
INFORMACJA
DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.1 nazwę jednostki
Powiat Warszawski Zachodni

1.2 siedzibę jednostki
Ożarów Mazowiecki

1.3 adres jednostki
Ul. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
Przedmiotem działalności jest zaspokajanie potrzeb zbiorowych mieszkańców powiatu, zg, z
PKD 841 1Z oraz PKD 751 1Z- kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej .

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
Sprawozdanie sporządzone za rok 2021

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie zawiera dane łączne

4. omówienie przyjętych zasad (poUtyki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i
pasywów (także amortyzacji)

kktywa i pasywa wycenia się według zasad Ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem
przepisów 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,
Daństwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających
siedzibę poza granicami, rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Księgi rachunkowe
prowadzone są techniką komputerową prowadzoną w sposób spełniający zasadę podwójnego
zapisu, systematycznego i chronologicznego rejestrowania zdarzeń gospodarczych zgodnie z
zasadą memoriałową. Dochody i wydatki ujmuje się w terminie ich zapłaty zgodnie z zasadą
kasową. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym, poniesione koszty
dotyczące roku obrotowego ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich powstania
niezależnie od terminu ich zapłaty. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne na dzień
bilansowy wycenia się w wartości początkowej pomniejszone o umorzenie. Srodki trwałe są
amortyzowane metodą liniową a stawki amortyzacji są przyjęte zgodnie z ustawą o podatku
dochodowym od osób prawnych, odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i
rawnych dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym.

Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) o wartości nieprzekraczającej wartości ustalonej w
przepisach podatkowych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania
przychodów w 100% umarzane są jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.
Należności i zobowiązania wycenia się na dzień bilansu w kwocie wymagającej zapłaty z
zachowanie zasady ostrożności. Srodki pieniężne ujmuje się w księgach rachunkowych w
wartości nominalnej. Wynik Finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym
rachunku zysków i strat.

5. inne informacje
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II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.
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

Załącznik nr 1

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

Jednostki nie dysponują takimi danymi

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów
trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych
aktywów finansowych

Jednostki nie dokonały odpisów aktualizujących aktywów trwałych oraz długoterminowych
aktywów finansowych i niefinansowych

1 .4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Wartość gruntów użytkowanych przez jednostki wynosi 597 149,83 zł. (wartość księgowa)

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

Wartość obcych środków trwałych wynosi - 178 354,06 zł.

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

Jednostki nie posiadają papierów wartościowych

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)

Odpisy aktualizujące należności wynoszą :- stan na początek roku- 5 529 795,83 zł. stan na
coniec roku -3 235 271,51 zł.

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego,
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

rezerwy na należności, wynoszą: - stan na początek roku 6 288 978,63z1., stan na koniec
Soku 5 201 696,59 zł

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego,
przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
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a) powyżej I roku do 3 lat

Kredyty długoterminowe:
- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.- termin spłaty do 3 1.12.2022 r.- 500 000,04 zł.

b) powyżej 3 do 5 lat
Kredyt długoterminowy:

- Bank BGK w Warszawie termin spłaty 27.12.2025 r.- 6 666 668,00 zł.

c) powyżej 5 lat

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 wystąpiły

1.1 1. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem
charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie wystąpiły

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

Powiat wystawił weksle in blanco celem zabezpieczenia umów na kredyty bankowe.

1. 3. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę
czyirnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością
otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

~Jie wystąpiły rozliczenia międzyokresowe kosztów.

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

1 .15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych wynosi 1 744 399,66 zł.

1.16. inne informacje
Wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19: 199 840,03 zi

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

„Jie wystąpiły

wota ubezpieczenia gwarancji należytego wykonania robót nie ujęta w bilansie wynosi -

278 119,34 zł
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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

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie wynoszą 18 853 213,86 zł.

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

Wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19: 807 60ł,62z1

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

3. Inne informacje niż wymienione powyżej,jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę
sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-ł9 i inne: 2 194 371,44 zł

2022.04.28 (członkowie zarządu)
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)

4



Zak1caui k nr

ulu inrornuacJiulodaikauseJ

za 1021. LĄ”NV

Amon ~ac5a (urn oroonie) „VadalĆ oclili maj9l kulnoalc00

Skiradniki nuaj~lku inOsiouOo Sian nailoeniiok Sum aemlan tln,or,.onlc 11 lisae zninlojozciolo Siali nIkoli” Odployakioaiiaaj4cowair1010 Sisuospuurz~ick S Inna koniec rokn
Lp. rok z,y,ękuzcula

I, Wartości nic maicrialne prawne 3 335 70215 55 30932 67 623.50 590 2 224.17 3 391 090.87 0.06 „22 062,16 78 0063.54

ii. Eterrzouoc akivura ufnale 05 70)1 053,24 H 009 25466 H 462 9110,43 066 1112 633,113 97 704 467,04 9,06 3101 039986 0,03 37 014 120,81

