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|NFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowr

§porządzona ns dzień 3lll2/202l r.

Adresat:

Ministerstwo Finansów Budżet pństwa

l, \1'prorł,adzenie do sprawozda nia fi nansowego

Lp. Etykieta \\'artość

l

l Nazwajednostki Samoządowe Kolegium Odwoławcze w Gdansku

2 §ie&iba jednostki Odańsk

.3 Ądres jednostki Podwale Przedmiejskie 30 80-824 Gdansk

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki Rozpatrywanie odwołań od decyzji, rozpatrywarrie zźaleń na
postanowienia, rozpatrywanie ponagleń na bezczynnośó lub
przewlekłe prowadzenie postępowań, rozpatrywanie wniosków o
wznowienie postępowania lub s§vierdzenie niewaźności decyzji w
indywidualnych sprawach z zakresu administracj i publ icznej
naleĘcych do włŃciwości organów jednostek samorządu
terytorialnego, roztIzy Eanię sporów kompetencyjnych pomiędzy
organami jednostek samorządu terytoroalnego, dla których kolegium
jest wspolnym organem wyższego stopnia, rozpatrywanie zźaleń na
postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, rozpaĘrłanie
wniosków w przedmiocie braku zasadności wypowiedzenia
wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

ż Okres sprawozdawczy Roczny-202 l

J Agregat? (Tak / Nie) Nie

4 Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując
w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji
gospodarcrych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, u§talania
wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych.
Aktywa i pasywa jednostki.wycenia się według zasad okeślonych w
ustawie o rachunkowości, srodki trwałe i wartości niematerialne i
prawne wycenia się według cen nabycia lub kosźów wytworzenia
pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, atŃ:żę z tytułu trwałej utraty
wartości. Zobowiązania wycenia się w kwocie uymąającr',j zapłaty,
Srodki pienięźne oraz filndusze wycenia się według wartości
nominalnej. W odniesieniu do kosZów dotyczących opłat
telefonicznych, ubezpieczeń sprzętu, prenumerat, abonamentu
radiowego, i innych rocmych rozliczeńprzyjęto zasadę współmiemą,
to znaczy okres l2 miesięcy, Nie tworzy się rozliczenia
międzyokesowego kosztów - konto ó40. Nie prowadzi się ewidencji
materiałów biurowych i środków czystości. Ewidencja kosźów
działalności operacyjnej prowadzonajest w ukladzie rodzajowym na
kontach zespołu "4". Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z
wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.

4.1 Metoda amortyzacji

Kod Ntetoda amorttzacii Dodatkow1,opis

2 metoda liniorva Srodki trwałe i wańości niematerialne i prawne, których jednostkowa cena nabycia przebacza | 0.000 zł
amortyzuje się metodą liniową i umarza wg przy,jętych stawek okfeślonych w ustawie o podatku dochodowym
od osób prawnych, jednorazowo w grudniu, za okres całego roku.

4 środki trwałe o wartości
ńeprzebaczającej l 0 000
zł, podlegają jednorazowo
umorzeniu w 100% w
miesiącu przyjęcia do
rrĄwania, przez spisarrie w
koszty

Srodki trwałe oraz wartości niemateńalne i prawne, których cena nabycia nie przekracza l0.000 zł. podlegają
jednorazowo umorzeniu w l00 % w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w kosźy.

4.2 Metody wyceny akĘrvów i pasywów

Kod Metoda wyceny Dodatkowy opis

l wyceniane wg cen nabycia Srodki trwałe i wartości niematerialne i prawne.

6 wyceniane wg wartości
wynikającej z posiadarrych
Jokumentów lub wyceny
komisji inwentaryzacyj nej

Rozliczenie inwentaryzacji - nadwyżki i niedobory.

8 wyceniarre wg wartości
nominalnei

Srodki pieniężne, flrndusze oraz pozostałe aktywa i p.§ywa.



| 9 Izakupione mateńały tzakupione materiały pnekazywane są bezpośrednio do ruĄciaw działalności w dniu ich zakupu i zaliczane są 
|

I lodnoszonesąbezpośrednio |wciężarwłaściwegokontakosaów. l

l l* cieżarkosaów w dniu ichl l

JI lr*upu l

l§_ lnne informecie l

lxoal lnformacja l DodltŁ

l. Dodatkorve informacje i objaśnienia

1.1 Szczególowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwalych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)

Rodzaj Zwiększenia

Lp. Wyszczegól
nienie

Wartość
początkowa

(brutto) stan na
pocątek roku
obrotowego

Aktualizacja Nabycia przemiesz czenia
wewnętrzne

l nne Ogółem
zwiększenia
(3+4+5+6)

