
Zgierz, dnia 18 maja 2017 r. 

Y D E N T  MIASTA 
ZGIERZA 

FN. 3035/2/2017 

Rada Miasta Zgierza 

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 191 z późn. zm.) oraz § 20 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych 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 (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 24) przekazuję sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Zgierz za 2016 r., które składa się z: 

1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek 

budżetowych, 

3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków 

i strat samorządowych jednostek budżetowych, 

4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień 

zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych. 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY 
Biuro Rady Miasta Zgierza 

Wpłynęło dnia dnia 



Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego Gminy Miasto Zgierz za rok 2016 

Na podstawie § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie 

szczególnych 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 24) sprawozdanie finansowe jednostki 

samorządu terytorialnego składa się z: 

1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek 

budżetowych, 

3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat 

samorządowych jednostek budżetowych, 

4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian 

w funduszu samorządowych jednostek budżetowych. 

Zakres danych jakie powinno zawierać sprawozdanie finansowe regulują przepisy art. 45 ust. 1 

i 2, art. 46, art. 47 oraz art. 48 i 48a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn.zm). Sprawozdanie sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg 

rachunkowych, tj.na31 grudnia oraz na inny dzień bilansowy, stosując zasady wyceny aktywów i 

pasywów oraz ustalania wyniku finansowego. 

Sprawozdanie finansowe składa się: 

1) bilansu, 

2) rachunku zysku i strat, 

3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. 
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Sprawozdanie finansowe spełnia określony cel. Jest nim dostarczenie użytkownikom 

zewnętrznym i wewnętrznym informacji o sytuacji finansowej, wynikach działalności oraz zmianach 

sytuacji finansowej jednostki. Informacje te są wykorzystywane do analizy i oceny jednostki 

oraz podejmowania określonych decyzji. 

Informacje dotyczące sytuacji finansowej prezentowane są w bilansie. Z danych tam zawartych 

użytkownik czerpie wiedzę o kontrolowanych przez jednostkę zasobach, jej strukturze finansowej, 

płynności i wypłacalności. W bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący, 

bieżący i poprzedni rok obrotowy. Wpływ na sytuację majątkową mają składniki aktywów, 

zaś finansową zobowiązania oraz kapitał własny (aktywa netto). Kolejność prezentacji poszczególnych 

pozycji wynika z zastosowania zasady malejącej płynności. 

Informacje o wynikach działalności wykazywane są w rachunku zysków i strat. W rachunku 

wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku 

finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy. Taka prezentacja ułatwia przeprowadzenie analizy 

porównawczej wyników działalności za dwa lata obrotowe. 

Informacje o zmianach sytuacji finansowej prezentowane są w innych sprawozdaniach 

wchodzących w skład sprawozdania finansowego ( w zależność od wielkości podmiotu będzie 

to sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i zmiany w kapitale (funduszu) własnym lub tylko 

uzupełniające dane zawarte w informacji dodatkowej. 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

zawiera opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny i sporządzania 

sprawozdania finansowego oraz przedstawia przyczyny i skutki ich ewentualnych zmian w stosunku 

do roku poprzedzającego. 
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I. Informacje ogólne: 

1. Gmina Miasto Zgierz z siedzibą w Zgierzu, plac Jana Pawła II 16. 

2. Podstawowy przedmiot działalności to kierowanie podstawowymi rodzajami działalności 

publicznej, zgodnie z numerem REGON 472057721 nadanym przez Główny Urząd 

Statystyczny Oddział w Łodzi. 

3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 

4. Przyjęty rok obrotowy, czyli rok budżetowy, pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 

12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych. 

II. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości: 

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnianiu nadrzędnych zasad rachunkowości, 

w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. 

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych 

i prawnych przyjęte zostały następujące ustalenia: 

a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 3.500,00 zł zalicza 

się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów i wprowadza się do ewidencji bilansowej 

tych aktywów oraz dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych, 

b) składniki majątku o wartości powyżej 3.500,00 zł zalicza się do środków trwałych 

lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych 

W momencie oddania do używania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego 

nabytego składnika aktywów, który to decyduje o okresie amortyzacji. Dokonywanie odpisów 

amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika 

do używania. 

aktywów. 
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Dodatkowe informacje i objaśnienia 

Informacja dodatkowa zawiera istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie 

finansowe odpowiadało warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, tj. aby rzetelnie 

i jasno przedstawiało sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki. 

Bilans z wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2016 r. 

Bilans jest dokumentem finansowym sporządzanym przez miasto Zgierz na określony dzień, 

zawierającym wartościowe zestawienie majątku jednostki - aktywów i jego źródeł finansowania -

pasywów. Sporządzany jest on w formie tabelarycznej. Po lewej jego stronie wykazywane są aktywa, 

a po prawej zaś pasywa. Ogólna suma aktywów w bilansie musi być równa ogólnej sumie pasywów 

podmiotu gospodarczego. 

