
Nazwa I adres JeanostkI sprawozdawczeJ 

Straż Miejska 

Wrońskiego 1 

05-070 Sulejówek 
Numer identyfikacyjny REGON 

00052663000030 

AKTYWA Stan na początek 
roku 

A Aktywa trwałe 22 533,34 

A. I Wartości 
0,00 nlematerialne i prawne 

A.li Rzeczowe aktywa 
22533,34 trwale 

A.11.1 $rodki tlWałe 22 533,34 

A.li. 1.1 Grunty 0,00 

A.11.1.1.1 Grunty 
stanowiące -Masność 
jednostki samorządu 
terytorialnego, 0,00 
przekazane w 
użytkov-rcmie wieczyste 
innym podmiotom 
A.11.1.2 Budynki, lokale i 
obiekty inżynierii lądowej 0,00 
i wodnej 

A.11.1.3 Urządzenia 
0,00 techniczne i maszyny 

A.11.1.4 Środki 
22 533,34 transportu 

A.11.1.5 Inne środki 
trwale 0,00 

A.11.2 Srodki trwale w 
0,00 budowie (inwestycje) 

A.11.3 Zaliczka na środki 
trwale w budowie 0,00 
(inwestycje) 

A.Ili Należności 
0,00 długoterminowe 

A.IV Długoterminowe 
0,00 aktywa finansowe 

A.IV.1 Akcje i udziały 0,00 

A.IV.2 Inne papiery 
0,00 wartościowe 

Katarzyna Rosa 
(główny księgowy) 

SJO BeSTia 

Adresat: 
BILANS 

jednostki budżetowej 

sporządzony 
na dzień 31-12-2018 r. 

Stan na koniec 
PASYWA roku 

12 133,34 A Fundusz 

0,00 A.I Fundusz jednostki 

12 133,34 A.li 'Nynik finansov,y 
netto (+,-) 

12 133,34 A.11.1 Zysk netto(+) 

0,00 A.11.2 Strata netto (-) 

A.Ili Odpisy z wyniku 
0,00 finansowego(nadwyżka 

środków obrotov,ych) (-) 

A.IV Fundusz mienia 
0,00 zlikwidowanych 

jednostek 

0,00 B Fundusze placówek 

12 133,34 C Państwowe fundusze 
celowe 

D Zobowiązania i 
0,00 rezerwy na 

zobowiązania 

0,00 D.I Zobowiązania 
długoterminowe 

D.11 Zobowiązania 0,00 
krótkoterminowe 

0,00 D.11.1 Zobowiązania z 
tytułu dostaw i usług 

0,00 D.11.2 Zobowiązania 
wobec budżetów 

D.11.3 Zobowiązania z 
0,00 tytułu ubezpieczeń i 

innych świadczeń 

0,00 D.11.4 Zobowiązania z 
tytułu wynagrodzeń 

2019--0~28 
(rok, miesiąc, dzień) 

52A4A1AF4F6798DA 

SULEJÓWEK 

Wysłać bez pisma przewodniego 
52A4A1AF4F6798DA 

11 11111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111 

Stan na początek Stan na koniec 
roku roku 

-2 656,66 -14131,11 

377 857,25 368 256,18 

-380 513,91 -382 387,29 

0,00 0,00 

-380 513,91 -382 387,29 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

25 666,61 27 022,60 

0,00 0,00 

25666,61 27022,60 

755,50 1 417,27 

1 793,00 1 826,00 

8 513,07 8639,36 

14128,43 14 381,82 

Edyta Mańa Koślacz 

(kierownik jednostki) 
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A.IV.3 Inne 
długoteminowe aktywa 
finansowe 

A.V Wartość mienia 
zlikwidowanych 
jednostek 

B Aktywa obrotowe 

B.I Zapasy 

B.1.1 Materiały 

B.1.2 Półprodukty I 
produkty w toku 

B.I.3 Produkty gotowe 

B.1.4 Towary 

B.11 Należności 
krótkoterminowe 

B.I1.1 Należności z tytułu 
dostaw i usług 

B.11.2 Naletności od 
budżetów 

B.11.3 Naletności z tytułu 
ubezpieczeń i innych 
świadczeń 

B.I1.4 Pozostałe 
naletności 

B.I1.5 Rozliczenia z 
tytuu środków na 
wydatki budżetowe i z 
tytułu dochodów 
budżetowych 

B.111 Krótkoterminowe 
aktywa finansowe 

B.111.1 Środki pienię.tne 
w kasie 

B.111.2 Srodki pienię.tne 
na rachunkach 
bankowych 
B.111.3 Srodki pienię.tne 
państwowego funduszu 
celowego 

