
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gimnazjum

ul. Pocztowa 4

05-310 Kaluszyn

BILANS
jednostki bud2etowej

sporzqdzony
na dzief 31-12-2018 r.

Uzqd Gminy

yslac bez pisma przewodniego

642747 17FFC63DE0Numer identyfikacyjny REGON

711641912

AKTYWA Stan na poczqtek
roku

Stan na koniec
rrtku PASYWA

Stan na poczqtek
roku

Stan na koniec
roku

A Aktywa trwale 3 199,99 2 399,99 A Fundusz -131 541,2C -77 661 ,75

A.lWartoSci
niematerialne i prawne 0,00 0,0c A. I Fundusz jednostki 1 678 728,2t 1 268 075,8(

A ll Rzeczowe aktywa
trwale 3 199,99 2 399,99

A.ll Wynik finans;owy
netto (+,-) 1 810 269,44 -1 345 737,51

A,ll.1 Srodki trwale 3 199,99 2 399,99 A.ll 1 Zysk netto (+) 0,0c 0,0(

A.ll.1.l Grunty 0,00 0,0c A.ll.2 Strata netto G) 1 8't0 269,44 1 345 737,55

A,11.1.1.1 Grunty
stanowiqce wlasnoSc
jednostki samorzqdu
terytorialnego,
przekazane w
uzytkowanie wieczyste
innvm oodmiotom

0,00 0,0c
A.lll Odpisy z wyniku
finansowego (nadwy2ka
Srodk6w obrotowych) o

0,0c 0,0(

A 11.1.2 tsudynl(, lol(ale I

obiekty in2ynierii lqdowej
i wodnei

0,00 0,0c
A.tv runousz mrenta
zlikwidowanych
iednostek

0,0( 0,0(

A.11.1.3 Urzqdzenia
techniczne i maszyny 3 't 99,99 2 399,99 B Fundusze placowek 0,0( 0,0(

A.11.1.4 Srodki
transportu 0,00 0,0c

C Panstwowe fundusze
celowe 0,0( 0,0(

A.ll 1.5 lnne Srodki
trwale 0,00 0,0c

D Louowtazanta t

rezeMy na
zobowiazania

142 941,6C 81 135,7t

A.ll.2 Srodki trwale w
budowie (inwestycje) 0,00 0,0c

D.l Zobowiqzanira
dlugoterminowe 0,0( 0,0(

A.ll.3 Zaliczka na Srodki
trwale w budowie
(inwestvcie)

0,00 0,0c
D.ll Zobowiqzania
k16tkoterminowe 142 941,6C 81 135,7t

A.lll Nale2noSci
dlugoterminowe

0,00 0,0c
D.ll.1 Zobowiqzania z
tytulu dostaw i uslug

1 045,01 1479,21

A.lV Dlugoterminowe
aktywa finansowe 0,00 0,0c

D.ll.2 Zobowiqzania
wobec bud2etolv 0,32 )A<

A.lV.1 Akcje i udzialy 0,00 0,0c
D.ll.3 Zobowiqzenia z
tytulu ubezpiecz,an i

innych Swiadczen
48 771,7C 1't 675,11

A.lV.2 lnne papiery
wartoSciowe ( 0,00 0,0c

D.ll.4 Zobowiqzzrnia z
tytulu wynagrodzen 84 924,4t 66 907,4(

ARBNIK ]

*M,
:IEJSKI

rnb

o 
" 1r,'

Maria Br2019-03-1 '1

t^I8 
*

drtosiak
(rok, miesiqc, dzien)

6A:,274717FFC63DE0BeSTia

(glowny ksiqgowy) (kierownik jednostki)
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Bl2Polproduktyi
produkty w toku

B.1.3 Produkty gotowe

B.ll.1 Nale2nosci z tytulu
dostaw i usiug

tytulu Srodk6w na
wydatki budzetowe i z
tytulu dochodow

B.lll.5 Akcje lub udzialy

B.ll Nale2noSci
k16tkoterminowe

B.lll.1 Srodki pieniQzne
w kasie

na rachunkach

!
Maria'Baltosiak

201 9-03-1 1

(rok, miesiqc, dzien)

6A27 4717FF(163DE0BeSTia

SKARB IEJSKI

(kierownik jednostki)

Stona 2 z 4

tytulu Srodk6w na
wydatki bud2etc,we i z
tytulu dochod6vu



B.lV Rozliczenia
miqdzyokresowe 0,0c 0,0(

Suma aktyw6w 11 400,40 3 473,95 Suma pasyw6w 11 400,40 3 473,9t

'";m'-' o'lfi 
\ifl.

