INFORMACJA DODATKOWA
I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1.

Gmina Przeworno

1.2

Przeworno

1.3

Ul. Kolejowa 4A, 57-130 Przeworno

1.4

Podstawowy przedmiot działalności.
Gmina Przeworno
wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną
odpowiedzialność. Gmina posiada osobowość prawną. Do zakresu działania gminy należą
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych
podmiotów.

2.

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem.
Sprawozdanie obejmuje okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku.

3.
4.

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 3 jednostek budżetowych oraz 1
samorządowego zakładu budżetowego.
Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości).
W jednostkach budżetowych i zakładzie budżetowym Gminy Przeworno obowiązują
jednolite zasady wyceny aktywów i pasywów. Różnica dotyczy tylko kwoty limitu wartości
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umożliwiający jednorazowe
zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania
przychodów. W jednostkach limit ten pozostał na dotychczasowym poziomie i wynosi
3500zł, natomiast w zakładzie budżetowym limit wynosi 10 000zł.
Przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów:
1. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz
stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów w wartości początkowej
nieprzekraczającej kwoty 3.500zł (10.000zł zakład budżetowy), umarzane są w 100%
w miesiącu przyjęcia do używania. Wartości niematerialne i prawne o wartości
początkowej przekraczającej kwotę 3.500zł (10.000zł zakład budżetowy), podlegają
umarzaniu przez okres 4 lat, według stawki 25%.
2. Rzeczowe aktywa trwałe obejmują:
- podstawowe środki trwałe - ewidencjonowane na koncie 011 „Środki trwałe,
- pozostałe środki trwałe – ewidencjonowane na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”
Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:
- w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu,
- w przypadku ujawnienia
w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych
dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub
w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki
samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany niesprawnego – w wysokości
wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka,
Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów), wycenia się w wartości netto,
tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy, a także
odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

5.

Pozostałe środki trwałe to środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczające
kwoty 3.500zł, (10.000zł zakład budżetowy), które finansuje się ze środków na wydatki
bieżące. Ujmowane są w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe
środki trwałe" i umarzane w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.
Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 500,00zł
podlegają jedynie ewidencji ilościowej.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.
Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po
miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Nie umarza się gruntów i dóbr kultury.
3. Należności długoterminowe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, a więc łącznie
z należnymi odsetkami, pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość.
Jeżeli spłata należności ma nastąpić ratami, to raty w roku obrotowym następującym po
dniu bilansowym oraz raty zaległe wykazuje się we właściwej pozycji B.II aktywów, zaś
resztę należności – płatną w okresie powyżej roku – w poz. A.III bilansu jednostki
budżetowej.
4. Należności krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem
Vat, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi
odsetkami z zachowaniem zasady ostrożności wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po
pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizacyjnych dotyczących należności
wątpliwych.
5. Odsetki od należności, w tym również te, do których stosuje się przepisy dotyczące
zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty,
lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału, w wysokości odsetek należnych na
koniec tego kwartału.
6. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału
według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według kursu średniego danej
waluty ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień.
7. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
Walutę obcą wycenia się według kursu średniego danej waluty ustalonej przez Prezesa
NBP na ten dzień.
8. Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień
bilansowy. Odpisy aktualizujące należności wątpliwe, dokonuje się co do których jest
prawdopodobne, że nie zostaną zapłacone w terminie i w pełnej wysokości,
a przedwczesne byłoby uznanie ich za nieściągalne w sytuacji gdy dłużnik zmarł, został
wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej, postawiony w stan likwidacji lub
została ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku.
9. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów. W jednostce rozliczenia międzyokresowe
czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu
powiększają koszty działalności.
10. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie
z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.
11.Wynik finansowy jednostek i zakładu budżetowego ustalany jest zgodnie z wariantem
porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”. Ewidencja
kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont tj. według rodzajów
kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków. Wynik
finansowy netto (strata lub zysk) zgodnie z rachunkiem zysków i start przenosi się w roku
następnym na konto 800 „Fundusz jednostki” .
Inne informacje
W zasadach wyceny aktywów i pasywów wprowadzono uproszczenia, które nie wywierają
istotnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej
jednostki oraz wyniku finansowego. Uproszczenia polegają na:
- opłacone z góry prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe nie
podlegających rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych
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kosztów, lecz księguje się je w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione;
- nie prowadzi się ewidencji obrotu materiałowego, a materiały zakupione na potrzeby
administracyjno-gospodarcze (materiały biurowe, materiały gospodarcze, środki czystości)
odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu po rzeczywistych cenach zakupu;
- przy sporządzaniu sprawozdań finansowych w jednostce nie dokonuje się wzajemnych
wyłączeń dla których ustalono próg istotności na poziomie 1% sumy bilansowej łącznego
bilansu jednostek budżetowych i zakładu budżetowego.
II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1