Aktywa to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, 

powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które zgodnie z oczekiwaniami spowodują w przyszłości wpływ 

do jednostki korzyści ekonomicznych. 

Pasywa to źródła finansowania (pochodzenia) aktywów znajdujących się w ściśle określonym 

momencie w jednostce prowadzącej rachunkowość. 

Dane zawarte w poszczególnych grupach bilansu Gminy Miasto Zgierz w kolumnie - stan 

na koniec roku - określają: 

Po stronie aktywów na kwotę 21.883.311,67 zł: 

Grupa I - Środki pieniężne w kwocie 18.930.938,70 zł - jest to stan środków zgromadzonych 

na rachunku podstawowym (18.416.762,29 zł) i innych rachunkach bankowych budżetu 

(514.176,41 zł). 

Grupa II - Należności i rozliczenia w kwocie 2.952.372,97 zł - są to należności od budżetów z tytułu 

dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe i wpływów z udziałów (1.364.704,20 zł) 

oraz należności od jednostek budżetowych z tytułu zwrotu środków pozostałych na rachunkach 

bankowych dochodów i wydatków budżetowych (1.587.668,77 zł). 

Grupa III - Inne aktywa - 0,00 zł - są to pozostałe rozrachunki budżetu. 



po stronie pasywów na kwotę 21.883.311,67 zł: 

Grupa I - Zobowiązania w kwocie 41.431.484,44 zł - są to zobowiązania z tytułu spłaty 

zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych (40.917.308,03 zł) oraz rozrachunków 

z tytułu dotacji (514.174,51 zł) i z tytułu odsetek od środków z budżetu państwa (1,90 zł). 

Grupa II - Aktywa netto budżetu w kwocie - 22.005.502,77 zł - jest to nadwyżka wykonania 

budżetu (+6.670.937,62 zł), rezerwa na niewygasające wydatki (+1.824.304,29 zł) 

oraz skumulowany wynik budżetu (- 30.500.744,68 zł). 

Grupa III - Inne pasywa w kwocie 2.457.330,00 zł - to przychody finansowe stanowiące dochody 

przyszłych okresów z tytułu subwencji oświatowej przekazane w grudniu dotyczące następnego 

roku budżetowego. 

Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek 

budżetowych na dzień 31.12.2016 r. 

(Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego) 

W każdej działającej jednostce budżetowej występują różne rodzaje majątku (aktywa) 

np. maszyny, zapasy, gotówka oraz różne rodzaje źródeł finansowania (pasywa) np. wkłady właścicieli, 

kredyty, pieniądze zarobione przez jednostkę w poprzednich latach. Aby ułatwić rozróżnienie pomiędzy 

różnymi rodzajami majątku i różnymi rodzajami finansowania w jednostce zbiera się je w grupy. 

Ułatwia to zarządzanie poszczególnymi wielkościami oraz utrzymanie pożądanej struktury 

poszczególnych wielkości oraz ocenę finansową jednostki. 

Aktywa w bilansie uszeregowane są według rosnącego stopnia płynności, od najmniej płynnych 

jak środki trwale, po aktywa najbardziej płynne (środki pieniężne). Aktywa w bilansie dzielimy 

na aktywa trwałe i aktywa obrotowe. Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych 

są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. 
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Aktywa trwałe to składniki, które są użytkowane w danej jednostce gospodarczej powyżej roku. 

W ramach aktywów wyróżnia się: 

1) wartości niematerialne i prawne (czyli komputery, programy komputerowe, licencje, itp.), 

2) rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe, środki trwałe w budowie (inwestycje), zaliczka 

na środki trwałe w budowie (inwestycja), 

3) należności długoterminowe (o okresie dłuższym niż rok), 

4) długoterminowe aktywa finansowe (akcje i udziały, papiery wartościowe 
długoterminowe, inne długoterminowe aktywa finansowe), 

5) wartość mienia zlikwidowanych jednostek. 

Aktywa obrotowe, w przeciwieństwie do aktywów trwałych, przeznaczone są do wykorzystania 

w czasie jednego roku obrachunkowego. Z reguły sprowadza się to do zużycia ich w jednym cyklu 

operacyjnym lub odsprzedaży w czasie poniżej 12 miesięcy. Wyróżnione cztery główne grupy aktywów 

obrotowych to: 

1) zapasy (materiały, półprodukty i produkty w toku, produkty gotowe, towary), 

2) należności krótkoterminowe (z tytułu dostaw i usług, od budżetów, z tytułu ubezpieczeń 

i innych świadczeń, pozostałe), 

3) krótkoterminowe aktywa finansowe ( środki pieniężne w kasie, na rachunkach 

bankowych, inne), 

4) rozliczenia międzyokresowe ( koszty poniesione przez jednostkę, które nie dotyczą 

teraźniejszości ale przyszłości i rozliczane są w koszty w kolejnych okresach, przy czym 

rozliczenie nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy). 

