
INFORMACJA DODATKOWA 

 

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:  

   

1.1 nazwę jednostki: Urząd Gminy Bądkowo  

   

1.2 siedzibę jednostki: Bądkowo  

   

1.3 adres jednostki: 87-704 Bądkowo, ul. Włocławska 82  

   

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki: Administracja publiczna 

  

1.5 wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 1.01.-31.12.2021roku 

  

1.6 

wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub 

jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania 

finansowe  

  

 Sprawozdanie finansowe jednostkowe Urząd Gminy Bądkowo  

1.7 

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 

(także amortyzacji)  

 

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 1/2021 z dnia 2 stycznia 2021 roku w sprawie: polityki 

rachunkowości,  

 

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób 

przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych 

i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości 

oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek 

budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz 

państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.   

1. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

jednostka przyjęła następujące ustalenia:  

-środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 

zł, jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów 

amortyzacyjnych lub umorzeniowych ( za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub 

amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 



roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się 

począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. W 

jednostce środki trwałe za wyjątkiem gruntów umarza się metodą liniową na koniec roku 

kalendarzowego za cały rok lub na koniec miesiąca, w którym dokonano sprzedaży, zbycia, 

zniesienia ze stawu, w wyniku zdarzenia losowego, przekazania środka trwałego. Na dzień 

bilansowy środki trwałe ( z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości 

netto tj.  

z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.  

Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości,  

w sposób przewidziany w ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych  

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r., w sprawie 

rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych 

funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  

Środki trwałe umarza się i amortyzuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,  

w którym te środki przyjęto do używania ( konto 071  

Pozostałe środki trwałe - ujmuje się pozostałe środki trwałe o wartości jednostkowej w cenie 

nabycia od 1000 zł do wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000,00 zł.   

Dla tych środków jest prowadzona ewidencja ilościowo – wartościowa i są umarzane jednorazowo  

z chwilą oddania do użytku ( konto 072).  

Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się min.: 

-książki i inne zbiory biblioteczne, 

-środki dydaktyczne  służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach  

i placówkach oświatowych; 

-odzież i umundurowania, 

-meble i dywany, 

-inwentarz żywy 

-pozostałe środki trwałe o wartości 500,00 zł i powyżej 500,00 zł do 10.000,00 zł, ujmuje się  

w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% 

w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie 

pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów 

bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”. 

  

Wartości niematerialne i prawne - ujmuje się pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości 

jednostkowej w cenie nabycia od 5000 zł do wartości początkowej nieprzekraczającej 10000 zł. Dla 

tych wartości jest prowadzona ewidencja ilościowo – wartościowa i są umarzane jednorazowo  

z chwilą oddania do użytku ( konto 072). Wartości niematerialne i prawne poniżej wartości 

jednostkowej ceny nabycia 5000 zł są ujmowane bezpośrednio w koszty, podlegają ewidencji 



ilościowej.  

Ponoszone z góry wydatki dotyczące w szczególności kosztów zakupu prenumeraty, biletów, opłat 

abonamentowych, ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych oraz inne płatności za okres 

przekraczający jeden miesiąc, ale dotyczące danego roku budżetowego, nie podlegają rozliczeniem w 

czasie za pośrednictwem międzyokresowych kosztów. Operacje te ujmuje się w całości w kosztach 

miesiąca, w którym został dokonany wydatek. Koszty usług telefonicznych wraz z abonamentem, 

zakupu energii i innych o podobnym charakterze z uwagi na cykliczność i porównywalność kwot  

w poszczególnych miesiącach księgowane są do danego roku w następujący sposób: dowody 

księgowe za pełen okres rozliczeniowy i abonament za styczeń następnego roku zaliczane do 

kosztów danego roku, w którym przypada okres rozliczeniowy, dowody rozliczeniowe za okres 

rozliczeniowy przypadające w dwóch różnych, rocznych okresach sprawozdawczych są ujmowane w 

kosztach następnego roku. 

