
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 

Gminny Osrodek Pomocy Spofecznej 
w Stubicach 
ul. P locka 34 

09-533 Stubice 

BILANS 
jednostki budzetowej 

i samorzqdowego zaktadu 
budzetowego 

sporzqdzony 
na dzien 31-12-2018 r. 

Adresat: 

Wojt Gminy Sfubice 

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 

Gminny Osrodek Pomocy Spofecznej 
w Stubicach 
ul. P locka 34 

09-533 Stubice 

BILANS 
jednostki budzetowej 

i samorzqdowego zaktadu 
budzetowego 

sporzqdzony 
na dzien 31-12-2018 r. 

Wys+ac bez pisma przewodniego 

Numer identyfikacyjny REGON 
610006074 

BILANS 
jednostki budzetowej 

i samorzqdowego zaktadu 
budzetowego 

sporzqdzony 
na dzien 31-12-2018 r. 

Wys+ac bez pisma przewodniego 

AKTYWA 
Stan na poczqtek 

roku 
Stan na koniec 

roku 
PASYWA 

Stan na poczqtek 
roku 

Stan na koniec 
roku 

A. Wrtywa trwate A Fundusz 793 959,97 856 923,25 

1. Wartosci 
niematerialne i prawne 1. Fundusz jednostki 8 037 352,01 8 060 945,78 

II. Rzeczowe aktywa 
trwate 

II. Wynik finansowy netto -7 243 392,04 -7 204 022,53 

1. Srodki trwate 1. Zysk netto (+) 0,00 0,00 

i^, Grunty 2. Strata netto (-) -7 243 392,04 -7 204 022,53 

1.1.1. Grunty stanowiqce 
vv^asnoiii jednostki 
samorzgdu terytorialnego, 
przekazane w 
uzytkowanie wieczyste 
innym podmiotom 

III. Odpisyz wyniku 
finansowego (nadwyzka 
srodkow obrotowycti) (-) 

1.2. Budynki, lokale i 
obiekty iniynierii jqdowej i 
wodnej 

IV. Fundusz mienia 
zlikwidowanycti jednostek 

1.3. Urzqdzenia 
techniczne i maszyny 

B. Fundusze placowek 
1.3. Urzqdzenia 
techniczne i maszyny C. Paiistwowe fundusze 

celowe 

1.4. Srodki transportu 
D. Zobowiqzania i rezerwy 
na zobowiqzania 

30 467,28 34 005,24 

1.5. Inne Srodki trwate 1. Zobowigzania 
dtugoterminowe 

Si^Srodki trwale w 
dowie (inwestycje) 

II. Zobowigzania 
krotkoterm i n owe 30 467,28 34 005,24 

3. Zaiiczki na srodki 
trwate w budowie 
(inwestycje) 

1. Zobowiqzania z tytutu 
dostaw i ustug 330,40 605,70 

III. Naleznosci 
dtugoterminowe 

2. Zobowiqzania wobec 
budzetow 

IV. Dtugoterminowe 
aktywa finansowe 

3. Zobowiqzania z tytutu 
ubezpieczeh i innych 
Swiadczeri 

5 019,66 5 447,64 

1. Akcje i udzialy 4. Zobowigzania z tytutu 
wynagrodzen 25 117,22 27 000,52 

2. Inne papiery 
wartoSciowe 5. Pozostale zobowiqzania 951,38 

3. Inne dtugoterminowe 
aktywa finansowe 

6. Sumy obce (depozytowe, 
zabezpieczenie wykonania 
•mow) 

l^ryka Bednarek 

(g+owny ksi^gowy) 

2018-03-29 mgr Ja/ak Kozhwski 
(rok, miesiqc, dzieii) jrownik jednostki) 