Pasywa to ogół kapitałów stanowiących źródło finansowania aktywów. Bilans zawiera podział 

źródeł finansowania na kapitały własne i kapitały obce uporządkowane według kryterium wymagalności, 

od najmniej wymagalnych ( kapitałów własnych ) do najbardziej wymagalnych (kapitałów obcych). 
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Pasywa w bilansie dzielimy na: 

1) fundusze - (kapitały własne) kapitał podstawowy, zapasowy, rezerwowy, nie podzielony wynik 

finansowy z lat ubiegłych, wynik finansowy netto roku obrotowego, 

2) fundusze celowe, 

3) zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ( długo i krótkoterminowe z tytułu udzielonych 

poręczeń, gwarancji, pożyczek i kredytów, zobowiązania o terminie zapadalności krótszym 

niż jeden rok wobec dostawców, pracowników, budżetu), 

4) fundusze specjalne - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 

5) rozliczenia międzyokresowe - dotyczą rozliczeń, które jeszcze nie stanowią 

zobowiązania i trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. 

Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat 

samorządowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2016 r. 

( Rachunek zysków i strat jednostki) 

Rachunek zysków i strat jest jednym z podstawowych i obligatoryjnych elementów sprawozdania 

finansowego jednostki. Informuje jaka jest efektywność poszczególnych rodzajów działalności oraz jaki 

jest ogólny wynik finansowy jednostki. 

Rachunek zysków i strat ( wariant porównawczy ) ukazuje zdolność jednostki do generowania 

zysków i samofinansowania, prezentuje strumienie pieniężne. Sprawozdanie to polega na zestawieniu 

strumieni przychodów uzyskanych w jednostce ze sprzedaży wyrobów i usług bądź towarów w ramach 

prowadzonej działalności oraz przychodów uzyskanych z przeprowadzenia operacji finansowych 

i kosztów tej działalności. Składa się z następujących pozycji: 

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej - są przychodami ze sprzedaży 

produktów po potrąceniu podatku VAT oraz przychodami z tytułu dochodów budżetowych. 

W porównaniu z rokiem 2015 przychody netto wzrosły o 37.580.019,13 zł ( w tym z tytułu sprzedaży 

usług o 196.525,30 zł i z tytułu dochodów budżetowych o 37.383.493,83 zł). 
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B. Koszty działalności operacyjnej to koszty, które nie są bezpośrednio związane z główną 

działalnością jednostki, ale są niezbędne do jej prowadzenia, tj.: koszty ogólnego zarządu 

(administracyjne) - obejmują głównie wynagrodzenia pracowników administracji, materiałów 

biurowych, ale także koszty np.: prenumeraty czasopism, reklamy itp. 

W porównaniu z rokiem 2015 koszty wzrosły o 29.870.359,98 zł ( w tym m.in. wzrost z tytułu: 

amortyzacji o 207.822,11 zł, usług obcych o 2.103.342,13 zł, podatków i opłat o 672.805,82 zł, 

wynagrodzeń o 3.127.310,25 zł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń dla pracowników 

o 760.147,43 zł, innych świadczeń finansowanych z budżetu o 23.358.576,12 zł, pozostałe obciążenia 

0 2.606,20 zł, koszty zmniejszyły się z tytułu zużycia materiałów i energii o 138.200,44 zł 

1 pozostałych kosztów rodzajowych o 224.049,64 zł). 

C. Zysk ( strata ) z działalności podstawowej. Po odjęciu A od B, otrzymujemy wynik 

na sprzedaży netto, czyli faktyczny zysk/stratę z podstawowej działalności jednostki. Za rok 2016 

zysk z działalności podstawowej wyniósł 23.963.746,78 zł i był wyższy w porównaniu do roku 2015 

o 7.709.659,15 zł. 

D. Pozostałe przychody operacyjne, E. Pozostałe koszty operacyjne. Jednostka może również 

otrzymywać przychody i ponosić koszty niezwiązane z główną działalnością. Do ich ewidencji 

księgowej wykorzystuje się konta: 760 „Pozostałe przychody operacyjne" i 761 „Pozostałe koszty 

operacyjne". Klasycznym przykładem takich kosztów mogą być np.: kary, grzywny, likwidacja 

środka trwałego, itp. Przychodami mogą być także przedawnione zobowiązania i dotacje. 

W porównaniu z rokiem 2015 pozostałe przychody operacyjne zmniejszyły się o 250.472,54 zł, 

a pozostałe koszty operacyjne zmniejszyły się o 280.378,03 zł. 