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

l Wartości
niematerialne
i prawne

14 l16,71 0,0c 3 50,0a 0,00 0,0c 3 567,00

l srodki trwałe 898 73 l,28 0,0C |3 4,75.98 l 3 249,0c 0,0( 26 72438

1.1 Crunty 0,00 0,00 0,00 0,0c 0,0( 0,00

1.1.1 Grunty
stanowiące
własność
jednostki
samorządu
terytorialnego,
przekazywane

użlkowanie
wieczyste
innym
podmiotom

0,00 0,00 0,0c 0,00 0,0( 0,00

1.2 Budynki,
lokale i
obiekty
inĄnieńi
lądowej i
wodnej

29l 541,39 0,00 0,0( 0,00 0,00 0,0c

1.3 Unądzenia
techniczne i
maszyny

4,72,112.99 0,00 13 475,9l 13 249,00 0,00 26 724,98

1.4 Srodki
transportu

l l 9 200,00 0,00 0,0( 0,00 0,00 0,0(

1.5 Inne środki
trwałe

15 276,90 0,00 0,0( 0,00 0,00 0,0c

t.l Szczególowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwrlych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)

Rodzaj Zm niejszenia Ogólem

Lp. Wyszczegól
nienie

Aktualizacja Rozchód (np.
likwidacja,
sprzedaż)

przemiesz czenia
wewnętrzne

lnne Ogolem
zm niejszenia
(E+9+l0+l l )

Wartość
początkowa

(brutto) stan na
koniec roku
obrotowego

(2+7-12)

(8) (9) ( l0) (l l) (t2) (13)

l Wartości
niematerialne
i prawne

0,00 0,00 0,0( 0,00 0,00 11 683,7,1

l srodki truuałe 0,00 0,00 0,0( 0,0( 0,0( 925 456.26

1,1 Grunty 0,00 0,00 0,0( 0,0( 0,0( 0,00

1,1,1 0,00 0,00



samoźądu
terytorialnego,
pzekazywane

użytkowanie
wiecryste
innym
podmiotom

1,2 Budynki,
lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnei

0,00 0,00 0,0c 0,0c 0,0( 29l 541,39

1,3 Urządzenia
tęchniczne i
ma§zyny

0,00 0,0c 0,00 0,00 0,0( 499 43,I,9,1

1,4 Srodki
lransportu

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0c l l9 200,00

1,5 lnne środki
irwałe

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0c l5 216,9a

1.1 Szczególowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwalych oraz wartości nicmaterialnych i prawnych (C)

Rodzaj IImorzenie Stan/rok \\'artość netto

Lp. Wyszczegól
n ienie

Stan
umorzenia

na początek
roku

obrotowego

Aktualizacja Amortyzacja
za rok

lnne
zwiększenia

lnne
zmniejszenia

§tan
umorzenia
na koniec

roku
obrotowego
(l4+l5+l6

+l7-18)

Stan na
początek roku
obrotowego

(2-14)

strn na koniec
roku

obrotowego (l3-
t9)

( l4) (l5) (ló) l7). ( l8) ( l9) (20) (2|)

I Wartości
niemateńalne
i prawne

14 l 16,1i 0,0c 0,00 3 5ó7,00 0,0( 1,7 683,,7,1 0,00 0,0c

l §rodki trwałe ó69 005,5ó 0,0c 3,7 832,95 l3 475.98 0,0(
,lz0 3l4.4, 229,125,72 205 l41,7,|

1.1 Grunł 0,0c 0,0c 0,00 0,00 0,0( 0,0( 0,00 0,00

1.1.I Grunty
stanowiące
własność
jednostki
samorządu
terytorialnego.
pzekazywane

użltkowanie
wieczyste
innym
podmiotom

0,0c 0,00 0,00 0,00 0,0( 0,0( 0,00 0,00

1.2 Budynki,
lokale i
obiekty
inżynieńi
lądowej i
wodnej

l 23 905,o l 0,o0 7 2a8,5 o,0o o,0C !3l l93,54 l 67 636,38 l60 347,85

1.3 Unądzenia
technicme i
mź§zyny

456 496,15 0,00 6 s25,25 l 3 475,98 0,0( 4,16 491,38 l6 216,84 22 940.59

1,4 Środki
transportu

,l3 
506,61 0,0c 23 840,00 0,00 0,0( 97 346,6,1 45 ó93.33 2l 853,33

1.5 lnne środki
trwałe

l5 09,7;73 0,0c 1,79,17 0,00 0,0( l5 2,16.90 l19,1,I 0,0c

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwalych, w tym dóbr kultury, o ile takimi informacjami:



1.1

1.1.1 W tym dobra kultury 0,00 0,00

1.2 Budynki, lokale i
lbiekty inĄnierii
lądowej i wodnej

0,00 0,00

|,2,1 w tym dobra kultury 0,00 0,00

1.3 Urządzenia
lechnicme i
maszyny

0,00 0,00

1.3.1 w tym dobra kultury 0,00 0,00

1.4 Srodki transportu 0,00 0,00

1.4. l w tym dobra kultury 0,00 0,00

1.5 Inne środki trwałe 0,00 0,00

1.5, l w tym dobra kultury 0,00 0,00

1.3. Dlugoterminowe aktywa

Lp. Dlugoterminowe
aktywa

Kwota dokonanych w trakcie
roku obrotowego odpisów
aktualizujących wartość

dlugoterminowych aktywów
trwalych

Dodatkowe informacje

l niefinansowe 0,00 brak

ż finansowe 0.00 brak

1.4. Grunty użytkowane wieczyście

Lp. Opis Krl,ota Dodatkowe informacje

l Wartość gruntów
użytkowanych wieczyście

0,00 nie dotyczy

1.5. Środki trwale używane na pod§tawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytulu umów leasingu

Lp. Wyszczególn ienie Wartość nieamortyzowanych
lub nieumarzanych przez

jednostkę środków trwllych,
używanych na podstawie
umów najmu, dzierżawy
i innych umów, w tym
z tytulu umów leasingu

Dodatkowe informacje

I 3runty 0,0C brak

2 Budynki, lokale i

cbiekty inzynierii
lądowej i wodnej

0,00 brak

J Urządzenia
technicme i

maszyny

0,00 :rak

4 Srodki transportu 0,00 rrak

5 lnne środki trwale 0,00 rrak

1.6. Papiery wartościowe

Lp. Papiery
wartościowe

Liczba posiadanych
papierów

wartościowych

Wartość
posiadanych

papierów
wartościowych

Dodatkowe informacje

l Ąkcie i udziały 0,00 0,00

ż Dłużne papiery
wartościowe

0,00 0,00

3 Inne 0,00 0,00

|.7. Drne o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem §tanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorrystaniu, rozwiązeniu i stanie ne koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu
terytorialncgo (stan pożyczek zagrożonych)

Lp. Należności Stan na początek
roku obrotowego

Zrviększenia Wykorzystanie Rozwiązanie stan na koniec roku
obrotowego

l Nalezności krótkoterminolve 00r 0,00 0,0( 000 0,00

2 NaIeżności dfugoterminowe 0,0( 0,00 0,0( 0,00 0,00

3 Lącma kwota: 0,0c 0,00 0,0( 0,00 0,00



1.8. Dane o stanie rezerw wedlug c€lu ich utworzenia nr początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzy§taniu, rozwiązaniu i stanie

Lp. Rezerwy
wedlug celu
utworze nia

Stan na początek
roku obrotowego

Zwiększenia \\'ykorzvstanie Rozwiązanie stan na koniec roku
otlrotowego

Dotlatkorl,c
inform acj e

l Rezerwy na
postępowania
sądowe

0,00 0,00 0,0c 0,00 0,00

2 lnne 0,00 0,00 0,0C 0,00 0,0( brak

J Lączna
(wota:

0,00 0,00 0,0c 0,00 0,0(

1.9. Zobowiązania dlugoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidyrłanym umową lub wynikającym z innego tytułu
prawnego, okresie spłaty

l-p. Okres splaty Kwota Dodatkowe informacjt

a powyżei l roku do 3 lat 0,00 brak

b powyżej3do5lat 0,00 brak

c po\ł^/żei 5 lat 0,0C brak

Lączna kwota: 0,0c

|operacyjny). a wedlug przepisów o rrchunkowości bylby to lersing finansowy lub zwrotny I

| . |"

1.1l.Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Rotizaj Kwota \\'tym na aktywach lnformacje
Lp. Forma

zabezpieczenia
zobowiązania zabezpieczenia trwalych <lbrotowych Dodatkowe informacje

l \aucJa 0,00 0,00 0,00 0,00

2 11ipoteka 0,00 0,00 0.00 0,00

3 Zastaw (w tym
rejestrowy lub
skarbowy)

0,00 0,00 0,00 0,00

4 Weksel 0,00 0.00 0,00 0,00

5 przewłaszczenie na
zabezpieczenia

0,00 0,00 0,00 0.00

6 Gwarancja bankowa
lub ubezpieczeniowa

0,00 0,00 0,00 0,00

7 lnne 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Łączna kwota 0,00 0,00 0,00 0,00