Maria Bdrtosiak
201 9-03-1 1

(rok, miesiqc, dzieh)

64274717FF C63DE0BeSTia

(gtowny ksiqgowy) (kierownik jednostki)



Wyja6nienia do bilansu

IEJSKI

n -}E[j;;-201 9-03-1 1

(rok, miesiqc, dzien)

BeSTia

(gl6wny ksiqgowy)
'4717FFC63DE0

(kierown i l< jed nostki)



\azwa I adres JednostKl sprawozoawczej

Glmnazjum

ul. Pocztowa 4

05-3'10 Kaluszyn

Rachunell zysk6w i strat jednostki
(wariant por6wnawczy)

slporzqdzony na

na dziei 3'l-12-2018 r.

Urzqd Grniny

Wyshe bez pisma przewodlniego

F1 B1 89EAgD6E46OF

il1 Iilil ilil ililrfl il ililI tililIil ilrililil1lliltil il il tilil ilil il1ilili iti 1i

\,lumer identyfikacyjny REGON

711641912

Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bie2qcego

A. Przychody netto z podstawowej dzialalnoSr:i operacyjnej 731,70 0,0(

A.t. Przychody netto ze sprzeda2y produktow 0,0c 0,0(

A.ll.
Zmiana stanu produkt6w (zwrgkszenie - wartorlc dodatnia, zmniejszenie -
wartoSe ujemna)

0,0c 0,0(

4.ilt. Koszt wytworzenia produktow na wlasne potrzeby jednostki 0,0c 0,0c

A.IV. Przychody netto ze sprzedazy towarow i mate'ialow 0,0c 0,0c

Dotacje na finansowanie dzialalnoSci podstawcwej 0,0c 0,0c

A.VI. Przychody z tytulu dochodow bud2etowych 731 ,7C 0,0c

B. Koszty dzialalnoSci operacyjnej 1 811 655,84 1 346 070,7C

B.t. Amortyzacja 800,0c 800,0c

B. [. Zu2ycie materialow i energii 131 853,82 40 458,74

B.lll. Uslugi obce 93 328,53 64 468,4t

B.IV Podatki i oplaty 165,00 0,0(

B.V. Wynagrodzenia 1 183 700,57 942 772,8C

B.VI Ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia clla pracownikow 393 1'14,79 290 864,2i

B.Vll. Pozostale koszty rodzajowe 1 7't3,13 1 806,4:

B.Vill. Warto6c sprzedanych towar6w i materialow 0,00 0,0(

B,IX. lnne Swiadczenia finansowane z bud2etu 6 980,00 4 900,0c

B.X. Pozostale obciq2enia 0,00 0,0c

c. Zysk (strata) z dzialalnoSci podstawowej (1, - B) 1 810 924,14 1 346 070,7C

D. Pozostale przychody operacyjne 567,06 314,91

D.l. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywow trwal lch 0,0c 0,0c

D.tl Dotacje 0,0c nnr

D.ilt. lnne przychody operacyjne 567,0€ 314,91

E. Pozostale koszty operacyjne dfc leKron o'o(

2019-03-11 Maric
l,

rok, miesiEc, dzieh

F1 B189EA9D6E46OF

kierownik jednostki
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Koszty inwestycji finansowanych ze Srodkow udasnych samorzqdowych
E.l. zaklad6w budzetowych i dochod6wjednostek l)udzetowych gromadzonych na

wydzielonym rachunku
0,0c 0,0c

E.il. Pozostale koszty operacyjne 0,0c 0,0c

F, Zysk (strata) z dzialalnosci operacyjnej (C + D - E) 1 810 357,08 -1 345 755,75