Po dodaniu tych przychodów i odjęciu kosztów od wyniku ze sprzedaży netto otrzymujemy 

F. Zysk ( stratę) z działalności operacyjnej. Za rok 2016 zysk z działalności operacyjnej wyniósł 

23.539.324,06 zł i był wyższy w porównaniu do roku 2015 o 7.739.564,64 zł. 

G. Przychody finansowe, H. Koszty finansowe. Oprócz powyższych przychodów i kosztów 

jednostka może prowadzić działalność finansową ( księgowane za pośrednictwem kont: 720 

„Przychody z tytułu dochodów budżetowych". 750 „Przychody finansowe" i 751 „Koszty 

finansowe"). Przychodami finansowymi są głównie wszelkiego typu odsetki ( np. od środków 

na rachunkach bankowych, udzielonych pożyczek), kosztami np. dyskonto weksli obcych, odsetki za 

nieterminowe płatności. 
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W porównaniu z rokiem 2015 przychody finansowe zmniejszyły się o 7.573,23 zł, a koszty finansowe 

zwiększyły się o 207.985,56 zł. 

Po ich uwzględnieniu w rachunku zysków i strat otrzymuje się K. Zysk ( stratę ) brutto księgowany na 

koncie 860 „Wynik finansowy". 

Za rok 2016 zysk brutto wyniósł 23.384.870,29 zł i był wyższy w porównaniu do roku 2015 

o 7.524.005,85 zł. 

W przypadku wystąpienia zysku pomniejsza się go o L. Podatek dochodowy od osób prywatnych 

(CIT) oraz M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki 

środków obrotowych, które za rok 2016 wyniosły 0,00 zł. 

Otrzymujemy w ten sposób N. Zysk netto, który za rok 2016 wyniósł 23.384.870,29 zł i był wyższy 

w porównaniu do roku 2015 o 7.524.005,85 zł. 

W przypadku wystąpienia N. Straty netto pozostawia się ją do rozliczenia. 

Łącznie zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian 

Wysokość kapitałów własnych jest podstawową informacją nadzorczą zarówno 

dla podmiotów sektora finansowego jak również dla typowych podmiotów gospodarczych -

produkcyjnych, handlowych oraz usługowych. Wyposażenie podmiotu gospodarczego 

w odpowiednią wysokość kapitałów pozwala na przetrwanie firmy. 

w funduszu samorządowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2016 r. 

( Zestawienie zmian w funduszu jednostki) 
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Kapitały są, więc podstawowym buforem bezpieczeństwa finansowego podmiotów 

gospodarczych. Wysokie znaczenie kapitałów znajduje odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym, 

którego jedną częścią jest „Zestawienie zmian w kapitale". Jednostki budżetowe również sporządzają 

odpowiednik wskazanego sprawozdania, jednak jego znaczenie informacyjne jest znacznie odmienne 

od sprawozdania typowych jednostek gospodarczych. 

Fundusz jednostki budżetowej pełni rolę „porządkową" i informacyjną. Jego podstawową rolą 

jest informowanie o stanie równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki. Wszelkie 

dofinansowanie z jednostek nadrzędnych zwiększa wartość funduszy, ale jednocześnie otrzymane środki 

po wydatkowaniu zwiększają stratę jednostki budżetowej, a ta zmniejsza fundusz. 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki pełni rolę technicznego zestawienia obrotów 

na koncie - 800 - Fundusz jednostki i przedstawia się następująco: 

I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) - wyniósł 173.192.124,23 zł i był wyższy 

w porównaniu do roku 2015 o 7.474.607,40 zł. 

1. typowe zwiększenia to standardowe zapisy stron MA: wynoszą 322.312.497,21 zł z tytułu: 

1) przeksięgowania zysku bilansowego za rok ubiegły, 

2) przeksięgowania zrealizowanych wydatków budżetowych, 

3) przeksięgowania zrealizowanych płatności ze środków europejskich, 

4) przeksięgowania środków na inwestycje, 

5) przeksięgowania aktualizacji wyceny środków trwałych, 

6) przeksięgowania nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i środków trwałych 

w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych, 

7) przeksięgowania aktywów przejętych od zlikwidowanych lub połączonych jednostek, 

8) przeksięgowania aktywów otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia, 

9) przeksięgowania pozostałych odpisów w wyniku finansowego za rok bieżący, 

10) przeksięgowania innych zwiększeń. 

11 



2. zmniejszenia zawierają najczęściej typowe zapisy strony WN konta: wynoszą 324.119.386,28 zł 

z tytułu: 

1) pokrycia straty za rok ubiegły, 

2) przeksięgowania zrealizowany dochodów budżetowych, 

3) rozliczenia wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły, 

4) przeksięgowania dotacji i środków na inwestycje, 

5) przeksięgowania aktualizacji wyceny środków trwałych, 

6) przeksięgowania wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych 

i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych, 

7) przeksięgowania pasywów przejętych od zlikwidowanych lub połączonych jednostek, 

8) przeksięgowania aktywów przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia, 

9) inne zmniejszenia. 

