
 
 

INFORMACJA DODATKOWA 

 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 

1.  

1.1 nazwę jednostki 

 Gmina Miasto Nowy Targ 

1.2 siedzibę jednostki 

 Nowy Targ 

1.3 adres jednostki 

 ul. Krzywa 1; 34-400 Nowy Targ 

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki 

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 poz. 713) 

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 

 01.01.2020r. - 31.12.2020r. 

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 

 Sprawozdanie łączne obejmuje 14 jednostek budżetowych  i 1 zakład budżetowy  

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

amortyzacji) 

 Jednostka stosuje Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. 

poz. 217 z póź. zm.) oraz Rozporządzenie 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, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych 

mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342) 

  

 5. inne informacje 

 Nie dotyczy 

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 

 A.I Wartości  niematerialne i prawne 6 216,98 

A.II.1 Środki trwałe 292 049 169,20 

  0,00 

A.I Wartości  niematerialne i prawne 6 216,98 

Wartość początkowa (brutto) - stan na 

początku roku obrotowego: 1 272 065,86 

zwiększenie wartości początkowej w 

tym: 52 851,52 

 - nabycie  52 851,52 

 - aktualizacja 0,00 



 - przemieszczenie 0,00 

zmniejszenie wartości początkowej w 

tym:      56 273,14 

 - zbycie 49 600,00 

 - likwidacja 6 673,14 

 - inne 0,00 

Wartość końcowa (brutto) - stan na 

koniec roku obrotowego: 1 268 644,24 

Umorzenie - stan na początku roku 

obrotowego: 1 127 327,70 

zwiększenie w ciągu roku obrotowego 180 626,07 

  - w ciągu roku naliczono amortyzację w 

wysokości: 0,00 

 - w roku 2020 dokonano zwiększenia 

wartości umorzonych rzeczowych aktywów 

trwałych w kwocie: 180 626,07 

zmniejszenie umorzenia 45 526,51 

 - w wyniku likwidacji i sprzedaży środków 

trwałych nastąpiło zmniejszenie wartości 

umorzenia rzeczowych środków trwałych 45 526,51 

stan na koniec roku umorzenia środków 

trwałych wynosi: 1 262 427,26 

  0,00 

A.II.1.1 Grunty (gr. 0 KŚT) 54 474 496,26 

Wartość początkowa (brutto) - stan na 

początku roku obrotowego: 50 618 922,82 

zwiększenie wartości początkowej w 

tym: 3 954 147,33 

 - nabycie  57 956,13 

 - aktualizacja 0,00 

 - otrzymanie 3 896 191,20 

 - przemieszczenie 0,00 

zmniejszenie wartości początkowej w 

tym:      98 573,89 

 - zbycie 98 573,89 

 - likwidacja 0,00 

 - inne 0,00 

Wartość końcowa (brutto) - stan na 

koniec roku obrotowego: 54 474 496,26 

Umorzenie - stan na początku roku 

obrotowego: 0,00 

zwiększenie w ciągu roku obrotowego 0,00 

  - w ciągu roku naliczono amortyzację w 

wysokości: 0,00 



 - w roku 2020 dokonano zwiększenia 

wartości umorzonych rzeczowych aktywów 

trwałych w kwocie: 0,00 

zmniejszenie umorzenia 0,00 

 - w wyniku likwidacji i sprzedaży środków 

trwałych nastąpiło zmniejszenie wartości 

umorzenia rzeczowych środków trwałych 0,00 

stan na koniec roku umorzenia środków 

trwałych wynosi: 0,00 

  0,00 

A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność  

jednostki  samorządu terytorialnego, 

