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AKTYWA
Stan na początek 

roku
Stan na koniec 

roku PASYWA
Stan na początek 

roku
Stan na koniec 

roku

A Aktywa trwałe 5 249 759,91 5 612 783,30 A Fundusz 5 010 458,21 5 329 277,36

A.I Wartości 
niematerialne i prawne 15 062,01 15 062,01 A.I Fundusz jednostki 8 718 472,12 9 432 071,17

A.II Rzeczowe aktywa  
trwałe 5 234 697,90 5 597 721,29

A.II Wynik finansowy  
netto (+,-) -3 708 013,91 -4 102 793,81

A.II.1 Środki trwałe 5 234 697,90 5 597 721,29 A.II.1 Zysk netto (+) 0,00 0,00

A.II.1.1 Grunty 1 719 680,00 1 719 680,00 A.II.2 Strata netto (-) -3 708 013,91 -4 102 793,81

A.II.1.1.1 Grunty  
stanowiące własność  
jednostki samorządu  
terytorialnego,  
przekazane w  
użytkowanie wieczyste  
innym podmiotom

0,00 0,00
A.III Odpisy z wyniku  
finansowego (nadwyżka  
środków obrotowych) (-)

0,00 0,00

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

3 504 804,61 3 869 870,66
A.IV Fundusz mienia  
zlikwidowanych  
jednostek

0,00 0,00

A.II.1.3 Urządzenia  
techniczne i maszyny 10 213,29 8 170,63 B Fundusze placówek 0,00 0,00

A.II.1.4 Środki  
transportu 0,00 0,00

C Państwowe fundusze  
celowe 0,00 0,00

A.II.1.5 Inne środki  
trwałe 0,00 0,00

D Zobowiązania i  
rezerwy na  
zobowiązania

240 001,17 284 764,47

A.II.2 Środki trwałe w  
budowie (inwestycje)

0,00 0,00
D.I Zobowiązania  
długoterminowe

0,00 0,00

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

0,00 0,00
D.II Zobowiązania  
krótkoterminowe 240 001,17 284 764,47

A.III Należności  
długoterminowe 0,00 0,00

D.II.1 Zobowiązania z  
tytułu dostaw i usług 1 967,72 19 414,25

A.IV Długoterminowe  
aktywa finansowe

0,00 0,00
D.II.2 Zobowiązania  
wobec budżetów

0,00 0,00

A.IV.1 Akcje i udziały 0,00 0,00
D.II.3 Zobowiązania z  
tytułu ubezpieczeń i  
innych świadczeń

36 888,45 41 396,12

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

D.II.4 Zobowiązania z  
tytułu wynagrodzeń 200 458,57 222 913,01
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A.IV.3 Inne 
długoterminowe aktywa  
finansowe

0,00 0,00
D.II.5 Pozostałe  
zobowiązania 0,00 0,00

A.V Wartość mienia  
zlikwidowanych  
jednostek

0,00 0,00

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

0,00 0,00

B Aktywa obrotowe 699,47 1 258,53

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

0,00 0,00

B.I Zapasy 0,00 0,00
D.II.8 Fundusze  
specjalne 686,43 1 041,09

B.I.1 Materiały 0,00 0,00
D.II.8.1 Zakładowy  
Fundusz Świadczeń  
Socjalnych

686,43 1 041,09

B.I.2 Półprodukty i  
produkty w toku

0,00 0,00 D.II.8.2 Inne fundusze 0,00 0,00

B.I.3 Produkty gotowe 0,00 0,00
D.III Rezerwy na  
zobowiązania 0,00 0,00

B.I.4 Towary 0,00 0,00
D.IV Rozliczenia  
międzyokresowe 0,00 0,00

B.II Należności  
krótkoterminowe 13,04 217,44

B.II.1 Należności z tytułu  
dostaw i usług

0,00 0,00

B.II.2 Należności od  
budżetów

13,04 216,13

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

0,00 0,00

B.II.4 Pozostałe  
należności 0,00 1,31

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

0,00 0,00

B.III Krótkoterminowe  
aktywa finansowe 686,43 1 041,09

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

B.III.2 Środki pieniężne  
na rachunkach  
bankowych

686,43 1 041,09

B.III.3 Środki pieniężne  
państwowego funduszu  
celowego

0,00 0,00

B.III.4 Inne środki  
pieniężne 0,00 0,00

B.III.5 Akcje lub udziały 0,00 0,00

B.III.6 Inne papiery  
wartościowe

0,00 0,00

B.III.7 Inne 
krótkoterminowe aktywa  
finansowe

0,00 0,00
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B.IV Rozliczenia  
międzyokresowe 0,00 0,00