II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) wynosi 171.385.235,16 zł i jest niższy w porównaniu do 

roku 2015 o 1.806.889,07 zł. 

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) wynosi 23.384.870,29 zł (zysk) i jest wyższy 

w porównaniu do roku 2015 o 7.524.005,78 zł. 

IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych wynosi 361,19 zł i jest wyższa w porównaniu 

do roku 2015 o 73,81 zł. 

V. Fundusz (poz. II +,-III - IV) wynosi 194.769.744,26 zł i jest wyższy w porównaniu do roku 2015 

o 5.717.042,90 zł. 
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 

Urząd Miasta Zgierza 

Plac Jana Pawła II 16 
95-100 ZGIERZ 

BILANS 
z wykonania budżetu 
państwa, jednostk i 

samorządu terytorialnego 

Gmina ZGIERZ 

Adresat: 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łod2 

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 

Urząd Miasta Zgierza 

Plac Jana Pawła II 16 
95-100 ZGIERZ 

BILANS 
z wykonania budżetu 
państwa, jednostk i 

samorządu terytorialnego 

Gmina ZGIERZ 
Wysłać bez pisma przewodniego 

5CB6509A4637BAA0 Numer identyfikacyjny REGON 

BILANS 
z wykonania budżetu 
państwa, jednostk i 

samorządu terytorialnego 

Gmina ZGIERZ 
Wysłać bez pisma przewodniego 

5CB6509A4637BAA0 

472057721 sporządzony na 
dzień 31-12-2016 r. mu Mliii iimii sporządzony na 
dzień 31-12-2016 r. 

AKTYWA Stan na początek 
roku 

Stan na koniec 
roku PASYWA Stan na początek 

roku 
Stan na koniec 

roku 

I Środki pienięże 14 120 681,23 18 930 938,70 I Zobowiązania 44 839101,16 41 431 484,44 

1.1 Środki pieniężne 14 120 681,23 18 930 938,70 1.1 Zobowiązania 
finansowe 43 216 640,03 40 917 308,03 

1.1.1 Środki pieniężne 
budżetu 12 773 444,44 18 416 762,29 1.1.1 Krótkoterminowe 

(do 12 miesięcy) 0,00 0,00 

1.1.2 Pozostałe środki 
pieniężne 1 347 236,79 514 176,41 1.1.2 Długoterminowe 

(powyżej 12 miesięcy) 43 216 640,03 40 917 308,03 

II Należności i 
rozliczenia 2 322 472,91 2 952 372,97 I.2 Zobowiązania wobec 

budżetów 248 032,37 514 174,51 

11.1 Należności 
finansowe 0,00 0,00 I.3 Pozostałe 

zobowiązania 1 374 428,76 1,90 

11.1.1 Krótkoterminowe 
(do 12 miesięcy) 0,00 0,00 II Aktywa netto budżetu -29 403 199,21 -22 005 502,77 

11.1.2 Długoterminowe 
(powyżej 12 miesięcy) 0,00 0,00 11.1 Wynik wykonania 

budżetu (+,-) 5 838 290,33 6 670 937,62 

II.2 Należności od 
budżetów 1 243 605,82 1 364 704,20 11.1.1 Nadwyżka budżetu 

(+) 6 935 835,80 8 495 241,91 

II.3 Pozostałe 
należności i rozliczenia 1 078 867,09 1 587 668,77 11.1.2 Deficyt budżetu (-) 0,00 0,00 

III Inne aktywa 1 372 769,81 0,00 11.1.3 Niewykonane 
wydatki (-) -1 097 545,47 -1 824 304,29 

II.2 Wynik na operacjach 
niekasowych (+,-) 0,00 0,00 

II.3 Rezerwa na 
niewygasające wydatki 1 097 545,47 1 824 304,29 

II.4 Środki z prywatyzacji 0,00 0,00 

II.5 Skumulowany wynik 
budżetu (+,-) -36 339 035,01 -30 500 744,68 

III Inne pasywa 2 380 022,00 2 457 330,00 



Suma aktywów 17 815 923,95 21 883 311,67 Suma pasywów 17 815 923,95 21 883 311,67 

Informacje uzupełniające: 

Symbol Opis Wartość 
T" Udzielone gwarancje i poręczenia 5 3Ś3,Ś0 

2 Otrzymane gwarancje i poręczenia 0,00 
3 Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu 0,00 
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Wyjaśnienia do bilansu 

Uwagi do pozycji "Aktywa" 
Symbol Wyszczególnienie UwagaJST 

11.2 Należności od budżetów udziały i urzędy skarbowe 

11.3 
Pozostałe należności i 
rozliczenia w tym jednostki budżetowe 1.587.668,77 

Uwagi do pozycji "Pasywa" 
Symbol Wyszczególnienie UwagaJST 

11.3 Rezerwa na 
niewygasające wydatki 

Wydatki niewygasające na podstawie uchwały NrXXIX/351/16 
z dnia 29.12.2016r. 