G. Przychody finansowe 87,64 18,2C

G.t. Dywidendy i udzialy w zyskach 0,0( 0,0(

G.ll. Odsetki 87,64 18,2C

G.lll. lnne 0,0c 0,0(

H. Koszty finansowe 0,0c 0,0c

H l. Odsetki 0,0c 0,0c

H.ll. lnne 0,00 0,0(

t. Zysk (strata) brutto (F+G-H) 1 810 269,44 1 345 737,5(

J. Podatek dochodowy 0,00 0,0(

K. Pozostale obowiqzkowe zmniejszenia zysku (zwiqkszenia straty) 0,00 0,0c

L. Zysk (strata) netto (l-J-K) -1 810 269,44 -1 345 737,59

'" \fr.hrv 
*

Maria Bdrtosiak
20'19-03-1 1

rok, miesiEc, dzieft

F1 B1 89EAgD6E46OFBeSTia

gtowny ksiqgowy kierownik jednostki

'.^#[h'.'
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Wyja6nienia do sprawozdania

'.TMf*', DYRE(roR

-"',JLJ[**o
201 9-03-1 1

rok, miesiqc, dzien

F,1 B,189EA9D6E46OFBeSTia

gtowny ksiqgowy kierownik jednostki



\azwa i adres JednostKt sprawozoawczej

Glmnazjum

ul. Pocztowa 4

05-310 Kaluszyn

Zestawienie :zmian w funduszu jednostki

sporzqdzone na

na dzief 31-12-2018 r.

Urzqd Gminy

Wysla6 bez pisma przewodniego

1492738ECAC0D064

ilfiil tiltilil lllililil ilililililil1ililltilllililfl tiltllilltillllllilllllillll

\umer identyfikacyjny REGON

711641912

Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bie2qcego

t. Funduszjednostki na poczqtek okresu (BOl 1 797 893,80 1678728,24

t.1 Zwiqkszenie funduszu (z tytulu) 1 782 900,58 1 399 635,2C

1.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegly 0,0c 0,0c

I 1.2. Zrealizowane wydatki budzetowe 1 782 900,5€ 1 399 635,2C

t.1.3. Zrealizowane platnoSci ze Srodkow europejski,:h 0,00 0,0(

1.1 .4. Srodki na inwestycle 0,0c 0,0(

I 1.5. Aktualizacja wyceny Srodk6w trwaiych 0,0c 0,0c

t.1.6
Nieodplatnie otrzymane Srodki tMa'le i Srodki trwale w budowie oraz wartosci
niematerialne i prawne

0,0c 0,0c

t.1 .7 . Aktywa przejqte od zlikwidowanych lub polqczonych jednostek 0,0c 0,0(

t.1 8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaollatrzenia 0,00 0,0(

t.1.9. Pozostale odpisy z wyniku finansowego za rol': biezqcy 0,00 0,0(

1.1.10. lnnezwigkszenia 0,00 0,0(

1.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytulu) 1 902 066,14 1 810 251,24

1.2.1. Strata za rok ubiegly 1 901 207,8C 1 810 269,44

1.2.2. Zrealizowane dochody bud2etowe 858,34 18,2C

t.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i Srodkow obrotowych za rok ubiegly 0,0c 0,0(

1.2.4. Dotacje i Srodki na inwestycje 0,0( 0,0(

t.2.5. Aktualizacja Srodkow trwalych 0,00 0,0(

1.2.6.
WartoSc sprzedanych i nieodplatnie przekazanych Srodkow trwalych i Srodkow
trwalych w budowie oraz wartoSci niematerialrtych i prawnych

0,0c 0,0(

t.2.7 Paspva przejgte od zlikwidowanych lub polqczonych jednostek 0,0c 0,0c

1.2.8. Aktpva przekazane w ramach centralnego zaopatzenta 0,0c 0,0c

1.2.9. lnne zmnie.lszenia 0,00 0,0(

il. Funduszjednostki na koniec okresu (BZ) 1678728,24nvr , 1 268 075.8(lgrrno

glowny

Maria'Bartosiak
2019-03-1 1

rok, miesiqc, dzieh

149273gECAC0D064

kierownik jednostki

Strona '1 z 3



ut. Wynik finansowy netto za rok bie2qcy (+,-) -1 810 269,44 -1 345 737 ,55

il.1 zysk netto (+) 0,0c 0,0(

il.2. strata netto (-) 1 810 269,44 I 345 737 ,59

il1.3. nadwy2ka Srodk6w obrotowych 0,00 0,0(

tv. Fundusz (ll+,-lll) -131 541,20 -7'7 661,79

kierownik jednostki
201 9-03-1 1

rok, miesiqc, dzien

14927388CAC0D064BeSTia Strona 2 z 3



Wyja6nienia do sprawozdania

*M-'
201 9-03-1 1

rok, miesiqc, dzieft

1492733ECAC0D064

KTO R

BeSTia

gl6wny ksiqgowy
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INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczeg6lnoSci:

l.