~rodki nosolo 86 704 I 53,24 Ii 0888 254,600 00 462 969.43 10,1111 40)2 633,81 97 70)4 487,84 0.00) 293 347 022.80 304 840 394,49

ollyrtoulo 12112101)”

.0. 0,08 0,00 0.00 0,60 0,00 0,00 0.00 1)20730 121,18 i0034054i.95

lll1002710lC 00101)” 01311001 lilCe

I 31061311 p20k 039

1.0.1

0200017600 kallflkl, lokal oiobickiy
0,2. 0a03,śni lsdoa-,~ „oodoct 69 850 323,70 10 572 221.19 10306 221,77 2,60 7 903,57 80 362 644,99 191 236 086,69 191 302 143,11

uolosrscnleuro4d00002l I00108icznbi
1,3. noaszyny 9702234104 67 107,16 363 39307 0,60 806 400,80 9 069 440,20 2 004 887.22 4 000 257,02

0,4 3,norl0000 6r~k, loins~eo 539804338 200 701,57 300 250.96 0,60 70 480,09 58703811,06 0 121 560,63 609 420.29

0,5 „rnoozcnie luno drodSi nitOn O 512 043,21 „19 935,33 0091 6.12 0,00 019 733.46 I 492 937,08 242 608,76 301 023.23

I”oooutolc środki trwale. warlość kroton

Situ nn pon~oe0 roku Zol6kn,ulc „tIul.),) „raool, Sin, na kunIco roku

11206737.65 01035)1.92 173390,00 12226 779,96

Pozon00le środki io”o”olc . uniororoic

SIno na po”9lck noka Znl,i,J,nrr In Z”i00k-,acnon Stosu, kosOoc roka

Ii 206 757.09 473 550.99 0483501,02 12225779.90

kialook innlo” — „ orli,) O 0,91110

301,401k) Wan,) O Z,nlękno,i, onriaini puca;ikaonJ iraeuilccooaooi0a 20001lIZonle 010010101 pouaqlk”a,”cJ
I „ „~„ ~ 50”ą0a~~ broio. „snc,oirn,,c Wariuśt końooa. kruilo OZ„0” 6 110 roku nkIndolkO,n rakii okroinonon

801011029 ollrllllaorou NuloyoIu Aki,i,OlannJn mnJĄ”l,”u07”,h Spncdak i.lknldaoja lose

oo ° aO,,6o1

nl,a,uinrlalua
I, prn,,i,r 3 457 801,70 06 535.07 000 0.00 006 H 3753) 840.95 3 162 170,41

9300011,,

„Oiyioa insaic 307799031,17 34 277 473,31 0,3)) 6.00 I 411 669,99 292 005,91 1 940 699,44 1)0 919 20,66
~ On.dllir,aI, 21 030 I 7,1 I I III 805.55 401 sOj 601,19
H Golly 109 363 140,99

„ „39 0 0 I 10 01
oIlomo”3jot,

i03s22.373r.e 0”
931061130,6

Hi 0,100. 0,060

flodouk.. iok,lc

oho,koy 11109111001
0 )„ 10100l611960isSo 361227 100,50 05345 511,60 0,90 0,26) 0,60 7065.97 6,00 211 704700.01

Uyśckuoie
boOm 6001

07 I 3302)0)” ii 007 220,27 2 210471,70 0,020 6,026) 030 08 0)7,05 0,02 13 957 700,02

I 4 6,toSo, 0300111.5, 6710 203.92 40 ii 0.22 0,0) 0.00 0,00 78 489,09 090 0 8ol 1139,19
20016,006,

1,3 k”osio I 755450.00 0300)4.00 002 0,029) 0.60 0)4 011,83 0.00 I 792 131,12
5,0,001 In,alo
ku,Osuk

2. liinucslsolcl 5 542 708,22 13 276 325.38 6,06 0,00 0,60 0.66 4 645 699.44 02 973 231.31
710001
nob) minIe

ki, „loon
3. lii, „.n,iyoje) 0,90 8.06 6,66) 0,00 0.00 0,691 8,020 0,00


		2022-04-28T16:05:29+0200
	Kamila Nowak


		2022-04-28T16:14:37+0200
	Wojciech Białas; Wicestarosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego


		2022-04-28T16:18:15+0200
	Romuald Reszka; POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI


		2022-04-28T16:21:32+0200
	Stanisława Milej-Misztal; POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI


		2022-04-28T16:22:27+0200
	Wiesław Pszczółkowski; POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI


		2022-04-28T16:35:11+0200
	Jan  Żychliński ; Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego




