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II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Wyszczególnienie Kwota

1.7. Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST  
utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości -  ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej 0,00

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

0,00

1.10.1. Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 0,00

1.10.2. Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 0,00

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

36,24

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2022.03.08 Marek Stanisław KwiatkowskiPaweł Dariusz Ptak

0147AA4E29D58B7B
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Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’

Symbol Wyszczególnienie Uwaga JST

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

Kwota zobowiązań warunkowychw wysokości  
36,24 zł wskazana jest w tabeli nr 14, która jest  
załącznikiem do Informacji dodatkowej do  
sprawozdania finansowego jednostki

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2022.03.08 Marek Stanisław KwiatkowskiPaweł Dariusz Ptak

0147AA4E29D58B7B Strona 2 z 2SJO BeStia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.08

(kierownik jednostki)rok     mies.    dzień(główny księgowy)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Adresat:

Numer identyfikacyjny REGON

ul.Jagiellońska 33

33-300 Nowy Sącz

Wyciąg z danych zawartych w  
załączniku ‘Informacja dodatkowa’

sporządzony na dzień:

31-12-2021 r.

Powiat Nowosądecki

491893300

0147AA4E29D58B7B

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Wyszczególnienie Kwota

1.7. Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST  
utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości -  ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej 0,00

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

0,00

1.10.1. Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 0,00

1.10.2. Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 0,00

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

36,24

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2022.03.08 Marek Stanisław KwiatkowskiPaweł Dariusz Ptak

0147AA4E29D58B7B

Strona 1 z 2SJO BeStia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.08

(kierownik jednostki)rok     mies.    dzień(główny księgowy)



Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’

Symbol Wyszczególnienie Uwaga JST

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

Kwota zobowiązań warunkowychw wysokości  
36,24 zł wskazana jest w tabeli nr 14, która jest  
załącznikiem do Informacji dodatkowej do  
sprawozdania finansowego jednostki

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2022.03.08 Marek Stanisław KwiatkowskiPaweł Dariusz Ptak

0147AA4E29D58B7B Strona 2 z 2SJO BeStia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.08

(kierownik jednostki)rok     mies.    dzień(główny księgowy)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Adresat:

Numer identyfikacyjny REGON

ul.Jagiellońska 33

33-300 Nowy Sącz

Wyciąg z danych zawartych w  
załączniku ‘Informacja dodatkowa’

sporządzony na dzień:

31-12-2021 r.

Powiat Nowosądecki

491893300

0147AA4E29D58B7B

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Wyszczególnienie Kwota

1.7. Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST  
utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości -  ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej 0,00

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

0,00

1.10.1. Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 0,00

1.10.2. Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 0,00

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

36,24

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2022.03.08 Marek Stanisław KwiatkowskiPaweł Dariusz Ptak

0147AA4E29D58B7B

Strona 1 z 2SJO BeStia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.08

(kierownik jednostki)rok     mies.    dzień(główny księgowy)



Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’

Symbol Wyszczególnienie Uwaga JST

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

Kwota zobowiązań warunkowychw wysokości  
36,24 zł wskazana jest w tabeli nr 14, która jest  
załącznikiem do Informacji dodatkowej do  
sprawozdania finansowego jednostki

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2022.03.08 Marek Stanisław KwiatkowskiPaweł Dariusz Ptak

0147AA4E29D58B7B Strona 2 z 2SJO BeStia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.08

(kierownik jednostki)rok     mies.    dzień(główny księgowy)



INFORMACJA DODATKOWA 
 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 

  

1.1 nazwę jednostki 

 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu 

1.2 siedzibę jednostki 

 Województwo Małopolskie, Powiat M.Nowy Sącz 

1.3 adres jednostki 

 33-300 Nowy Sącz ul. Jagiellońska 33 

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki 

 Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej 

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 

 2021 rok 

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 

 Nie dotyczy (sprawozdanie jednostkowe) 

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

 Jednostka stosuje następujące metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy: 

 Środki trwałe: wartość początkowa (ustalona wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia) pomniejszona o odpisy amortyzacyjne 
lub umorzeniowe (stawki zgodnie z załącznikiem do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz o odpisy z tytułu 
trwałej utraty wartości, a powiększona o koszty ulepszenia (jeżeli suma nakładów w ciągu roku kalendarzowego wynosi więcej 
niż 10.000 zł na środek trwały) z zastrzeżeniem uregulowań wynikających z realizowanych jednostce projektów 
współfinansowanych ze środków unijnych. 