1.2
1.3

1.4

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego,
zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia
wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne
przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia zawiera
Tabela Nr 1 i Nr 2.
Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury.
„ nie dotyczy”
Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów
trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych
aktywów finansowych.
„ nie dotyczy”
Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.
„ nie dotyczy”

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 przedstawia Tabela Nr 3.

1.6

Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz
dłużnych papierów wartościowych przedstawia Tabela Nr 4.

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 przedstawia Tabela Nr 5. Nie dokonano odpisu
aktualizacyjnego wartość należności od dłużników alimentacyjnych, co do których jest
prawdopodobne, że nie zostaną zapłacone w terminie i pełnej wysokości z powodu braku
informacji od organu egzekucyjnego określającej stopień ich nieściągalności w odniesieniu
do poszczególnych dłużników alimentacyjnych.
Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego,
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.
„ nie dotyczy”
Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia
bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie
spłaty przedstawia Tabela Nr 6.
Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie
z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby
to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu
finansowego lub leasingu zwrotnego.
„ nie dotyczy”

1.8
1.9

1.10

1.11

Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru
i formy tych zabezpieczeń.
„ nie dotyczy”
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1.12

1.13

Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę
gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem
zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych
zabezpieczeń.
„ nie dotyczy”
Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę
czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością
otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.
„ nie dotyczy”

1.14

Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.
przedstawia Tabela Nr 7.

1.15

Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze przedstawia
Tabela Nr 8.
Inne informacje

1.16

„ nie dotyczy”
2.

2.1.

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.
„ nie dotyczy”

2.2

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które
powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.
„ nie dotyczy”

2.3

Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości
lub które wystąpiły incydentalnie.
„ nie dotyczy”

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 budżetu.
„nie dotyczy”
Inne informacje.

2.5

„nie dotyczy”
3.

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę
sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki .
W informacji dodatkowej wykazano łączne dane finansowe następujących jednostek:
1. Urzędu Gminy w Przewornie
2. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewornie,
3. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przewornie,
4. Zakładu Usług Komunalnych w Przewornie.

Zbigniew Szul
..........................................
(główny księgowy)

2020-04-24
..........................................
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Łuczak
..........................................
(kierownik jednostki)
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Tabela NR 1
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia
i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Lp.

Nazwa grupy rodzajowej składnika
aktywów według układu w bilansie

1.

2.

1.

Wartości niematerialne i prawne

2.
2.1.

Wartość
poczatkowa (brutto)
stan na poczatek
roku obrotowego

nabycie

aktualizacja

3.

4.

5.

