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AKTYWA Stan na Stan na PASYWA Stan na Stan na
początek koniec początek koniec

roku roku roku roku

A. Aktywa trwałe 37796,62 27936,58 A. Fundusze 181 783,43 220890,82

I. Wartości niematerialne I. Fundusz jednostki <i' 984296,70 1 229660,61i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe 37796,62 27936,58 II. Wynik finansowy -802513,27 -1 008769,79netto (+,-)

l. Środki trwałe L Zysk netto 1(+)
.

37796,62 27936,58

1.1. Grunty 2, Strata netto (-) -802513,27 -1 008769,79

1.1.1. Grunty stanowiące III. Odpisy z wyniku

~ własność jednostki finansowego (nadwyżka
samorządu terytorialnego, środków obrotowych) (-)
przekazane w użytkowa-
nie wieczyste innym
podmiotom

1.2. Budynki, lokale IV. Fundusz mienia
i obiekty inżynierii zlikwidowanych
lądowej i wodnej jednostek

1.3. Urządzenia B. Fundusze placówek
techniczne
i maszyny C. Państwowe fundusze celowe

lA. Środki transportu 37796,62 27936,58 D. Zobowiązania i rezerwy 40226,43 32415,00na zobowiązania

1.5. Inne środki trwałe I. Zobowiązania
długoterminowe

2. Środki trwałe w budowie II. Zobowiązania
40226,43 32415,00(inwestycje) krótkoterminowe

rr-;
3. Zaliczki na środki 1. Zobowiązania z tytułu

trwałe w budowie dostaw i usług
(inwestycje)

III. Należności 2. Zobowiązania wobec 2638,00 2399,00dłuacterminowe budżetów
IV. Długoterminowe 3. Zobowiązania z tytułu

aktywa finansowe 0,00 0,00 ubezpieczeń i innych 12083,07 10965,08
świadczeń

1. Akcje i udziały 4. Zobowiązania z tytułu
20840,95 18956,77wynagrodzeń

2. Inne papiery wartościowe 5. Pozostałe zobowiązania

3. Inne długoterminowe 6. Sumy obce (depozytowe,
aktywa finansowe zabezpieczenie wykonania

umów)

V. Wartość mienia 7. Rozliczenia z tytułu
zlikwidowanych jednostek środków na wydatki

budżetowe i z tytułu
dochodów budżetowych
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B. Aktywa obrotowe 184213,24 225369,24 8. Fundusze specjalne 4664,41 94,15
I. Zapasy 0,00 0,00 8.1. Zakładowy Fundusz 4664,41 94,15Świadczeń Socjalnych

l. Materiały 8.2. Inne fundusze
,

2. Półprodukty i produkty III. Rezerwy na zobowiązania
wtoku

3. Produkty gotowe IV. Rozliczenia
międzyokresowe

4. Towary

n. Należności 179548,83 225275,09krótkoterminowe

l. Należności z tytułu dostaw "
i usług

2. Należności od budżetów

3. Należności z tytułu . .
ubezpieczeń i innych
świadczeń

4. Pozostałe należności 179548,83 225275,09
5. Rozliczenia z tytułu środków

, na wydatki budżetowe
i z tytułu dochodów
budżetowych

In. Krótkoterminowe 4664,41 94,15aktywa finansowe

l. Środki pieniężne w kasie

2. Środki pieniężne na 4664,41 94,15rachunkach bankowych

3. Środki pieniężne
państwowego funduszu
celowego

4. Inne środki pieniężne

5. Akcje lub udziały

6. Inne papiery wartościowe

7. Inne krótkoterminowe
aktywa finansowe

IV. Rozliczenia
międzyokresowe

Suma aktyw w 222009,86 253305,82 Suma pasywów 222009,86 253305,82
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Stan na koniec Stan na koniec
roku poprzedniego roku bieżącego

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej 21 397,40 49293,80

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów ~
II. Zmiana stanu produktów

(zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki ~. -
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych 21 397,40 49293,80
r

B. Koszty działalności operacyjnej 823896,97 769634,32

I. Amortyzacja 9860,04 9860,04

II. Zużycie materiałów i energii 51 355,32 47604,25

III. Usługi obce 118799,43 75274,21

IV. Podatki i opłaty

V. Wynagrodzenia 527760,20 529085,36

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 106229,98 99289,42

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 9892,00 8521,04

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu

X. Pozostałe obciążenia

.r---.. C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) -802499,57 -720340,52

D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II. Dotacje

III. Inne przychody operacyjne

E. Pozostałe koszty operacyjne 12,18 271 120,67

I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów
budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku

II. Pozostałe koszty operacyjne 12,18 271 120,67

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -802511,75 -991461,19
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G. Przychody finansowe 0,00 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach

II. Odsetki

III. Inne "

H. Koszty finansowe 1,52 17308,60

I. Odsetki 1,52 17308,60

II. Inne

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) -802513,27 -1 008769,79

J. Podatek dochodowy

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

L. Zysk ( trata) netto (I-J-K) -802513,27 -1 008769,79
~. .
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1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych
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I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

Stan na koniec Stan na koniec
roku poprzedniego roku bieżącego

857646,02 984296,70

817392,99 1 051 271,56
.,

817392,99 1 051 271,56
~. -

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły

1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe

1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich

1.4. Środki na inwestycje

/""" 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
niematerialne i prawne

1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

1.10. Inne zwiększenia

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 690742,31 805907,65
2.1. Strata za rok ubiegły 689458,23 802513,27

2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 1 284,08 3394,38

2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

2.4. Dotacje i środki na inwestycje

2.5. Aktualizacja środków trwałych

........,2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

2.9. Inne zmniejszenia

II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 984296,70 1 229660,61

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) -802513,27 -1 008769,79

l. zysk netto (+)

2. strata netto (-) -802513,27 -1 008769,79

3. nadwyżka środków obrotowych

IV. Fundusz (11+,-III) 181 783,43 220890,82
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POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO

dla Miasta Kieice
25·514 Kielce, ul. Kozia 3

RdYC,,1291OCf;115 N:P 657-22-48-342................................................

