
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 

. Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej 
w Siubicach 
ul. Ptocka 34 

09-533 Stubice 

BILANS 
jednostki budzetowej 

i samorzadowego zaktadu 
budzetowego 

sporzadzony 
na dzieri 31-12-2019 r. 

Adresat: 

Wdjt Gminy Slubice 

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 

. Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej 
w Siubicach 
ul. Ptocka 34 

09-533 Stubice 

BILANS 
jednostki budzetowej 

i samorzadowego zaktadu 
budzetowego 

sporzadzony 
na dzieri 31-12-2019 r. 

Wysta6 bez pisma przewodniego 

Numer identyfikacyjny REGON 
610006074 

BILANS 
jednostki budzetowej 

i samorzadowego zaktadu 
budzetowego 

sporzadzony 
na dzieri 31-12-2019 r. 

Wysta6 bez pisma przewodniego 

AKTYWA 
Stan na poczatek 

roku 
Stan na koniec 

roku 
PASYWA 

Stan na poczatek 
roku 

Stan na koniec 
roku 

A Aktywa trwate A Fundusz 856 923,25 920 322,06 

I. Wartosci 
niematerialne i prawne I. Fundusz jednostki 8 060 945,78 8 600 220,53 

II. Rzeczowe aktywa 
trwate 

II. Wynik finansowy netto 
(+•-) 

-7 204 022,53 -7 679 898,47 

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

1.1. Grunty 2. Strata netto (-) -7 204 022,53 -7 679 898,47 

Vrl.1. Grunty stanowiace 
wtasnosd jednostki 
samorzadu terytorialnego, 
przekazane w 
uzytkowanie wieczyste 
innym podmiotom 

III. Odpisy z wyniku 
finansowego (nadwyzka 
grodkow obrotowych) (-) 

1.2. Budynki, lokale i 
obiekty inzynierii ladowej i 
wodnej 

IV. Fundusz mienia 
zlikwidowanych jednostek 

1.3. Urzadzenia 
techniczne i maszyny 

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

celowe 

1.4. Srodki transportu D. Zobowiazania I rezerwy 
na zobowiazania 34 005,24 33 450,43 

1.5. Inne srodki trwate I. Zobowiazania 
dtugoterminowe 

2. Srodki trwate w 
h dowie (Inwestycje) 

II. Zobowiazania 
krotkoterminowe 34 005,24 33 450,43 

^rZaliczki na srodki 
trwate w budowle 
(inwestycje) 