przekazane w użytkowanie wieczyste 

innym  podmiotom 6 934 749,33 

Wartość początkowa (brutto) - stan na 

początku roku obrotowego: 6 988 729,88 

zwiększenie wartości początkowej w 

tym: 0,00 

 - nabycie  0,00 

 - aktualizacja 0,00 

 - otrzymanie   

 - przemieszczenie 0,00 

zmniejszenie wartości początkowej w 

tym:      53 980,55 

 - zbycie 53 980,55 

 - likwidacja 0,00 

 - inne 0,00 

Wartość końcowa (brutto) - stan na 

koniec roku obrotowego: 6 934 749,33 

Umorzenie - stan na początku roku 

obrotowego: 0,00 

zwiększenie w ciągu roku obrotowego 0,00 

  - w ciągu roku naliczono amortyzację w 

wysokości: 0,00 

 - w roku 2020 dokonano zwiększenia 

wartości umorzonych rzeczowych aktywów 

trwałych w kwocie: 0,00 

zmniejszenie umorzenia 0,00 

 - w wyniku likwidacji i sprzedaży środków 

trwałych nastąpiło zmniejszenie wartości 

umorzenia rzeczowych środków trwałych 0,00 

stan na koniec roku umorzenia środków 

trwałych wynosi: 0,00 



  0,00 

A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty 

inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT) 220 208 163,57 

Wartość początkowa (brutto) - stan na 

początku roku obrotowego: 344 733 525,45 

zwiększenie wartości początkowej w 

tym: 16 875 205,69 

 - otrzymanie 1 276 287,25 

 - nabycie  15 598 918,44 

 - aktualizacja 0,00 

 - przemieszczenie 0,00 

zmniejszenie wartości początkowej w 

tym:      15 178 000,37 

 - zbycie 328 297,68 

 - likwidacja 13 664 505,35 

 - inne 1 185 197,34 

Wartość końcowa (brutto) - stan na 

koniec roku obrotowego: 346 430 730,77 

Umorzenie - stan na początku roku 

obrotowego: 123 702 553,86 

zwiększenie w ciągu roku obrotowego 11 420 684,67 

  - w ciągu roku naliczono amortyzację w 

wysokości: 11 418 539,03 

 - w roku 2020 dokonano zwiększenia 

wartości umorzonych rzeczowych aktywów 

trwałych w kwocie: 2 145,64 

zmniejszenie umorzenia 8 900 671,33 

 - w wyniku likwidacji i sprzedaży środków 

trwałych nastąpiło zmniejszenie wartości 

umorzenia rzeczowych środków trwałych 8 900 671,33 

stan na koniec roku umorzenia środków 

trwałych wynosi: 126 222 567,20 

  0,00 

A.II.1.3. Urządzenia techniczne i  maszyny 

(gr. 3+6 KŚT) 10 039 768,41 

Wartość początkowa (brutto) - stan na 

początku roku obrotowego: 25 164 275,23 

zwiększenie wartości początkowej w 

tym: 346 746,44 

 - otrzymanie 39 292,15 

 - nabycie  307 454,29 

 - aktualizacja 0,00 

 - przemieszczenie 0,00 

zmniejszenie wartości początkowej w 3 131 564,66 



tym:      

 - zbycie 4 044,30 

 - likwidacja 3 127 520,36 

 - inne 0,00 

Wartość końcowa (brutto) - stan na 

koniec roku obrotowego: 22 379 457,01 

Umorzenie - stan na początku roku 

obrotowego: 13 790 623,50 

zwiększenie w ciągu roku obrotowego 1 488 440,83 

  - w ciągu roku naliczono amortyzację w 

wysokości: 1 444 326,78 

 - w roku 2020 dokonano zwiększenia 

wartości umorzonych rzeczowych aktywów 

trwałych w kwocie: 44 114,05 

zmniejszenie umorzenia 2 939 375,73 

 - w wyniku przekazania, likwidacji i 

sprzedaży środków trwałych nastąpiło 

zmniejszenie wartości umorzenia 

rzeczowych środków trwałych 2 939 375,73 

stan na koniec roku umorzenia środków 

trwałych wynosi: 12 339 688,60 

    