-----.--.- ----..... Załącznik Nr 15
•..i:l.LC.L:.do zarządzenia Nr 33/2019

, . . i . tu Prezydenta Miasta Kielce![2 5 -02- ~ 1~ ; dnlaat "-,,2019,

~ •••• y •• ~

..:. SEKit~ . 1-................................- ·..·..'a t.a
mgr Aleksandra awa .

(nazwa jednostki organizacyjnej)

Informacja dodatkowa

1.

Nie

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.1 nazwę jednostki

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce

1.2 siedzibę jednostki

Kielce

1.3 adres jednostki

Ul. Kozia 3

25-514 Kielce

lA podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie za okres od Ol-O1-20 18 do 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)

1) Zasada rzetelnego ijasnego obrazu - wiarygodności (art. 4 ust. 1 ustawy
o rachunkowości), którą przyjmuje się jako główną zasadę prowadzenia ksiąg
rachunkowych polegającą na tym, że dane przyjęte za podstawę wyceny
aktywów i pasywów, wynikające z ksiąg rachunkowych mają odzwierciedlać stan
rzeczywisty dokonanych przez jednostkę operacji i umożliwiać rzetelną
(wlarvcodna) wycenę aktvwćw i oasvwów oraz orawidłowe ustalenie wyniku



finansowego.

2) Zasada przewagi treści nad formą ( art. 4 ust. 2 ustawy o rachunkowości ),
która mówi, że zdarzenia tj. poszczególne operacje gospodarcze i finansowe,
ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym
zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

3) Zasada istotności ( art. 4 ust. 4 i art. 8 ust. 1 ustawy o rachunkowości)
polegająca na tym, że określając zasady (politykę) rachunkowości i
dostosowując je do potrzeb jednostki należy zapewnić wyodrębnienie w
rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych dla oceny sytuacji finansowej i
majątkowej oraz wyniku finansowego jednostki, przy czym jednostka w ramach
przyjętych zasad (polityki) rachunkowości może stosować uproszczenia, jeżeli
nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na ocenę sytuacji finansowej i
majątkowej oraz na wynik finansowy. .' ~

4) Zasada memoriałowa (art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości) która wyraża
się ustaleniem, że w księgach rachunkowych i w wyniku finansowym jednostki
należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i
obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku
obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

5) Zasada współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów (art. 6
ust. 2 ustawy o rachunkowości) wymaga, aby w celu zapewnienia
współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów, do aktywów i pasywów
danego okresu sprawozdawczego zaliczać przychody lub koszty dotyczące
przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty,
które jeszcze nie zostały poniesione, a które tego okresu dotyczą

) Zasada indywidualnej wyceny (art. 7 ust. 3 ustawy o rachunkowości) tj.
zasada zakazu kompensat polegająca na tym, że wartość poszczególnych
składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów, jak
też zysków i strat nadzwyczajnych ustala się oddzielnie. Nie można
kompensować ze sobą wartości różnych co do rodzaju aktywów
i pasywów, przychodów i kosztów związanych z nimi oraz zysków i strat
nadzwyczajnych.

7) Zasada ciągłości ( art.5 ust. 1 oraz art. 8 ust. 2 ustawy o rachunkowości)
która mówi, że;
- przyjęte zasady (politykę) rachunkowości należy stosować w sposób ciągły,
dokonując
w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji

gospodarczych,
- w sposób ciągły należy wyceniać aktywa i pasywa, w tym także stosować takie

same metody obliczania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,
- należy w taki sam sposób ustalać wynik finansowy oraz
- sporządzać w identycznych zestawieniach sprawozdania finansowe w taki
sposób, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
Wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i
pasywów należy ująć w tej samej wysokości co w otwartych na następny rok
obrotowy księgach rachunkowych.
Celem przestrzegania zasady ciągłości jest zapewnienie porównywalności
informacji
w kolejnych latach.



8} Zasada kontynuacji działalności (art. 5. ust. 2 ustawy o rachunkowości),
która przyjmuje założenie, że przy stosowaniu przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości, zwłaszcza przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu
wyniku finansowego jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć
przyszłości działalność w nie zmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej
w stan likwidacji lub upadłości, chyba że jest to niezgodne ze stanem faktycznym
lub prawnym. Ustalając zdolność jednostki do kontynuowania działalności,
kierownik jednostki uwzględnia wszystkie informacje dostępne na dzień
sporządzenia sprawozdania finansowego, dotyczące dającej się przewidzieć
przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dAia bilansowego.

9} Zasada ostrożnej wyceny (art. 7 ust. 1-2 ustawy o rachunkowości), która
mówi, że poszczególne składniki aktywów i pasywów wycęnia się stosując
rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z
zachowaniem zasady ostrożności. W wyniku finansowym, bez względu na jego
wysokość, należy uwzględnić w szczególności:
1) zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym

również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub
umorzeniowych,

2) wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne zyski
nadzwyczajne,

3) wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne,
4) rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych

zdarzeń.
Stosownie do tej zasady aktualizacja wartości powinna następować:
- bez względu na wysokość wyniku finansowego,
- gdy informacje o potrzebie korekt docierają do jednostki między ostatnim dniem
roku obrotowego a dniem, w którym rzeczywiście następuje zamknięcie ksiąg
rachunkowych.

Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z:
1) Ustawy o rachunkowości,
2) Ustawy o finansach publicznych,
3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie

szczegółowych zasad 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,

4) innych aktualnie obowiązujących rozporządzeń wykonawczych do w/w ustaw
stosownie do wprowadzanych zmian.

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW
Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w

ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na
podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej
przedstawionych zasad;

I. Wycena bilansowa. Na wycenę księgową aktywów i pasywów składa się
wycena początkowa i bilansowa. Początkowa wycena jest dokonywana w



momencie ujęcia składnika aktywów i pasywów w księgach rachunkowych.
Wycena bilansowa to wycena składników aktywów i pasywów według realnej ich
wartości dokonywana nie rzadziej niż na dzień bilansowy.

II. Zasady wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych
prawnych na dzień bilansowy.
1. Środki trwałe wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy;
a) według ceny zakupu lub nabycia,
b) według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu

wytworzenia według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
c) według wartości księgowej z poprzedniego miejsca użytkowania w przypadku

darowizny,
d) w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w przypadku otrzymania

w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednosjki samorządu
terytorialnego, • .
e) w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego w

wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych
nowego środka.

2. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto,
z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
Umorzenia dokonuje się jednorazowo na koniec roku budżetowego.

3. Środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje w rozumieniu ustawy o
finansach publicznych i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra
Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
Umarzane są metodą liniową polegającą na równomiernym rozłożeniu wartości
początkowej środka trwałego na przewidywane lata jego używania,
proporcjonalnie do upływu czasu, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w
ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego
po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie ujmowane jest
na koncie 071 "Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych".
Dla środków trwałych nie dokonuje się aktualizacji z tytułu trwałej utraty wartości.
Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.

4. Pozostałe środki trwałe to środki trwałe, które finansuje się ze środków na
bieżące wydatki z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak
jak ten obiekt mogą być finansowane ze środków na inwestycje.
Pozostałe środki trwałe obejmują:

a) meble i dywany,
b) środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej wielkości

ustalonej w przepisach 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.

Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie
013 .Pozostałe środki trwałe" i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do
używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 "Umorzenie pozostałych
środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych".

5. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wycenia się i
wprowadza się do ewidencji według ceny nabycia, a otrzymane na podstawie
darowizny w wartości wynikającej z dowodu przekazania albo według wartości



rynkowej lub szacunkowej opartej na innych składnikach tego samego rodzaju i
gatunku. "

5.1. Wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji o wartości
początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym
dla osób prawnych - podlegają umarzaniu jednorazowo na koniec każdego roku
budżetowego według stawek amortyzacyjnych w wysokości 30 %. Umorzenie
ujmowane jest na koncie 071 "Umorzenie środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych".

5.2. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków-na wydatki bieżące
traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w
100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na
koncie 072 "Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartościjuernaterialnych i
prawnych. •
Ewidencja szczegółowa dla objętych ewidencją księgową wartości
niematerialnych i prawnych pozwala na ustalenie umorzenia oddzielnie dla
poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych.

III. Zasady wyceny środków trwałych w budowie na dzień bilansowy.
Nakłady na środki trwałe w budowie (inwestycje) to koszty poniesione w okresie
budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków
trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących
pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do
dnia zakończenia inwestycji. Wycenia się je według kosztów bezpośrednich
brutto i uzasadnionej części kosztów pośrednich powstałych w związku z
budową, montażem czy ulepszeniem inwestycji.

IV. Zasady wyceny pozostałych składników aktywów i pasywów.

1. Wycena na dzień bilansowy udziałów w innych jednostkach oraz
pozostałych należności długoterminowych następuje według cen nabycia
pomniejszonej o ewentualne odpisy wynikające z operacji księgowych
dokonanych na podstawie dokumentów źródłowych.

2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się na podstawie rachunków
i faktur w kwocie brutto wymagającej zapłaty czyli w ich wartości nominalnej
powiększonej o należne odsetki naliczone na podstawie not odsetkowych
otrzymanych od kontrahentów.

5. inne informacje



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
"

1.

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości
niematerialnych l prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku
obrotowego, zwiększenia l 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 16 i 17

- ~
1.2, aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka

dysponuje takimi informacjami

Nie dotyczy

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

Załącznik Nr 18

lA. wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Załącznik Nr 19

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

Załącznik Nr 20

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

Załącznik Nr 21

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)

Załącznik Nr 22



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

Załącznik Nr 23

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

a) powyżej l roku do 3 lat
~

Załącznik Nr 24

b) powyżej 3 do 5 lat - -.
Załącznik Nr 24

c) powyżej 5 lat

Załącznik Nr 24

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

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem
charakteru iformy 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

Nie wystąpiły

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 wystąpiły

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji l poręczeń niewykazanych w



bilansie
-,

Nie wystąpiły

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

11.944,66 zł

1.16. inne informacje
~

2. ...
2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie wystąpiły

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

Załącznik Nr 25

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

Wypłacono odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej w wysokości 261301,50zł , odsetki
od odszkodowania 17.308,60złoraz koszty procesu w wysokości 9646,00 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