V. Wartosc mienia 
zlikwidowanych 
jednostek 

7. Rozliczenia z tytutu 
srodk6w na wydatki 
3ud2etowe i z tytutu 
dochodbw budzetowych 

B. Aktywa obrotowe 824 427,25 890 928,49 3. Fundusze specjalne 

1. Zapasy 2 072,92 1 706,68 
8.1. Zaktadowy Fundusz 
Swiadczeri Socjalnych 

1. Materiaty 2 072.92 1 706,68 8.2. Inne fundusze 

2. Potprodukty i produkly 
w toku 

III. Rezerwy na 
zobowiqzania 

3. Produkty gotowe IV. Rozliczenia 
mi^dzyokresowe 

4. Towary 

II. Naleznosci 
iKptkoterminowe 822 354,33 888 270,43 

1. Naleznosci ztytulu 
dostaw i ustug 

2. NaleznoSci od 
budtetbw 

3. Naleznosci z tytutu 
ubezpieczeh i innych 
swiadczeti 

4. Pozostale naleznosci 822 354,33 888 270,43 

5. Rozliczenia z tytutu 
srodk6w na wydatkl 
budzetowe t z tytulu 
doctiod6w budzetowych 

III. Krotkoterminowe 
aktywa finansowe 951,38 

1. Srodki pieni?zne w 
kasle 

' ^^ rodk i pieni^zne na 
rachunkach bankowych 951,38 

3. Srodki pieni^zne 
partstwowego funduszu 
celowego 

4. Inne Srodki pieni?zne 

5. Akcje lub udzialy 

6. Inne papiery 
wartoSciowe 

7. Inne kr6tkotemiinowe 
aktywa finansowe 

IV. Rozliczenia 
mi^dzyokresowe -

Suma aktywow 824 427,25 890 928,49 Suma pasywow 824 427,25 890 928,49 

^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ 2019-03-29 
( g t 6 w n y k s i 9 g o v ^ U i N : : i J ' £ : K T U K (rok, miesiqc, dzieii) 

I Jakubawska 

( ^ ^ w n i k jednostki) 



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 
Gminny Osrodek Pomocy SpoteczneJ 

w Stubicach 
ul. Ptocka 34 

R a c h u n e k z y s k o w i strat j ednos tk i 
(wariant p o r o w n a w c z y ) 

Adresat 

Wojt G m i n y Stub ice 

09-533 Stubice WystaC bez pisma przewodniego 
Numer identyfikacyjny REGON 

610006074 
s p o r z g d z o n y na 

dzien 31-12-2018 r. 

Stan na koniec 
roku poprzedniego 

Stan na koniec roku 
biez^cego 

A. Przychody netto z podstawowej dziatainosci operacyjnej 155 562.98 112 328,45 

1. Przychody netto ze sprzedaiy produktow 

11 Zmiana stanu produktow (zwiekszenia - wartosc dodatnia, zmniejszenie -
wartosc ujemna) 

III. Koszt wytworzenia produktow na wlasne potrzeby jednostki 

IV. Przychody netto ze sprzedazy towarow i materialow 

V. Dotacje na finansowanie dziatalnosci podstawowej 

VI. Przychody z tytulu dochodow budzetowych 155 562,98 112 328,45 

B. Koszty dziatalnosci operacyjnej 7 354 472,28 7 278 658,65 

1. Amortyzacja 1 785,00 

11. Zuzycie materiatow i energii 29 550,20 34 230,75 

III. Ustugi obce 79 480,79 98 910,04 

IV. Podatki i opiaty 

V. Wynagrodzenia 339 394,05 378 299,52 

VI. Ubezpieczenia spoteczne i inne §wiadczenia dIa pracownikdw 245 141,30 280 202,22 

VII. Pozostale koszty rodzajowe 9 013,06 11 553,17 

VIII. Wartosc sprzedanych towarow i materialow 

IX. Inne swiadczenia finansowane z budzetu 6 650 107.88 6 475 312,95 

X. Pozostale obci^zenia 150,00 

c. Zysk (strata) z dziatalnosci podstawowej (A - B) -7 198 909,30 -7 166 330,20 

D. Pozostate przychody operacyjne 

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywow trwatych 

11. Dotacje 

III. Inne przychody operacyjne 

Hehryka Bednarek 
2019-03-26 mgrJcy tpc Kozhwski 

gtowny ksi^gowy rok, miesiqc, dzien kiercfw 'hik jednostki 



E. Pozostale koszty operacyjne 44 820,00 37 700,00 

Koszty inwestycji finansowanych ze srodkow wlasnych samorzqdowych 
1. zakladow budzetowych i dochodow jednostek budzetowych 