 Zbiory biblioteczne: jednostka nie posiada takiego składnika aktywów. 
 Wartości niematerialne i prawne: wartość początkowa pomniejszona o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, pomniejszona 

o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
 Grunty: nie podlegają umorzeniu, dlatego ujmuje się je w bilansie w wartości brutto.  
 Środki trwałe w budowie (inwestycje): wartość ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z nabyciem lub 

wytworzeniem inwestycji, środków trwałych w budowie, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
 Należności długoterminowe: w kwocie wymaganej zapłaty (wraz z należnymi odsetkami) z zachowaniem zasady ostrożności 

(po pomniejszeniu o dokonane odpisy aktualizujące należności).  
 Długoterminowe aktywa finansowe: udziały w innych jednostkach – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy 

aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych. 
 Zapasy: jednostka nie posiada takiego składnika aktywów. 
 Należności krótkoterminowe: w kwocie wymaganej zapłaty (wraz z należnymi odsetkami), z zachowaniem zasady ostrożności 

(po pomniejszeniu o wartość odpisów aktualizujących należności). 
 Krótkoterminowe aktywa finansowe: 

o środki pieniężne: w wartości nominalnej; 
o krótkoterminowe papiery wartościowe: jednostka nie posiada takiego składnika aktywów.   

 Fundusz jednostki: w wartości nominalnej. 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:  

o zobowiązania: w kwocie wymagającej zapłaty (wraz z odsetkami); 
o        rezerwy na zobowiązania: w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej i ustalonej wartości. 

Poza tym jednostka: 
 ponoszone koszty działalności podstawowej na kontach zespołu  4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie", 
 ustalając zasady umarzania/amortyzacji przyjęła stawki określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych, 
  ustaliła stawki  amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych umarzanych stopniowo co do zasady w wysokości 30% 

rocznie,  
 amortyzacji dokonuje metodą liniową,  
 amortyzuje  środki  trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (amortyzowane stopniowo) jednorazowym zapisem za 

okres całego roku, 
 jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza: 
o książki i inne zbiory biblioteczne – jednostka nie posiada zbiorów bibliotecznych, 
o środki dydaktyczne służące  procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych- 

jednostka nie posiada takiego składnika; 
o odzież i umundurowanie; 
o meble i dywany; 
o inwentarz żywy- jednostka nie posiada takiego składnika; 
o pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z 

dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt 



uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania tj. w/w składniki majątkowe o wartości 
jednostkowej do 3.500 zł przyjęte do ewidencji  do 31.12.2017r. oraz składniki majątkowe o wartości do 10.000 zł przyjęte do 
ewidencji po 01.01.2018r., 

stosuje następujące uproszczenia wynikające z ustawy o rachunkowości, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na 
realizację obowiązku  rzetelnego i jasnego przedstawienia własnej sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego: 
nie stosuje się czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych. Materiały zakupione w roku obrotowym uznane są za koszty w 
chwili ich zakupu. Jednostka nie prowadzi magazynu ani gospodarki magazynowej zakupionych materiałów. 

5. inne informacje 

 brak 

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 

 Dane zawarto w załączonej tabeli 1 i tabeli 2. 

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami 

 Dane zawarto w załączonej tabeli 3. 

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

 Dane zawarto w załączonej tabeli 4 i tabeli 5. 

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

 Dane zawarto w załączonej tabeli 6. 

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 

 Dane zawarto w załączonej tabeli 7. 

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

 Dane zawarto w załączonej tabeli 8. 

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) 

 Dane zawarto w załączonej tabeli 9. 

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

 
 Dane zawarto w załączonej tabeli 10. 

1.9. podział zobowiązań długoterminowych  o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym  umową lub 
wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: 

  

a) powyżej 1 roku do 3 lat 

 Dane zawarto w załączonej tabeli 11. 

b) powyżej 3 do 5 lat 

 Dane zawarto w załączonej tabeli 11. 

c) powyżej 5 lat 

 Dane zawarto w załączonej tabeli 11.  



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 

  Dane zawarto w załączonej tabeli 12.  

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

 Dane zawarto w załączonej tabeli 13.   

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 

 Dane zawarto w załączonej tabeli 14.    

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 

 Dane zawarto w załączonej tabeli 15.  

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

 Dane zawarto w załączonej tabeli 16 (wiersz 1).  

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych  na świadczenia pracownicze 

 Dane zawarto w załączonej tabeli 16 (wiersz 2). 

1.16. inne informacje 

 brak 

2.  

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 

 Dane zawarto w załączonej tabeli 16 (wiersz 4). 

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 

 Dane zawarto w załączonej tabeli 16 (wiersz 5,6). 