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

K S~~G I::>W A łto.~...~~. ~~;'i~t~~I~-X0R
~~~""'Vs~~ dla fi ;rn ;p-~

,J.
mgr tnz. Robert ~ nowski



Zestawienie należności/zobowiązań między jednostkami budżetowymi wchodzącymi w skład łącznego bilansu Miasta Kielce
wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

POWIATOWY !"J!i;~FKTORAT
NADZORU łH.JD()WiANEGO

dla Miasta Kielce
25-514 Kielce, ul. Kozia 3

Rć!jon 291069115 NIPe57·22·48J~2

(nazwa jednostki organizacyjnej)

Należności jednostki

Pozycja
w sprawozdaniu "Bilans
jednostki budżetowej

i samorządowego zakładu
budżetowego". w kt6rej

ujęta jest należność

Zobowiązania jednostki

Pozycja
w sprawozdaniu "Bilans
jednostki budżetowej

I samorządowego zakładu
budżetowego" •

w kt6rej ujęte jest
zobowiazanie

RAzEM

.2.Wl.f).P.(9. KS
................

,

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 33/2019

Prezydenta Miasta Kielce

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w złotych i groszach

~~



)
Załącznik Nr 4

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO

dla Miasta Kielce
25-514 Kielce, ul. Kozia 3

Ragon291069115 NIP657-2~-342,. • ,.. • • h d" Id I' , -, b - , . d . d tk . b d' t .. YJasmemerozruc uJawmonyc po uzgo memu sa na eznosct zo owiązan mię zy Je nos arm u ze owymi

do zarządzenia Nr 33/2019

Prezydenta Miasta Kielce

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w złotych i groszach

.'" • c' :ji:),!' •... Pozycja,,"":;:' Kwota ,:" _ ". Pozycja Kwota . : .. "o ~ ,. .~ •••. , ~ • • .' "'. '"

LP. , Nazwawierzyciela B'I -. ,.' leżnoś i . ' Nazwadłużnika B'I i bo" Różnica' Wyjaśnienieróżnic .
,,~ . W I ansleT.~ na c • -, W I anse zo wIąZania .e ' > ~

:::>~ ~I ---

-----
/..- ..,......,-

( ...J.....' ....

( ~~I- _

-'"';;-~" !:;" - " - ',< - .,. • ~ ,
.•..J -",Ogółem r. . 0,00 Ogółem ~:;.. O,OO~. 0,00 • • ~ ..;, .: 'fo'

I
KS'~t (

h.o·~..&ti\~..·..·..·..·..·A1ina·~~
ka , 'GO

jednęstki)(data i podpis głównego księgowego)



)
POWIATOWY !NSP~lfrOKAT
NADZORU BUDOWLANEGO

\.

Załącznik Nr 6

do zarządzenia Nr 33/2019

Prezydenta Miasta Kielce

z dnia 31 stycznia 2019 r.

Zestawienie należności/zobowiązań między jednostkami budżetowymi a spółkami/samorządowymi instytucjami kultury/samorządowym
zakładem opieki zdrowotnej, objętymi skonsolidowanym bilansem Miasta Kielce

wg stanu na dzień 31.12.2018r.

Należności jednostki

Pozycja·)
w sprawozdanlu:"Bilans

jednostki budłetowej
i samorządowegó

zakładu budżetowęgo",
w której ujęta jest

należność

1.
2.
3.
4.

RAZEM

KSI

~~~~ ,~~ą
(data i podpis głównego księgowego)

w złotych i groszach

Zobowiązania jednostki

~"':Pozycja.
Vi sprawozdaniu "Bilans

jednostki budżetowej
i samorządowego

zakładu budżetowego",
w której ujęte jest

zobowiązanie

"

,



FOWIATOWY INSI>EI<.TOItAT
NADZORU 8UOą~lANEGO

dla Miasta Kielce .
25-514 Kielce, ul, KOZIa 3

,~'Wjime~lŻ~i~2~;!!~ionychpo uzgodnieniu sald należności/zobowiązań między jednostkami budżetowymi a spółkami/instytycjami
kultury/samorządowym zakładem opieki zdrowotnej .

Pozycja I Kwota
w Bilansie nale1noścl

Ogółem

~~ ct..:LfJrtJ, K. .

0,00

A

(data i podpis glównegtAJQęłJQWdiSQ)solowska

Nazwa dłu1nil(a

Ogółem

Załącznik Nr 7

do zarządzenia Nr 3312019

Prezydenta Mias1a Kielce

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w złotych i groszach

Pozycja I Kwota
w Bilansie zobowiązania

"

0,00 0,00

,



POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO

dla Miasta Kielce
2&--5.1-4~6IGo,.ul..Kozia 3 .

RJgonllłl)(I~-lS~~ą~1fu~~~~~~~ ...

Załącznik Nr 8
do zarządzenia Nr 33/2019

Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.

Adresat-potwierdzający

Potwierdzenie nieodpłatnie przekazanych i otrzymanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości
niematerialnych i prawnych w okresie od 01.01 ..ti. r. do 31.12.J~ r. do sprawozdania finansowego Miasta Kielce

Nit!odpłatnie przekazane środki trwałe i środki trwałe w
budowie oraz wartości niematerialne i prawne

(zmniejszenia Funduszu) -

Nazwa aktywa trwałego

1.
2.
3.
4.-

RAZEM

Jeżeli Państwo uznają, że powyższe kwoty są zgodne z Waszymi księgami rachunkowymi, prosimy o podanie tej kwoty. ,

Jeżeli pc:łwYższe kwoty są zdaniem Państwa niewłaściwe to prosimy o wyczerpujace informacje dotyczące zaistniałych różnic.