Suma aktywów 5 250 459,38 5 614 041,83 Suma pasywów 5 250 459,38 5 614 041,83
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Stan na koniec 
roku poprzedniego

Stan na koniec roku 
bieżącego

A. 793,00 518,00Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

A.I. 0,00 0,00Przychody netto ze sprzedaży produktów

A.II. 0,00 0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -  
wartość ujemna)

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

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

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

A.VI. 793,00 518,00Przychody z tytułu dochodów budżetowych

B. 3 850 749,38 4 283 228,12Koszty działalności operacyjnej

B.I. 146 001,52 121 166,60Amortyzacja

B.II. 195 152,95 260 024,08Zużycie materiałów i energii

B.III. 201 921,19 204 045,46Usługi obce

B.IV. 0,00 0,00Podatki i opłaty

B.V. 2 669 452,92 2 999 563,14Wynagrodzenia

B.VI. 626 019,70 686 223,03Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

B.VII. 12 201,10 12 205,81Pozostałe koszty rodzajowe

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

B.IX. 0,00 0,00Inne świadczenia finansowane z budżetu

B.X. 0,00 0,00Pozostałe obciążenia

C. -3 849 956,38 -4 282 710,12Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

D. 141 079,14 178 188,27Pozostałe przychody operacyjne

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

D.II. 0,00 0,00Dotacje

D.III. 141 079,14 178 188,27Inne przychody operacyjne

E. 0,00 0,00Pozostałe koszty operacyjne
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E.I. 0,00 0,00
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych  
zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na  
wydzielonym rachunku

E.II. 0,00 0,00Pozostałe koszty operacyjne

F. -3 708 877,24 -4 104 521,85Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

G. 863,33 1 755,57Przychody finansowe

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

G.II. 863,33 1 755,57Odsetki

G.III. 0,00 0,00Inne

H. 0,00 0,00Koszty finansowe

H.I. 0,00 0,00Odsetki

H.II. 0,00 0,00Inne

I. -3 708 013,91 -4 102 766,28Zysk (strata) brutto (F+G-H)

J. 0,00 0,00Podatek dochodowy

K. 0,00 27,53Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

L. -3 708 013,91 -4 102 793,81Zysk (strata) netto (I-J-K)
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Stan na koniec 
roku poprzedniego

Stan na koniec roku 
bieżącego

I. 8 027 901,65 8 718 472,12Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

I.1. 3 505 735,79 4 423 968,21Zwiększenie funduszu (z tytułu)

I.1.1. 0,00 0,00Zysk bilansowy za rok ubiegły

I.1.2. 3 505 735,79 3 939 778,22Zrealizowane wydatki budżetowe

I.1.3. 0,00 0,00Zrealizowane płatności ze środków europejskich

I.1.4. 0,00 0,00Środki na inwestycje

I.1.5. 0,00 0,00Aktualizacja wyceny środków trwałych

I.1.6. 0,00 484 189,99
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości  
niematerialne i prawne

I.1.7. 0,00 0,00Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

I.1.8. 0,00 0,00Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

I.1.9. 0,00 0,00Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

I.1.10. 0,00 0,00Inne zwiększenia

I.2. 2 815 165,32 3 710 369,16Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

I.2.1. 2 813 819,04 3 708 013,91Strata za rok ubiegły

I.2.2. 1 308,52 2 355,25Zrealizowane dochody budżetowe

I.2.3. 0,00 0,00Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

I.2.4. 0,00 0,00Dotacje i środki na inwestycje

I.2.5. 0,00 0,00Aktualizacja środków trwałych

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

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

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

I.2.9. 37,76 0,00Inne zmniejszenia

II. 8 718 472,12 9 432 071,17Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)
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III. -3 708 013,91 -4 102 793,81Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