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

 Dane zawarto w załączonej tabeli 16 (wiersz 7). 

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 

 Dane zawarto w załączonej tabeli 16 (wiersz 8). 

2.5. inne informacje 

 Dane zawarto w załączonej tabeli 16 (wiersz 9) 

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

 
Dane zawarto w załączonej tabeli 16 (wiersz 3,10). 
 

  
 
    
………………….                                                          2022.03.07                                                          …………………….. 
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) 

 



TABELA NR 1  Wyszczególnione składniki majątku jednostki w 2021r.

nabycie      aktualizacja
przemieszczenia 

wewnętrzne
(3 + 4 + 5) sprzedaż likwidacja inne (7 + 8 + 9) (2 + 6 – 10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:    2 611 208,42          31 286,28                   -       3 092 904,94      3 124 191,22                       -                      -          10 092,15          10 092,15           5 725 307,49    

Wartości niematerialne umarzane jednorazowo       414 722,98          31 286,28                   -                         -             31 286,28                       -                      -          10 092,15          10 092,15              435 917,11    

Wartości niematerialne i prawne umarzane 
stopniowo

   2 196 485,44                       -                     -       3 092 904,94      3 092 904,94                       -                      -                      -                         -             5 289 390,38    

2. Razem środki trwałe, w tym:  20 270 319,70     1 206 358,65                   -                         -        1 206 358,65     1 570 454,10        87 292,19      610 743,25     2 268 489,54         19 208 188,81    

2.1.Grunty (gr.0 KŚT)    9 001 452,26     1 009 558,65                   -                         -        1 009 558,65        134 237,00      601 715,25        735 952,25           9 275 058,66    

2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu 
terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste 
innym podmiotom

                     -                         -                     -                         -                          -                         -                      -                      -                         -                              -      

2.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej (gr. 1-2  KŚT)

   7 684 953,78                       -                     -                         -                          -       1 381 217,37                    -                      -       1 381 217,37           6 303 736,41    

2.3.Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)    2 007 094,32        196 800,00                   -                         -           196 800,00          54 999,73        69 929,15                    -          124 928,88           2 078 965,44    

2.4.Środki transportu (gr.7  KŚT)       680 624,01                       -                     -                         -                          -                         -                      -                      -                         -                680 624,01    

2.5.Inne środki trwałe (gr.8,9  KŚT)       896 195,33                       -                     -                         -                          -                         -          17 363,04          9 028,00          26 391,04              869 804,29    

3. Pozostałe środki trwałe    3 153 106,75        316 908,78                   -                         -           316 908,78          62 397,03        97 871,83      139 560,31        299 829,17           3 170 186,36    

4. Zbiory biblioteczne                      -                         -                     -                         -                          -                         -                      -                      -                         -                              -      

 Razem wyszczególnione składniki  
majątku (1+2+3+4 )

 26 034 634,87     1 554 553,71                   -       3 092 904,94      4 647 458,65     1 632 851,13      185 164,02      760 395,71     2 578 410,86         28 103 682,66    

data sporządzenia: 07.03.2022r.

sporządził/ła: Anna Gargas

……………………......…………….……………………… …………………………………….………………….

(pieczątka i podpis Głównego Księgowego jednostki) (pieczątka i podpis Dyrektora/Kierownika jednostki)

Stan końcowy (brutto) 
na koniec roku 

obrotowego
Wartość początkowa 
(brutto) na początek 

roku obrotowego
Nazwa składnika majątku 

Zwiększenie wartości początkowej Zmniejszenie wartości początkowej
Ogółem zwiększenie 

wartości początkowej 

Ogółem 
zmniejszenie 

wartości 
początkowej 

tabela nr 1



TABELA NR 2  Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wyszczególnionych składników majątku jednostki w 2021r.

( 3+4+5) (2 + 6 - 7) (9-8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:         2 012 816,11                     -          1 058 210,95                   -           1 058 210,95             10 092,15            3 060 934,91              5 725 307,49                 2 664 372,58    

Wartości niematerialne umarzane jednorazowo             414 722,98                     -               31 286,28                   -                31 286,28             10 092,15               435 917,11                 435 917,11                                   -      

Wartości niematerialne i prawne umarzane 
stopniowo

        1 598 093,13                     -          1 026 924,67                   -           1 026 924,67                           -              2 625 017,80              5 289 390,38                 2 664 372,58    

2. Razem środki trwałe, w tym:         6 665 957,78                     -             311 692,77                   -              311 692,77        1 132 698,35            5 844 952,20            19 208 188,81               13 363 236,61    