1.8 
inne informacje 

 
Jednostka nie rozlicza kosztów w czasie 

II 
Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: 

1.1 

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i 

prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia  

i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego 

oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego — podobne przedstawienie stanów i tytułów 

zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia 

 

Zwiększenia 011 

Określenie środka trwałego  Wartość  

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną 220.822,61 

Transport i łączność 1.093.839,57 

Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska 1.419.385,42 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 508.062,25 

Kultura fizyczna i sport 581.805,43 

RAZEM:  3.823.915,28 
 

 

Zmniejszenia 011 

Określenie środka trwałego  Wartość  

Transport i łączność 42.307,30 

Administracja publiczna 39.831,75 



Rodzina ( Klub dziecięcy) 694.711,95 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30,00 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 508.062,25 

RAZEM:  1.284.943,25                          
 

 

Konto 013  

Dział 
Stan na 

początek roku 

Zmiany w trakcie roku obrotowego 
Stan na koniec 

roku Zwiększenia Zmniejszenia 

400 9 738,67 2 191,86 0,00 11 930,53 

600 48 492,86 0,00 0,00 48 492,86 

700 3 404,78 1 452,99 0,00 4 857,77 

750 241 503,71 14 038,00 968,23 254 573,48 

754 269 774,48 0,00 0,00 269 774,48 

851 3 196,00 2 999,99 0,00 6 195,99 

855 16 893,99 0,00 16 893,99 0,00 

900 118 710,86 24 062,33 0,00 142 773,19 

921 39 999,25 0,00 0,00 39 999,25 

926 9 038,52 0,00 0,00 9 038,52 

RAZEM: 760 753,12 44 745,17 17 862,22 787 636,07 

 
Konto 020 

Dział 

Stan na początek 

roku 

Zmiany w trakcie roku obrotowego 

Stan na koniec roku 
zwiększenia zmniejszenia 

720 67.239,00 16.512,05 0,00 83.751,05 

750 55.045,94 0,00 2.300,00 52.745,94 

 122 284,94 16 512,05 2 300,00 136 496,99 

 

 

 
 

 



Lp. 

Nazwa grupy 

rodzajowej 

składnika 

aktywów 

według układu 

w bilansie 

Wartość 

początkowa - 

stan na 

początek 

roku 

obrotowego 

Zwiększenia wartości początkowej 
Ogółem 

zwiększenie 

wartości 

początkowej 

(4+5+6) 

Zminiejszenia wartości początkowej 
Ogółem 

zmniejszenie 

wartości 

początkowej 

(8+9+10) 

Wartosć 

początkowa - 

stan na 

koniec roku 

obrotowego 

(3+7-11) 

aktualizacja przychody przemieszczenie zbycie likwidacja inne 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Wartości 

niematerialne i 

prawne 

84 955,50 0,00 16 512,05 0,00 16 512,05 0,00 0,00 0,00 0,00 101 467,55 

2 Grunty 155 162,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630,00 630,00 154 532,02 

2.1 

Grutny 

stanowiące 

własność jst 

przekazane w 

użytkowanie 

wieczyste 

20 926,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 20 896,93 

3 

Budynki, lokale 

i obieky 

inżynierii 

lądowej i 

wodnej 

33 297 136,30 0,00 3 823 915,28 0,00 3 823 915,28 1 437,30 0,00 1 202 174,20 1 203 611,50 35 917 440,08 

4 

Urządzenia 

techniczne i 

maszyny 

501 605,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 831,75 0,00 33 831,75 467 773,91 

5 
Środki 

transportu 
729 178,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 870,00 0,00 40 870,00 688 308,85 

6 
Inne śodki 

trwałe 
10 432,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00 4 432,92 

  RAZEM 34 778 471,25 0,00 3 840 427,33 0,00 3 840 427,33 1 437,30 80 701,75 1 202 804,20 1 284 943,25 37 333 955,33 

 



Lp. 

Umorzenie - stan 

na początek roku 

obrotowego 

Zwiększenia w ciągu roku obrotowego 

Ogółem 

zwiększenie 

umorzenia 

(14+15+16) 

Zmniejszenie 

umorzenia 

Umorzenie - stan 

na koniec roku 

obrotowego 

(13+17-18) 

Wartość netto składników aktywów 

aktualizacja 

amortyzacja 

za rok 

obrotowy 

inne 

stan na początek 

roku obrotowego 

(3-13) 

stan na koniec 

roku obrotowego 

(12-19) 

1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 44 319,63 0,00 36 371,49 0,00 36 371,49 0,00 80 691,12 40 635,87 20 776,43 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 162,02 154 532,02 

2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 926,93 20 896,93 

3 14 160 326,05 0,00 1 289 776,42 0,00 1 289 776,42 17 497,50 15 432 604,97 19 136 810,25 20 484 835,11 

4 257 849,41 0,00 34 238,25 0,00 34 238,25 33 831,75 258 255,91 243 756,25 209 518,00 

5 534 274,67 0,00 40 290,00 0,00 40 290,00 40 870,00 533 694,67 194 904,18 154 614,18 

6 9 605,30 0,00 743,48 0,00 743,48 6 000,00 4 348,78 827,62 84,14 

  15 006 375,06 0,00 1 401 419,64 0,00 1 401 419,64 98 199,25 16 309 595,45 19 793 023,12 21 003 583,45 