B.111.4 Inne środki 
pieniężne 

B.111.5 Akcje lub udziały 

B.111.6 Inne papiery 
wartościowe 

B.111.7 Inne 
krótkoterminowe aktywa 
finansowe 

Katarzyna Rosa 

(główny księgowy) 

SJO BeSTia 

0,00 

0,00 

476,61 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

476,61 

0,00 

476,61 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.11.5 Pozostałe 
0,00 

zobo'ł<iązania 

0.11.6 Sumy obce 

0,00 (depozytowe, 
zabezpieczenie 
wvkonania umów) 
0.11.7 Rozliczenia z 
tytułu środków na 

758,15 wydatki budtetowe i z 
tytułu dochodów 
budtetrn,wch 

0,00 0.11.8 Fundusze 
specjalne 

0.11.8.1 Zakładowy 
0.00 Fundusz Swiadczeń 

Socialnvch 

0,00 0.11.8.2 Inne fundusze 

0,00 O.Ili Rezerwy na 
zobowiązania 

0,00 
O.IV Rozliczenia 
międzyokresowe 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

758,15 

0,00 

758,15 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2019-03-28 
(rok, miesiąc, dzień) 

52A4A1AF4F6798DA 

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.28 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

476,61 758,15 

476,61 758,15 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

Edyta Maria Koślacz 

(kierownik jednostki) 
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B.IV Rozliczenia 
międzyokresowe 

Suma aktywów 

Katarzyna Rosa 
(główny księgowy) 

SJO Besna 

0,00 

23 009,95 

0,00 

12 891,49 Suma pasywów 

2019-03-28 
(rok, miesiąc, dzień) 

52A4A1AF4F6798DA 

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.28 

23 009,95 12 891 ,49 

Edyta Maria Koślacz 
(kierownik jednostki) 
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I Wyjaśnienia do lxlansu 

Katarzyna Rosa 
(główny księgowy) 

SJO BeSTia 

2019-03-28 
(rok, miesiąc, dzień) 

52A4A1AF4F6798DA 

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.28 
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(kierownik jednostki) 
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Nazwa I aares Jeanostk1 sprawozdawczeJ 

Straż Miejska 
Rachunek zysków i strat jednostki 

(wariant porównawczy) 

IM"ońskiego 1 

05-070 Suleićwek 

Numer identyfikacyjny REGON 
sporządzony na 

00052663000030 na dzień 31-12-2018 r. 

A. 

A.I. 

A.li. 

A.Ili. 

A.IV. 

A.V. 

A.VI. 

B. 

B.I. 

8 .11. 

B.111. 

B.IV. 

B.V. 

B.VI. 

B.VII. 

B.VIII. 

B.IX. 

B.X. 

c. 

o. 

O.I. 

O.li. 

O.Ili. 

E. 

SJO BeSTia 

Przychody netto z podstawowej dzlalalnoścl operacyjnej 

Przychody netto ze sprzedaży produktów 

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zrmiejszenie -

wartość ujemna) 

Koszt wytworzenia produktów na 'h1asne potrzeby jednostki 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej 

Przychody z tytułu dochodów budżetowych 

Koszty dzlalalnoścl operacyjnej 

Amortyzacja 

ZUżycie materiałów i energii 

Usługi obce 

Podatki i opiaty 

1/1/ynagrodzenia 

Ubezpieczenia społeczne I inne świadczenia dla pracowników 

Pozostałe koszty rodzajowe 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 

Inne świadczenia finansowane z budżetu 

Pozostałe obciążenia 

Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) 

Pozostałe przychody operacyjne 

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 

Dotacje 

Inne przychody operacyjne 

Pozostałe koszty operacyjne 

Katarzyna Rosa 

główny księgowy 

2019-03-28 

rok, miesiąc, dzień 

FA1EB3990FA32606 

Adresat: 

SULEJÓWEK 

1/1/ysłać bez pisma przewodniego 

FA1EB3990FA32606 ,....._ 
Stan na koniec Stan na koniec roku 

roku poprzedniego bieżącego 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

380900,20 382 933,50 

10 400,00 10 400,00 

17 332,85 20 793,71 

15 874,83 12 046,12 

0,00 0,00 

267192,09 272 177,82 

65 507,83 63 130,82 

4 592,60 4 385,03 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

-380 900,20 -382 933,50 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

Edyta Maria Koślacz 

kierownik jednostki 
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E.1. 

E.11. 

F. 

G. 

G.I. 

G.11. 

G.111. 

H. 

H.I. 

H.11. 

I. 

J . 

K. 