2.1.Grunty (gr.0 KŚT)                            -                       -                             -                     -                             -                             -                                -                9 275 058,66                 9 275 058,66    

2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu 
terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste 
innym podmiotom

                           -                       -                             -                     -                             -                             -                                -                                  -                                     -      

2.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej (gr. 1-2  KŚT)

        3 410 587,71                     -             170 428,70                   -              170 428,70           981 378,43            2 599 637,98              6 303 736,41                 3 704 098,43    

2.3.Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)         1 850 366,62                     -               60 400,54                   -                60 400,54           124 928,88            1 785 838,28              2 078 965,44                    293 127,16    

2.4.Środki transportu (gr.7  KŚT)             528 042,39                     -               66 636,80                   -                66 636,80                           -                 594 679,19                 680 624,01                      85 944,82    

2.5.Inne środki trwałe (gr.8,9  KŚT)             876 961,06                     -               14 226,73                   -                14 226,73             26 391,04               864 796,75                 869 804,29                        5 007,54    

3. Pozostałe środki trwałe         3 153 106,75                     -             316 908,78                   -              316 908,78           299 829,17            3 170 186,36              3 170 186,36                                   -      

4. Zbiory biblioteczne                            -                       -                             -                     -                             -                             -                                -                                  -                                     -      

 Razem wyszczególnione składniki  
majątku (1+2+3+4 )

   11 831 880,64                  -       1 686 812,50                 -        1 686 812,50     1 442 619,67      12 076 073,47        28 103 682,66           16 027 609,19    

data sporządzenia: 07.03.2022r.

sporządził/ła: Anna Gargas

……………………......…………….……………………… …………………………………….………………….

(pieczątka i podpis Głównego Księgowego jednostki) (pieczątka i podpis Dyrektora/Kierownika jednostki)

Nazwa składnika majątku

Zwiększenia w ciągu roku obrotowego
 Zmniejszenie 

umorzenia w roku 
obrotowym

aktualizacja inne

Wartość brutto składnika 
majątku na koniec roku 

obrotowego (zgodna z kol. 11 

tabeli nr 1)

Wartość netto składnika 
majątku na koniec roku 

obrotowego

Ogółem zwiększenie 
umorzenia

Umorzenie - stan na 
początek roku 

obrotowego

Umorzenie – stan na 
koniec roku obrotowego

amortyzacja za 2021r.

tabela nr 2



Nazwa środka trwałego (z podaniem jego grupy KŚT)

Wartość księgowa brutto 
(historyczna)  środka trwałego 

wynikająca z ksiąg 
rachunkowych 

Wartość rynkowa 
(brutto) środka 
trwałego z kol. 2 

Wskazanie wiarygodnego źródla informacji 
o wartości rynkowej (w tym: wycena 

rzeczoznawcy sporządzona po 01.01.2019r., 
aktualna polisa ubezpieczeniowa AC 

samochodu służbowego, itp.)

1 2 3 4

Samochód osobowy Volkswagen Passat (Gr.7) 120 081,50 98 300,00 aktualna polisa ubezpieczeniowa samochodu służbowego 
(AC)

Samochód osobowy Skoda SUPERB III Ambition (Gr.7) 139 724,00 70 100,00 aktualna polisa ubezpieczeniowa samochodu służbowego 
(AC)

Samochód osobowy Skoda RAPID (Gr.7) 54 200,00 31 500,00 aktualna polisa ubezpieczeniowa samochodu służbowego 
(AC)

Samochód osobowy Peugeot PARTNER TEPEE OUTDOOR+ 
(Gr.7)

64 000,00 40 000,00
aktualna polisa ubezpieczeniowa samochodu służbowego 
(AC)

Samochód osobowy Peugeot PARTNER TRENDY (Gr.7) 60 000,00 18 300,00 aktualna polisa ubezpieczeniowa samochodu służbowego 
(AC)

Samochód osobowy Skoda OCTAVIA II (Gr.7) 63 240,01 13 700,00 aktualna polisa ubezpieczeniowa samochodu służbowego 
(AC)

Samochód osobowy Skoda OCTAVIA ACTIVE (Gr.7) 73 378,50 60 600,00 aktualna polisa ubezpieczeniowa samochodu służbowego 
(AC)

 Działka nr 38/1 (Gr.0)                                       59 739,28                58 592,00    
operat szacunkowy z dnia 17.07.2020 r. (potwierdzenie 
aktualności w/w operatu dnia 28.07.2021 r.)