Ogółem zwiekszenie Zmniejszenie wartości początkowej Ogółem zmniejszenie Wartość początkowa wartości początkowej
wartości początkowej stan na koniec roku
(4+5+6)
(8 + 9)
obrotowego (3+7-10)
przemieszczenia
zbycie
likwidacja

Zwiększenie wartości początkowej

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1 053 787,20

5 628,89

0,00

59 942,98

65 571,87

0,00

0,00

0,00

1 119 359,07

Razem środki trwałe

59 437 646,67

873 884,40

0,00

661 879,23

1 535 763,63

502 781,49

49 741,80

552 523,29

60 420 887,01

Grunty (gr.O KŚT)

19 045 267,04

70 724,20

0,00

0,00

70 724,20

249 448,17

0,00

249 448,17

18 866 543,07

47 917,20

0,00

0,00

0,00

0,00

5 712,00

0,00

5 712,00

42 205,20

37 535 436,37

795 050,76

0,00

648 718,23

1 443 768,99

253 333,32

0,00

253 333,32

38 725 872,04

Grunty stanowiące własność jednostki
samorządu terytorialnego, przekazane w
2.1.1.
użytkowanie wieczyste innym
podmiotom
2.2

Budynki, lokale i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)

2.3.

Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6
KŚT)

816 148,41

8 109,44

0,00

0,00

8 109,44

0,00

49 741,80

49 741,80

774 516,05

2.4.

Środki transportu (gr.7 KŚT)

870 959,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

870 959,28

2.5.

Inne środki trwale (gr.8 KŚT)

1 169 835,57

0,00

0,00

13 161,00

13 161,00

0,00

0,00

0,00

1 182 996,57

3.

Pozostałe środki trwałe

1 817 143,09

101 461,49

0,00

0,00

101 461,49

0,00

2 179,57

2 179,57

1 916 425,01

4.

Zbiory biblioteczne

99 854,88

30 933,10

0,00

0,00

30 933,10

0,00

0,00

130 787,98

60 300 857,44

1 011 907,88

0,00

721 822,21

1 733 730,09

51 921,37

554 702,86

63 587 459,07

Razem wyszczególnione składniki aktywów
(1+2+3+4)

Zbigniew Szul

2020-04-24

..........................................

……………………………………….

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

502 781,49

Andrzej Łuczak

………………………………………
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 2
Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku

Lp.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu
w bilansie

1.

2.

1.

Wartości niematerialne i prawne

2.

Razem środki trwale

2.1

Grunty (gr. OKŚT)

2.1.1.

2.2

Grunty stanowiące własność jednostki samorządu
terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste
innym podmiotom
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
(gr. 1-2 KŚT)

Umorzenie stan na
początek roku
obrotowego

3.

Zwiększenia w ciągu roku obrotowego

aktualizacja

amortyzacja za rok
obrotowy

4.

5.

Ogółem zwiekszenie
umorzenia (4+5)

Zmniejszenie
umorzenia

Umorzenie - stan na
koniec roku obrotowego
(3+ 6-7)

6.

7.

8.

838 701,52

0,00

180 992,12

180 992,12

0,00

1 019 693,64

14 709 868,88

0,00

1 443 451,91

1 443 451,91

59 594,54

16 101 835,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 156 368,45

0,00

1 363 028,52

1 363 028,52

9 852,74

13 509 544,23

2.3

Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)

581 594,43

0,00

52 716,97

52 716,97

49 741,80

592 679,04

2.4

Środki transportu (gr.7 KŚT)

833 930,00

0,00

13 798,60

13 798,60

0,00

847 728,60

2.5

Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)

1 137 976,00

0,00

13 907,82

13 907,82

0,00

1 151 883,82

3.

Pozostałe środki trwałe

1 817 143,09

0,00

1 101 461,49

1 101 461,49

2 179,57

2 916 425,01

4.

Zbiory biblioteczne

99 854,88

0,00

30 933,10

30 933,10

0,00

130 787,98

17 465 568,37

0,00

2 756 838,62

2 756 838,62

61 774,11

20 168 742,32

Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2 +3+4)

Zbigniew Szul

..........................................
(główny księgowy)

2020-04-24

……………………………………….
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Łuczak

………………………………………
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 3
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.

Grupa według KŚT

Stan na koniec

Zmiany w trakcie roku obrotowego

Stan na początek roku
obrotowego

roku obrotowego
zwiększenia

zmniejszenia

(3+4-5)

4.