1. Zobowiazania z tytutu 
dostaw i ustug 605,70 5 584,11 

III. Naleznosci 
dtugoterminowe 

2. Zobowiazania wobec 
budzetbw 

IV. Dtugoterminowe 
aktywa finansowe 

3. Zobowiazania z tytutu 
ubezpieczert i innych 
swiadczeii 

5 447,64 4 688,66 

1. Akcje i udziaty 4. Zobowiazania z tytutu 
wynagrodzen 27 000,52 23 177,66 

2. Inne papiery 
wartosciowe 5. Pozostate zobowiazania 951,38 

3. Inne dtugoterminowe 
aktywa finansowe 

6. Sumy obce (depozytowe, 
zabezpieczenie wykonania 
um6w) 



V. Wartogc mienia 
zlikwidowanych 
jednostek 

7. Rozliczenia z tytutu 
srodkbw na wydatki 
budzetowe i z tytutu 
dochoddw budzetowych 

B. Aktywa obrotowe 890 928,49 953 772,49 8. Fundusze specjalne 

1. Zapasy 1 706,68 4 551,52 8.1. Zaktadowy Fundusz 
Swiadczen Socjalnych 

1. Materiaty 1 706,68 4 551,52 8.2. Inne fundusze 

2. Potprodukty i produkty 
wtoku 

III. Rezerwy na 
zobowiazania 

3. Produkty gotowe IV. Rozliczenia 
miedzyokresowe 

4. Towary 

II. Naleznosci 
krotkoterminowe 888 270,43 949 220,97 

^^laleznosci z tytutu 
dostaw i ustug 

2. Naleznosci od 
budzetdw 

3. Naleznosci z tytutu 
ubezpieczen i innych 
swiadczen 

4. Pozostate naleznosci 888 270,43 949 220,97 

5. Rozliczenia z tytutu 
srodk6w na wydatki 
budzetowe i z tytutu 
dochoddw budzetowych 

III. Krotkoterminowe 
aktywa finansowe 951,38 

1. Srodki pieniezne w 
kasie 

2. Srodki pieniezne na 
lunkach bankowych 951,38 

3. Srodki pieniezne 
paristwowego funduszu 
celowego 

4. Inne srodki pieniezne 

5. Akcje lub udziaty 

6. Inne papiery 
wartosciowe 

7. Inne krdtkoterminowe 
aktywa finansowe 

IV. Rozliczenia 
miedzyokresowe 

Suma aktywow 890 928,49 953 772,49 Suma pasywow 890 928,49 953 772,49 

"i/nrykaBednarek^) 2020-03-30 m ? r Ja/ffiKozlowski 
(gtowny ksiegowy) (rok, miesiac, dziert) (kiero^iik jednostki) 



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 
Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej 

w Stubicach 
ul. Ptocka 34 

Rachunek zyskow i strat jednostki 
(wariant porownawczy) 

Adresat 

Wojt Gminy Stubice 

09-533 Stubice Wysta£ bez pisma przewodniego 
Numer identyfikacyjny REGON 

610006074 
sporzqdzony na 

dzieh 31-12-2019 r. 

Stan na koniec 
roku poprzedniego 

Stan na koniec roku 
biezqcego 

A. Przychody netto z podstawowej dziatalnosci operacyjnej 112 328,45 76 339,69 

I. Przychody netto ze sprzedazy produktow 

II Zmiana stanu produktow (zwiekszenia - wartosc dodatnia, zmniejszenie -
wartosc uiemna) 

III. Koszt wytworzenia produkt6w na wtasne potrzeby jednostki 

IV. Przychody netto ze sprzedazy towar6w i materiatow 

V. Dotacje na finansowanie dziatalnosci podstawowej 

VI. Przychody z tyturu dochoddw budzetowych 112 328,45 76 339,69 

B. Koszty dziatalnosci operacyjnej 7 278 658,65 7 743 868,96 

I. Amortyzacja 

II. Zuzycie materiatow i energii 34 230,75 31 537,67 

III. Uslugi obce 98 910,04 170 373,87 

IV. Podatki i optaty 

V. Wynagrodzenia 378 299,52 374 499,85 

VI. Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia dla pracownikow 280 202,22 300 524,75 

VII. Pozostate koszty rodzajowe 11 553,17 13 083,29 

VIII. Wartosc sprzedanych towar6w i materiatow 

IX. Inne swiadczenia finansowane z budzetu 6 475 312,95 6 853 719,53 

X. Pozostate obciazenia 150,00 130,00 

c. Zysk (strata) z dziatalnosci podstawowej (A - B) -7 166 330,20 -7 667 529,27 

D. Pozostate przychody operacyjne 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywow trwatych 

II. Dotacje 

III. Inne przychody operacyjne 

ffenfyka Bednarek" 
2020-03-30 mgr Jaefe&Kozlowski 

gtewny ksiegowy rok, miesia.c, dzieh kiej/Ownik jednostki 



E. Pozostate koszty operacyjne 37 700,00 12 380,00 

1. 
Koszty inwestycji finansowanych ze srodk6w wlasnych samorzadowych 
zaktad6w budzetowych i dochod6w jednostek budzetowych 
gromadzonych na wydzielonym rachunku 