 Działka nr  403/19 (Gr.0)                                       15 879,83              232 208,00    
operat szacunkowy z dnia 05.11.2020 r. (potwierdzenie 
aktualności w/w operatu dnia 30.10.2021 r.)

 Działka nr 403/22 (Gr.0)                                       14 724,33              215 311,00    
operat szacunkowy z dnia 05.11.2020 r. (potwierdzenie 
aktualności w/w operatu dnia 30.10.2021 r.)

 Działka nr 403/23 (Gr.0)                           14 823,37              216 759,00    
operat szacunkowy z dnia 05.11.2020 r. (potwierdzenie 
aktualności w/w operatu dnia 30.10.2021 r.)

 Działka nr 403/24 (Gr.0)                           14 889,40              217 725,00    
operat szacunkowy z dnia 05.11.2020 r. (potwierdzenie 
aktualności w/w operatu dnia 30.10.2021 r.)

 Działka nr 403/27 (Gr.0)                           14 031,03              195 050,00    
operat szacunkowy z dnia 05.11.2020 r. (potwierdzenie 
aktualności w/w operatu dnia 30.10.2021 r.)

 Działka nr 403/28 (Gr.0)                           14 047,54              195 279,00    
operat szacunkowy z dnia 05.11.2020 r. (potwierdzenie 
aktualności w/w operatu dnia 30.10.2021 r.)

 Działka nr 403/29 (Gr.0)                           43 000,99              349 461,00    
operat szacunkowy z dnia 05.11.2020 r. (potwierdzenie 
aktualności w/w operatu dnia 30.10.2021 r.)

 Działka nr 403/30 (Gr.0)                           19 973,59              162 322,00    
operat szacunkowy z dnia 05.11.2020 r. (potwierdzenie 
aktualności w/w operatu dnia 30.10.2021 r.)

 Działka nr 403/31 (Gr.0)                           18 884,12              201 172,00    
operat szacunkowy z dnia 05.11.2020 r. (potwierdzenie 
aktualności w/w operatu dnia 30.10.2021 r.)

 Działka nr 403/32 (Gr.0)                           25 255,86              259 932,00    
operat szacunkowy z dnia 05.11.2020 r. (potwierdzenie 
aktualności w/w operatu dnia 30.10.2021 r.)

 Działka nr 403/33 (Gr.0)                           27 533,84              283 377,00    
operat szacunkowy z dnia 05.11.2020 r. (potwierdzenie 
aktualności w/w operatu dnia 30.10.2021 r.)

 Działka nr 403/34 (Gr.0)                           18 719,05              192 655,00    
operat szacunkowy z dnia 05.11.2020 r. (potwierdzenie 
aktualności w/w operatu dnia 30.10.2021 r.)

 Działka nr 403/36 (Gr.0)                           20 270,71              208 625,00    
operat szacunkowy z dnia 05.11.2020 r. (potwierdzenie 
aktualności w/w operatu dnia 30.10.2021 r.)

 Działka nr 403/38 (Gr.0)                           23 676,64              329 431,00    
operat szacunkowy z dnia 05.11.2020 r. (potwierdzenie 
aktualności w/w operatu dnia 30.10.2021 r.)

Razem                       920 073,59           3 650 399,00    x

data sporządzenia: 07.03.2022r.

……………………......…………….……………………… …………………………………….………………….

(pieczątka i podpis Głównego Księgowego jednostki) (pieczątka i podpis Dyrektora/Kierownika jednostki)

sporządził/ła: Paweł Ptak,Anna Gargas

TABELA NR 3 Aktualna wartość rynkowa własnych środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)- stan 
na dzień 31 grudnia 2021r.

tabela nr 3



TABELA NR 4  Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych w 2021r.

Wyszczególnienie Stan na początek 
roku obrotowego

Stan na koniec roku 
obrotowego

zwiększenia zmniejszenia (2 + 3 - 4)

1 2 3 4 5 

                               -                                   -                                     -                                         -                               -      
                               -                                   -                                     -                                         -                               -      
                               -                                   -                                     -                                         -                               -      
                               -                                   -                                     -                                         -                               -      

Razem                          -                                  -                                     -                               -      

data sporządzenia: 07.03.2022r.

……………………......…………….……………………… …………………………………….………………….

(pieczątka i podpis Głównego Księgowego jednostki) (pieczątka i podpis Dyrektora/Kierownika jednostki)

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego

sporządził/ła: Paweł Ptak

tabela nr 4



TABELA NR 5  Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych w 2021r.