III.1. 0,00 0,00zysk netto (+)

III.2. -3 708 013,91 -4 102 793,81strata netto (-)

III.3. 0,00 0,00nadwyżka środków obrotowych

IV. 5 010 458,21 5 329 277,36Fundusz (II+,-III)
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Załącznik nr 1  
do Zarządzenia  

Burmistrza Miasta Sulejówek  
Nr BBM.0050.38.2019  

z dnia 27 lutego 2019 r.  
 

 
INFORMACJA DODATKOWA 

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
1. 
1.1 Nazwa jednostki 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
1.2 Siedziba jednostki 
ul.Paderewskiego 29 
1.3 Adres Jednostki 
ul.Paderewskiego 29  05-070 Sulejówek. 
1.4 Podstawowy przedmiot działalności 
Działalnośc edukacyjna 
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 
01-01-2021 r do 31-12-2021 r  
3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne * 
Sprawozdanie jednostkowe 
* Zapis : ”Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i wchodzących w jej skład (po-
dać liczbę) jednostek budżetowych i zakładów budżetowych ”. 
W przypadku obowiązku sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego, należy przestrzegać zasad okre-
ślonych w art. 51 ustawy o rachunkowości. Pozycję tę pomija się, jeśli jednostka budżetowa nie sporządza 
łącznego sprawozdania. 
Sprawozdanie zgodne z obowiązującą „Polityką rachunkowości” 
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów. W 
punkcie tym nie wpisujemy wszystkich zapisów polityki rachunkowości obowiązujących w jednostce budże-
towej i które są obligatoryjne i zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości lecz takie zapisy, które jednostka 
może zastosować bo ustawa o rachunkowości daje jej możliwość wyboru. 
a) dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i 
prawnych, 
b) wyceny nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji, a także akty-
wów finansowych, 
c) prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych oraz ich wyceny na 
dzień bilansowy, 
d) dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów, 
e) metod wyceny zapasów i środków pieniężnych, 
h) kwalifikacji umów leasingu, 
j) ustalania wyniku finansowego (kalkulacyjny lub porównawczy). 
5. Inne informacje (podaje się inne informacje mające istotny wpływ na sporządzone 
sprawozdanie finansowe) 
II . DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 
Do „Wprowadzenia do sprawozdania finansowego” każda jednostka wypełnia wszystkie załączone tabele. 
Jeśli któraś z pozycji w załączonych tabelach nie występuje w jednostce, należy dołączyć wypełnioną tabelę 
ze stanami zerowymi.Tabele zostały opracowane na podstawie obowiązującego załącznika nr 12 rozporządze-
nia do sprawozdania finansowego dla jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego. 



 

 

INFORMACJa DODATKOWA 
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

1)  dla środków trwałych podział na grupy rodzajowe środków trwałych z uwzględnieniem stanu począt-

kowego z dalszym podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i 

zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: ak-

tualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, które umożliwią prezentację 

danych w poniższej tabeli: 
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1. 
Środki trwałe 

6675295,63

    484189,99           7159485,62  

1.1 
Grunty 

1719680,00

                  1719680,00  

1.1

.1. 

Grunty stano-

wiące wła-

sność jednostki 

samorządu 

terytorialnego 

przekazane w 

użytkowanie 

wieczyste 

innym pod-

miotom                     

1.2

. 

Budynki, loka-

le i obiekty 

inżynierii 

lądowej i wod-

4819108,68

    484189,99            5303298,67  



 

 

 

2) dla wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z ty-

tułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z nastę-

pujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, które 

umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli: 
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1. 

Wartości                      

niematerialne                 

i prawne 

15062,01

                15062,01  

SUMA 

15062,01

                 15062,01 

3) dla umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu 

w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przy-

czyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszcze-

nej 

1.3

. 

Urządzenia 

techniczne                        

i maszyny 136 506,95               136 506,95 

1.4

. 

