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56 – 500 Syców, ul. Mickiewicza 1  Tel. (0–62) 785 51-00, fax (062)785 51-04 

 
 
 
 
 

                     INFORMACJA DODATKOWA 

                 za rok 2021 

 
 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 

1.  

1.1 nazwę jednostki 

 Gmina Syców 

1.2 siedzibę jednostki 

 56-500 Syców ul. Mickiewicza 1 

siedziba Sycowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (ul. Wrocławska 8c - dla zadania zleconego).  
 1.3 adres jednostki 

 56-500 Syców, ul. Mickiewicza 1 
 

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki 

 Do zakresu działania należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie zadań własnych                     

i zleconych oraz powierzonych (zgodnie z art.7 Ustawy o samorządzie gminnym).  
 

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 

 Przedmiotowe sprawozdanie obejmuje rok obrotowy od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku zgodnie z wprowadzoną 

polityką rachunkowości. Od 01.10.2021 roku w zakresie zadań dotyczących ewidencji podatków lokalnych oraz opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi nastąpiła zmiana programu finansowo – księgowego. 

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki 

samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe 

 

 

 

 

 

 



  

Sprawozdanie finansowe Gminy składa się z 14 sprawozdań jednostek sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe: 

 1.Jednostki budżetowe: 

• Urząd Miasta i Gminy Syców, 

• Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sycowie, 

• Szkoła Podstawowa Nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie, 

• Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie, 

• Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sycowie, 

• Szkoła Podstawowa w Drołtowicach, 

• Szkoła Podstawowa w Działoszy, 

• Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej, 

• Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Koszałka Opałka w Sycowie, 

• Przedszkole Publiczne Nr 2 Misia Uszatka w Sycowie, 

• Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Małego Księcia w Sycowie, 

• Centrum Usług Wspólnych w Sycowie. 

• Żłobek Miejski w Sycowie 

 

 2. Samorządowy Zakład budżetowy: 

• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie 
 

W UMiG Syców prowadzone są następujące dzienniki częściowe: 

▪ Budżet Gminy, 

▪ Jednostka budżetowa - dochody 

▪ Jednostka budżetowa - wydatki  

▪ Wydatki - administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym, 

▪ Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,  

▪ Dochody z tytułu administrowania zasobami komunalnymi (zadanie zlecone dla STBS),  

▪ Zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

▪ Zadania inwestycyjne oraz fundusz sołecki, 

▪ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 

▪ Sumy depozytowe, 

▪ Środki trwałe administrowane przez STBS, 

▪ Środki trwałe w dzierżawie). 
 

 

 

 

 



4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów           

(także amortyzacji). 

        

•  UMiG Syców nie posiada wyodrębnionego rachunku dla jednostki budżetowej. 

• Obce dowody księgowe zapisywane są w dzienniku pod datą ich wpływu do sekretariatu UMiG. Dowody, które wpłyną do Referatu 

Księgowości w okresie 5 dni po zakończeniu miesiąca, a dotyczą miesiąca minionego, księgowane są pod datą ostatniego dnia 
okresu, którego dotyczą. 

• W przypadku wpłaty za pośrednictwem terminala płatniczego na ostatni dzień miesiąca księguje się wpływ dochodów znajdujących 

się w wyciągu bankowym do 5 dnia kolejnego miesiąca, jeśli wpłaty dokonano w miesiącu minionym. 
Pozostałe wpłaty za pośrednictwem terminala płatniczego odnosi się na dzienniki częściowe dochodów zgodnie z datą wyciągu. 

• Do ksiąg rachunkowych danego roku obrotowego zgodnie z zasadą memoriału określoną w art.6 ust 1 ustawy o rachunkowości 

ujmowane są wszystkie dowody księgowe obciążające dany rok budżetowy, dostarczone w terminie do 31 stycznia kolejnego roku 
budżetowego.  

• Przyjmuje się liniową metodę amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, miesięczna amortyzacja równa 

się miesięcznemu umorzeniu.  

• W jednostce (Urząd Miasta i Gminy) nie prowadzi się ewidencji księgowej na koncie 222 i 223. Ewidencję dochodów/wydatków 
budżetowych realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy prowadzi się na koncie130. 