L 

SJO BeSTia 

Koszty inwestycji finansowanych ze środków \\łasnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na 'NYdzielonym rachunku 

Pozostałe koszty operacyjne 

Zysk (strata) z dzlalalnoścl operacyjnej (C + D - E) 

Przychody finansowe 

Dywidendy i udziały w zyskach 

Odsetki 

Inne 

Koszty finansowe 

Odsetki 

Inne 

Zysk (strata) brutto (F+G-H) 

Podatek dochodowy 

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 

Zysk (strata) netto (1-J-K) 

Katarzyna Rosa 
główny księgowy 

201S-03-28 
rok, miesiąc, dzień 

FA 1 EB3990FA32606 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

-380 900,20 -382 933,50 

386,29 546,21 

0,00 0,00 

325,29 483,21 

61 ,00 63,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

-380 513,91 -382 387,29 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

-380 513,91 -382 387,29 

Edyta Maria Koślacz 
kierownik jednostki 

Slron8 2 z 3 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie 'NYQenerowana dnia 2019.03.28 



I Wyjaśnienia do sprawozdania 

Katarzyna Rosa 2019-03-28 Edyta Maria Koślacz 

główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki 

SJO BeSTia FA 1 EB3990FA32606 
Strona 3 z 3 

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie v.ygenerowana dnia 2019.03.28 





Nazwa I aares Jeanostk1 sprawozdawczeJ 
Adresat: 

Straż Miejska Zestawienie zmian w funduszu jednostki SULEJÓWEK 

Wońskiego 1 

05-070 Sulejówek \Ny'słać bez pisma przewodniego 

Numer identyfikacyjny REGON 3987F43983901C7B 
sporządzone na 

llmuuDIIIIIL 00052663000030 na dzień 31-12-2018 r. 

Stan na koniec Stan na koniec roku 

roku poprzedniego bieżącego 

I. Fundusz Jednostki na początku okresu (BO) 
0,00 0,00 

I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) 
373652,57 3TT 857,25 

I, 1, Zwiększenie funduszu (z tytułu) 
368 083,42 371 459,05 

1.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły 
0,00 0,00 

, 

1.1,2. Zrealizowane wydatki budżetowe 
368083,42 371 459,05 

1.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich 
0,00 0,00 

1.1.4. środki na inwestycje 
0,00 0,00 

1.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych 
0,00 0,00 

1.1.6. 
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości 0,00 0,00 

niematerialne i prawne 

1.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 
0,00 0,00 

1.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 
0,00 0,00 

1.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący 
0,00 0,00 

1.1.10. Inne zwiększenia 
0,00 0,00 

1.2, Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 
363878,74 381 060,12 

1.2.1. Strata za rok ubiegły 
363492,45 380 513,91 

1.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 
386,29 546,21 

1.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły 0,00 0,00 

1.2.4. Dotacje i środki na inwestycje 
0,00 0,00 

1.2.5. Aktualizacja środków trwałych 
0,00 0,00 

1.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych 
0,00 0,00 

1.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków 

trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 
0,00 0,00 

1.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0,00 

1.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00 

Katarzyna Rosa 2019-03-28 Edyta Maria Koślacz 

główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki 

SJO BeSTia 3987F43983901C78 
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1.2.9. Inne zrmiejszenia 
0,00 0,00 

li. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 377 857,25 368 256,18 
Ili. Wynik finansowy netto za rok bleiący (+,-) 

-380 513,91 -382 387,29 
111.1. zysk netto (+) 

0,00 0,00 
111.2. strata netto(·) 

-380 513,91 -382 387,29 
111.3. nadwyżka środków obrotowych 

0,00 0,00 
IV. Fundusz (11+,-UI) 

-2 656,66 -141 31,11 

Katarzyna Rosa 2019-03-28 Edyta Maria Koślacz 
główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki 

SJO BeSTia 39B7F43983901C7B 
Strona 2 z 3 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.28 



I Wyjaśnienia do spnrwozdania 

Katarzyna Rosa 2019-03-28 Edyta Maria Koślacz 

główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki 

SJO BeSTia 39B7F43983901C7B 
Strnna 3 z 3 

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.28 





STRAŻ MIEJSKA 
ul. Wrońskiego 1 

05-070 Suleiowek 
tel : 22 183-"17-17 

INFORMACJA DODATKOWA - Korekta nr 1 
I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
1. 
1.1 Nazwa jednostki 
STRAŻ MIEJSKA 
1.2 Siedziba jednostki 
05-070 SULEJÓWEK, UL. WROŃSKIEGO 1 
1.3 Adres Jednostki 
05-070 SULEJÓWEK, UL. WROŃSKIEGO 1 
1.4 Podstawowy przedmiot działalności 