WA
W~·······4~.!lfMl ~

~gowego) J

(podpis Kierownika jednostki) podpis Kierownika jednostki)

;-



POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO

dla Miasta Kielce
....... 25,5.1A.~i.~lC!'l,.I:'! ...~.,?~i~3

R~~lOO~b1;',. ~IPafi57.22-.4~F34~·...
stK or9,llilzaCYJneJ)

Załącznik Nr 9
do zarządzenia Nr 33/2019

Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.

Zestawienie nieodpłatnie przekazanych i otrzymanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości
niematerialnych i prawnych między jednostkami budżetowymi

w okresie od 01.01 r. do 31.12 r.

Nazwa jednostki, której
przekazano nieodpłatnie

środki trwałe, środki
trwałe w budowie oraz
wartości niematerialne

"i prawne

1.

w złotych; groszach

-Nieodpłatnie oJrzymane.środki trwałej środki trwałe w
budowie oraz wartości niematerialne i prawne

zwiekszenia Funduszu

,-Nieodpłatnie przekazane środki trwałe i środki trwałe w
budowie oraz wartości niematerialne i prawne

zmniejszenia Funduszu

Pozycja
w sprawozdaniu

"Zestawienie Zmian
w Funduszu"

Nazwa jednostki, od
której otrzymano

.Ilieodpłatnie środki
trwałe, środki trwałe w
budowie oraz wartości

niematerialne
i prawne

Pozycja
w sprawozdaniu

"Zestawienie Zmian
w Funduszu"

2.
3.
4.

RAZEM

Uwaga: W zestawieniu naleźy ró: leż wyszczególnić kwoty występujące w poz. 1.10 "Inne zwiększenia" i poz. 2.9 "Inne zmniejszenia" sprawozdania "Zestawienie Zamian w Funduszu".

»o«..~J. .~.~.I~\~..
POWIATOWY INSPE

NADZORU IHJT)O WLr:
~a~raKi

mgrinż~~S.,.· ..



POWIATOWY INSf'O<TORAT
NADZORU BUDOWLANEGO

dla Miasta Kielce
25-514 Kielce, ul. Kozia 3

Ragon 291069115 NIP657-22-48-342

Załącznik Nr 10
do zarządzenia Nr 33/2019

Prezydenta Miasta Kielce

z dnia 31 stycznia 2019 r.
Wyjaśnienie różnic ujawnionych po uzgodnieniu nieodpłatnie przekazanych I otrzymanych środków trwałych, środków trwałych w budowie

oraz wartości niematerialnych i prawnych między jednostkami budżetowymi
w złotych igroszach

Ogółem

J
1:;1 ~; l' - , ~ ...,,..r.'~... '""NazWa jednostki budtetowej"

. .•.~,. :"fprZ81taz:uJącejnJeo.c:l~:,t.
,~" "iroctkl trwałe Iltodkl tiWaI8'if

. b,!dovile

-~. ł:",..E~!<~:I~'
Pozycja w ZZF·(S~loia'

I ••.•:.. • ••.'~i: - ~.•.

~

~

,
1 : ;,

.!~i''.f~ . k'
• Nazwa JednQStkI bucttetowej
ÓłrzymUMceJ ńłeodpf8tn1e jródkl
trwałel jrodkl trWałe w budowle

Pozyćja ~ ZZF Kwota

~ ..

.•:~_ rŻs r ;7-

R6tntca Wyjaśnienie różnic

,

-t-,
.,.1;'

..

:==p _
;:;"'" 1-

~

~ ----f/
- 0,00 Ogółem 0,00

~
0,00

f

Jw. KSI' .t.~~ .
. . ..;inna e

(data Ipodpis glownego księgo
..•



POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO

dla Miasta Kielce
25-514 Kielce, ul. Kozia 3

Regon 291069115 NIP 657-22-48-342 '.

Załącznik Nr 11
do zarządzenia Nr 33/2019 - • - .. , -- Ii

Prezydenta Miasta fi<1e ĄDMIASTA KIKLC .
. . Wydział Budżetu

z dnia 31 stycznia 019 r ~- --- -_.~

~,~ 21 -03- 019
~

••••.•.••.••.•• , .•.• , .••.••.•• , .• "I. ••••_.-==~---"-tr7'zaI._ .._-;-,_...
Adresat- potwierdzająey,pis .....•......,....•••·!::=· ._.,... . •. """ ..••_..•..""" ... . . -- 1 v .• f

Nadawca-sporządzający potwierdzenie

Potwierdzenie przychodów/kosztów z transakcji
między jednostkami budżetowymi

w okresie od 01.01.2018 r.. do 31.12.2018. r.

f .,

le -Pozycja w sprawozdaniu "Rachunek zysków i strat" . .
Kwota

.'. ~"
,-

Przychody

A. Przvchod» netto z podstawowej działalności operacyjnej:

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

VI. Przychody z tyt.dochodów budżetowych
D. Pozostałe przychody operacyjne:

III. Inne przychody operacyjne

Koszty I i~ , 73,50

B. Kosztv działalności operacyjnej:
II. Zużycie materiałów i energii

III. Usługi obce

IV. Podatki i opłaty

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 73,50
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu

X. Pozostałe obciążenia

E. Pozostałe koszty operacyjne:

II. Pozostałe koszty operacyjne

RAZEM 73,50
Jeżeli Państwo uznają, że powyższe kwoty są zgodne z Waszymi księgami rachunkowymi, prosimy
o podanie tej kwoty.
Jeżeli powyższe kwoty są według Państwa niewłaściwe to prosimy o wyczerpujące informacje
dotyczące zaistniałych różnic.