 



 

Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - wartość brutto 

    

Stan na początek roku BO Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec roku BZ 

798 082,56 44 745,17 20 162,22 822 665,51 

 

Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - umorzenia 

    
Stan na początek roku 

BO 
Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec roku BZ 

798 082,56 44 745,17 20 162,22 822 665,51 

 

 

1.2 

 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury — o ile jednostka dysponuje takimi 

informacjami  

 Brak danych  

1.3 

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych 

odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów 

finansowych  

  Nie dotyczy  

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczyście   

 Nie dotyczy  

1.5 
wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na 

podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu  

  Gmina posiada w użyczeniu sprzęt o wartości 51.028,92 zł. 

1.6 
liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych 

papierów wartościowych  

 Nie dotyczy  

1.7 

dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku 

obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z 

uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek 

zagrożonych)   

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2021 roku poz.1372 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 83 ustawy z dnia 29 września 1994 roku 

o rachunkowości (Dz. U. z 2021 roku poz. 217 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 13 września 2017 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla 

budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych mających 

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 342 ze zm.) 

zarządzam, co następuje:  



  

Ustala się następujące zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności:  

1) Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się w przypadkach określonych w art. 35b 

ust. 1 ustawy o rachunkowości, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty,  

w odniesieniu do:  

a) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości- do wysokości 

należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi 

lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,  

b) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek 

dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego- w pełnej wysokości 

należności,  

c) należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnika zalega, a według 

oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest 

prawdopodobna- do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,  

d) należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku, do których 

uprzednio dokonano odpisu aktualizującego- w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub 

odpisania,   

e) należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu 

prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej 

działalności lub strukturą odbiorców- w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym 

także ogólnego na nieściągalne należności.  

2) Za ocenę sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika oraz stopnia prawdopodobieństwa 

nieściągalności należności przyjmuje się negatywny wynik postępowania egzekucyjnego w stosunku 

do całości lub części należności.  

3) Odpis aktualizujący pozostaje w księgach rachunkowych tak długo, jak długo istnieje szansa 

odzyskania należności. 

4) Ustala się metodę wyceny należności z uwagi na wiek, zależnie od okresu zalega nami  

z płatnościami w miesiącach. Zasadę powyższą stosuje się do podatków, opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych: powyżej jednego 

roku zalegania z płatnością- odpis aktualizujący w wysokości 100% należności,   

5) Nie stosuje się zasady określonej w pkt. 3 do niżej wymienionych należności:  

- należności z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 

własności: a) należności roku bieżącego  

- należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości oraz należności spornych 

kwestionowanych przez dłużników dochodzonych na drodze sądowej- 100%. Sposób odpisu 

aktualizującego wartość należności określa załącznik Nr 2 o niniejszego zarządzenia.  

6) Odpisów aktu aktualizujących wartość należności dokonuje się do końca miesiąca lutego roku 

następnego, według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku.   

7) Postawą do ujęcia odpisów aktualizujących wartość należności w księgach rachunkowych - jest 

wystawiony dokument wewnętrzny- „Nota księgowa” w oparciu w wyliczenie wartości.   

8) Dokonane odpisy aktualizującego wartość należności mają znaczenie wyłącznie dla celów 

bilansowych. Dokonanie odpisów aktualizujących należności nie ma żadnego wpływu na wartość 

należności wykazywanych w księgach rachunkowych. Należność nadal będzie figurować na koncie 

221 i będzie podlegać wykazaniu w sprawozdaniu Rb-27S.  

9) Dokonane odpisy aktualizujące wartość należności będą pomniejszane o wartość otrzymanych 

wpływów z tytułu należności. Należności umorzone, przedstawione lub nieściągalne zmniejszają 

dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.  

10) Nie podlegają odpisowi aktualizującemu należności zabezpieczone hipoteką lub zastawem 

skarbowym.  

11) Dokonanie odpisów aktualizujących wartość należności nie zwalnia od działań zmierzających do 

wyegzekwowania tych należności.  



12) Odpisy aktualizujące wartość należności:  

a) z tytułu dochodów budżetowych będą zaliczane do kosztów finansowych,   

b) z tytułu rozchodów budżetu będą zaliczane do wyników na pozostałych operacjach nierasowych,   

c) na rzecz innych jednostek obciążają zobowiązania wobec tych jednostek.  

BO                          45.202,52 zł, 

Zmniejszenia            1.896,43zł, 

Zwiększenia            17.521,81zł, 

 Razem:                  60.827,90 zł. 