II. Pozostate koszty operacyjne 37 700,00 12 380,00 

F. Zysk (strata) z dziatalnosci operacyjnej (C+D-E) -7 204 030,20 -7 679 909,27 

G. Przychody finansowe 7,67 10,80 

1. Dywidendy i udziaty w zyskach 

II. Odsetki 7,67 10,80 

III. Inne 

H. Koszty finansowe 

1. Odsetki 

II. Inne 

1. Zysk (strata) brutto (F+G-H) -7 204 022,53 -7 679 898,47 

J . Podatek dochodowy 

K. Pozostate obowiazkowe zmniejszenia zysku (zwiekszenia straty) 

L. Zysk (strata) netto (l-J-K) -7 204 022,53 -7 679 898,47 

Skarbjii/^rnirry 
Hdbfryfta Bednarek 

gtewny ksiegowy 
2020-03-30 

rok, miesia.c, dzien 



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 
Gminny Osrodek Pomocy 
Spotecznej w Siubicach 

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 

W6jt G m i n y S l u b i c e 

09-533 Stubice Wystae bez pisma przewodniego 
Numer identytikacyjny Kb i iUN 

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

dz ieh 31 -12-2019 r. 

Stan na koniec 
roku poprzedniego 

Stan na koniec roku 
biezqcego 

I. Fundusz jednostki na poczatku okresu (BO) 8 037 352,01 8 060 945,78 

1. Zwiekszenie funduszu (z tytutu) 7 275 705,83 7 746 317,23 

1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegty 

1.2. Zrealizowane wydatki budzetowe 7 275 705,83 7 746 317,23 

1.3. Zrealizowane ptatnosci ze srodkow europejskich 

1.4. Srodki na inwestycje 

1.5. Aktualizacja wyceny srodk6w trwatych 

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

1.7. Aktywa przejete od zlikwidowanych lub potqczonych jednostek 

1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 

1.9. Pozostate odpisy z wyniku finansowego za rok biezacy 

1.10. Inne zwiekszenia 

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytutu) 7 252 112,06 7 207 042,48 

2 .1 . Strata za rok ubiegty 7 243 392,04 7 204 022,53 

2.2. Zrealizowane dochody budzetowe 8 720,02 3 019,95 

2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i srodk6w obrotowych za rok ubiegty 

2.4. Dotacje i srodki na inwestycje 

2.5. Aktualizacja wyceny srodkbw trwatych 

2.6. 
Wartosc sprzedanych i nieodptatnie przekazanych srodk6w trwatych i 
srodk6w trwatych w budowie oraz wartosci niematerialnych i prawnych 

^2.7. Pasywa przejete od zlikwidowanych lub pofgczonych jednostek 

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 

2.9. Inne zmniejszenia 

II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 8 060 945,78 8 600 220,53 

III. Wynik finansowy netto za rok biezacy (+,-) -7 204 022,53 -7 679 898,47 

1. zysk netto (+) 

2. strata netto (-) -7 204 022,53 -7 679 898,47 

3. nadwyzka srodkow obrotowych 

IV. Fundusz (ll+.-lll) 856 923,25 920 322,06 

i K a r b n j J t - C r i T i i i i } 
W o k 

(J \>ka Bednarek 2020-03-30 mgrJch tyklCozlowski 

gtowny ksi§gowy rok, miesiac, dziefi kieraWnik jednostki 



Informacja dodatkowa 
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczegolnosci: 
1. 
1.1. nazw? jednostki 

Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Slubicach 
1.2. siedzibe jednostki 

Slubice 
1.3. adres jednostki 

ul. Plocka 34, 09-533 Shibice 
1.4. podstawowy przedmiot dzialalnosci jednostki 

Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej realizuje zadania z zakresu pomocy spolecznej nalezace do 
kompetencji gminy. 

