiałów, opału i 
energii wyniosły 4.402.223,98 zł. Ważnym elementem kosztowym były ponoszone odsetki od 
zaciąganych kredytów, pożyczek i obligacji w łącznej kwocie 286.050,05 zł.  



 
Łączne zestawienie zmian funduszu jednostek organizacyjnych gminy odzwierciedla wszelkie 
zdarzenia które miały wpływ na zwiększenie i zmniejszenie funduszu jednostki.  
Na początek roku 2015 łączny stan funduszu gminy wynosił 77.216.425,91 zł. Zwiększenia dokonane 
w ciągu roku 2015 wyniosły 128.072.866,37 zł. Na konto funduszu zostały przeniesione: zysk 
bilansowy za rok 2014 w wysokości 39.352.880,15 zł, zrealizowane wydatki przez wszystkie jednostki 
budżetowe w wysokości 67.324.595,33 zł, środki finansowe przeznaczone na zadania inwestycyjne w 
wysokości 18.770.535,18 zł oraz nieodpłatnie otrzymane środki trwałe w wysokości 1.777.633,24 zł. 
Łączne zmniejszenia funduszu osiągnęły kwotę 107.925.035,64 zł, w tym strata za rok 2014 – 
24.835.502,36 zł, zrealizowane dochody w kwocie 59.218.748,83 zł oraz dotacje, środki na 
inwestycje, środki obrotowe z ZOK i sprzedane środki trwałe w kwocie 23.686.585,80zł. 
W wyniku wprowadzonych zmniejszeń i zwiększeń łączny stan funduszu na koniec roku 2015 wyniósł 
104.999.016,96 zł.  
 


