'lUJ>AGMINY
w Lipniku
Wli.J.~

Uchwała Nr XVIII/134/2020
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 10 lipca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania. finansowego
Komunalnej w Lipniku za rok 2019

Zakładu Gospodarki

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 713 / i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29
września 1994 roku o rachunkowości(tekstjednolity/
Dz.U z 2019 roku poz. 351 ze zml .
Rada Gminy w Lipniku uchwala, co następuje:

§1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej
za 2019 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

w Lipniku

§2
Wykonanie uchwały zleca SIę Kierownikowi
Lipniku.

Zakładu Gospodarki Komunalnej w

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady~

Maz~1G:isław .

RADAG"MINY
w Lipniku
yvoj.śYVięto~skie

Załącznik Nr l
do Uchwały Nr XVIII/134/2020
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 10 lipca 2020 r.

SPRAWOZDANIE
FINANSOWE
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W LIPNIKU
ZA 2019 ROK

WPROWADZENIE
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
A. DANE

IDEENTYFIKACYJNE
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Lipniku
Lipnik 20
27 - 540 Lipnik
NIP - 863-12-35-834
REGON - 830284319

B. PODSTAWOWY PRZEDMIOT
DZIALALNOŚCI
- dostarczanie wody
- gospodarka ściekowa ochrona wód
_ zakłady gospodarki komunalnej

C. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM
Sprawozdanie

sporządzono za okres od O l stycznia do 31 grudnia 2019 r.

D. DEKLARACJA

O KONTYNUOWANIU

DZIAŁALNOŚCI

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu zasady
kontynuowania działalności przez zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku.
Na dzień sporządzania bilansu nie stwierdzono istotnych zagrożeń w tym
zakresie.

E. PRZYJĘTE ZASADY

RACHUNKOWOŚCI

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów zastosowane
w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok - to zasady określone w ustawie o
rachunkowości z dnia 29 września 1994 r./Dz, U. Z 2020 r. poz.35l
z pózn zm./
Rachunkowość Zakładu Gospodarki Komunalnej' w Lipniku prowadzona jest
w formie komputerowej.
Do obsługi systemu płac i rachunkowości w Zakładzie wykorzystywany jest
program komputerowy firmy TARAN .
Wykazane w sprawozdaniu finansowym składniki majątkowe aktywów i
pasywów wyceniono zgodnie z ustawą z tym że:
trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się kwartalnie
stosując zasady i stawki określone w ustawie o podatku dochodowego od osób
prawnych.
-środki

-rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych
przyjęcia tych środków do używania.

następuje w momencie

trwałe o niskiej wartości do 3,500 l amortyzuje się jednorazowo, w
kwocie odpowiadającej ich wartości w momencie przekazania do użytkowania.
-środki

-koszty działalności operacyjnej ewidencjonuje
rodzajowe i ich rozliczenia.

się na kontach zespołu 4- koszty

DANE UZUPEŁNIAJACE
l. Nieruchomości
Właścicielem nieruchomości obejmujące budynki ,budowle i grunt jest
Gmina Lipnik.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku sprawuje nadzór nad w/w
nieruchomościami i jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z nich w celu
zaspokojenia potrzeb statutowych
2. Szczegółowy zakres zmian wartości składników majątkowych
al wartości grup rodzajowych środków trwałych na koniec roku
wynosi-20 874755,96
bl zmiany wartości /umorzenia-amortyzacja/ - wartość na koniec roku
wynosi -7763 667,14

3. Dane o strukturze
Fundusz jednostki

funduszy własnych.

Stan na 01.01.2019

- 14 027 603,43

Fundusz jednostki na koniec okresu /BZ/

- 13 242 269,00

STRUKTURA RZECZOWA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

1. Przychody
przychody netto ze sprzedaży

1 517 509,71

2. Koszty
koszty działalności

operacyjnej

2 188391,38

3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku sporządza rachunek zysków i strat.

Informacja
opisowa z wykonania budżetu 2019 roku w dziale 400 i 900
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku
Na budżet Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku w kwocie l 517 509,71
złożyły się:
- przychody netto ze sprzedaży produktów - l 249 509,71
- otrzymana dotacja przedmiotowa
268 000,00

Środki te zostały wydatkowane na:
l. Wynagrodzenia i pochodne
2. Zużycie materiałów i energii
3. Usługi obce
4. Podatki i opłaty
5. Amortyzacja
6. Pozostałe koszty rodzajowe

479 913,71
396726,41
143 093,51
272093,00
809 927,00
86 637,75

2 188 391,38

Razem koszty

W Zakładzie zatrudniony jest Kierownik, Główny księgowy, specjalista d/s
rozliczeń, trzech konserwatorów maszyn i urządzeń, i pomoc laboratoryjna.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku jest Zakładem budżetowym, głównym
źródłem dochodów jest produkcja i sprzedaż wody. Ponadto zakład zajmuje
się odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków w miejscowości Włostów, Lipnik ,
Leszczków, Gołębiów, i Kurów.

INFORMACJE

RÓŻNE

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019.
1/ etaty przeliczeniowe
7
w tym:
Kierownik Zakładu
l
Główny księgowy
l
Specjalista ds. rozliczeń
l
Pracownicy obsługi
4

Przewodniczący

~~.

Mazur Stanisław