• Stany rozchodów materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu 

• Środki trwałe i WNiP o wartości do 10.000,00 zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10.000,00 zł – 

                  amortyzuje się metodą liniową, jednorazowe roczne umorzenie. Amortyzację środków trwałych nalicza się 
                  stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNiP stosując 

                  stawkę 100%. 

  

 

 

 

 

5. inne informacje 

   Nie dotyczy 
 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: 

 

W drugiej części ujawniane są dane objaśniające. Część z nich była już prezentowana wcześniej jako dodatkowe objaśnienia do 

bilansu. Wprowadzono dodatkowe obowiązki ujawniania informacji m.in. na temat wartości gruntów stanowiących własność JST 

przekazanych w użytkowanie wieczyste, aktualnej wartości środków trwałych, w tym dóbr kultury, danych o odpisach aktualizujących 

wartość należności, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  



1.1. 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, a dla majątku amortyzowanego 

– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia 

 
  Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
    Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego 

 

 

amortyzacja/ umorzenie 

za okres sprawozdawczy
aktualizacja inne zwiększenia

razem

 zwiększenia

(kol4+kol5+kol6)

dotyczące zbytych

 składników

dotyczące 

zlikwidowanych 

składników

inne

razem

 zmniejszenia

( kol.8+kol9+kol10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1. Licencje na użytkowanie programów komputerowych 202 412,16 6 317,97 0,00 0,00 6 317,97 0,00 0,00 0,00 0,00 208 730,13
1.2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Razem wartości niematerialne i prawne 202 412,16 6 317,97 0,00 0,00 6 317,97 0,00 0,00 0,00 0,00 208 730,13
2.1. Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego,

przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom

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

2.2 Urządzenia techniczne i maszyny 7 189 165,24 7 509 548,67 0,00 0,00 529 093,56 0,00 208 710,13 0,00 208 710,13 7 509 548,67

2.3. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 37 320 994,54 39 913 417,69 0,00 0,00 3 115 595,78 511 510,57 10 735,78 926,28 523 172,63 39 913 417,69
2.4. Środki transportu 483 591,61 403 575,44 0,00 0,00 5 074,65 0,00 85 090,82 0,00 85 090,82 403 575,44

2.5. Inne środki trwałe 731 503,41 745 703,89 0,00 0,00 28 580,60 0,00 14 380,12 0,00 14 380,12 745 703,89

2. Razem środki trwałe 45 725 254,80 48 572 245,69 0,00 0,00 3 678 344,59 511 510,57 318 916,85 926,28 831 353,70 48 572 245,69

3. Środki trwałe w budowie (inwestycje) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Razem rzeczowe a ktywa trwałe (2 + 3 + 4) 45 725 254,80 48 572 245,69 0,00 0,00 3 678 344,59 511 510,57 318 916,85 926,28 831 353,70 48 572 245,69

Umorzenie

 -stan na koniec okresu

(kol.3+kol7-kol11)

LP- Wyszczególnienie
Umorzenie-

stan na początek okresu

Zwiększenia Zmniejszenia

 
 

 
    konto „013” = 9 006 850,90 

    konto „014” = 5596 176,30 

    konto „020” = 212 021,93 

    konto „072” = 9 815 049,13 

 



1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami 

 

Zaprezentowanie wartości rynkowej niektórych składników majątkowych, w tym dóbr kultury, ujawni różnice 

pomiędzy ich wartością rynkową a wartością księgową.  

 

 
 

-  

 

 

  
Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych. 
 

 

 

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego. 

Dane wykazane w tej części dodatkowych informacji i objaśnień muszą być spójne z danymi wykazanymi w bilansie jednostki (w 

pozycjach dotyczących aktywów bilansu w częściach A.I. i A.II) według stanu na początek i na koniec okresu. W tabeli należy 

zaprezentować dane ze wszystkich kont obejmujących ST (011, 013, 014, 016, 017) oraz odpowiednich kont obrazujących ich 

umorzenie. Informacje należy przedstawić w kolejności i ze szczegółowością BILANSU. 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla 

długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 

 
    Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych 

 
 

 

 
 

 

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

 

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczyście                                                                                                                                                          

Wartość gruntów przejętych (otrzymanych, nabytych) przez jednostki w wieczyste użytkowanie i pozostające w ich posiadaniu na koniec                           

roku sprawozdawczego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W świetle ww. regulacji i art. 3 ust. 1 pkt 15 uor nieruchomości gruntowe oddane w użytkowanie wieczyste przez JST innym podmiotom 

powinny być ujęte w księgach rachunkowych urzędu obsługującego JST. Natomiast ustanowione na rzecz innych podmiotów prawo 

wieczystego użytkowania gruntu powinno zostać wprowadzone do ewidencji środków trwałych tych podmiotów, z jednoczesnym ujęciem 

wartości gruntu na koncie pozabilansowym oraz wykazaniem danych dotyczących wartości i powierzchni gruntu w informacji dodatkowej tego 

podmiotu.. 