5.

6.

1.

2.

1.

Grupa 8 KŚT - Infokiosk

9 999,99

0,00

0,00

9 999,99

2.

Grupa 4 KŚT - Zespoły komputerowe

17 001,03

0,00

0,00

17 001,03

27 001,02

0,00

0,00

27 001,02

Razem:

Zbigniew Szul

..........................................
(główny księgowy)

3.

2020-04-24

……………………………………….
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Łuczak

…...……………………….………
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 4

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Stan na początek roku
obrotowego
Lp.

Zwiększenia w ciągu roku
obrotowego

Zmniejszenia ciągu roku
obrotowego

Stan na koniec roku
obrotowego

Wyszczególnienie

1.

2.

1.

Akcje

2.

Udziały

3.

Dłużne papiery wartościowe

4.

Inne papiery Wartościowe

liczba

wartość

liczba

wartość

liczba

wartość

liczba

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

5

5 000,00

5

5 000,00

Zbigniew Szul
..........................................

2020-04-24
……………………………………….

Andrzej Łuczak
………………………………………

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

wartość

Tabela Nr 5

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.

1.

Grupa należności

2.

1.

Należności długoterminowe

2.

Należności krótkoterminowe,
z tego:

Stan na początek roku
obrotowego

3.

Stan na
koniec roku
obrotowego

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego

zwiększenia

wykorzystanie

rozwiązania

(3+4-5-6)

4.

5.

6.

7.

30 387,85

931,66

0,00

0,00

31 319,51

1 714 695,81

217 473,62

274 552,22

0,00

1 657 617,21

2.1.

Należności z tytułu dostaw i usług

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Należności od budżetów

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3

Pozostałe należności

1 714 695,81

217 473,62

274 552,22

0,00

1 657 617,21

1 745 083,66

218 405,28

274 552,22

0,00

1 688 936,72

OGÓŁEM:

Zbigniew Szul
..........................................
(główny księgowy)

2020-04-24
……………………………………….
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Łuczak
……………………………………………
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 6

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty
Lp.

Wyszczególnienie

1.

2.

1.

Kredyty i pożyczki

2.

Emisji obligacji

3.

Inne zobowiązania finansowe

4.

Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Razem:

Zbigniew Szul
..........................................
(główny księgowy)

powyżej 1 roku do 3 lat

powyżej 3 lat do 5 lat

powyzej 5 lat

Razem

3.

4.

5.

6.

1 692 255,00

1 079 975,00

520 000,00

3 292 230,00

1 692 255,00

1 079 975,00

520 000,00

3 292 230,00

2020-04-24
………………………………...…
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Łuczak
…………………….……………
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 7

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

Dodatkowe informacje

1.

2.

3.

4.

1.

Otrzymane gwarancje

2.

Otrzymane poręczenia

32 291,53

Ogółem:

Zbigniew Szul
..........................................
(główny księgowy)

Gwarancje dotyczą należytego wykonania
umowy

32 291,53

2020-04-24
……………………………….……
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Łuczak
…………………………………………
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 8

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

Dodatkowe informacje

1.

2.

3.

4.

1.

Odprawy emerytalne

7 020,00

odprawę wypłacono 1 osobie

2.

Nagrody jubileuszowe

75 407,57

nagrody otrzłymało 10 osób

Inne (ekwiwalenty za niewykorzystany urlop,
odprawy pozostałe)

wypłacono ekwiwalent za niewykorzystany urlop nauczycielom,
ekwiwalenty BHP dla pracowników niepedagogicznych,
10 258,18 jednorazowe świadaczenie na start oraz ekwiwalent za
niewykorzystany urlop pracownikowi UG w związku z
rozwiazaniem stosunku pracy,

3.

Ogółem:

Zbigniew Szul
..........................................
(główny księgowy)

92 685,75

2020-04-24
…………………………….…….……
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Łuczak
……………………………………………..
(kierownik jednostki)