Środki trans-

portu                     

1.5

. 

Inne środki 

trwałe                     

SUMA 
6675295,63

    484189,99             7159485,62  



 

 

nia wewnętrznego, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli: 
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1. 

Umorzenie                

środków trwałych 1440597,73   121166,60             1561764,33 

1.1. 

Umorzenie bu-

dynków, lokali i 

obiektów inżynie-

rii lądowej i wod-

nej 1314304,07   119123,94              1433428,01 

1.2. 

Umorzenie urzą-

dzeń technicznych 

i maszyn 

  

126293,66    2042,66             128336,32 

1.3. 

Umorzenie środ-

ków transportu                     

1.4. 

Umorzenie innych 

środków trwałych                     

2. 

Umorzenie warto-

ści niematerial-

nych i prawnych                     

SUMA 1440597,73   121166,60             1561764,33 



 

 

4) dla środków trwałych będących gruntami należy wyodrębnić konta z przeznaczeniem dla: 

a) gruntów użytkowanych wieczyście, 

b) gruntów stanowiących własność JST, przekazanych w użytkowane wieczyste innym podmiotom; 

5) dla odpisów aktualizujących: 

a) wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinan-

sowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktu-

alizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego, które umożliwią prezentację danych w poniż-

szej tabeli: 

Lp. Specyfikacja Wartość  prezentowana 

w bilansie w zł i gr 

Wartość odpisów aktualizujących    

dokonanych w trakcie roku                  

obrotowego w zł i gr 

1. Długoterminowe aktywa niefinansowe 0,00 0,00 

2. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

SUMA   

b) wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z 

dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia warto-

ści odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także rozwiązania, które umożliwią prezentację 

występujących pozycji w poniższej tabeli (dane w zł i gr): 

Lp. 

Odpisy aktualizujące 

należności według 

pozycji 

Stan                               

na początek roku 

Zwiększenia 

w roku                           

obrotowym 

Wykorzystanie Rozwiązanie 
Stan                            

na koniec roku 

I. Należności JB i SZB  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I.1. Należności                        

długoterminowe 

          

I.2. Należności                                               

krótkoterminowe, 

z tego:  

          



 

 

 

c) wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z 

tytułu utworzenia nowych odpisów aktualizujących, zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, 

w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości, które 

umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli (dane w zł i gr): 

Lp. 
Odpisy aktualizujące zapasy 

według pozycji bilansowych 

Stan                        

na początek 

roku 

Zwiększenia w roku 

obrotowym 
Wykorzystanie Rozwiązanie 

Stan                      

na koniec roku 

I. Zapasy  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Materiały           

2. Półprodukty i produkty                        

w toku 

          

3. Produkty gotowe           

4. Towary  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

6) dla rezerw z podziałem według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w 

trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania oraz rozwiązania, które umoż-

liwią prezentację w poniższej tabeli (dane w zł i gr): 

I.2.1. Należności z tytułu 

dostaw i usług 

          

I.2.2. Należności                             

od budżetów 

          

I.2.3. Należności z tytułu 

ubezpieczeń społecz-

nych i innych świad-

czeń 

          

I.2.4. Pozostałe należności  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Należności finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

 

 

Lp. 
Rezerwy według celu ich 

utworzenia 

Stan                

na początek 

roku 

Zwiększenia w roku  

obrotowym 

Wykorzystanie Rozwiązanie 

Stan                  

na koniec 

roku 

I. 

Rezerwy na zobowiązania, z 

tego:  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I.1. na sprawy sądowe           

I.2. 

na koszty likwidacji szkód 

ubezpieczeniowych           

I.3. 

na koszty likwidacji szkód                  

środowisku naturalnemu           

1.4. na kary           

1.5 Inne      

SUMA  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7) dla zobowiązań długoterminowych z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem 

umożlwiającym wiekowanie zobowiązań w następujących przedziałach: powyżej roku do 3 lat, powy-

żej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli: 