Potwierdzający

solowska
(data i podpis głównego księgowego)

POWIATOWY INSPE TOR
NADZ~RU OWL. 'EGO

M as .1 K ie 1 c •

...... .. ifJ' ." t· owski
(podpis [Wnika jednostki)

(data i podpis głównego księgowego)

podpis Kierownika jednostki)



POWIATOWY INSPEKTORAT
..NADZQRU ...S.l.)P9~~~~~~O

l M' asta e c
Ul raanizAcjIjWilia 32· - q .';;,,~

Ragon 291069115 NIP 657-22-48-342

Załącznik Nr 12

do zarządzenia Nr 33/2019

Prezydenta Miasta Kielce

z dnia 31 stycznia 2019 r.

Zestawienie przychodów/kosztów z transakcji między jednostkami budżetowymi w okresie od 01,01N~, r. do 31,12 ..~. r.

'I. Pr chod z .dochodów budżeto
D. Pozostałe prr,ychody operacyjne:

Nazwa jednostki budżetowej będącej
podmiotem wzajemej transakcji

Kwota

III. Inne przychody operacyjne

III. Usługi obce

IV. Podatki i opłaty

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu

X. Pozostałe obciążenia

E. Pozostałe koszty operacyjne:

/'

II. Pozostałe koszty operacyjne

"'Ann .. ska ....
(data i podpis głównego księgowego)



)
POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO

dla Miasta Kielce
25-514 Kielce, ul. Kozia 3

Ra on 291069115 NIP 657-22-48-342
g Wyjaśnienie różnic ujawnionych po uzgodnieniu przychodów/kosztów z transakcji między jednostkami budżetowymi

Załącznik Nr 13
do zarządzenia Nr 3312019

Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w złotych i groszach

Ogółem 0,000,00 0,00

"

K
n f\.r.n o'"'t PA' .O(OUJ~~. n

(data i podpis głównego księgowego)



POWIATOWY INSf'EKTORAT
NA070RU1ą:nO.\V!ANEGO

di:.1 1\1133,8. {\.',Ć"';ce
25-~)~,1Kielca, ul. Kozia 3

Regon 29 i069115 NIP 657·22-48·342
URZĄD MIASTA'KIELCE:

\ Wydział Budżetuł [ 27-03- 2019
..dz•••• ...J

zalacznik nr 14
(nazwa jednostki organizacyjnej)

Załącznik Nr 14
do zarządzenia Nr 33/2019

Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r. "'nib"",':::'::--'~-"-"""'- =:;==

lo- , '
Zestawienie kosztów wg rodzaju wg stanu na dzień 31.12.2018r. . . '

w złotych I groszach

1. B.I, Amortyzacja 400

• "
421,422,423,424,426

2. B,Ii, Zużycie materiałów i energii 401 4210
4260

410,427,428,430,433,434,
435,436,437,438,439,440,

3. 8.1i1.Usługi obce 402 4270
4300
4360
4400

\ ~ .U
285,414,443,448,449,450,

4. BW. Podatki i opiaty 403 451 452453
4520

986004

37615,98
998827

47604 25

261,50
38177,45

4836,24
31 999,02
7527421

0,00

79520,60
380809,45av Wynagrodzenia 4045.

2711131
4164400

52908536

3020 5289,74

76234,25

5820,77

319,00

10864,60

4110

B.vl. Ubepieczenia społeczne
i inne świadczenia dla pracowników

41206, 405

4280

4440

4550 61106
4700 150,00

99289,42

7. 4504,54
401650

000
8521,04

8



URZĄD MIASTA.KIEL~.E
Wydział Budżetu i KslęgowosCl

ł \~6 -04- 2019 l Załącznik Nr 16
~ . _ do zarządzenia Nr 33/2019

L. Prezydenta Miasta Kielce

.~~~::e~~~§.~~~r;;;:;~~a z dnia 31 stycznia 2019 r.
Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowyc .

w okresie 01.01.2018r.-31-12.2018

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
......... d~a.Miaiita. Ki.elce --_ --_ .
(~l5J1dh~lergarl#.a~@~·~ 3

R'!gon 291069115 NIP65f2t-48-342

, ..
-) ~

., Zwiększenie wartości początkowej Zmniejszenie wartości początkowejOgółem
Ogółem zmniejszenie Wartość początkowa -

Nazwa grupy rodzajowej składnika
Wartość początkowa - zwiększenie

wartości stan na koniec roku
Lp. aktywów trwałych stan na początek roku Przemieszcze wartości Przemieszcze początkowej obrotowegoobrotowego Aktuali . Nabvci nie początkowej nie

izacja ycie (pomiędzy (4+5+6) Zbycie Likwidacja (pomiędzy (8+9+10) (3+7-11)

jednostkami) jednostkami)

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

l. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I
PRAWNE 17948,17 0,00 0,00 17948,17

2. ŚRODKI TRWALE 359541,49 0,00 18745,83 0,00 18745,83 0,00 64 092,14 0,00 64 092,14 314195,18
l) Grunty 0,00 0,00 0,00
2) Budynki i lokale 0,00 0,00 0,00

3)
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00

4) Kotły i maszyny energetyczne 0,00 0,00 .' 0,00

5)
Maszyny, urządzenia i aparaty
ogólnego zastosowania 62120,12 0,00 55284,14 55284,14 6835,98

6)
Maszyny, urządzenia i aparaty
specjalistyczne 0,00 0,00 0,00

7) Urządzenia technicze 0,00 0,00 0,00
8) Srodki transportu 132200,00 0,00 0,00 132200,00
9) Inne środki trwale A 165221,37 18745,83 18745,83 8808,00 8808,00 175159,20