l.l. Nazrvg jednostki

CIMNAZJUM

1.2. Siedzibg jednostki

KI-USZYN

1.3. Adres jednostki

UL. POCZTOWA 4, O5-3IO KI.USZYN

1.4. Podstawowy przedmiot dzialalnoSci jednostki

EDUKADCJA

2. Wskazanie okresu objgtego sprawozdanienn

Sprawozdanie finansowe zostalo sporzqdzone: za 20'l 8r.

3. Wskazanie,2e sprawozdanie finansowe zaryiera dane lqczne

N i e dotyczy j ednostkowych i n forrnacj i dodatlcowyc h.

4. Om6wienie przyjgtych zasad rachunkowoSci, w tym metod wyceny aktyw6w i pasyw6w (takZe amortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniane sq przy uwzglgdnieniu nadrzgdnych zasad rachunkowoSci, w spos6b przewidziany ustaw4 o
rachunkowoSci, z uwzglgdnieniem przepis6w usttrwy o finansach publicznych i rozporz1dzenia Minisha Rozwoju i Finans6w
z dnia 13 wrzeSnia 2017 r. w sprawie rachunkow,cS ci oraz plan6w kont dla budzetu paristwa, bud2et6w jednostek samorz4du
terytorialnego, jednostek budzetowych, samorzzrdowych zaklad6w budzetowych, paflstwowych funduszy celowych oraz
paristwowych jednostek budZetowych maj4cych s iedzibg poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z tym, Ze:

(Przedstawii nieobligatoryjne zasady i upros;zczenia przyjgte w jednostce, w tym wyceny WNIP,ST, w tym amortyzacji,
zapas6w, naleznoSci i zobow i4zah)

5. lnne informacje



l.

l.l.

II. Dodatkowe informacje i objaSnienia otrejmuj4 w szczeg6lnoSci:r

Szczeg6lowy zakres zmian w,artoSci grup rodzajowych Srodk6w trwalych, wartoSci niematerialnych i prawnych,

zawieraj4cy stan tych aktyw6rv na pocz4tek roku obrotowego, zwigkszenia izmniejszeniaz tytulu: aktualizacji

wartoSci, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewngtrznego oraz stan koricowy, a dla maj4tku amo'rtyzowanego -
podobne przedstawienie stan6w itytul6w zmirln dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabeta Nr l. Zmiany stanu Srodk6w trwa.lych i wartoSci niematerialnych i p,rawnych*

Stan na
koniec
okresu
brutto

(3+7-l l)

Wyszcze96lnienie

a6
()-(!
()=o_
>6!
S(,

WARTOSCI
NIEMATERIALN
E I PRAWNE
RZECZOWE
AKTYWA
TRWAI,E

w tym:
grunty stanowi4ce
wlasnoSi jst,
przekazane w
uzykowanie
wieczyste innym

Budynki, lokale, i
obiekty inzynierii

Urzqdzenia
techniczne i

Inne Srodki trwaie

Zaliczki na Srodki

trwale w budowie

*Aktualizacja warroSci dotyczy aktualizacji wtrybierart.3l ust.3 i4 ustawy orachunkowoSci. Jako nabycie traktowany jest np.

zakup, nieodplatne otrzymanie (w tym w drodze darowizny) Jako przemieszczenie uznawane jest przyjqcie Srodk6w tnvatych

z budowy lub przyrost ich wartoSci w wynil:u ulepszenia. Wykazywane tu s4 r6wniez przeniesienia zwiqzar,e

z przekwalifikowaniem aktyw6w trwatych do innych grup rodzajowych'