Stan na koniec roku 
obrotowego

(2 + 3 – 4)

1 2 3 4 5

Odpisy aktualizujące 
udziały w Małopolskim 

Funduszu Poręczeń 
Kredytowych sp. z 

o.o.w likwidacji (400 
udziałów po 500 zł 

każdy)

                  200 000,00                                  -                                  -                           200 000,00    

Razem               200 000,00                              -                               -                       200 000,00    

data sporządzenia: 07.03.2022r.

……………………......…………….……………………… …………………………………….………………….

(pieczątka i podpis Głównego Księgowego jednostki) (pieczątka i podpis Dyrektora/Kierownika jednostki)

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku 
obrotowego

sporządził/ła: Paweł Ptak

Wyszczególnienie
Stan na początek roku 

obrotowego
zwiększenia zmniejszenia

tabela nr 5



TABELA NR 6  Grunty w wieczystym użytkowaniu w 2021r.

Stan na koniec 
roku obrotowego

(4 + 5 – 6)

1 2 3 4 5 6 7
Powierzchnia (m2)                        -                        -                            -                           -      
Wartość (zł)                        -                        -                            -                           -      
Powierzchnia (m2)                        -                        -                            -                           -      
Wartość (zł)                        -                        -                            -                           -      

data sporządzenia: 07.03.2022r.

……………………......…………….……………………… …………………….………………….………………….

(pieczątka i podpis Głównego Księgowego jednostki) (pieczątka i podpis Dyrektora/Kierownika jednostki)

sporządził/ła: Paweł Ptak

Zmiany stanu w trakcie roku 
obrotowegoWyszczególnienie 

(nr działki, nazwa)
Charakterystyka

Stan na początek 
roku obrotowego

zwiększenia zmniejszenia

Lp.

---

---

---

---

tabela nr 6



TABELA NR 7  Obce środki trwałe (używane przez jednostkę) nieamortyzowane lub nieumarzane w 2021r.

1 2 3

1
Sprzęt komputerowy użyczony przez Powiatowy Urząd Pracy 

dla Powiatu Nowosądeckiego
                                                           3 455,80    

2 Obrazy użyczone przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu                                                          23 000,00    

3
Wyposażenie magazynu Obrony Cywilnej użyczone przez 

MUW w Krakowie
                                                         13 641,13    

4
Sprzęt komputerowy użyczony przez PWPW w Warszawie 

(związany z Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)
                                                       154 454,50    

5
Sprzęt komputerowy użyczony przez Kancelarię Prezesa Rady 

Ministrów (wcześniej sprzęt Ministerstwa Cyfryzacji)
                                                         43 159,48    

6
Wyposażenie użyczone przez Orange (wcześniej TP S.A.) 

(telefony, centrale, sprzęt komputerowy)
                                                         57 325,01    

7
Sprzęt komputerowy użyczony przez EXATEL w Warszawie 

(związany z Kancelaria Prezsa Rady Ministrów)
                                                           2 500,00    

x Razem                                                        297 535,92    

data sporządzenia: 07.03.2022r.

……………………......…………….……………………… …………………….………………….………………….

(pieczątka i podpis Głównego Księgowego jednostki) (pieczątka i podpis Dyrektora/Kierownika jednostki)

Wartość na koniec roku obrotowegoLp. Wyszczególnienie

sporządził/ła:  Anna Gargas

tabela nr 7



TABELA NR 8  Posiadane przez jednostkę papiery wartościowe w 2021r.

Lp.
Wyszczególnienie rodzaju 
papierów wartościowych

Wartość na 
początek roku 

obrotowego
Zwiększenia Zmniejszenia

Wartość na 
koniec roku 
obrotowego

Ilość na 
koniec roku

Uwagi

1. Akcje                     -                     -                         -                         -                     -      -              

2. Udziały      200 000,00                   -                         -           200 000,00    
400 szt. po 500 

zł za szt.
dokonany odpis 

aktualizujący

3.
Dłużne papiery 
wartościowe

                    -                     -                         -                         -                     -      -              

4. Inne (wymienić jakie): ----- -                  -              -                                     -      -              -              

data sporządzenia: 07.03.2022r.

……………………......…………….……………………… …………………….………………….………………….

(pieczątka i podpis Głównego Księgowego jednostki) (pieczątka i podpis Dyrektora/Kierownika jednostki)

sporządził/ła: Paweł Ptak

tabela nr 8



TABELA NR 9  Stan odpisów aktualizujących wartość należności w 2021r.