RAZEM (1+2) 1\ 377489,66 0,00 18745,83 0,00 18745,83 0,00 64092,14 0,00 64092,14 332 143,35

.K~A ĘG O"" A

·JG.··9.·~···~·\.~:·····~~~W~/W
(data i podpis głównego kSięgowego)

l'EKTOI~
LANEG(
cc



~, ., ~~.~ .1 " • Wartość netto składników aktywów, - ,.
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego

Umorzenie - (zgodna z bilansem)
Umorzenie -stan na

Ogółem
stan na koniec

Lp.
Nazwa grupy rodzajowej składnika

początek roku
zwiększenie Zmniejszenie

roku stan na początek
aktywów trwałych

obrotowego Amortyzacja za
umorzenia umorzenia

obrotowego
roku stan na koniec

Aktualizacja
rok obrotowy

Inne (4+5+6)
(3+7-8)

obrotowego roku obrotowego
minus minus umorzenie

umorzenie
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

l. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I
PRAWNE 17948,17 O O O O O 17948,17 O O

2. ŚRODKI TRWAŁE 321744,87 O 28605,87 O 28605,87 64092,14 286258,6 37796,62 27936,58
l) Grunty O O O O O O O O O
2) Budynki i lokale O O O O O O O O O

3)
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej O O

4) Kotły i maszyny energetyczne O O O O O O O O .,' O

5)
Maszyny, urządzenia i aparaty ,
ogólnego zastosowania 62120,12 O O O O 55284,14 6835,98

6)
Maszyny, urządzenia i aparaty
specjalistyczne O O

7) Urządzenia technicze O O
8) Srodki transportu 94403,38 9860,04 9860,04 10426:1,42 37796,62 27936,58

9) Inne środki trwałe 165221,37 18745,83 18745,83 8808 175159,2

RAZEM (1+2) \ 339693,04 O 28605,87 O 28605,87 64092,14 304206,77 37796,62 27936,58

ł'\.'ti

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO

dla Miasta Kielce
25-514 Kielce, ul. Kozia 3

. Regoa.291069jj5 .. N/f?
nazwa jednostki organizacyjnej

URZĄD MIAS'.l'A.KIEL~~
Wydział Budżetu 1KslęgoWOSCl

ł I 2 6-04- 2019 I
~ ,

Zmiany stanu umorzenia /amortyzacji wartoś~i niemateńalnych i prawnych o~~~!!-Wi:~~a
w okresie 01.01.2018 do 31.12.2018r ' 1 '!tsandra '

1l'\gr A. e

'iMf»sk'(data i podpis głównegdnłęgo..łV~łowska (p

Załącznik Nr 17
do zarządzenia Nr 33/2019

Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.



POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZO\{I ..' t;i.' \O.,!,JIl\NEGO

3',. t....11~\:;t,~!\.~slce .
"5 5~4 Kielce, ui. KozIa 3

RJ~o~.291Q69.11~...~W~?!.-~~~~:~.~..
nazwa jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 20
do zarządzenia Nr 33/2019

Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu,
dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasi gu

w okresie 01.01...w..~1> -31.12 W~ .

) " ~
Wartość na początek Zwiększenia w ciągu Zmniejszenia w

Wartość na koniec
okresu

Lp. Wyszczególnienie okresu okresu ciągu okresu
sprawozdawczego

sprawozdawczego sprawozdawczego sprawozdawczego
! . - (3+4-5)

1 2 3 4 5./ 6
l. Grunty <> 0,00

f

2.
Budynki, lokale i obiekty l'"

0,00inżynierii lądowej i wodnej /-- ./

3.
Urządzenia techniczne i // 0,00maszyny

4. Środki transportu l'" ) 0,00:...- ./

/ -5. Inne środki trwałe 0,00

Ogółem: 0,00 0,00 0,00 0,00

.ue~~~!'<.~1~l%.~ .........................................
(data i podpis głÓ~o k ęfV: (P<FltJJ i4r IV?i\Vćli j~lfQ~tr,.l.;ro R

na e ioło NADZORU HI D' lWI, . .i.oowska



POW'~ OWY I SPEKTORAT
NADZORU BUl OWlANEGO

dla Miu t.e; l\ielce .
25-514 Kielce, ul. Kozia 3

Ra-'oń'29 06911"5'" 1-1'·657-2·2·48-342
naJa jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 21
do zarządzenia Nr 33/2019

Prezydenta Miasta Kielce

z dnia 31 stycznia 2019 r.

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów ora dłużnych papierów wartościowych
w okresie Ol.Ol...&ło..\ 31.l2 Q.oJt .

11 :-'~'~l'c' :'? ~;;;t ;

Stan na początek okresu
Zwiększenia w ciągu Zmniejszenia w ciągu

Stan na koniec okresu
sprawozdawczego

okresu okresu
sprawozdawczego

Lp. Wyszczec6lnienie
sprawozdawczego sprawozdawczego

; wartość ~
.':J'

wartość wartość
liczba

ewidencyjna
liczba ewidencyjn liczba

ewidencyjna liczba wartość ewidencyjna
a

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

l. Akcje 0,00 0,00 0,00 ~ 0,00
; -: l;-/ 0,00 0,00

-: -- ~ 0,00 0,00
( ~ 0,00 0,00

0,00

0,00

2. Udziały 0,00 0,00 0,00 0,00- 0,00 0,00

0,00 0,00

»: /" ~ ) 0,00 0,00

1"-
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Ogółem: , 0,00 0,00 0,00 0,00

Uwagi: fI
POWIATOWY Il\'SPE b'oR

.2w,t:Ull:tKSJĘ ~ A NAOZOHL' Bl'DO\\l '''F(;()
~"-"T"'"

(data i podpis glównego księgowego 1(\ . ie ~ka jeCUI sy) _

Anna ~ ołowsk mgr inż. R ert w6 1 .wskLa



Załącznik Nr 22
do zarządzenia Nr 33/2019

Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.

