
INFORMACJA DODATKOWA 

 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 

1.  

1.1 nazwę jednostki 

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

1.2 siedzibę jednostki 

   Bestwina 

1.3 adres jednostki 

   ul. Szkolna 4, 43-512 Bestwina 

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie jest jednostką organizacyjną Gminy Bestwina. 

1. GOPS wykonuje zadania własne gminy, zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym i zadania 

zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.  

2. Podstawowym zadaniem GOPS jest realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej 

oraz z zakresu świadczeń rodzinnych. W szczególności do zadań GOPS należy: 

a) udzielenie wsparcia ze środków publicznych osobom i  rodzinom, które z powodu ubóstwa, 

bezdomności, bezrobocia, alkoholizmu, narkomanii itp. znalazły się w trudnej sytuacji, godzącej 

w podstawy ich egzystencji i godności ludzkiej, 

b) zapewnienie pomocy i opieki tym mieszkańcom gminy, którzy nie mogą tego uczynić przy 

wykorzystaniu własnych środków materialnych, działań bądź uprawnień, 

c) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, 

d) udzielenie wsparcia osobom będącym w potrzebie poprzez działania profilaktyczne i poradnictwo w celu 

doprowadzenia do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz integracji ze środowiskiem, 

e) inspirowanie społecznej aktywności i inicjatyw społecznych społeczności lokalnych dla zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb środowiskowych, 

f) praca socjalna, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do 

funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi, 

g) realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz ustawy                       

o  pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

h) prowadzenie Klubu Integracji Społecznej w odniesieniu do potrzeb  mieszkańców, 

i) inne zadania wynikające z przepisów prawa. 

3. GOPS realizuje zadania ustawy o systemie oświaty w zakresie przyznawania uczniom pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym.  

4. GOPS realizuje zadania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej stosownie                          

do powierzonych obowiązków. 

5. GOPS realizuje zadania ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w oparciu o procedury 

„Niebieskiej Karty” i prowadzenie działań zespołu interdyscyplinarnego.  

6. GOPS realizuje zadania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi                       

w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych 

działań wynikających z ustawy. 

 



2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 

   01.01.2018 – 31.12.2018 

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 

   - 

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

amortyzacji) 

  

Księgi rachunkowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie prowadzone są                 

w Urzędzie Gminy Bestwina w ramach wspólnej obsługi administracyjnej, księgowo-

finansowej i organizacyjnej, realizowanej dla jednostek organizacyjnych Gminy Bestwina. 

Zasady (polityka) rachunkowości wprowadzone zostały Zarządzeniem nr 3/2018 Wójta Gminy 

Bestwina z dnia 02 stycznia 2018 roku. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu 

nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.  

Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1 000,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio 

w koszty. Składniki majątku o wartości początkowej od 1 000,00 zł do 10 000,00 zł umarza się 

jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania. Składniki majątku o wartości początkowej 

powyżej 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych                            

i prawnych. Odpisy amortyzacyjne rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu 

oddania składnika do używania, według stawek podatkowych.  

Odpisów aktualizujących należności dokonuje się w przypadku, gdy zachodzi 

prawdopodobieństwo ich nieściągalności. 

 

 5. inne informacje 

  - 

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 

   

Nazwa 

 

Wartość 

początkowa 

(brutto) 

 – stan na 

początek roku 

obrotowego 

 

Zwiększenia/ 

zmniejszenia 

Stan na 

koniec roku 

obrotowego 

 

 
 

Umorzenie- 

stan na 

początek roku 

obrotowego 

 

 

 
 

 

Zwiększenia/

zmniejszenia 

Umorzenie- 

stan na 

koniec roku 

obrotowego 
 

 
Wartość netto środków trwałych                

i wartości niematerialnych                            

i prawnych 

stan na 

początek 

roku 

obrotowego 

 

stan na 

koniec roku 

obrotowego 

 
Środki trwałe 
(urządzenia 

techniczne               

i maszyny) 

8 728,00 0,00 8 728,00 8 728,00 0,00 8 728,00 0,00 0,00 

Wartości 

niematerialne     

i prawne 
(licencje) 

3 660,00 0,00 3 660,00 3 660,00 0,00 3 660,00 0,00 0,00 

 

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

  - 

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla 

długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 

  - 



1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

  - 

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 

  - 

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

  
Wyszczególnienie Stan na początek 

roku 

Zwiększenia Rozwiązania Stan na koniec 

roku obrotowego 

Odpisy 

aktualizujące 

należności od 

dłużników 

alimentacyjnych 

 

1 298 756,54 

 

2 049,06 

 

41 234,87 

 

1 259 570,73 

 

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

rozwiązaniu i stanie końcowym 

  - 

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 

  - 

b) powyżej 3 do 5 lat 

  - 

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 

  - 

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

zabezpieczeń 

  - 

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 

  - 

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 

  - 

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

  - 



1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 

   

     Na świadczenia pracownicze wydatkowano kwotę 3 232,09 zł 

 

1.16. inne informacje 

  - 

2.  

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 

  - 

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 

 - 

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

incydentalnie 

  - 

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 

  - 

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 

  - 

 
 
 
 

..........................................            2019-03-29 .......................................... 

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) 
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