III Inne pasywa Subwencja oświatowa 
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 

Urząd Miasta Zgierza 

Plac Jana Pawła 1116 

95-100 ZGIERZ 
Numer identyfikacyjny REGON 

472057721 

BILANS 
jednostki budżetowej i 

samorządowego zakładu 
budżetowego 

sporządzony 
nadzień 31-12-2016 r. 

Adresat: 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 

Wysłać bez pisma przewodniego 

005F2E95C8B98DAA 

AKTYWA Stan na początek 
roku 

Stan na koniec 
roku PASYWA Stan na początek 

roku 
Stan na koniec 

roku 

A Aktywa trwałe 151 450 885,48 155 236 527,41 A Fundusz 189 052 701,36 194 769 744,26 

A.l Wartości 
niematerialne i prawne 171 528,17 177 996,41 A.l Fundusz jednostki 173 192 124,23 171 385 235,16 

A.II Rzeczowe aktywa 
trwałe 134 565 303,43 138 493 457,54 A.ll Wynik finansowy 

netto (+,-) 15 860 864,51 23 384 870,29 

A.II.1 Środki trwałe 132 531 703,88 134 017 473,37 A. 11.1 Zysk netto (+) 103 544 214,77 138 327 989,48 

A.ll.1.1 Grunty 33 260 295,92 32 882 147,55 A.II.2 Strata netto (-) -87 683 350,26 -114 943 119,19 

A.II.1.2 Budynki, lokale i 
obiekty inżynierii lądowej 
i wodnej 

91 403 793,51 93 014 076,43 A.lll Nadwyżka środków 
obrotowych (-) -287,38 -361,19 

A.ll.1.3 Urządzenia 
techniczne i maszyny 2 459 659,97 2 754 119,41 A. IV Odpisy z wyniku 

finansowego (-) 0,00 0,00 

A.ll.1.4 Środki 
transportu 25 801,39 182 796,50 

A.V Fundusz mienia 
zlikwidowanych 
jednostek 

0,00 0,00 

A.ll.1.5 Inne środki 
trwałe 5 382 153,09 5 184 333,48 B Państwowe fundusze 

celowe 0,00 0,00 

A.II.2 Środki trwałe w 
budowie (inwestycje) 2 033 599,55 4 475 984,17 

C Zobowiązania i 
rezerwy na 
zobowiązania 

7 192 196,14 9 375 168,68 

A.II.3 Zaliczka na środki 
trwałe w budowie 
(inwestycje) 

0,00 0,00 C.l Zobowiązania 
długoterminowe 0,00 540 000,00 

A.lll Należności 
długoterminowe 142 836,61 226 827,39 C.ll Zobowiązania 

krótkoterminowe 7 192 196,14 8 835 168,68 

A. IV Długoterminowe 
aktywa finansowe 16 571 217,27 16 338 246,07 C.II.1 Zobowiązania z 

tytułu dostaw i usług 1 627 499,93 2 167 555,85 

A.IV.1 Akcje i udziały 16 571 217,27 16 338 246,07 C.II.2 Zobowiązania 
wobec budżetów 77 494,48 81 569,66 

A.IV.2 Inne papiery 
wartościowe 0,00 0,00 

C.II.3 Zobowiązania z 
tytułu ubezpieczeń i 
innych świadczeń 

812 045,44 819 148,65 

A.IV.3 Inne 
długoterminowe aktywa 
finansowe 

0,00 0,00 C.II.4 Zobowiązania z 
tytułu wynagrodzeń 3 670 338,42 3 929 779,52 

A.V Wartość mienia 
zlikwidowanych 
jednostek 

0,00 0,00 C.ll.5 Pozostałe 
zobowiązania pi TTZYSŹKf4'48 

— . A 

280 080,97 

p A » l A  x ( J U i ł . V Ł i r t  

Skai ,asta 

Małporrata Rtosrrjyk 2017-04-26 
(główny księgowy) 

BeSTia 
(rok, miesiąc, dzień) 

005F2E95C8B98DAA 
(kierowpiJfrfednostki) 
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B Aktywa obrotowe 50 476 984,15 54 786 179,36 

C.II.6 Sumy obce 
(depozytowe, 
zabezpieczenie 
wykonania umów) 

461 151,12 852 998,15 

B I Zapasy 170 176,80 220 800,29 

C.II.7 Rozliczenia z 
tytułu środków na 
wydatki budżetowe i z 
tytułu dochodów 
budżetowych 