 

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 



 Tabela nr 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu,   

  dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu 

 

 
 
 

 

Umowa najmu i sprzedaży z Eden Springs Sp.zo.o. – dzierżawa dotyczy: 

- ekspres barek – urządzenie grzewczo-chłodzące R2000  OASSIS    – 900,00 zł 

- ekspres barek  - urządzenie grzewczo-chłodzące RFX EB                – 900,00 zł 

- ekspres barek  - urządzenie grzewczo-chłodzące RFX EB                – 900,00 zł 

- kserokopiarki - 4 600,00 zł 

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów 

wartościowych 



  
        Tabela nr 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych. 

 

ilość wartość ilość wartość ilość wartość

ilość

 ( kol.3+kol.5-

kol.7)

wartość

(kol.4+kol.6-kol,8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Akcje 0 0,00

1.1. 0 0,00

1.2. 0 0,00

0 0,00

2. Udziały 18 778 19 094 448,00 393 393 000,00 0 0,00 19 171 19 487 448,00

2.1. Oświetlenie Uliczne i Drogowe Kalisz 1 351 1 351 000,00 200 200 000,00 1 551 1 551 000,00

2.2. STBS Sp.z o.o. 232 548 448,00 232 548 448,00

2.3. Sycowska Gospodarka Komunalna 15 626 15 626 000,00 15 626 15 626 000,00
2.4. Inwestor Kępno Sp.z o.o. >>>ZOO Olszowa Sp.zo.o. 1 569 1 569 000,00 193 193 000,00 1 762 1 762 000,00

3. Dłużne papiery wartościowe 0 0,00

3.1 0 0,00

3.2. 0 0,00

0 0,00

4. Inne papiery wartościowe 0 0,00

4.1. 0 0,00

4.2. 0 0,00

... 0 0,00

Razem 18 778 19 094 448,00 393 393 000,00 0 0,00 19 171 19 487 448,00

Zmniejszenia Stan na koniec okresuLp. Wyszczególnienie Stan na początek okresu Zwiększenia

 
 

  
 

       

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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) 

  

Tabela nr 7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, 

rozwiązaniu i stanie końcowym 



  

   Tabela nr 8. Informacja o stanie  rezerw 
 

 

 
 
 

 

    

 
1.9. podział   zobowiązań   długoterminowych   według   pozycji   bilansu   o   pozostałym   od   dnia   bilansowego, 

przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: 

a) powyżej roku do 3 lat 

b) powyżej 3 do 5 lat 

c) powyżej 5 lat 

 

 

 

 Tabela nr 9.  Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych.  

 

 

 

1.10. 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. 

 

        

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych 

zabezpieczeń 



  

   Tabela nr 10. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń 

 

Lp. Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania) Kwota zobowiązania Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia) Kwota zabezpieczenia

1 2 3 4

1.
UMOWA POŻYCZKI MIĘDZY WFOŚIGW W 

POZNANIU A SPOŁKĄ INWESTOR KĘPNO
16 000 000,00 HIPOTEKA UMOWNA 1 915 399,56

2.

ZABEZPIECZENIE UMOWY DOFINANSOWANIA 

NA REALIZACJĘ PROGRAMU WYRÓWNYWANIA 

RÓŻNIC

14 699,00 WEKSEL 8 819,40

Razem 16 014 699,00 1 924 218,96  
 

 

Lp. 
Wyszczególnienie 

(rodzaj 
zobowiązania) 

Kwota 
zobowiązania 

Wyszczególnienie (forma 
i charakter 

zabezpieczenia) 

Kwota 
zabezpieczenia 

 

 

1.12. 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 

  

  Tabela nr 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy 

 

Lp. Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania) Kwota zobowiązania Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia) Kwota zabezpieczenia

1 2 3 4

1.
UMOWA POŻYCZKI MIĘDZY WFOŚIGW W 

POZNANIU A SPOŁKĄ INWESTOR KĘPNO
16 000 000,00 HIPOTEKA UMOWNA 1 915 399,56

2.