) )

Odpisy aktualizujące wartość należności

w okresie 01.012018.-31.12.2018
_., , . - ,-,"

~ :.' j . '
.. c: .~"'!"',':',,'~<?,~... ~- c .. .r,c

.~ e ~

'". ..
Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku

L '1.~ ./'.-~,-
. E;I.: --~3

Stan odpisów aktualizujących
~

Stan odpisów Zwiększenia odpisów e
na koniec okresu

,
'fi.Grupa należności ....'J'

a~alizujących na'," aktualizujących w
r '-"':; ~

--;
sprawozdawczego

!-p. -tl ,;:: ..(wg pozycji bilansu) . -/

,~.,
początek roku ciągu roku

rozwiązanie
zmniejszenia ~ (3+4-7)I·f' ""wykorzystanie .< razem (5+ 6) r

0t-.~':" ~ 'n> .."'~-,
~,»

4 5 6 7 8l 2 3
0,00 182671,191. II .5 Pozostale należności

182671,19 0,00 0,00 0,00
0,00 0,002. ...

0,000,00 ;.3. ...
0,00

,
0,004. ...

o 0,00 0,005. ...
182671,19 0,00 0,00 0,00 0,00 182671,19Ogółem: ,

~.~.~~ ~.?r..rĘ.~O W A
(data i podpis głównego księgowego)

Anna Wesołowska
(podpis kierownik jednostki)

POWIATOWY INSPEf}' OR
NAQZ.!.lJ.Ul nUDOWL : EGO

~ dlh M)asta Kiel . r



t'OWIATOWY INSPEKTORAT
IADZORU BUDOWLANEGO

dla Miasta Kielce
25-514 Kielce, ul. Kozia 3

egon 291069115 NIP 657-22-48-342

nazwa jednostki organizacyjnej

Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty
w okresie 01.01. ~~9 -31.12 ~J.t'u .

Załącznik Nr 24
do zarządzenia Nr 33/2019

Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.

;t .~.,.~ł ~~ .~~.z, _".!.": }' ~~~jF~~<,.~.~';'. ::"" .' ,_!:~-_--:-~-.7.' r 'I ,.:'
.. - , , . "~~~",-:~i;r._'.:~/: - ~ Okres wymagalności . , , -.,

: -.: ~ Razem
."

...
Wyszczególnienie

., powyżcj 1 roku do 3 lat powyżej 3 lat do 5 lat powyżej 5 lat
,

Lp. zobowiązań wedlug
pozycji bilansu

r według stanu na:
,. .

początek okresu początek okresu
początek okresu koniec okresu

.....
_~ I

początek okresu koniec okresu koniec okresu koniec okresu
sprawozdawczego sprawozdawczego

_. "I '::':'ifJ:~-;'~;~:~~ sprawozdawczego sprawozdawczego . sprawozdawczego sprawozdawczego sprawozdawczego sprawozdawczego
(3 +5 + 7) (4+6+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
l. ... 0,00 0,00

2.
( ------- .---- 0,00 0,00...

-
3. ... 0,00 0,00

4. ... -~ . - - 0,00 0,00

5. ... 0,00 " 0,00

6. '- ~ 0,00 0,00._. .
7. ... 0,00 0,00

Ogólem: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

~~~~~~~O\NA POWIATCIVYI~"!lO"I:~~~I'n.~\\I.' «:
(data I podpis glównego M,"fWMsołowsha is er rii~jedrló

mgr tnz. ltobert~pjnou;s!?



POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO

dla Miasta Kielce
25-514 Kielce, ul. Kozia 3

.... ~.d.ą~~~~~???::~..~.I:.~~~.~~:~~~~~ .

Załącznik Nr 25
do zarządzenia Nr 33/2019

Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.

"

nazwa jednostki organizacyjnej

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe,
które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

w okresie 01.01.2018-31.12.2018r.
p,ri1,'" '~r;",; "\/ ,~~'; "'"

, Koszty wytworzenia poniesione w ciągu

t' ;'
bieżącego okresu sprawozdawczego;:

Lp. ~' Wyszczególnienie . . ~ w tym:
ogółem różnice

...." ~
odse~ l? kursowe

1 2 3 ~~ 5
1.

~
,...-

2. ( -:
3. \ /
4. /
5. / -...,,-
6. /
7. / )
8. / ~ /
9. ć/

\ Ogółem: 0,00 0,00 0,00
c:- \9..aJDfJ....W K~;Sr 310 A POWIATOWY I"SPE~OR

.............. ~ .. ~ ····..~~~~f1N]~~I:\:EGO
(d . d' A~ r -" 'tV (podpis ki owni] tost IfJ .ata Ipo pis b'~ v••eg IJ' ~g

" ~ \ ·/.1 .mgr LnZ. O ert m!J. OWSkl



Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 33/2019

Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.

rOWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWlANEGO

dla Miasta Klejce
25-514 Kielce, ul. Kozia 3

Ragon 291069115 NIP 657-22-48-342

(nazwa jednostki organizacyjnej)

Oświadczenie

. Oświadczam, że sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zaczynający

się w dniu 01.01.2018, a kończący się w dniu 31.12.2018 r., zostało prawidłowo

i rzetelnie sporządzone, zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz zasadami

polityki rachunkowości obowiązującymi w naszej jednostce.

(data i podpis Kierow