267 112,27 704 035,88 

B.1.1 Materiały 170 176,80 220 800,29 C.lll Rezerwy na 
zobowiązania 0,00 0,00 

B.I.2 Półprodukty i 
produkty w toku 0,00 0,00 D Fundusze specjalne 5 487 724,76 5 627 718,57 

B.I.3 Produkty gotowe 0,00 0,00 D.1 Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych 5 487 724,76 5 627 718,57 

B.I.4 Towary 0,00 0,00 D.2 Inne fundusze 0,00 0,00 

B.ll Należności 
krótkoterminowe 48 652 721,99 52 072 336,27 E Rozliczenia 

międzyokresowe 195 247,37 250 075,26 

B.ll. 1 Należności z tytułu 
dostaw i usług 14 976 744,14 14 350 892,86 

E.l Rozliczenia 
międzyokresowe 
przychodów 

195 247,37 250 075,26 

B.II.2 Należności od 
budżetów 174 880,35 115 997,54 E.ll Inne rozliczenia 

międzyokresowe 0,00 0,00 

B.II.3 Należności z tytułu 
ubezpieczeń i innych 
świadczeń 

0,00 0,00 

B.łl.4 Pozostałe 
należności 33 501 097,50 37 605 445,87 

B.li.5 Rozliczenia z 
tytułu środków na 
wydatki budżetowe i z 
tytułu dochodów 
budżetowych 

0,00 0,00 

B.lll Krótkoterminowe 
aktywa finansowe 1 650 493,58 2 490 014,30 

B.lll.1 Środki pieniężne 
w kasie 0,00 0,00 

B.III.2 Środki pieniężne 
na rachunkach 
bankowych 

1 650 493,58 2 483 035,94 

B.lll.3 Środki pieniężne 
państwowego funduszu 
celowego 

0,00 0,00 

B.III.4 Inne środki 
pieniężne 0,00 6 978,36 

B.lll.5 Akcje lub udziały 0,00 0,00 

B.III.6 Inne papiery 
wartościowe 0,00 0,00 

B.lll.7 Inne 
krótkoterminowe aktywa 
finansowe 

0,00 0,00 

B.IV Rozliczenia 
międzyokresowe 3 591,78 3 028,50 

Skarbnik Miasta 

Matgo, łaśzczyk 2017-04-26 
(główny księgowy) 

BeSTia 
(rok, miesiąc, dzień) 

005F2E95C8B98DAA 

PrSif 

(Kitii uwrrtlfjednostki) 



Suma aktywów 201 927 869,63 210 022 706,77 Suma pasywów 201 927 869,63 210 022 706,77 

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio 

o umorzenie i odpisy aktualizujące. 

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: 

2017-04-26 
(główny księgowy) 

BeSTia 
(rok, miesiąc, dzień) 

005F2E95C8B98DAA 

Przemysław Stam*Z0.wski 
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Symbol Opis Wartość 
1 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 'i 149 464,20 
2 Umorzenie środków trwałych 98 206 001,78 
3 Umorzenie pozostałych środków trwałych 11 475 263,61 
4 Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00 
5 Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00 
6 Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00 
7 Odpisy aktualizujące należności 23 675 755,54 
8 Umorzenie zbiorów biblioteczn^ch^^ 558 245,08 

mWT) 
Małgorzata Błaszczyk 2017-04-26 

(główny księgowy) 

BeSTia 

(rok, miesiąc, dzień) 
005F2E95C8B98DAA 
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fe 
Wyjaśnienia do bilansu 

s"°tew 

Małgoasta Błaszczyk 2017-04-26 
(główny księgowy) 

BeSTia 

PREZYD^E 

'7.e.ftwsłtrvv SttitłfszeWbkj 

(rok, miesiąc, dzień) 
005F2E95C8B98DAA 

(kierownikjgdrfostki) 
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 

Urząd Miasta Zgierza 

Plac Jana Pawła I116 

95-100 ZGIERZ 

Numer identyfikacyjny REGON 

472057721 

Rachunek zysków i strat jednostki 
(wariant porównawczy) 

sporządzony na 

nadzień 31-12-2016 r. 

Adresat: 

Regionalna Izba Obrachunkowa w 
Łodzi 

Wysłać bez pisma przewodniego 

6EFC3D28E16C116B 

Stan na koniec 
roku poprzedniego 

Stan na koniec roku 
bieżącego 

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej 164 451 041,42 202 031 060,55 

A.l. Przychody netto ze sprzedaży produktów 10 080 776,67 10 277 301,97 

. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie -
wartość ujemna) 0,00 0,00 

A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 

A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 

A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej 0,00 0,00 

A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych 154 370 264,75 191 753 758,58 