gromadzonych na wydzieionym rachunku 

II. Pozostale koszty operacyjne 44 820,00 37 700,00 

F. Zysk (strata) z dziatalnosci operacyjnej (C+D-E) -7 243 729,30 -7 204 030,20 

G. Przychody finansowe 337,26 7,67 

1. Dywidendy 1 udzialy w zyskach 

II. Odsetki 337,26 7,67 

III. Inne 

H. Koszty finansowe 

1. Odsetki 

11. Inne 

1. Zysk (strata) brutto (F+G-H) -7 243 392,04 -7 204 022,53 

J . Podatek dochodowy 

K. Pozostate obowiazkowe zmniejszenia zysku (zwiekszenia straty) 

L. Zysk (strata) netto (l-J-K) -7 243 392,04 -7 204 022,53 

BMryna Bednarek 
2019-03-26 

glowny ksi^gowy rok, miesi^c, dzien 

POOINSPEKTOR 

/ V J o ^ xnaiakubowska 

mgrJaJ^ Kozhwski 
kierpwnik jednostki 



Na2wa J adres jednostki sprawozdawcze 
Gminny OSrodek Pomocy 
SpoteczneJ w Stubicach 

ul. Ptocka 34 
Z e s t a w i e n i e z m i a n w f u n d u s z u jednostk i 

Adresat 

Wojt G m i n y Stub ice 

09-533 Stubice Wyslac bez pisma przewodniego 
Numer identyriKacyjny KbUUN 

610006074 
s p o r z q d z o n y na 

dz ien 31-12-2018 r. 

Stan na koniec 
roku poprzedniego 

Stan na koniec roku 
biez^cego 

1. Fundusz jednostki na poczqtku okresu (BO) 6 544 015,12 8 037 352,01 

1. Zwiekszenia funduszu (z ty tutu) 7 353 006,50 7 275 705,83 

1.1 . Zysk bilansowy za rok ubiegty 

1.2. Zrealizowane wydatki budzetowe 7 353 006,50 7 275 705,83 

1.3. Zrealizowane ptatnosci ze srodkow europejsklch 

1.4, Srodki na inwestycje 

1.5. Aktualizacja wyceny srodkbw tnA/atych 

1.6. Nieodplatnie otrzymane srodki trwale i srodki trwate w budowie oraz 
wartosci niematerialne i prawne 

1.7. Aktywa przej^te od zlikwidowanych lub polqczonych jednostek 

1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 

1.9. Pozostate odpisy z wyniku finansowego za rok biezqcy 

1.10. Inne zwiekszenia 

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytutu) 5 859 669,61 7 252 112,06 

2 . 1 . Strata za rok ubiegty 5 857 017,14 7 243 392,04 

2.2. Zrealizowane dochody budzetowe 2 652,47 8 720,02 

2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i srodkow obrotowych za rok ubiegty 

2.4. Dotacje i srodki na inwestycje 

2.5. Aktualizacja wyceny srodkow trwatych 

" .6 . 
Wartosc sprzedanych i nieodplatnie przekazanych srodkow trwatych i 
srodkow trwatych w budowie oraz wartosci niematerialnych i prawnych 

2.7. Pasywa przejete od zlikwidowanych lub potqczonych jednostek 

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 

2.9. Inne zmniejszenia 

II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 8 037 352,01 8 060 945,78 

Ml. Wynik finansowy netto za rok biezqcy (+,-) -7 243 392,04 -7 204 022,53 

1 . zysk netto {+) 

2. strata netto (-) -7 243 392,04 -7 204 022,53 

3. nadwyzka srodkow obrotowych 

IV. Fundusz (ll+,-lll) 793 959,97 856 923,25 

^eKryka Bednarek^ ^ „^ 
^ 2019-03-26 

mgr J acme Kozhwski 

gl6vvny ksi^gowy rok, miesiqc, dzieri ^rownik jednostki 

/•^Joc a Jakubcwska 



Informacja dodatkowa 

I. Wprowadzenie do sprawozdania flnansowego obejmuje w szczegolnosci: 

1. 

1.1. nazw? jednostki 

Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Stubicach 

1.2. siedzib? jednostki 

Shibice 

1.3. adres jednostki 

ul. Ptocka 34, 09-533 Stubice 

1.4. podstawowy przedmiot dziatalnosci jednostki 

Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej realizuje zadania z zakresu pomocy spolecznej nalezqce do 
kompetencji gminy. 