,. 
-04- 3 O 

84.24Z BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 
01.01.2018 - 31.12.2018 

\ 
1... o 

,/ 

3. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów. W 
punkcie tym nie wpisujemy wszystkich zapisów polityki rachunkowości obowiązujących w jednostce budże
towej i które są obligatoryjne i zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości lecz takie zapisy, które jednostka 
może zastosować bo ustawa o rachunkowości daje jej możliwość wyboru. 
ZARZĄDZENIE NR 2/2017 KOMENDANTA STRAŻY MIEJSKIEJ W SULEJÓWKU 
Z DNIA 29.12.2017 R. 

INFORMACJA DODA TK OWA 
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

1) dla środków trwałych podział na grupy rodzajowe środków trwałych z uwzględnieniem stanu począt

kowego z dalszym podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększen ia i 

zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: ak

tualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, które umożliwią prezentacj ę 

danych w poniższej tabeli: 

Zwiększenia Zmniejszenia 

::l ~ 
~ o o ... ... 
~ 

o 
(1) 

(1) 
~ ·2 

~ ~ d) "o' (1) o 
N "o' "'"' Lp. Specyfikacja o d) C: 

(1) -~ '$: C: 
(1) 

~ 

o ~ ·u N N ~ 
.!:::! ... C: o l:: C: o.. >-, ..... .s "oj C: C: 
"oj .D 

<l.)-o N d)• -~ C: ::l o C: C: 
C: ::l ~ 

~ ,:!;; ... ~ ~ 

,:!;; C: ... 
C: d) ~ d) Cl) 
~ ~ ~ ~ 

U) 

I. Środki trwale 

1.1 Grunty 





Grunty stano-

wiące własność 

jednostki samo-

I. I 
rządu teryto-

.I. 
rialnego prze-

Lp. 

J. 

kazane w użyt-

kowanie wie-

czyste innym 

podmiotom 

Budynki, lokale 

1.2 i obiekty inży-

nierii lądowej i 

wodnej 

1.3 
Urządzenia 

techniczne 

i maszyny 

1.4 Środki transpor-

tu 52.000,00 52.000,00 

1.5 Inne środki 

trwale 

SUMA 52.000,00 52.000,00 

2) dla wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z ty

tułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z nastę

pujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, które 

umożl iwią prezentację danych w poniższej tabeli: 

~ 
Zwiększenia Zmniej szenia ::s 

~ 
o 

o ... ... 
~ 

o o u 

o "' 
·2 "' C 

.~ 

~ 
o o C 

'o' o N o ·o-a -o N o o 

Specyfikacja u -~ 
·.:; u C o .~ -o ~ 

C o ~ 

o N t ...c: N "' >. "' C "' 
... C 

c.. -;;; .o o ·= -;;; u o a:;. -= 
C .,. N 

"' ::s "' 'i§ C: ~ 
o .E C: § 

C: j;; C: ~ 
.... ~ o o 

C: "' N o "' N o en 
;S .... ~ l5. ~ 
en c.. 

Wartości 

niematerial- 8.374,81 
8.374,8 1 





Lp. 

I. 

l.l. 

1.2 . 

1.3. 

1.4. 

2. 

ne 

i prawne 

SUMA 8.374,81 8.374,81 

3) dla umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu 

w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przy

czyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszcze

nia wewnętrznego, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli : 

6 ;:! ... Zwiększenia Zmniej szenia .a.:: 
o .a.:: ... 

i u 
Specyfikacja ~ 

Q) 

u o:! o:! ·c 
o "o' Q) ' 

"o' -o ' 
o 

C. ~ -~ ·a o o <I) 
o:! -o <I) <I) <I) .a.:: 

o:! <I) </) ~ ~ C: .!:::! .c ~ C: C: "' C: .;; ~ 
Q) .5 .;; ~ N C: C: umorzenia <I) -~ ... 