A.II.1.4.Środki transportu (gr.7 KŚT) 6 795 488,83 

Wartość początkowa (brutto) - stan na 

początku roku obrotowego: 11 791 846,06 

zwiększenie wartości początkowej w 

tym: 11 278 904,36 

 - otrzymanie 5 639 452,18 

 - nabycie  5 639 452,18 

 - aktualizacja 0,00 

 - przemieszczenie 0,00 

zmniejszenie wartości początkowej w 

tym:      5 639 452,18 

 - zbycie 0,00 

 - likwidacja 0,00 

 - inne 5 639 452,18 

Wartość końcowa (brutto) - stan na 

koniec roku obrotowego: 17 431 298,24 

Umorzenie - stan na początku roku 

obrotowego: 9 429 991,49 

zwiększenie w ciągu roku obrotowego 1 205 817,92 

  - w ciągu roku naliczono amortyzację w 

wysokości: 1 205 817,92 



 - w roku 2020 dokonano zwiększenia 

wartości umorzonych rzeczowych aktywów 

trwałych w kwocie: 0,00 

zmniejszenie umorzenia 0,00 

 - w wyniku likwidacji i sprzedaży środków 

trwałych nastąpiło zmniejszenie wartości 

umorzenia rzeczowych środków trwałych 0,00 

stan na koniec roku umorzenia środków 

trwałych wynosi: 10 635 809,41 

    

A.II.1.5 inne środki trwałe (gr. 8 KŚT) 531 252,13 

Wartość początkowa (brutto) - stan na 

początku roku obrotowego: 6 915 653,34 

zwiększenie wartości początkowej w 

tym: 495 319,38 

 - otrzymanie 34 349,82 

 - nabycie  460 969,56 

 - aktualizacja 0,00 

 - przemieszczenie 0,00 

zmniejszenie wartości początkowej w 

tym:      116 297,65 

 - zbycie 0,00 

 - likwidacja 116 297,65 

 - inne 0,00 

Wartość końcowa (brutto) - stan na 

koniec roku obrotowego: 7 294 675,07 

Umorzenie - stan na początku roku 

obrotowego: 6 119 350,33 

zwiększenie w ciągu roku obrotowego 705 020,26 

  - w ciągu roku naliczono amortyzację w 

wysokości: 661 752,94 

 - w roku 2020 dokonano zwiększenia 

wartości umorzonych rzeczowych aktywów 

trwałych w kwocie: 43 267,32 

zmniejszenie umorzenia 60 947,65 

 - w wyniku przekazani, likwidacji i 

sprzedaży środków trwałych nastąpiło 

zmniejszenie wartości umorzenia 

rzeczowych środków trwałych 60 947,65 

stan na koniec roku umorzenia środków 

trwałych wynosi: 6 763 422,94 

  

   



umorzenie  pozostałych środków 

trwałych w tym: 14 687 613,54 

  13 356 774,58 

umorzenie zbiorów bibliotecznych 1 330 838,96 

umorzenie wartości niematerialnych i 

prawnych  1 440 253,47 
 

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

 Nie dotyczy 

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

długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 

 Nie dotyczy 

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

 6 934 749,33 zł 

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 

 25 450,00 zł 

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

wartościowych 

     Stan na początek okresu Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec roku 

Lp. Wyszczególnienie ilość wartość ilość wartość ilość  wartość ilość wartość 

1. Akcje                   

1.1 
Geotermia 
Podhalańska 

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 
Przedsiębiorstwo 
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. 

24 321 1 216 050,00         24 321 1 216 050,00 

2.4 

Miejski Zakład 
Wodociągów i 
Kanalizacji w 
Nowym Targu sp. 
z o.o. 

99 000 49 500 000,00 10 000 5 000 000,00     109 000 54 500 000,00 

  Razem 148 457 60 429 925,00 10 000 5 000 000,00 0 0 158 457 65 429 925,00 
 

 

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) 

 Stan odpisów aktualizujących na  
początek roku obrotowego 12 411 757,95 

Zwiększenie odpisów 
aktualizujących w ciągu roku 13 815 446,92 

Zmniejszenie odpisów - wykorzystanie 11 656 078,43 

Zmniejszenie odpisów - rozwiązanie 750 802,63 

Razem zmniejszenia 12 406 881,06 

stan odpisów aktualizujących na 
koniec roku 13 820 323,81 

 