B. Koszty działalności operacyjnej 148 196 953,79 178 067 313,77 

B.l. Amortyzacja 6 244 787,40 6 452 609,51 

B.ll. Zużycie materiałów i energii 13 690 688,52 13 552 488,08 

B.lii. Usługi obce 37 852 760,51 39 956 102,64 

B.IV. Podatki i opłaty 628 879,76 1 301 685,58 

B.V. Wynagrodzenia 53 407 229,12 56 534 539,37 

B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 12 713 263,30 13 473 410,73 

B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1 179 825,08 955 775,44 

B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 

B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu 22 478 140,14 45 836 716,26 

B.X. Pozostałe obciążenia 1 379,96 3 986,16 

C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) 16 254 087,63 23 963 746,78 

D. Pozostałe przychody operacyjne 1 352 390,78 1 101 918,24 

D.l. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 

D.ll. Dotacje 0,00 0,00 

D.lll. Inne przychody operacyjne 1 352 390,78 1 101 918,24 

E. Pozostałe koszty operacyjne Z' 
MI 

1*RE Mi;99 ^ 1 526 340,96 
A / \ 

Sksrsnikr/Ejssss / ( j 
^ V W1 2017-04-26 PrL- - ) 

MgtęwnpflssĘg&hfyfc rok, miesiąc, dzień jednostki 

BeSTia 6EFC3D28E16C116B 
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E.l. 
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych 
zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na 
wydzielonym rachunku 

o,oc 0,00 

E. II. Pozostałe koszty operacyjne 1 806 718,99 1 526 340,96 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) 15 799 759,42 23 539 324,06 

G. Przychody finansowe 1 576 821,67 1 569 248,44 

G.l. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 

G I L  Odsetki 460 583,30 525 121,89 

G. III. Inne 1 116 238,37 1 044 126,55 

H. Koszty finansowe 1 515 716,65 1 723 702,21 

H I .  Odsetki 1 515 716,65 1 491 260,98 

H.ll. Inne 0,00 232 441,23 

K. K. Zysk (strata) brutto (F+G-H) 15 860 864,44 23 384 870,29 

L. Podatek dochodowy 0,00 0,00 

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz 
nadwyżki środków obrotowych 0,00 0,00 

N. Zysk (strata) netto (K - L - M) 15 860 864,44 23 384 870,29 

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej: 

Symbol Opis Wartość 

1 
Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej 
wartości lub które wystąpiły incydentalnie 0,00 

Skatókf^asta 

Małgorzata Bfasstzyk 
główny księgowy 

2017-04-26 

BeSTia 

rok, miesiąc, dzień 

6EFC3D28E16C116B 
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Wyjaśnienia do sprawozdania 

nik Miasta 

2017-04-26 
główny księgowy 

BeSTia 

rok, miesiąc, dzień 

6EFC3D28E16C116B 

PREZYDENT 

kierowniluednostki 
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 

Urząd Miasta Zgierza 

Plac Jana Pawła II 16 

95-100 ZGIERZ 

Numer identyfikacyjny REGON 

472057721 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 

sporządzone na 

nadzień 31-12-2016 r. 

Adresat: 

Regionalna Izba Obrachunkowa w 
Łodzi 

Wysłać bez pisma przewodniego 

FE99F20CDFE05E4F 

Stan na koniec 
roku poprzedniego 

Stan na koniec roku 
bieżącego 

Fundusz jednostki na początku okresu (BO) 165 717 516,83 173 192 124,23 

1.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) 285 488 580,53 322 312 497,21 

1.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły 106 112 639,39 103 544 214,77 

1.1.2.  Zrealizowane wydatki budżetowe 152 774 772,40 189 442 443,40 

1.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich 0,00 0,00 

1.1.4. Środki na inwestycje 393 800,28 370 689,25 

1.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych 0,00 0,00 

1.1.6.  
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości 
niematerialne i prawne 235 478,25 1 200 292,78 

1.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0,00 

1.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00 

1.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący 0,00 0,00 

1.1.10. Inne zwiększenia 25 971 890,21 27 754 857,01 

I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 278 013 973,13 324 119 386,28 

1.2.1.  Strata za rok ubiegły 86 340 891,61 87 683 350,26 

I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 59 005 006,22 62 601 308,48 

I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły 280,76 287,38 

I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje 11 946 732,44 18 655 565,59 

I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych 447 956,07 0,00 

I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków 
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00 3 715 430,79 

I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0,00 

I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00 

I.2.9. Inne zmniejszenia 120 273 106,03 151 463 443,78 

II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 171 385 235,16 
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III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) 15 860 864,51 23 384 870,29 

111.1. zysk netto (+) 103 544 214,77 138 327 989,48 

III.2. strata netto (-) -87 683 350,26 -114943 119,19 

IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków 
obrotowych samorządowych zakładków budżetowych 287,38 361,19 

V. Fundusz (ll+,-IIMV) 189 052 701,36 194 769 744,26 

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej: 

BeSTia FE99F20CDFE05E4F 



Wyjaśnienia do sprawozdania 
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