2. wskazanie okresu objetego sprawozdaniem 
01.01.2019-31.12.2019 

3. wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane laczne, jezeli w sklad jednostki nadrzednej lub 
jednostki samorzadu terytorialnego wchodza^ jednostki sporzadzajace samodzielne sprawozdania 
finansowe 

Nie dotyczy 
4. omowienie przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci, w tym metod wyceny aktywow i pasywow 

(takze amortyzacji) 
Aktywa i pasywa wycenia si? przy uwzglednieniu nadrz?dnych zasad rachunkowosci w sposob przewidziany 
ustawâ  o rachunkowosci. 
Zasady stosowane w prowadzeniu ksiag rachunkowych: 
1. Srodki trwale oraz wartosci niematerialne i prawne umarza si? lub amortyzuje wedhig stawek okreslonych 

w przepisach o podatku dochodowym od osob prawnych. 
2. Odpis6w umorzeniowych dokonuje si? od miesiaca nast?pujacego po miesiacu przyj?cia srodka trwalego lub 

wartosci niematerialnej i prawnej do uzywania. 
3. Zakonczenie odpisow umorzeniowych nast?puje nie pozniej niz z chwila. zr6wnania odpisow umorzeniowych 

z wartoscia pocz^tkowa srodka trwalego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedazy. 
4. Umorzenia srodkow trwarych oraz wartosci niematerialnych i prawnych odpisuje si? jednorazowo za okres 

calego roku obrotowego na koniec roku obrotowego. 
5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiacu przyj?cia do uzywania, umarza si? pozostale srodki trwale 

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

6. Skladniki majatku o wartosci: 
a) nie przekraczajacej 500,00 zl ewidencjonowane s^ bezposrednio w koszty i podlegajq ewidencji 

pozabilansowej, 
b) od 500,00 zl do 10.000,00 zl podlegajacej odpisaniu w ci?zar kosztow zuzycia materialow w momencie 

przekazania ich do uzytkowania i sa obj?te ewidencji ilosciowo - wartosciow^, 
c) powyzej 10.000,00 zl podlegaj^ ewidencji bilansowej na koncie Srodki trwale. 

7. Gospodarka materialowa podlega ewidencji ilosciowo - wartosciowej wg cen nabycia, rozch6d materialow 
wycenia si? przy zastosowaniu metody „pierwsze przyszlo - pierwsze wyszlo" (FIFO). 

5. inne informacje 
Brak 

II. Dodatkowe informacje i objasnienia obejmuje w szczegolnosci: 
1. 
1.1. szczegolowy zakres zmian wartosci grup rodzajowych srodkow trwalych, wartosci niematerialnych 

i prawnych, zawierajacy stan tych aktywow na pocz^tek roku obrotowego, zwiekszenia 
i zmniejszenia z tytulu: aktualizacji wartosci, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewn?trznego oraz 
stan koncowy, a dla majatku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanow i tytulow zmian 
dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia 

Informacje wg zalacznika nr 1 



1.2. aktualnq wartosc rynkowa^ srodkow trwalych, w tym dobr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi 
informacjami 

Brak danych 
1.3. kwote dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisow aktualizujacych wartosc aktywow trwalych 

odrebnie dla dhigoterminowych aktywow niefinansowych oraz dhigoterminowych aktywow 
finansowych 

Nie dotyczy 
1.4. wartosc gruntow uzytkowanych wieczyscie 

Nie dotyczy 
1.5. wartosc nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostke srodkow trwalych, uzywanych na 

podstawie umow najmu, dzierzawy i innych umow, w tym z tytuhi umow leasingu 
Nie dotyczy 

1.6. liczb? oraz wartosc posiadanych papierow wartosciowych, w tym akcji i udzialow oraz dhiznych 
papierow wartosciowych 

Nie dotyczy 
1.7. dane o odpisach aktualizujacych wartosc naleznosci, ze wskazaniem stanu na poczatek roku 

obrotowego, zwi^kszeniach, wykorzystaniu, rozwiazaniu i stanie na koniec roku obrotowego, 
z uwzglednieniem naleznosci finansowych jednostek samorzadu terytorialnego (stan pozyczek 
zagrozonych) 