Stan odpisów na 
koniec roku 
obrotowego

Kwota brutto 
należności na 
koniec roku 

obrotowego (dot. 
kont z kol.2)

Kwota netto 
należności na 
koniec roku 
obrotowego

zwiększenia wykorzystanie rozwiązania  (3+4-5-6) (8-7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

   1                        221      30 281 811,09        1 890 030,40              7 000,00                     -        32 164 841,49      32 254 937,68                90 096,19    
 należności Starostwa 
Powiatowego (rejestr 
Dochody Starostwa) 

   2                        221        1 478 676,53           393 025,51                        -        221 782,23        1 649 919,81        1 656 281,62                  6 361,81    
 należności Skarbu Państwa 

(rejestr Dochody Skarbu 
Państwa) 

x x   31 760 487,62        2 283 055,91              7 000,00      221 782,23      33 814 761,30      33 911 219,30                96 458,00     x 

data sporządzenia: 07.03.2022r.

……………………......…………….……………………… …………………….………………….………………….

(pieczątka i podpis Głównego Księgowego jednostki) (pieczątka i podpis Dyrektora/Kierownika jednostki)

Wskazanie rodzaju 
należności, np. należności 

Skarbu Państwa, 
rozrachunki z odbiorcami, 

należności finansowe 
jednostek samorządu 
terytorialnego (stan 

pożyczek zagrożonych), itp.

sporządził/ła: Paweł Ptak

Lp.

Wskazanie konta 
syntetycznego 

należności, który 
jest powiązany z 

odpisem 
aktualizującym 

należności

Stan odpisów na 
początek roku 

obrotowego

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku 
obrotowego

tabela nr 9



TABELA NR 10  Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia w 2021r.

Stan na koniec 
roku 

obrotowego

(3+4-5-6)

1 2 3 4 5 6 7

Rezerwy (wyszczególnienie 
poszczególnych rezerw):

1. -----------------------------                -                     -                           -                       -                     -      

2. ------------------------------                -                     -                           -                       -                     -      
x Ogółem rezerwy              -                   -                        -                     -                     -      

data sporządzenia: 07.03.2022r.

……………………......…………….……………………… …………………….………………….………………….

(pieczątka i podpis Głównego Księgowego jednostki) (pieczątka i podpis Dyrektora/Kierownika jednostki)

sporządził/ła: Paweł Ptak

Rozwiązanie w 
ciągu roku

Lp. Wyszczególnienie
Stan na 

początek roku 
obrotowego

Zwiększenie w 
ciągu roku

Wykorzystanie w 
ciągu roku

tabela nr 10



TABELA NR 11  Zobowiązania  długoterminowe według okresów wymagalności w 2021r.

1

1.

2.

x

data sporządzenia: 07.03.2022r.

……………………......…………….……………………… …………………….………………….………………….

(pieczątka i podpis Głównego Księgowego jednostki) (pieczątka i podpis Dyrektora/Kierownika jednostki)

                         -                                  -      

3 4

                          -                                -      

-                              

-                              

6

1 roku do 3 lat
Wyszczególnienie

Zobowiązania 
długoterminowe wobec 

(wyszczególnienie):

------------- -                               

2

sporządził/ła: Paweł Ptak

Lp.

------------

Razem

Razem zobowiązania 
długoterminowe na 

koniec roku obrotowego 
(3+4+5)

powyżej

3 lat do 5 lat

powyżej

5 lat

-                                 

-                                 

-                               

-                               

-                               

powyżej

5

tabela nr 11



TABELA NR 12  Zobowiązania z tytułu leasingu w 2021r.
 

Lp. Wyszczególnienie Kwota zobowiązania na koniec roku obrotowego

1.

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg 
przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako 

leasing finansowy lub zwrotny wg ustawy o 
rachunkowości

                                       -      

data sporządzenia: 07.03.2022r.

……………………......…………….……………………… …………………….………………….………………….

(pieczątka i podpis Głównego Księgowego jednostki) (pieczątka i podpis Dyrektora/Kierownika jednostki)

sporządził/ła: Paweł Ptak

tabela nr 12



TABELA NR 13  Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku w 2021r.

Wyszczególnienie

1

Weksel

Hipoteka

Zastaw

Inne (wskazać jakie): -----

Razem

data sporządzenia: 07.03.2022r.

……………………......…………….……………………… …………………….………………….………………….

(pieczątka i podpis Głównego Księgowego jednostki) (pieczątka i podpis Dyrektora/Kierownika jednostki)

Zabezpieczenie na aktywach 
obrotowych na koniec roku 

obrotowego

sporządził/ła: Paweł Ptak

Kwota zobowiązania zabezpieczonego na 
koniec roku obrotowego  (3+4)

Zabezpieczenie na aktywach 
trwałych na koniec roku 

obrotowego  

2

                                          -      

                                          -      

                                          -      

                                          -      

                                     -      

3

                          -                                -      

4

                             -      

                             -      

                             -      

                             -      

                              -      

                              -      

                              -      

                              -      

tabela nr 13



TABELA NR 14  Wykaz zobowiązań warunkowych w 2021r.