ZABEZPIECZENIE UMOWY DOFINANSOWANIA 

NA REALIZACJĘ PROGRAMU WYRÓWNYWANIA 

RÓŻNIC

14 699,00 WEKSEL 8 819,40

Razem 16 014 699,00 1 924 218,96  
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

1.13. 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 

  

      Tabela nr 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe 

 

  

    

 

 

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   Tabela nr 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy 

 
Lp. Wyszczególnienie (rodzaj 

otrzymanych gwarancji i poręczeń) 

Kwota otrzymanych 

gwarancji i poręczeń Kwota zobowiązań zabezpieczonych 

otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami 

  1 2 3 

1.       

2.       

        

  Razem 0,00 0,00 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 

    

 Jednostki nie dokonują biernych rozliczeń m/o kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, 

w tym świadczeń emerytalnych, wprowadzono pozycję dotyczącą kwoty wypłaconych środków na świadczenia pracownicze. 

 

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2021 r. to  z 268 977,52 zł ( tj. zwrot za okulary 

do pracy przy monitorze, odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży, odprawa ekonomiczna, odprawa emerytalna, dodatek wiejski) 

 
 

 1.16. inne informacje 

 Placówki oświatowe uzyskały dodatkowe środki na zajęcia wspomagające w kwocie 48 905,54 z,  stojaki do automatycznego dozowania 

płynów od MEN oraz pomoce dydaktyczne od Centrum Nauki Kopernik. 

 

     2.  

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 

   
 Tabela nr 14  Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 

 

7 

 

Wyszczególn

ienie (rodzaj 

zapasów) 

Stan 

odpisów na 

początek 

okresu 

Zwiększenia 

Zmniejszenia 

Stan odpisów na 

koniec okresu 

 (kol.3+kol.4-

kol.7) 
wykorzystanie rozwiązanie 

razem 

 (kol.5+kol.6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.           0,00 0,00 

2.           0,00 0,00 

            0,00 0,00 

  Razem 0 0 0 0 0 0 

 
 

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 

  

      Tabela nr 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie 
 

Lp. Wyszczególnienie Koszt wytworzenia w ubiegłym roku Koszt wytworzenia w bieżącym roku 

ogółem w tym: ogółem w tym: 

odsetki różnice kursowe odsetki 
różnice 

kursowe 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 



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 

budżetowych 

     Nie dotyczy 

2.5. inne informacje 

 Dochody wykonane (główne grupy): 
      DOCHODY WYKONANE 2021 GŁÓWNE GRUPY: 

                        

• dotacje i subwencje –  50 965 072,65 zł 

• udział PIT – 16 763 418,00 zł 

• udział CIT- 1 051 818,27 zł  

• podatki lokalne – 11 272 660,76 zł 

• dochody z US (karta podatkowa, spadki i darowizny, podatek od czynności cywilno-prawnych)  1 387 530,57 zł 

 

Udzielone dotacje dla: 

• niepublicznego przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego w kwocie 777 154,79 zł 

• dotacja przedmiotowa - dla MOSiR- 499 999,20 zł 

• dotacja celowa – dla MOSiR – 257 574,61 zł 

 
Realizacja projektów unijnych:  

• „Akademia jutra” nr umowy RPDS.10.02.01-02-0006/18-00 

• „Modelowa Szkoła Ćwiczeń” nr umowy UDA-POWR.02.10.00-00-3015/20-00 

• „Modernizacja systemów grzewczych oraz instalacja OZE na obszarze gminy Syców w celu zwiększenia aktywności 

energetycznej mieszkańców” umowa nr RPDS.03.03.01-02-0027/19/00, 

• „Erasmus+ nr umowy 2020-1PL01-KA101-078823 

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego na terenie Polski, Gmina poniosła wydatki w łącznej kwocie  

36 748,26 zł. 

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej  

i finansowej oraz wynik finansowy jednostki 

  Nie dotyczy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Bogumiła Solecka            2022-05-30         Dariusz Maniak 
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) 
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