1,12. Lączna kwota zobowiązań warunkowych, ł,tym również udzie|onych przezjednostkę gwarancji i poręczeń, także wek§low},ch.
niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formv tych zabezpieczeń

t-p. Rodzaj
zobowiązania
warunkowego

Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zrbezpieczone na majątku
jednostki

Kwota

l Nieumane
roszczenia
wierzycieli

brak 0,00

2 Udzielone gwarancje
i poręczenia

brak 0,00

J Inne brak 0,00

4 Łączna kwota 0,00

I l. l 3. l Cryn n. rozticzenia międzyokresowe kosztów

lnformacje dodatkowe I Kwota 
l

llmiedzvokresowel ll
,



132 RMK - Inne

l3.3 Kwota czynnych rozliueń
międzyokresowych
kosztów (stanowiąca
lómicę między wartością
]trzymanych fi nansowych
składników aktywów a

zobowiązaniem zapłaty za
nie)

0,00

l3.4 Bieme rozliczenia
międzyokesowe kosztów

0,00

I3,5 Rozliczenia
międzyokesowe
przychodów -

równowartośó
otrzymanych lub
należnych dochodów
budżetowych dotyczących
przyszłych lat obrotowych,
w tym z t}.tułu umów
długoterminowych

0,00

l3.6 Rozliczenia
międzyokresowe
przychodów - inne

0,00

t.l4. Łączna kwota otrzymanych przezjednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp. Opis K*,ota Dodatkowe informacje

l Lącma kwota
]trzymanych przez
iednostkę gwarancji i
poręczeń
niewykazanych w
bilansie

0,00 brak

1.15. Kwota wyplaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp. Wyszczegól nienie Kwota Dodatkowe informacje

l Cdprawy emerytalne
irentowe

0,00

2 Nagrody
iubileuszowe

38 957,99 Wyf acone nagrody jubileuszowe

3 lnne 59 807,36 Świadczenia z Zakładowego Funduszu świadczeń socjalnych w kwocie 53.139 zł, refundac.ja
kosztów zakupu okularów korekcyjnych podczas pracy przy monitorach ekranowych w kwocie
5.668,36 zł

4 kwota razem 98 7ó5,35

d..ią Couid-l9 .ukupion. ro.tuly ,^..rki o.hro*" ru k*otę 354,32 d. l

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp. Wyszczególn ien ie K*,trta

l MateriaĘ 0,0C

2 Półprodukty i produkty w toku 0,0C

3 hodukty gotowe 0,00

4 Towarv 0,0(

5 kwota razem 0,00

2.2.Koszt wytworzenia środków trwelych w budowie, w tym od§etki orazróżnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków
trwalych w budowie w roku obrotowym

Lp. \yyszczegól nienie Kł,ota

l Kosa wytworzenia środków tnvałych w budowie 0,00

2 W tym - odsetki 0,00

3 W tym - różnice kursowe 0,00

Pp



l -0
wartości

0,00

2 hzychody - które
wystąpiĘ incydentalnie

brak 0,00

3 KosĄ - o nadzwyczajnej
wartości

brak 0,00

4 Kosay _ które wystąpiły
incydentalnie

brak 0,00

2,4. NaleŻnoŚci z tytulu podatków realizowanych przezorEany podatkowe podlegl€ ministrowi wlaściwemu do spraw finansów publicznych
wykazyrłanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
Lp. \\'yszczególnienie Kwota
2.4 NaleznoŚci z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi wlaściwemu do spraw

finansów publicarych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budzetowych
0,0(

2.5. lnne lnformacje

Lp. Wyszczególnienie Opis Kwota
2.5 Inne inlormacje brak 0,00

3, lnne lnformacje nie wymienione powyżej, jeżeli moglyby w i§totny sposób wplynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz
wynik finrnsowy jednostki

Lp. lnne lnformacje Opis
J lnne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogĘby w istotny

;posób wpłynąc na ocenę sy,tuacji majątkowej i finansowej oraz
łynik firransowy jednostki

brak

Główny Księgowy

Magdalena Gawrońska

24-03-2022 l3:04:48

kierownik Jednostki

Mikolaj Pullo

24-03-2022 l3:28:09