;:! 12 c ~ o d), - C: C: o Q), 
C: "' ~ E o <I) C: ... 
<I) C: 1S ...., 

~ ~ Cl) "' N o:! N Cl) ;:! u u 

Umorzenie 

środków trwałych 

Umorzenie budynków, 

lokali i obiektów 

inżynierii lądowej i 

wodnej 

Umorzenie urządzeń 

technicmych i maszyn 

Umorzenie środków 

transportu 29466,66 10.400,00 39 866,66 

Umorzenie innych 

środków trwałych 

Umorzenie wartości 

niematerialnych i 

prawnych 8.374,81 8.374,81 

SUMA 37 841 ,47 10 400,00 48 24 1,47 





4) dla środków trwałych będących gruntami należy wyodrębnić konta z przeznaczeniem dla: 

a) gruntów użytkowanych wieczyście, 

b) gruntów stanowiących własność JST, przekazanych w użytkowane wieczyste innym podmiotom; 
5) dla odpisów aktualizujących: 

a) wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinan
sowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktu

alizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego, które umożliwią prezentację danych w poniż

szej tabeli: 

Lp. Specyfikacja Wartość prezentowana Wartość odpisów aktualizujących 

w bilansie w zł i gr dokonanych w trakcie roku 

obrotowego w zł i gr 

I. Długoterminowe aktywa niefinansowe 

2. Długoterminowe aktywa finansowe 

SUMA 

Lp. 

I. 

I. I. 

1.2. 

I.2.1. 

b) wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z 
dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia warto
ści odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także rozwiązania, które umożliwią prezentację 
występujących pozycji w poniższej tabeli (dane w zł i gr): 

Odpisy aktualizujące 
Stan 

Zwiększenia 
Stan należności według w roku Wykorzystanie Rozwiązanie 

na początek roku na koniec roku pozycji obrotowym 

Należności JB i SZB 

Należności 

długoterminowe 

Należności 

krótkoterminowe, 

z tego: 

Należności z tytułu 





1.2.2. 

1.2.3. 

1.2.4. 

Jl. 

Lp. 

I. 

I. 

2. 

3. 

4. 

dostaw i usług 

Należności 

od budżetów 

Należności z tytułu 

ubezpieczeń społecz-

nych i innych świad-

czeń 

Pozostałe należności 

Należności finansowe 

c) wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z 
tytułu utworzenia nowych odpisów aktualizujących, zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, 
w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości, które 
umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli (dane w zł i gr): 

Stan 
Odpisy aktualizujące zapasy Zwiększenia w roku Stan 
według pozycji bilansowych 

na początek 
obrotowym 

Wykorzystanie Rozwiązanie 
na koniec roku roku 

·-
Zapasy 

Materiały 

Półprodukty i produkty 

w toku 

Produkty gotowe 

Towary 

6) dla rezerw z podziałem według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w 
trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania oraz rozwiązania, które umoż
liwią prezentację w poniższej tabeli (dane w zł i gr): 





Stan Stan 
Lp. 

Rezerwy według celu ich 
na początek Zwiększenia w roku Wykorzystanie Rozwiązanie na koniec utworzenia 

roku obrotowym roku 

Rezerwy na zobowiązania, z 

I. tego: 

I. I. na sprawy sądowe 

na koszty likwidacji szkód 

I.2. ubezpieczeniowych 

na koszty likwidacji szkód 

1.3. środowisku naturalnemu 

1.4. na kary 

1.5 lnne 

SUMA 

7) dla zobowiązań długoterminowych z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem umożl
wiającym wiekowanie zobowiązań w następujących przedziałach: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat 
do 5 lat, powyżej 5 lat, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli: 

Wartość 
z tego: 

Specyfikacja zobowiązań 
wykazana Lp. 

według pozycji bilansu powyżej roku powyżej 3 lat 
w bilansie 

do 3 lat do 5 lat 
powyżej 5 lat 

8) dla rozliczeń międzyokresowych: 

a) czynnych z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokreso

wych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników ak
tywów a zobowiązaniami zapłaty za nie, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli: 





Lp. Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych Kwota w zł i gr 

według tytułów 

I. Ubezpieczenia majątkowe 

2. Ubezpieczenia osobowe 

3. Prenumerata 

4. Różnica między wartością otrzymanych finansowych skład-

ników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie 

5. Inne 

. .. 

SUMA 

b) biernych z podziałem na poszczególne tytuły, które umożliwią prezentację danych w poniższej ta

beli: 

Lp. Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych Kwota w zł i gr 

według tytułów 

I. 

2. 

3. 

.. . 

SUMA 

9) dla wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - kwota wypłaconych świadczeń 

pracowniczych (w zł i gr) - 63.130,82 zł. 

I O) dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów po

wstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych, które umożliwią prezentację 





danych w poniższej tabeli (dane w zł i gr): 

Koszt środków w tym: 

Lp. Specyfikacja 
trwałych w ciągu 

roku obrotowego koszt różnic 
koszt odsetek 

kursowych 

I. zadań kontynuowanych z lat 

poprzednich i zakończonych 

w danym roku obrotowym 

2. zadań kontynuowanych z lat 

poprzednich, ale jeszcze nie-

zakończonych w danym roku 

obrotowym 

3. zadań rozpoczętych i zakoń-

czonych w danym roku obro-

towym 

4 zadań rozpoczętych w danym 

roku obrotowym, ale jeszcze 

niezakończonych 

SUMA 

11) wartości środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych, używanych na podstawie umów 

najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu, które umożliwią prezentację w po

niższej tabeli: 

Lp. Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub Wartość w zł i gr 

nieumarzanych 

I. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu 

2. Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy 

3. Środki trwałe używane na podstawie innych umów, 





w tym: umów leasingu 

SUMA 

12) ilościowo-wartościowej dla papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz innych papierów 

wartościowych, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli: 

Stan na dzień bilansowy 

Papiery wartościowe 

liczba wartość w zł i gr 

Akcje 

Udziały 

Dłużne papiery wartościowe 

Inne papiery wartościowe 

13) zobowiązań warunkowych, w tym z podziałem na udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, 

także wekslowe niewykazane w bilansie, z dalszym podziałem umożliwiającym wskazanie zobowią

zań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń, 

które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli (dane w zł i gr): 

Stan na koniec roku w tym zabezpieczone 
Lp. Zobowiązania warunkowe 

obrotowego na majątku jednostki 

I. Gwarancje 

2. Poręczenia 

2.1. w tym poręczenia wekslowe 

3. Roszczenia sporne 

4. Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy 

5. Inna specyfikacja: 





5.1. ... 

5.2. . .. 

14) otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie. 

I.J ŁÓ\\ l'~ f;G8WA 

......... ui;:···:·;,a .. · osa··· .. ·· .. 
(główny ·księgowy) (rok, miesiąc, dzień) 





Załącznik nr 2 
do Zarządzenia 

Burmistrza Miasta Sulejówek 
Nr BBM0050.38 .2019 
z dnia 27 lutego 2019 r. 

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA SULEJÓWEK 
1. JEDNOSTKI BUDŻETOWE 

I) Miejskie Przedszkole Nr 1, ul. Paderewskiego 47 
2) Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Szosowa 7 
3) Szkoła Podstawowa Nr I, ul. Idzikowskiego 2a 
4) Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Okuniewska 2 
5) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Głowackiego 47 
6) Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Narutowicza 1 O 
7) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Paderewskiego 29 
8) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Świętochowskiego 4 
9) Straż Miejska, ul. Wrońskiego I 
10) Urząd Miasta Sulejówek 

2. ZAKŁADY BUDŻETOWE: 
I) Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Świętochowskiego 4 





-TRAż MIEJSKA 
ul \/Vrońskiego 1 

05-070 Su'ejowek 
10 1· :>2 78J-17-1 7 

INFORMACJA OODATKOW A 
I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
1. 
I. I Nazwa jednostki 
STRAŻ MIEJSKA 
1.2 Siedziba jednostki 
05-070 SULEJÓWEK, UL. WROŃSKIEGO 1 
1.3 Adres Jednostki 
05-070 SULEJÓWEK, UL. WROŃSKIEGO 1 
1.4 Podstawowy przedmiot działalności 
84.24Z BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 
01.01.2018 - 31.12.2018 
3. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów. W punk
cie tym nie wpisujemy wszystkich zapisów polityki rachunkowości obowiązujących w jednostce budżetowej i 
które są obligatoryjne i zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości lecz takie zapisy, które jednostka może 
zastosować bo ustawa o rachunkowości daje jej możliwość wyboru. 
ZARZĄDZENIE NR 2/201 7 KOMENDANTA STRAŻY MIEJSKIEJ W SULEJÓWKU Z DNIA 29.12.201 7 
R. 

INFORMACJA DODATKOWA 
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

1) dla środków trwałych podział na grupy rodzajowe środków trwałych z uwzględnieniem stanu począt

kowego z dalszym podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniej

szenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji 

wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, które umożliwią prezentację danych w 

poniższej tabeli: 

Zwiększenia Zmniejszenia 

~ ~ 
e e 
~ o o u 

·a ·a o 
B c<l ·a 
«:' c<l o "u' id N ·;:, N "O o 

Lp. Specyfikacja u 

l 
u c<l •O id o ~ 

o -~ 
N o -~ ..c: c<l <Il i:: "' i:: Cl.. o .5 -; u o ..5 i:: 

c<l -; ·a ~ 
N ·a i:: o i:: a ... $3 o o i:: ~ N c<l N Cll 

$3 c<l ... l5. Cll Cl.. 

I. Środki trwałe 

I. I Grunty 



) . ' . 



Grunty stano-

wiące własność 

j ednostki samo-

1.1 
rządu terytoria!-

. I. 
nego przeka-

I Lp. 

zane w użytko-

wanie wieczy-

ste innym pod-

miotom 

Budynki, lokale 

1.2 i obiekty inży-

nierii lądowej i 

wodnej 

1.3 
Urządzenia 

techniczne 

i maszyny 

/') 

1.4 Środki trans- '52 oOfJ !) (f (1 J 
portu -22~5'33;3"4 -1-0AOO;GO ~ 4-

1.5 Inne środki 

trwałe 

SUMA 
22.533, 10.400, 

34 00 12.133,34 

2) dla wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu 

zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących 

tytułów: aktualizacji wartości , nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, które umożliwią pre

zentację danych w poniższej tabeli: 

I 
= ćn 

Specyfikacja "' Zwiększenia Zmniejszenia ćn 





I. 

Lp. 

I. 

I.I. 

1.2. 

1.3. 

.!:l o 
~ C ~ ·a 

"u' o 
~ "u' o o o N -o N 

~ ·c::; C) 

-~ 
,o C) C o .!:l N i o ..c N N >. "' .§ "' ~ 

C 'c,,j ~ o 'c,,j C) o .9 N 

~ 
'§ ~ 8 '§ C C t ~ o o 
t: ~ t: o 
i:;)., ~ i:;)., ~ 

Wartości 

niematerialne 8.37 8.3 

i prawne 4,8 1 74,81 

8.37 8.3 

SUMA 4,81 74,81 

3) dla umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w 

ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przy

czyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia 

wewnętrznego, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli: 

.2 Zwiększenia Zmniejszenia ::l o ~ ... o 
~ ... 
B o o C) 

Specyfikacja ~ ~ ~ ·a 
~ ·a .!:l 

o o C g "u' o N "u' :g N o o 
~ ·a C) ~ ~ C o ~ i:;)., .!:l N o .!:l ..c tj ~ o ~ "' .§ "' C ~ 'c,,j t: o ] C) o .5 C 

umorzenia C '§ N '§ 2: ::l o t 8 .§ C .., 
~ J3 ~ E o ~ o 

~ N ~ 
(,I N o U1 

U1 ::l ... ... ~ i:;)., i:;)., 

Umorzenie 

środków trwałych 

Umorzenie budyn-

ków, lokali i 

obiektów inżynie-

rii lądowej i wod-

nej 

Umorzenie urzą-

dzeń technicznych 

i maszyn 

Umorzenie środ-

ków transportu 
\ 

/)O ~00(1) 
I 





: 

48. 

Umorzenie innych 37.8 10.4 241,4 

1.4. środków trwałych 41,47 000,00 7 

2. 

Umorzenie warto-

ści niematerial-

nych i prawnych 

48 

37.8 10.4 241,4 

SUMA 41,47 00,00 7 

4) dla środków trwałych będących gruntami należy wyodrębnić konta z przeznaczeniem dla: 

a) gruntów użytkowanych wieczyście, 

b) gruntów stanowiących własność JST, przekazanych w użytkowane wieczyste innym podmiotom; 

5) dla odpisów aktualizujących: 

Lp. 

I. 

2. 

a) wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinan

sowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktua

lizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego, które umożliwią prezentację danych w poniższej 

tabeli: 

Specyfikacja Wartość prezentowana Wartość odpisów aktualizujących 

w bilansie w zł i gr dokonanych w trakcie roku 

obrotowego w zł i gr 

Długoterminowe aktywa niefinansowe 

Długoterminowe aktywa finansowe 

SUMA 

b) wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z 

dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia wartości 

odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także rozwiązania, które umożliwią prezentację wystę

pujących pozycji w poniższej tabeli (dane w zł i gr): 





Lp. 

I. 

I. I. 

1.2. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

I.2.4. 

II. 

-

Lp. 

I. 

Odpisy aktualizujące 
Stan 

Zwiększenia Stan 

należności według w roku Wykorzystanie Rozwiązanie na koniec 

pozycji 
na początek roku 

obrotowym roku 

Należności JB i SZB 

Należności 

długoterminowe 

Należności 

krótkoterminowe, 

z tego: 

Należności z tytułu 

dostaw i usług 

J Należności 

od budżetów 

Należności z tytułu 

ubezpieczeń społecz-

nych i innych świad-

czeń 

I 
Pozostałe należności 

Należności finansowe 

c) wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z 

tytułu utworzenia nowych odpisów aktualizujących, zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w 

tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości, które umoż

liwią prezentację danych w poniższej tabeli (dane w zł i gr): 

Stan Stan 
Odpisy aktualizujące zapasy 

na początek 
Zwiększenia w roku 

Wykorzystanie Rozwiązanie na koniec 
według pozycji bilansowych 

roku 
obrotowym 

roku 

Zapasy 





I I. 

