
 
 

INFORMACJA DODATKOWA 

 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególno�ci: 

1.  

1.1 nazw� jednostki 

 Gmina Miasto Nowy Targ 

1.2 siedzib� jednostki 

 Nowy Targ 

1.3 adres jednostki 

 ul. Krzywa 1; 34-400 Nowy Targ 

1.4 podstawowy przedmiot działalno�ci jednostki 

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U z 2019 poz. 506) 

2. wskazanie okresu obj�tego sprawozdaniem 

 01.01.2018r. - 31.12.2018r. 

3. wskazanie, �e sprawozdanie finansowe zawiera dane ł�czne 

 Sprawozdanie ł�czne obejmuje 15 jednostek bud�etowych  i 1 zakład bud�etowy  

4. omówienie przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (tak�e 

amortyzacji) 

 Jednostka stosuje Ustaw� z dnia  29 wrze�nia 1994  r. o rachunkowo�ci (t.j. Dz.U. z  2019 

r. poz. 351) oraz Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju  i Finansów z dnia 13 wrze�nia 2017 

r. w sprawie rachunkowo�ci oraz planów  kont dla bud�etu pa�stwa, bud�etów jednostek 

samorz�du terytorialnego, jednostek bud�etowych, samorz�dowych zakładów 

bud�etowych, pa�stwowych funduszy celowych oraz pa�stwowych jednostek 

bud�etowych maj�cych siedzib� poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 

r. poz.  1911z pó�. zm.) 

5. inne informacje 

 Nie dotyczy 

II. Dodatkowe informacje i obja�nienia obejmuj� w szczególno�ci: 

1.  

1.1. szczegółowy zakres zmian warto�ci grup rodzajowych �rodków trwałych, warto�ci niematerialnych i prawnych, 

zawieraj�cy stan tych aktywów na pocz�tek roku obrotowego, zwi�kszenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji 

warto�ci, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewn�trznego oraz stan ko�cowy, a dla maj�tku amortyzowanego 

– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia 

 A.I Wartosci  niematerialne i prawne 387 568,43 

A.II.1 �rodki trwałe 271 601 861,43 

  0,00 

A.I Wartosci  niematerialne i prawne 387 568,43 

Warto�� pocz�tkowa (brutto) - stan na 

pocz�tku roku obrotowego: 863 506,63 

zwi�kszeie warto�ci pocz�tkowej w tym: 460 438,69 

 - nabycie  460 438,69 

 - aktualizacja 0,00 

 - przemieszczenie 0,00 



zmniejszenie warto�ci pocz�tkowej w 

tym:      98 630,55 

 - zbycie 0,00 

 - likwidacja 89 555,21 

 - inne 9 075,34 

Warto�� ko�cowa (brutto) - stan na 

koniec roku obrotowego: 1 225 314,77 

Umorzenie - stan na pocz�tku roku 

obrotowego: 773 736,50 

zwi�kszenie w ci�gu roku obrotowego 151 265,87 

  - w ci�gu roku naliczono amortyzacj� w 

wysoko�ci: 149 912,87 

 - w roku 2018 dokonano zwi�kszenia 

warto�ci umorzonych rzeczowych aktywów 

trwałych w kwocie: 1 353,00 

zmniejszenie umorzenia 87 256,03 

 - w wyniku likwidacji i sprzeda�y �rodków 

trwałych nastapiło zmniejszenie warto�ci 

umorzenia rzeczowych �rodków trwałych 87 256,03 

stan na koniec roku umorzenia �rodków 

trwałych wynosi: 837 746,34 

  0,00 

A.II.1.1 Grunty (gr. 0 K�T) 47 942 999,84 

Warto�� pocz�tkowa (brutto) - stan na 

pocz�tku roku obrotowego: 44 821 480,41 

zwi�kszeie warto�ci pocz�tkowej w tym: 3 244 541,91 

 - nabycie  1 940 260,41 

 - aktualizacja 0,00 

 - otrzymanie 1 304 281,50 

 - przemieszczenie 0,00 

zmniejszenie warto�ci pocz�tkowej w 

tym:      123 022,48 

 - zbycie 123 022,48 

 - likwidacja 0,00 

 - inne 0,00 

Warto�� ko�cowa (brutto) - stan na 

koniec roku obrotowego: 47 942 999,84 

Umorzenie - stan na pocz�tku roku 

obrotowego: 0,00 

zwi�kszenie w ci�gu roku obrotowego 0,00 

  - w ci�gu roku naliczono amortyzacj� w 

wysoko�ci: 0,00 



 - w roku 2018 dokonano zwi�kszenia 

warto�ci umorzonych rzeczowych aktywów 

trwałych w kwocie: 0,00 

zmniejszenie umorzenia 0,00 

 - w wyniku likwidacji i sprzeda�y �rodków 

trwałych nastapiło zmniejszenie warto�ci 

umorzenia rzeczowych �rodków trwałych 0,00 

stan na koniec roku umorzenia �rodków 

trwałych wynosi: 0,00 

  0,00 

A.II.1.1.1 Grunty stanowiace własno��  
ednostki  samorzadu terytorialnego, 

przekazane w u�ytkowanie wieczyste 

innym  podmiotom 7 004 130,55 

Warto�� pocz�tkowa (brutto) - stan na 

pocz�tku roku obrotowego: 7 004 130,55 

zwi�kszeie warto�ci pocz�tkowej w tym: 0,00 

 - nabycie  0,00 

 - aktualizacja 0,00 

 - otrzymanie   

 - przemieszczenie 0,00 

zmniejszenie warto�ci pocz�tkowej w 

tym:      0,00 

 - zbycie 0,00 

 - likwidacja 0,00 

 - inne 0,00 

Warto�� ko�cowa (brutto) - stan na 

koniec roku obrotowego: 7 004 130,55 

Umorzenie - stan na pocz�tku roku 

obrotowego: 0,00 

zwi�kszenie w ci�gu roku obrotowego 0,00 

  - w ci�gu roku naliczono amortyzacj� w 

wysoko�ci: 0,00 

 - w roku 2018 dokonano zwi�kszenia 

warto�ci umorzonych rzeczowych aktywów 

trwałych w kwocie: 0,00 

zmniejszenie umorzenia 0,00 

 - w wyniku likwidacji i sprzeda�y �rodków 

trwałych nastapiło zmniejszenie warto�ci 

umorzenia rzeczowych �rodków trwałych 0,00 

stan na koniec roku umorzenia �rodków 

trwałych wynosi: 0,00 



  0,00 

A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty 