Lp. 
Specyfikacja zobowiązań 

według pozycji bilansu 

Wartość                    

wykazana                    

w bilansie 

z tego: 

powyżej roku 

do 3 lat 

powyżej 3 lat                  

do 5 lat 
powyżej 5 lat 

 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

8) dla rozliczeń międzyokresowych: 

a) czynnych z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokreso-

wych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników ak-

tywów a zobowiązaniami zapłaty za nie, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli: 



 

 

Lp. Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych                             

według tytułów 

Kwota w zł i gr 

1. Ubezpieczenia majątkowe  

2. Ubezpieczenia osobowe  

3. Prenumerata  

4. Różnica między wartością otrzymanych finansowych skład-

ników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie 

 

5. Inne  

 …  

SUMA 0,00 

b) biernych z podziałem na poszczególne tytuły, które umożliwią prezentację danych w poniższej ta-

beli: 

Lp. Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych                             

według tytułów 

Kwota w zł i gr 

1.   

2.   

3.   

 …  

SUMA 0,00 

  

 

9) dla wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - kwota wypłaconych świadczeń 

pracowniczych  90523,46 zł. 



 

 

 

 

10) dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów po-

wstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych, które umożliwią prezentację 

danych w poniższej tabeli (dane w zł i gr): 

Lp. Specyfikacja 

Koszt środków 

trwałych w ciągu 

roku obrotowego 

w tym: 

koszt odsetek 
koszt różnic                  

kursowych 

1. zadań kontynuowanych z lat 

poprzednich i zakończonych 

w danym roku obrotowym 

   

2. zadań kontynuowanych z lat 

poprzednich, ale jeszcze nie-

zakończonych w danym roku 

obrotowym 

   

3. zadań rozpoczętych i zakoń-

czonych w danym roku obro-

towym 

   

4 zadań rozpoczętych w danym 

roku obrotowym, ale jeszcze 

niezakończonych 

   

SUMA 0,00 0,00 0,00 

 

11) wartości środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych, używanych na podstawie umów 

najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu, które umożliwią prezentację w po-

niższej tabeli: 

Lp. Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub 

nieumarzanych 

Wartość w zł i gr 



 

 

1. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu  

2. Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy  

3. Środki trwałe używane na podstawie innych umów, 

w tym: umów leasingu 

 

SUMA 0,00 

 

12) ilościowo-wartościowej dla papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz innych papierów 

wartościowych, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli: 

Papiery wartościowe 

Stan na dzień bilansowy 

liczba wartość w zł i gr 

Akcje   0,00  

Udziały    0,00 

Dłużne papiery wartościowe    0,00 

Inne papiery wartościowe    0,00 

 

13) zobowiązań warunkowych, w tym z podziałem na udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, 

także wekslowe niewykazane w bilansie, z dalszym podziałem umożliwiającym wskazanie zobowią-

zań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń, 

które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli (dane w zł i gr): 

Lp. Zobowiązania warunkowe 
Stan na koniec roku                       

obrotowego 

w tym zabezpieczone                      

na majątku jednostki 

1. Gwarancje    0,00 

2. Poręczenia    0,00 



 

 

2.1. w tym poręczenia wekslowe    0,00 

3. Roszczenia sporne    0,00 

4. Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy    0,00 

5. Inna specyfikacja:     

5.1. …     

5.2. …     0,00 

14) otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie. 

 
 
 

..........................................                              2022-03-30               .............................................................. 
     (główny księgowy)                             (rok, miesiąc, dzień)                     (kierownik jednostki) 

 
 

  



 

 

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia  

Burmistrza Miasta Sulejówek  
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WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA SULEJÓWEK 
1. JEDNOSTKI BUDŻETOWE 

1) Miejskie Przedszkole Nr 1, ul. Paderewskiego 47 
2) Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Szosowa 7 
3) Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Idzikowskiego 2a 
4) Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Okuniewska 2 
5) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Głowackiego 47 
6) Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Narutowicza 10 
7) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Paderewskiego 29 
8) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Świętochowskiego 4 
9) Straż Miejska, ul. Wrońskiego 1 
10) Urząd Miasta Sulejówek 

 
 

2. ZAKŁADY BUDŻETOWE: 
       1) Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Świętochowskiego 4 