2. wskazanie okresu obj^tego sprawozdaniem 

01.01.2018-31.12.2018 

3. wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane tqczne, jezeli w sklad jednostki nadrz^dnej lub 
jednostki samorz^du terytorialnego wctiodzq jednostki sporz^dzaj^ce samodzielne sprawozdania 
finansowe 

Nie dotyczy 

4. omowienie przyj^tych zasad (polityki) rachunkowosci, w tym metod wyceny aktywow i pasywow 
(takze amortyzacji) 

Aktywa i pasywa wycenia si? przy uwzgl^dnieniu nadrz^dnych zasad rachunkowosci w sposob przewidziany 
ustaw^ 0 rachunkowosci. 
Zasady stosowane w prowadzeniu ksi^g rachunkowych; 
1. Srodki trwate oraz wartosci niemalerialne i prawne umarza si? lub amortyzuje wedhig stawek okreslonych 

w przepisach o podatku dochodowym od osob prawnych. 
2. Odpisow umorzeniowych dokonuje si? od miesî ca nast?puĵ cego po miesiqcu przyj?cia srodka trwatego lub 

wartosci niematerialnej i prawnej do uzywania. 
3. Zakonczenie odpisow umorzeniowych nast?puje nie pozniej niz z chwil^ zrownania odpisow umorzeniowych 

z wartosci^ poczqtkow^ srodka trwatego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedazy. 
4. Umorzenia srodkow trwatych oraz wartosci niematerialnych i prawnych odpisuje si? jednorazowo za okres 

catego roku obrotowego na koniec roku obrotowego. 
5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesi^cu przyj?cia do uzywania, umarza si? pozostale srodki trwale 

(wyposazenie) oraz wartosci niematerialne i prawne o wartosci mieszczacej si? w przedziale od 500,00 zt do 
10.000,00 zt, dla ktorych odpisy amortyzacyjne ŝ  uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich 
wartosci w momencie oddania do uzytkowania. 

6. Skladniki maj^tku o wartosci: 
a) nie przekraczaĵ cej 500,00 zl ewidencjonowane sq bezpo^rednio w koszty i nie podlegaj^ ewidencji 

bilansowej i pozabilansowej, 
b) od 500,00 zt do 10.000,00 zt podlegajqcej odpisaniu w ci?2:ar kosztow zuzycia materiatow w momencie 

przekazania ich do uzytkowania i ŝ  obj?te ewidencji ilosciowo - wartosciow^, 
c) powyzej 10.000,00 zt podlegajq ewidencji bilansowej na koncie srodki trwale. 

7. Gospodarka materiatowa podlega ewidencji ilosciowo - wartosciowej wg cen nabycia, rozchod materiat6w 
wycenia si? przy zastosowaniu metody „pierwsze przyszto - pierwsze wyszto" (FIFO). 

5. inne informacje 
Brak 

n. Dodatkowe informacje i objasnienia obejmuje w szczegolnosci: 

1. 

1.1. szczegolowy zakres zmian wartosci grup rodzajowych srodkow trwatych, wartosci niematerialnych 
i prawnych, zawieraj^cy Stan tych aktywow na poczatek roku obrotowego, zwiekszenia 
i zmniejszenia z tytulu: aktualizacji wartosci, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewn^trznego oraz 
Stan kohcowy, a dla majgtku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanow i tytutow zmian 
dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia 

Informacje wg zalqcznika nr 1 



1.2. aktualn^ wartosc rynkow^ srodkow trwatych, w tym dobr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi 
informacjami 

Brak danych 

1.3. kwot? dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisow aktualizujacych wartosc aktywow trwalych 
odr^bnie dla dtugoterminowych aktywow niefinansowych oraz dtugoterminowych aktywow 
finansowych 

Nie dotyczy 

1.4. wartosc gruntow uzytkowanych wieczyscie 
Nie dotyczy 

1.5. wartosc nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostk? srodkow trwatych, uzywanych na 
podstawie umow najmu, dzierzawy i innych umow, w tym z tytutu umow leasingu 

Nie dotyczy 

1.6. liczb? oraz wartosc posiadanych papierow wartosciowych, w tym akcji i udziatow oraz dtuznych 
papierow wartosciowych 

Nie dotyczy 

1.7. dane o odpisach aktualizujacych wartosc naleznosci, ze wskazaniem stanu na poczatek roku 
obrotowego, zwiekszeniach, wykorzystaniu, rozwiqzaniu i stanie na koniec roku obrotowego, 
z uwzgl?dnieniem naleznosci finansowych jednostek samorzqdu terytorialnego (stan pozyczek 
zagrozonych) 

Informacje wg zalgcznika nr 2 

1.8. dane o stanie rezerw wediug celu ich utworzenia na poczatek roku obrotowego, zwifjkszeniach, 
wykorzystaniu, rozwi^zaniu i stanie kohcowym 