Ll.
I



Wyszczeg6lnienie

RZECZOWE
AKTYWA
TRWAI-E

w tym:
grunty stanowiqce
wlasnoSi jst,
przekazane w
uZytkowanie
wieczyste innym

Budynki, lokale, r

obiekty inZynierii

3 tttg,99

lnne Srodki trwale

Zaliczki na Srodki
trwale w budowie

Tabela Nr 2. Zmian stanu umorzenia/a zacii el(,wnych skladnik6w akt' w6w tr
Zwigkszenie w ciqgu roku

1.2. Aktualn4wartoSdrynkowrlSrodk6wtrwalychL,wtymd6brkultury-oilejednostkadysponujetakimiinformacjami
(W przypadku bral<u danych wpisac - brak aktualnej rvarloSci rynkowe.i ST)

1.3. Kwotg dokonanych w trakcie roku obrotowego odpis6w aktualizujqcych wartoSd aktyw6w trwalychr odrgbnie dla
dlugoterminowych aktvw6w niefinansowych oraz dlugoterminowych aktyw6w finansowych
(Podac rvaftoSi w przypadku wyst4pienia odpisiw z tirtulu trwalej utrat),wanoSci ST, WNIP lub aktyrv6rv finansowych lub
rvpisai nie dotl,czy)

1.4 WartoS6 grunt6w u2ytkowanych wieczyScie

Tabela Nr 3. Grunty w wieczystym uzytkowaniu
Zmiany w ciqgu roku obrotowego

,S
=qclzrOP

N

Stan nil koniec okresu

waftose (zl)

Zwi,;kszenia

TreSi Stan na poczqtek
okresu

Zrnniejszenia

Powierzchnia (rn')



1.5. WartoS( nieamortvzowanych lub nieunrarzanych przez jednostkg Srodkr5r.r'trwalych, uZywanych na podstawie um6w

najmu, dzier2aw.v- i innych um6lv, w tym z tytulu um6ll leasingu

Tabela Nr 4
Lp. Wyszcze96lnienie Stan na pocz4tt:k

okresu
Zwigkszenia Zmniejszenia Stan na koniec

okresu

I Gruntv

2. Budynki, lokale, i obiekty
inZynierii ladowei i wodnei

J. U r zqdzenia techn iczne i

maszyny
4. Srodki transportu

5. Inne Srodki trwale

Razem

1.6. Liczbg oraz warto5( posiadanl'ch papier6w wartoSciowych, w tym akcji i udzial6w oraz dlu2nych papier6w
wartoSciowych

Tabela Nr 5.

Dane o odpisach aktualizuj4cych wartoSd nal:2no5ci, ze wskazaniem stanu na pocz4tek roku obrotowego,
zwigkszeniach, wykorzystaniu, rozwi4zaniu i stanie na koniec roku obrc,towego

Lp. Wyszczeg6lnienie Stan na poczqtek
okresu

Zwigkszenia Zmniejszenia Stan na koniec
ol<resu

liczba wartoSc liczba warloSi liczba wartoSc liczba waftoSi
I Akcje

2. tJdzialv

). Dluzne papiery
wartoSciowe

4. lnne papiery
wartoSciowe

Tabela Nr 6. Stan odpisorv aktualizuiqcych warloSc nitleznoSci

Grupa nale2noSci Zmiany stanu odpisow w ciilgu roku obrotowego

NaleznoScijednostek

NaleZnoSci z tvtulu

Nale2noSci od budzetorv

NaleznoSci z tytuiu
ubezp ieczefi spolecznych

NaleZnoSci tlnansowe
budzetu z tytuiu
udzielonych pozyczek
wykazanych w bilansie z

konania budzetu
Razem (l+ll)



1.8. Dane o stanie rezerw wedlug celu ich utworzenia na pocz4tek roku obrotowego, zwigkszeniach, wyk.orzystaniu,
rozwiqzaniu i stanie kolicowym
(eSli.iednostka nie tworzy rezerw na zobowi4zania napisac nie dotyczy)

1.9. Podzial zobowiqzzfr dlugoterminowych o pozostalym od dnia bilansowego, przewidzianym umowe lub wynikajqcym
z innego tytulu prawnego, okresie splaty:

Tabela Nr 7.