I 2. 

3. 
i 

I 4. 

Materiały 

Półprodukty i produkty 

w toku 

Produkty gotowe 

Towary 

6) dla rezerw z podziałem według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w 

trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania oraz rozwiązania, które umożli

wią prezentację w poniższej tabeli (dane w zł i gr): 

Stan Stan 

Lp. 
Rezerwy według celu ich 

na początek Zwiększenia w roku Wykorzystanie Rozwiązanie na koniec 
utworzenia 

roku obrotowym roku 

Rezerwy na zobowiązania, z 

I. tego: 

I. I. na sprawy sądowe 

na koszty likwidacji szkód 

1.2. ubezpieczeniowych 

na koszty likwidacji szkód 

I.3 . środowisku naturalnemu 

1.4. na kary 

1.5 Inne 

SUMA 

7) dla zobowiązań długoterminowych z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem 

umożlwiającym wiekowanie zobowiązań w następujących przedziałach : powyżej roku do 3 lat, powyżej 

3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli: 

Lp. z tego: 





: 

Wartość 
Specyfikacja zobowiązań 

wykazana 
powyżej roku powyżej 3 lat 

powyżej 5 lat 

według pozycji bilansu do 3 lat do 5 lat 
w bilansie 

8) dla rozliczeń międzyokresowych: 

a) czynnych z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych 

kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a 

zobowiązaniami zapłaty za nie, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli: 

Lp. Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych Kwota w zł i gr 

według tytułów 

I. Ubezpieczenia majątkowe 

2. Ubezpieczenia osobowe 

3. Prenumerata 

4. Różnica między wartością otrzymanych finansowych skład-

ników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie 

5. Inne 

... 

SUMA 

b) biernych z podziałem na poszczególne tytuły, które umożliwią prezentację danych w poniższej ta

beli: 

Lp. Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych Kwota w zł i gr 

według tytułów 

1. 



" 



2. 

3. 

. .. 

SUMA 

9) dla wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - kwota wypłaconych świadczeń 

pracowniczych (w zł i gr) - 63. I 30,82 zł. 

1 O) dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów po

wstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych, które umożliwią prezentację 

danych w poniższej tabeli (dane w zł i gr): 

Koszt środków w tym: 

Lp. Specyfikacja 
trwałych w ciągu 

roku obrotowego koszt różnic 
koszt odsetek 

kursowych 

l. zadań kontynuowanych z lat 

poprzednich i zakończonych 

w danym roku obrotowym 

2. zadań kontynuowanych z lat 

poprzednich, ale jeszcze nie-

zakończonych w danym roku 

obrotowym 

3. zadań rozpoczętych i zakoń-

czonych w danym roku obro-

towym 

4 zadań rozpoczętych w danym 

roku obrotowym, ale jeszcze 

niezakończonych 

SUMA 





• 
11) wartości środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych, używanych na podstawie umów 

najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu, które umożliwią prezentację w poniż

szej tabeli: 

Lp. Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub Wartość w zł i gr 

nieumarzanych 

I. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu 

2. Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy 

3. Środki trwałe używane na podstawie innych umów, 

w tym: umów leasingu 

SUMA 

12) ilościowo-wartościowej dla papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz innych papierów war

tościowych, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli: 

Stan na dzień bilansowy 

Papiery wartościowe 

liczba wartość w zł i gr 

Akcje 

Udziały 

Dłużne papiery wartościowe 

Inne papiery wartościowe 

13) zobowiązań warunkowych, w tym z podziałem na udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, 

także wekslowe niewykazane w bilansie, z dalszym podziałem umożliwiającym wskazanie zobowiązań 

warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń, które 

umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli (dane w zł i gr) : 



•. 

.. 



i 

• 
Stan na koniec roku w tym zabezpieczone 

Lp. Zobowiązania warunkowe 
obrotowego na majątku jednostki 

I. Gwarancje 

2. Poręczenia 

2.1. w tym poręczenia wekslowe 

3. Roszczenia sporne 

4. Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy 

5. Inna specyfikacja: 

5.1. ... 

5.2. ... 

14) otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie. 

(główny księgowy) 

2019-03-29 

(rok, miesiąc, dzień) 

KOP' .,DAt'T 
Straży M1 .,·::,~ ulejówku 
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(kierownik jednostki) 
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