Nie dotyczy 

1.9. podziat zobowi^zan dtugoterminowych wediug pozycji bilansu o pozostatym od dnia bilansowego, 
przewidywanym umow^ lub wynikaj^cym z innego tytulu prawnego, okresie sptaty: 

a) powyzej 1 roku do 3 lat 
Nie dotyczy 

b) powyzej 3 do 5 lat 
Nie dotyczy 

c) powyzej 5 lat 
Nie dotyczy 

1.10. kwot? zobowi^an w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami 
podatkowymi (leasing operacyjny), a wedtug przepisow o rachunkowosci bytby to leasing finansowy 
lub zwrotny z podziatem na kwot? zobowi^zaii z tytutu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego 

Nie dotyczy 

1.11. tgcznq kwot? zobowiqzah zabezpieczonych na maj^tku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy 
tych zabezpieczen 

Nie dotyczy 

1.12. tqcznq kwot? zobowi^zan warunkowych, w tym rowniez udzielonych przez jednostk? gwarancji 
i por^czen, takze wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiqzan 
zabezpieczonych na maj^tku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczen 

Nie dotyczy 

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biemych rozliczeii mi?dzyokresowych, w tym kwot^ czynnych 
rozliczen mi?dzyokresowych kosztow stanowiqcych roznicQ mi?dzy wartosci^ otrzymanych 
finansowych sktadnikow aktywow a zobowi^zaniem zaptaty za nie 

Nie dotyczy 

1.14. t^czn^ kwot? otrzymanych przez jednostk? gwarancji i por?czen niewykazanych w bilansie 
Nie dotyczy 



1.15. kwot? wyplaconych srodkow pieni^znych na swiadczenia pracownicze 
468.141,05 ^ 

1.16. inne informacje 
Brak 

2. 

2.1. wysokosc odpisow aktualizujqcych wartosc zapasow 
Nie dotyczy 

2.2. koszt wytworzenia srodkow trwalych w budowie, w tym odsetki oraz roznice kursowe, ktore 
powiijkszyly koszt wytworzenia srodkow trwalych w budowie w roku obrotowym 

Nie dotyczy 

2.3. kwot? i charakter poszczegolnych pozycji przychodow lub kosztowo nadzwyczajnej wartosci lub ktore 
wystqpily incydentalnie 

Nie dotyczy 

2.4. informacje o kwocie naleznosci z tytuhi podatkow realizowanych przez organy podatkowe podlegte 
ministrowi wtasciwemu do spraw finansow publicznych wykazywanych w sprawozdaniu 
z wykonania plana dochodow budzetowych 

Nie dotyczy 

2.5. inne informacje 
Brak 

3. Inne informacje niz wymienione powyzej, jezeli moglyby w istotny sposob wplynqc na ocen? sytuacji 
majqtkowej i finansowej oraz wynik fmansowy jednostki 

Brak 

Sporzqdzila: 

PODINSPEKTOR 

/-/Joan la Jihubowska 



ZalqcznikNr 1 

Pozostate srodki trwale - wartosc brutto (013) 

Stan na poczatek 
roku B O 

Zwi^kszenie Zmniejszenie 
Stan na koniec 

roku B Z 

69 354,14 510,00 69 864,14 

Wartosci niematerialne i prawne (020) 

Stan na poczatek 
roku B O 

Zwi^kszenie Zmniejszenie 
Stan na koniec 

roku B Z 

13 020,64 13 020,64 

Pozostale srodki trwale - umorzenie (072) 

Stan na poczqtek 
roku B O 

Zwi^kszenie Zmniejszenie 
Stan na koniec 

roku B Z 

82 374,78 510,00 82 884,78 

Sporzqdziia: 

/-/JopAna Jabdbawska 



Zaiqcznik Nr 2 

Stan odpisow aktualizujacych wartosc naleznosci 

Stan na poczqtek 
roku obrotowego 

Zmiany stanu odpisow w trakcie roku obrotowego 
Stan na koniec 

roku obrotowego 
L.p Grupa naleznosci 

Stan na poczqtek 
roku obrotowego zwiekszenia wykorzystanie rozwi^zane 

Stan na koniec 
roku obrotowego 

/ 2 3 4 5 6 7 

1 Zaliczka alimentacyj na 208 357,74 208 357,74 

2 Fundusz alimentacyjny 696 447,89 37 700,00 734 147,89 

Ogolem 904 805,63 37 700,00 942 505,63 