Lp. Wyszczeg6lnienie
Warto56

wykazana w
bilarLsie

ztego
powyzej roku do

3 lat
powyZej 3 lat do

5 lat
povry2e.l 5 lat

I Zob ow iqzania j e d n o ste k
budzetowych

2. Zobowiqzania z tytulu kredy6w i
po\czek wykazanych w bilansie
z wykonania budzetu

1.10. Kwotg zobowi4zafi w sytuacji gdy jednostka l<walifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing
operacyjny), a wedlug przepis6w o rachunkowoSci bylby to leasing finansowy lub zwrotny z pc,dzialem na kwotg
zobowiqzafi z tytulu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Nie dotyczy

l.ll.Lqcznq kwotg zobowi}zaft zabezpieczonych na majqtku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych
zabezpieczefi (dotyczy zobowiEzah z tytulu liredy6w i po|yczek zabe:zpieczonych wekslem, hiportek4 lub zastawem
skarbowym)

Tabela Nr 8.

l.l2.L1czn4 kwotg zobowiqzafi warunkowych, w t,rm r6wnie2 udzielonych plzezjednostkg gwarancji i porgczef, tak2e
wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowi4zafi zabezpieczonych na majqtku jednostki oraz
charakteru i form1, tych zabezpieczeri

N ie dotyczy'

l.l3.Wykaz istotnych pozycjiczynnych i biernych rozliczefi migdzyokresowych, w tym kwotg czynnych t'ozliczeft
migdzyokresowych koszt6w stanowi4cych 162nicg migdzv wartoSciq otrzymanych finansowych skladnik6w aktyw6w
a zobowiqzaniem zaplaty za nie

Tabela Nr 9

Lp. Wyszczegolnienie Stan na koniec roku obrotowego

I Czynne rozliczen ia m igdzyokresowe:

l.l Koszt6w

t.2 Przychodow

) Bierne rozliczenia rnigdzyokresowe:

2.1 Kosztow

2.2 Przychod6w

Forma i charal<ter zabezpieczeniaLp. Rodzaj zobowiazania Kwola
zobo,tiazania

Razem



Wyszcze96lnienie Kwota brutto wyplaconych

Nagrody jubileuszowe

Dodatkowe wynagrodzen ie roczne

Odprawy emerytalne

Ekwiwalenty za niew ykor zystany url o p wypoc zyn kowy

I

2.1

l.l4.Lqcznq kwotg otrzymanych przez jednostkg gn'arancji i porgczerfl niewykazanych w bilansie

1.15. Kwotg wyplaconych 6rodk6w pienigZnych na Srviadczenia pracownicze

Tabela Nr 10.

1.16 Inne informacje

WysokoSd odpis6w aktualizuj4cych wartoS( za;las6w

WysokoSd odpisow aktualizuj4cych wartoSi zapas6w wyniosla ".... zl.

Koszt wytworzenia Srodk6w trwalych w budonie, w tym odsetki oraz r62nice kursowe, kt6re powigkszyly koszt
wytworzenia Srodk6w trwalych w budowie w roku obrotowym

Tabela Nr 11.

Koszt wytworzenia Srodk6w trwalych w budowie w roku

2.3 Kwotg i charakter poszczeg6lnych przychod6w lub koszt6w o nadzwyczajnej wartoSci lub kt6re wystqpily
incydentalnie

Tabela Nr 12.

Lp. Wyszczeg6lnienie Kwota

I Otrzymane odszkodowan ia

2. Sprzedaz nieruchomoSci

Inne (akie)

Informacjg o kwocie nale2noSci z tytulu podatk6w realizowanych przez organy podatkowe podlegle rninistrowi
wlaSciwemu do spraw finans6w publicznych wl,kazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochod6w
bud2etowych

Nie dotyczy

Inne informacje

,, 1

2.4

Wyszczeg6lnienie

2.5



lnne informacje ni2 wymienione powy2ej, jeZ,lli moglyby w istotny sposiib wplynqd na oceng sytuacji majqtkowej i
finansowej oraz wynik finansowy jednostki

SKARBI IEJSKI DYREKToR

Mnr', ffit Maria Bartosiak

DYTEKTOR

r,*M.l,.';.-
49.9!.N19
rok-miesi4c-dzieri (gl6wny ksiggowy)