 

  

1.8 
dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, 

wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym  

 Nie dotyczy   

1.9 
podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, 

przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:  

a) powyżej 1 roku do 3 lat   

 Nie dotyczy  

b) powyżej 3 do 5 lat  

 Nie dotyczy  

c) powyżej 5 lat  

 Nie dotyczy  

1.10 

kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami 

podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy 

lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego  

 Nie dotyczy  

1.11 
łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy 

tych zabezpieczeń  

 Nie dotyczy  

1.12 

łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji  

i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań 

zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń  

 

Zabezpieczenie kredytu KBS O/Bądkowo, weksel na kwotę  2.400.000,00 zł, 

Wartość kredytu do spłaty na dzień 31.12.2021 r. wynosi 600.000,00 zł 

Zabezpieczenie kredytu Bank Polskiej Spółdzielczości S.A Oddział w Gdyni. Weksel na kwotę 

1.600.000,00zł. Wartość kredytu do spłaty na dzień 31.12.2021 r. wynosi  1.440.000,00 zł. 

1.13 

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych 

rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych 

finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie   

 Nie dotyczy  

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  

 Zabezpieczenia realizacji umów w wysokości  146.138,72 zł.  

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  



 

Łącznie wypłacono środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – 94.005,60zł, w tym:  

  

Odprawy emerytalne – 32.764,80 zł, 

Nagrody jubileuszowe - 61.240,80 zł, 

Ekwiwalent za urlop - zł  

1.16 inne informacje  

 Nie dotyczy  

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów  

 Nie dotyczy  

2.2 
koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które 

powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym  

 

Bilans otwarcia konta 080 „środki trwałe w budowie” wynosi 93.175,92 zł. W trakcie roku 

poniesiono koszty wytworzenia środków trwałych w wysokości 3.878.915,28zł. Saldo konta 080 na 

dzień 31.12.2021 roku wynosi 0,00 zł.   

 

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Plan Wykonanie 

1 2 3 4 5 6 

         

1 
Modernizacja kanalizacji na terenie 

Gminy Bądkowo 
010 01010 1.128.556,00 0,00 

2 
Podłączenie studni nr 3 do stacji 

uzdatniania wody w . Sinki 
400 40002 156.603,00 156.602,40 

3 
Przebudowa drogi gminnej Wójtówka-

Wójtówka nr 160744C 
600 60016 349.673,00 348.299,32 

4 
Przebudowa drogi gminnej Jaranowo-

Jaranowo Duże nr 160748C 
600 60016 294.900,00 294.900,00 

5 
Przebudowa drogi gminnej Łowiczek-

Łowiczek nr 160745C 
600 60016 283.704,00 283.703,20 

6 
Przebudowa drogi gminnej Zieleniec-

Zieleniec nr 160713C 
600 60016 168.438,00 166.937,05 

7 
Przydomowa oczyszczalnia ścieków w 

m. Kolonia Łowiczek 
700 70005 25.000,00 5.000,00 

8 Infostrada Kujaw i Pomorza 720 72095 92.044,00 16.512,05 

9 
Zakup wyposażenia „Laboratorium 

Przyszłości” 
801 80101 0,00 0,00 

 10 Modernizacja oczyszczalni ścieków 900 90001 1.710.438,00 1.710.438,00 

11 
Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w 

Bądkowo ul. Słoneczna 
900 90015 50.000,00 50.000,00 

12 

Dotacja celowa z budżetu na 

dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

dla jednostek nie zaliczanych do sektora 

finansów publicznych  

900 90095 20.000,00 17.500,00 

13 
Modernizacja budynku Gminnego 

Ośrodka Kultury w Bądkowie 
921 92109 511.294,00 508.062,25 



14 
Modernizacja Stadionu Sportowego w 

Bądkowie 
926 92601 546.000,00 545.865,43 

15 

Otwarta strefa Aktywności 

zlokalizowana w miejscowości 

Toporzyszczewo Stare 

926 92695 36.941,02 34.440,00 

  Ogółem:     5.373.591,02 4.138.260,00  

      
 

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub 

które wystąpiły incydentalnie  

 Osiągnięto odszkodowanie z polisy w kwocie 9.921,00 zł oraz ze sprzedaży majątku w wysokości  

38.195,12 zł  

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe 

ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania 

planu dochodów budżetowych  

 Nie dotyczy  

2.5. inne informacje  

 Nie dotyczy  

3. Inne informacje niż wymienione, powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 

majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki  

  Nie dotyczy  

 