Stan na koniec roku 
obrotowego

(2 + 3 – 4)

1 2 3 4 5

-udzielonych gwarancji i 
poręczeń

                                 -                          -                               -                                   -      

-toczącego się postępowania 
sądowego

                                 -                          -                               -                                   -      

-indosu weksli                                  -                          -                               -                                   -      

-innych zobowiązań (wskazać 
jakich): kwoty dot. 
potencjalnych odsetek za 
zwłokę od nieterminowej 
zapłaty zobowiązania (zgodnie 
ze zmianą polityki 
rachunkowości w 2021r.)

                                 -               1 142,36                   1 106,12                           36,24    

Razem                                  -               1 142,36                   1 106,12                           36,24    

data sporządzenia: 07.03.2022r.

……………………......…………….………………………

(pieczątka i podpis Głównego Księgowego jednostki) (pieczątka i podpis Dyrektora/Kierownika jednostki)

………..……………….…………..………….………….

sporządził/ła: Paweł Ptak

Zwiększenia Zmniejszenia
Stan na początek roku 

obrotowego
Wyszczególnienie

Zobowiązania warunkowe dot.:

tabela nr 14



TABELA NR 15  Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych kosztów w 2021r.

Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w 
tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w 
księgach rachunkowych)

----------------- -                                               
Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w 
tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w 
księgach rachunkowych)

----------------- -                                               

data sporządzenia: 07.03.2022r.

……………………......…………….……………………… …………………….………………….………………….

(pieczątka i podpis Głównego Księgowego jednostki) (pieczątka i podpis Dyrektora/Kierownika jednostki)

Stan na koniec roku obrotowego

sporządził/ła: Paweł Ptak

2.

Lp. Wyszczególnienie (tytuły)

1.

tabela nr 15



TABELA NR 16  Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki w 2021r.

Lp. Wyszczególnienie 

Wartość dotycząca 
roku obrotowego, tj. 
zdarzenia powstałe 
tylko w okresie od 

01.01.2021r. do 
31.12.2021r.

Uwagi i wyjaśnienia

1 2 3 4

1.
Łączna kwota otrzymanych, w roku obrotowym, przez jednostkę 
gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

              75 439,91    

 Wszystkie zdeponowane, 
obowiązujące gwarancje i 
zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy na 31.12.2021r. mają łączną 
wartość 1.275.034,48 zł.  

2.
Łączna kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia 
pracownicze (tj. odpraw emerytalno-rentowych i nagród 
jubileuszowych)

                305 542,38                                            -      

3. Wysokość odpisów aktualizujących środki trwałe w budowie                                -                                              -      

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                -                                              -      

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (suma wszystkich 
nakładów roku obrotowego), w tym: 

             8 562 300,80    

 Nakłady na: środki trwałe w budowie 
oddane do użytkowania w 2021r., 
nakłady 2021r. przekazane jednostkom 
powiatowym, nakłady 2021r. na 
niezakończone w tym roku inwestycje-
środki trwałe w budowie 

-odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia 
środków trwałych w budowie w roku obrotowym

                               -                                              -      

6.
Koszt wytworzenia wartości niematerialnych i prawnych w budowie 
(suma wszystkich nakładów roku obrotowego)

             5 257 696,86                                            -      

 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów 
o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym:

                               -                                              -      

------------------------------                                -                                              -      

8.

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy 
podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów 
publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu 
dochodów budżetowych

                               -                                              -      

Inne informacje, np. uzasadnione informacje dotyczące rachunku 
zysków i strat lub zestawienia zmian w funduszu jednostki 
(wyszczególnić jakie):

                               -                                              -      

------------------------------------                                -                                              -      

Inne informacje niż wymienione w innych pozycjach informacji 
dodatkowej i tabeli nr 16, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć 
na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy 
jednostki (wyszczególnić jakie):

                               -                                              -      

------------------------------------                                -                                              -      

data sporządzenia:07.03.2022r.

……………………......…………….……………………… …………………….………………….………………….

(pieczątka i podpis Głównego Księgowego jednostki) (pieczątka i podpis Dyrektora/Kierownika jednostki)

sporządził/ła: Paweł Ptak

7.

5.

10.

9.

tabela nr 16