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

rozwiązaniu i stanie końcowym 

 Stan na początek roku obrotowego 433,33 

Zwiększenie 0,00 

Zmniejszenie - wykorzystanie 433,33 

Zmniejszenie - rozwiązanie 0,00 

Razem zmniejszenia 433,33 

stan odpisów aktualizujących 0,00 
 

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 

 Należność główna 18 965 000 zł 

Odsetki 1 578 053,24 zł 

b) powyżej 3 do 5 lat 

 Należność główna 1 600 000,00 zł 

Odsetki 62 480,00 zł 

c) powyżej 5 lat 

 Należność główna 1 933 037,60 zł 

Odsetki 56 800,00 zł 

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 dotyczy 

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

zabezpieczeń 

 Nie dotyczy 

 

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 

 Nie dotyczy 

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 

 Nie dotyczy 

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

 

Wyszczególnienie 
Kwota otrzymanych 
gwarancji i poręczeń 

Gwarancje  2 695 401,67 

Poręczenia 0,00 

Razem 2 695 401,67 
 

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 

 1 673 792,50 zł 

1.16. inne informacje 

 Nie dotyczy 



2.  

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 

 Nie dotyczy 

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 

 31 912 910,53 zł 

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

incydentalnie 

 1. W związku z COVID-19 (tarcza antykryzysowa) jednostki (Miejskie Centrum Usług Wspólnych, 

Przedszkole 4, Przedszkole 2, Szkoła Podstawowa Nr 6 i Szkoła Podstawowa Nr 1) uzyskały zwolnienie 

z opłacania należności z tytułu składek ZUS za miesiące III, IV i V 2020 r. stanowiącej 50% kwoty 

należności za te miesiące w łącznej wysokości 309 961,44 zł. Po zapłacie 100% kwoty należności za III 

2020 r. ZUS zwrócił jednostkom kwotę wynikającą ze zwolnienia w wysokości 104 630,72 zł. Kwotę tę 

odprowadzono na dochody budżetowe. 

2. Jednostka Ośrodek Pomocy Społecznej skorzystała ze zwolnienia 50%składek ZUS na podstawie 

art.31 z ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych , za m-c 03/2020 w kwocie: 27 361,67 zł; za m-c 04/2020 w kwocie: 27 976,16 zł; za m-c 

05/2020 w kwocie: 28 070,52 zł; 

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 

 Nie dotyczy 

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i 

finansowej oraz wynik finansowy jednostki 

 1. W 2020 r. Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w związku z epidemią COVID-19 poniósł wydatki 

na środki do dezynfekcji oraz środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki,  kominy, płyty 

osłaniające pracowników) w wysokości 4 005,05 zł 

2. Jednostka Ośrodek Pomocy Społecznej, poniosła koszty na zakup środków ochrony osobistej i sprzętu 

służącego do dezynfekcji oraz wyposażenia w kwocie: 34 534,80 zł w celu poprawy bezpieczeństwa 

pracowników oraz klientów OPS, jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 . 

3. W 2020 r. Gmina Miasto Nowy Targ otrzymała środki bezzwrotne na inwestycje z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7 988 242 zł w ramach działań związanych  

z przeciwdziałaniem Covid-19.  

4. Wydatki poniesione w roku 2020 przez Urząd Miasta w związku z działaniami podjętymi w celu 

przeciwdziałania pandemii COVID-19, poprawy bezpieczeństwa pracowników Urzędu i mieszkańców 

Nowego Targu na zakup maseczek, płynów dezynfekcyjnych, termometrów, zamknęły się łączna 

kwotą 169 134,37 zł. 

W okresie od kwietnia do grudnia 2020r.w związku z pandemią COVID-19 udzielono pomocy 

mieszkańcom miasta oraz przedsiębiorcom polegającą na  odroczeniu terminu płatności czynszów 

wynikających z zawartych umów najmu lub dzierżawy lub obniżeniu wysokości należnego czynszu, co 

spowodowało obniżenie dochodów z tego tytułu  o łączną kwotę 115 798,64 zł. 

 

                   2021-05-20     

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