in�ynierii l�dowej i wodnej (gr. 1-2 K�T) 207 401 448,81 

Warto�� pocz�tkowa (brutto) - stan na 

pocz�tku roku obrotowego: 328 703 171,04 

zwi�kszeie warto�ci pocz�tkowej w tym: 17 495 879,41 

 - otrzymanie 335 434,92 

 - nabycie  1 023 572,73 

 - aktualizacja 0,00 

 - przemieszczenie 16 136 871,76 

zmniejszenie warto�ci pocz�tkowej w 

tym:      25 950 280,32 

 - zbycie 139 841,64 

 - likwidacja 24 182 875,43 

 - inne 1 627 563,25 

Warto�� ko�cowa (brutto) - stan na 

koniec roku obrotowego: 320 248 770,13 

Umorzenie - stan na pocz�tku roku 

obrotowego: 115 048 388,65 

zwi�kszenie w ci�gu roku obrotowego 10 498 964,09 

  - w ci�gu roku naliczono amortyzacj� w 

wysoko�ci: 10 498 964,09 

 - w roku 2018 dokonano zwi�kszenia 

warto�ci umorzonych rzeczowych aktywów 

trwałych w kwocie: 0,00 

zmniejszenie umorzenia 12 700 031,42 

 - w wyniku likwidacji i sprzeda�y �rodków 

trwałych nastapiło zmniejszenie warto�ci 

umorzenia rzeczowych �rodków trwałych 12 700 031,42 

stan na koniec roku umorzenia �rodków 

trwałych wynosi: 112 847 321,32 

  0,00 

A.II.1.3. Urz�dzenia techniczne i  maszyny 

(gr. 3+6 K�T) 12 095 351,38 

Warto�� pocz�tkowa (brutto) - stan na 

pocz�tku roku obrotowego: 27 889 127,37 

zwi�kszeie warto�ci pocz�tkowej w tym: 1 016 765,62 

 - otrzymanie 225 534,89 

 - nabycie  744 506,17 

 - aktualizacja 0,00 

 - przemieszczenie 46 724,56 

zmniejszenie warto�ci pocz�tkowej w 

tym:      4 393 640,76 



 - zbycie 1 858,43 

 - likwidacja 4 115 499,03 

 - inne 276 283,30 

Warto�� ko�cowa (brutto) - stan na 

koniec roku obrotowego: 24 512 252,23 

Umorzenie - stan na pocz�tku roku 

obrotowego: 14 621 341,87 

zwi�kszenie w ci�gu roku obrotowego 1 781 290,94 

  - w ci�gu roku naliczono amortyzacj� w 

wysoko�ci: 1 715 010,72 

 - w roku 2018 dokonano zwi�kszenia 

warto�ci umorzonych rzeczowych aktywów 

trwałych w kwocie: 66 280,22 

zmniejszenie umorzenia 3 985 731,96 

 - w wyniku przekazania, likwidacji i 

sprzeda�y �rodków trwałych nastapiło 

zmniejszenie warto�ci umorzenia 

rzeczowych �rodków trwałych 3 985 731,96 

stan na koniec roku umorzenia �rodków 

trwałych wynosi: 12 416 900,85 

    

A.II.1.4.�rodki transportu (gr.7 K�T) 3 122 154,74 

Warto�� pocz�tkowa (brutto) - stan na 

pocz�tku roku obrotowego: 11 302 156,63 

zwi�kszeie warto�ci pocz�tkowej w tym: 2 689 181,30 

 - otrzymanie 1 325 501,00 

 - nabycie  1 363 680,30 

 - aktualizacja 0,00 

 - przemieszczenie 0,00 

zmniejszenie warto�ci pocz�tkowej w 

tym:      1 804 241,00 

 - zbycie 28 000,00 

 - likwidacja 450 740,00 

 - inne 1 325 501,00 

Warto�� ko�cowa (brutto) - stan na 

koniec roku obrotowego: 12 187 096,93 

Umorzenie - stan na pocz�tku roku 

obrotowego: 8 839 754,91 

zwi�kszenie w ci�gu roku obrotowego 703 927,28 

  - w ci�gu roku naliczono amortyzacj� w 

wysoko�ci: 703 927,28 

 - w roku 2018 dokonano zwi�kszenia 

warto�ci umorzonych rzeczowych aktywów 

trwałych w kwocie: 0,00 



zmniejszenie umorzenia 478 740,00 

 - w wyniku likwidacji i sprzeda�y �rodków 

trwałych nastapiło zmniejszenie warto�ci 

umorzenia rzeczowych �rodków trwałych 478 740,00 

stan na koniec roku umorzenia �rodków 

trwałych wynosi: 9 064 942,19 

    

A.II.1.5 inne �rodki trwałe (gr. 8 K�T) 1 039 906,66 

Warto�� pocz�tkowa (brutto) - stan na 

pocz�tku roku obrotowego: 6 560 230,18 

zwi�kszenie warto�ci pocz�tkowej w 

tym: 651 315,09 

 - otrzymanie 43 209,08 

 - nabycie  537 536,42 

 - aktualizacja 0,00 

 - przemieszczenie 70 569,59 

zmniejszenie warto�ci pocz�tkowej w 

tym:      780 629,75 

 - zbycie 0,00 

 - likwidacja 639 796,80 

 - inne 140 832,95 

Warto�� ko�cowa (brutto) - stan na 

koniec roku obrotowego: 6 430 915,52 

Umorzenie - stan na pocz�tku roku 

obrotowego: 5 017 596,50 

zwi�kszenie w ci�gu roku obrotowego 669 954,60 

  - w ci�gu roku naliczono amortyzacj� w 

wysoko�ci: 376 583,50 

 - w roku 2018 dokonano zwi�kszenia 

warto�ci umorzonych rzeczowych aktywów 

trwałych w kwocie: 293 371,10 

zmniejszenie umorzenia 296 542,24 

 - w wyniku przekazani, likwidacji i 

sprzeda�y �rodków trwałych nastapiło 

zmniejszenie warto�ci umorzenia 

rzeczowych �rodków trwałych 296 542,24 

stan na koniec roku umorzenia �rodków 

trwałych wynosi: 5 391 008,86 

  

umorzenie  pozostałych �rodków 

trwałych w tym: 12 273 060,72 
    

umorzenie zbiorów bibliotecznych 1 398 835,41 



umorzenie warto�ci niematerialnych i 

prawnych  993 516,93  
1.2. aktualn� warto�� rynkow� �rodków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami 

 Nie dotyczy 

1.3. kwot� dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizuj�cych warto�� aktywów trwałych odr�bnie dla 

długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 

 Nie dotyczy 

1.4. warto�� gruntów u�ytkowanych wieczy�cie 

 7 004 130,55 zł 

1.5. warto�� nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostk� �rodków trwałych, u�ywanych na podstawie 

umów najmu, dzier�awy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu 

 36 730,00 zł 

1.6. liczb� oraz warto�� posiadanych papierów warto�ciowych, w tym akcji i udziałów oraz dłu�nych papierów 

warto�ciowych 

     Stan na pocz�tek okresu Zwi�kszenia Zmniejszenia Stan na koniec roku 

Lp. 
Wyszczególnien
ie ilo�� warto�� 

ilo�
� warto�� 

ilo�
�  warto�� ilo�� warto�� 

1. Akcje                   

1.1 

Przedsi�biorstw
o Energetyki 
Cieplnej 
„Geotermia 
Podhala�ska” 
S.A. 993 99 300,00         993 99 300,00 

2. 
Udziały                   

2.1 

Nowotarska 
Telewizja 
Kablowa          
sp.       z o.o. 

5 781 433 575,00         5 781 433 575,00 

2.2 

Miejskie  
Przedsi�biorstw
o Energetyki 
Cieplnej Nowy 
Targ                  
sp. z o.o. 

18 362 9 181 000,00         18 362 9 181 000,00 

2.3 

Zakład 
Gospodarki 
Mieszkaniowej 
w Nowym Targu 
sp. z o.o. 

21 921 1 096 050,00         21 921 1 096 050,00 

2.4 

Miejski Zakład 
Wodoci�gów i 
Kanalizacji w 
Nowym Targu       
sp. z o.o. 

98 500 42 500 000,00 500 7 000 000,00     99 000 49 500 000,00 

  Razem 145 557 53 309 925,00 500 7 000 000,00 0 0,00 146 057 60 309 925,00   
1.7. dane o odpisach aktualizuj�cych warto�� nale�no�ci, ze wskazaniem stanu na pocz�tek roku obrotowego, 

zwi�kszeniach, wykorzystaniu, rozwi�zaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzgl�dnieniem nale�no�ci 

finansowych jednostek samorz�du terytorialnego (stan po�yczek zagro�onych) 

 Stan odpisów aktualizuj�cych na  
pocz�tek roku obrotowego 10 038 372,00 

Zwi�kszenie odpisów 
aktualizuj�cych w ci�gu roku 11 690 402,52 

Zmniejszenie odpisów - wykorzystanie 9 196 518,69 

Zmniejszenie odpisów - rozwi�zanie 839 393,41 

Razem zmniejszenia 10 035 912,10 



stan odpisów aktualizuj�cych na 
koniec roku 11 692 862,42 

   
1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na pocz�tek roku obrotowego, zwi�kszeniach, wykorzystaniu, 

rozwi�zaniu i stanie ko�cowym 

 Stan na pocz�tek roku obrotowego 4 629,63 

Zwi�kszenie 0,00 

Zmniejszenie - wykorzystanie 4 629,63 

Zmniejszenie - rozwi�zanie 0,00 

Razem zmniejszenia 4 629,63 

stan odpisów aktualizuj�cych 0,00  
1.9. podział   zobowi�za�   długoterminowych  o   pozostałym   od   dnia   bilansowego, przewidywanym umow� 

lub wynikaj�cym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: 

a) powy�ej 1 roku do 3 lat 

 Nale�no�� główna 10 453 037,60 zł 

Odsetki 1 979 943,38 zł 

b) powy�ej 3 do 5 lat 

 Nale�no�� główna 10 785 000,00 zł 

Odsetki 684 493,40 zł 

c) powy�ej 5 lat 

 Nale�no�� główna 5 500 000,00 zł 

Odsetki 169 971,27 zł 

1.10. kwot� zobowi�za� w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi 

(leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowo�ci byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem 

na kwot� zobowi�za� z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego 

 Nie dotyczy 

1.11. ł�czn� kwot� zobowi�za� zabezpieczonych na maj�tku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych 

zabezpiecze� 

 Nie dotyczy  

1.12. ł�czn� kwot� zobowi�za� warunkowych, w tym równie� udzielonych przez jednostk� gwarancji i por�cze�, 
tak�e wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowi�za� zabezpieczonych na maj�tku 

jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpiecze� 

 Nie dotyczy 

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozlicze� mi�dzyokresowych, w tym kwot� czynnych rozlicze� 
mi�dzyokresowych kosztów stanowi�cych ró�nic� mi�dzy warto�ci� otrzymanych finansowych składników 

aktywów a zobowi�zaniem zapłaty za nie 

 Nie dotyczy 
 

1.14. ł�czn� kwot� otrzymanych przez jednostk� gwarancji i por�cze� niewykazanych w bilansie 

 

Wyszczególnienie 
Kwota otrzymanych 
gwarancji i por�cze� 

Gwarancje  3 111 954,05 

Por�czenia 5 983,93 

Razem 3 117 937,98  
1.15. kwot� wypłaconych �rodków pieni��nych na �wiadczenia pracownicze 

 10 805 458,98 zł 



1.16. inne informacje 

 Nie dotyczy 

2.  

2.1. wysoko�� odpisów aktualizuj�cych warto�� zapasów 

 Nie dotyczy 

2.2. koszt wytworzenia �rodków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz ró�nice kursowe, które powi�kszyły koszt 

wytworzenia �rodków trwałych w budowie w roku obrotowym 

 27 132 817,98 zł 

2.3. kwot� i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej warto�ci lub które wyst�piły 

incydentalnie 

 Nie dotyczy 

2.4. informacj� o kwocie nale�no�ci z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi 

wła�ciwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów 

bud�etowych 

 Nie dotyczy 

2.5. inne informacje 

 Nie dotyczy 

3. Inne informacje ni� wymienione powy�ej, je�eli mogłyby w istotny sposób wpłyn�� na ocen� sytuacji maj�tkowej 

i finansowej oraz wynik finansowy jednostki 

 Nie dotyczy 

 
 
 
 

        mgr Łukasz Dłubacz              2019-04-16       mgr Grzegorz Watycha 
(główny ksi�gowy) (rok, miesi�c, dzie�) (kierownik jednostki) 