Informacje wg zalacznika nr 2 
1.8. dane o stanie rezerw wedhig celu ich utworzenia na poczatek roku obrotowego, zwiekszeniach, 

wykorzystaniu, rozwiazaniu i stanie koncowym 
Nie dotyczy 

1.9. podzial zobowiazan dhigoterminowych wedhig pozycji bilansu o pozostarym od dnia bilansowego, 
przewidywanym umow^ lub wynikajacym z innego tytulu prawnego, okresie splaty: 

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? zobowiazan w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami 
podatkowymi (leasing operacyjny), a wedhig przepisow o rachunkowosci bylby to leasing finansowy 
lub zwrotny z podzialem na kwot? zobowiazan z tytuhi leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego 

Nie dotyczy 
1.11. taczna^ kwote zobowiazan zabezpieczonych na majatku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy 

tych zabezpieczen 
Nie dotyczy 

1.12. laczna^ kwote zobowiazan warunkowych, w tym rowniez udzielonych przez jednostke gwarancji 
iporeczen, takze wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiazan 
zabezpieczonych na majatku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczen 

Nie dotyczy 
1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczen miedzyokresowych, w tym kwote czynnych 

rozliczen miedzyokresowych kosztow stanowi^cych roznice mi?dzy wartosci^ otrzymanych 
finansowych skladnikow aktywow a zobowiazaniem zaplaty za nie 

Nie dotyczy 
1.14. laczna^ kwote otrzymanych przez jednostk? gwarancji i poreczen niewykazanych w bilansie 

Nie dotyczy 



1.15. kwote wyplaconych srodkow pienieznych na swiadczenia pracownicze 
39.301,13 

1.16. inne informacje 
Brak 

2. 
2.1. wysokosc odpisow aktualizujacych wartosc zapasow 

Nie dotyczy 
2.2. koszt wytworzenia srodkow trwalych w budowie, w tym odsetki oraz roznice kursowe, ktore 

powiekszyly koszt wytworzenia srodkow trwalych w budowie w roku obrotowym 
Nie dotyczy 

2.3. kwote i charakter poszczegolnych pozycji przychodow lub kosztow o nadzwyczajnej wartosci lub ktore 
wystapity incydentalnie 

Nie dotyczy 
2.4. informacje o kwocie naleznosci z tytuhi podatkow realizowanych przez organy podatkowe podlegle 

ministrowi wlasciwemu do spraw finansow publicznych wykazywanych w sprawozdaniu 
z wykonania planu dochodow budzetowych 

Nie dotyczy 
2.5. inne informacje 

Brak 
3. Inne informacje niz wymienione powyzej, jezeli moglyby w istotny sposob wplynqc na ocen? sytuacji 

maj^tkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki 
Brak 



Zalqcznik Nr 1 

Pozostale srodki trwale - wartosc brutto (013) 
Stan na poczatek 

roku BO Zwi^kszenie Zmniejszenie Stan na koniec 
roku BZ 

69 864,14 2 440,00 72 304,14 

Wartosci niematerialne i prawne (020) 
Stan na poczatek 

roku BO Zwiekszenie Zmniejszenie Stan na koniec 
roku BZ 

13 020,64 13 020,64 

Pozostale srodki trwale - umorzenie (072) 
Stan na poczatek 

roku BO Zwiekszenie Zmniejszenie Stan na koniec 
roku BZ 

82 884,78 2 440,00 85 324,78 

Sporzqdzila: 



( c 
Zalqcznik Nr 2 

Stan odpisow aktualizujacych wartosc naleznosci 

Stan na poczatek 
roku obrotowego 

Zmiany stanu odpisow w trakcte roku obrotowego 
Stan na koniec 

roku obrotowego L.p Grupa naleznosci Stan na poczatek 
roku obrotowego zwiekszenia zmniejszenie 

Stan na koniec 
roku obrotowego 

I 2 3 4 5 7 
1 Zaliczka alimentacyjna 208 357,74 208 357,74 
2 Fundusz alimentacyjny 734 147,89 0,00 69 494,26 664 653,63 

Ogolem 942 505,63 0,00 69 494,26 873 011,37 

Sporzqdzila: 


