
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
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1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz 
długoterminowych aktywów trwałych.
a) Wartości środków trwałych
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych: wartość początkowa roku obrotowego / zwiększenie z tytułu zakupu, 
aktualizacji /  zmniejszenie wartości początkowej / stan na koniec roku obrotowego.

Środki trwałe razem: 1.889.652,36 / 149.891,57 / 127.262,67 / 1.913.637,26
1) grunty: 1.889.652,36 / 149.891,57 / 127.262,67 / 1.913.637,26
2) budynki: 350.000,00 / 0,00 / 0,00 / 350.000,00  
3) urządzenie techniczne: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00
4) środki transportowe: 119.400,00 / 105.379,00 / 101.000,00 / 123.779,00
5) inne środki: 240.143,36 / 44.512,57 / 24.906,67 / 259.749,26   
6) środki w budowie: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00
7) udziały: 1.000,00 / 0,00 / 0,00 / 1.000,00

b) Umorzenia środków trwałych
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych: dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego / 
zwiększenia umorzeń: dotychczasowych, z zakupu / zmniejszenia umorzeń wartości początkowej / stan na 
koniec roku obrotowego.

Umorzenia środków trwałych razem: 638.985,41 / 105.863,25 / 125.906,67 / 618.941,99
1) grunty: 129.698,72 / 47.164,36 / 0,00 / 176.863,08
2) budynki: 159.250,00 / 8.750,00 / 0,00 / 168.000,00
3) urządzenia techniczne: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00
4) środki transportowe: 109.893,33 / 5.436,32 / 101.000,00 / 14.329,65
5) inne środki: 240.143,36 / 44.512,57 / 24.906,67 / 259.749,26

c) Wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa

Programy komputerowe - wg pozycji bilansowych:
wartość początkowa na rok obrotowy: 11.962,80
zwiększenia z tytułu: zakupu, inne: 1.936,98
zmniejszenia wartości: 1.356,00
stan na koniec roku obrotowego: 12.543,78
Umorzenie programów komputerowych - wg pozycji bilansowych:
wartość początkowa na rok obrotowy: 11.962,80
zwiększenia z tytułu: zakupu, inne: 1.936,98
zmniejszenia wartości: 1.356,00
stan na koniec roku obrotowego: 12.543,78

2. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, użytkowanych na podstawie 
umów:

a) najmu: 0,00
b) dzierżawy: 0,00
c) innych umów (leasingu): 0,00

Razem w 2016 roku: 0,00

3. Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa, gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 
w 2016 roku: 0,00
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