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Naz$Ja i adte§ jedno§tki
§prawo;dawczgj

PlilB

Numer identyfi kacyi ny RĘGON

Hlars jednostki hrlżetowej lub samorądołego zakładu budżetoi/ego

Ęorądzony na dż eń 31-12-2020

1.1.1 auty stanodąę vłarreć jedrmtki saTo,Ą.t tgytsialnąo,
prakanwĘtkolanieujecryste irnym podric{dn

1.2 Buvnki, lokale i

D- ZdDli@ia i rffiw r€ Dbovtj@na

4, Zctr}rll@:ia z Iy tułu uy nąloful

6. s]rny obce (dąozyto,le, Zab€4iecBnie
V. Watćć mieria żik^łdo^anych jedrmtek

7. Rodic]Eria ztyttJu śrcdkó,v rE !rydatki
bt(Ęo^€ i ztytdu &chodółfudbtołych

3. NdeżnGci ztyttłu ube4iffii i irnych śujadcai

z tytŃ środkół na urydatki hdżdoi€ i z tyttłu docffióil

Adre§at
GMInlAsos}lovlrlEc

sosNlotvlEc

stan na konis
roku

4Dfl&§

-wu2.21
0.m

0.m

101 s.s;

Bn5.24

6 913.§

0.mj

nw.ż3
1,1Ę1

60@0.m

202,143-26
(rdsn*źęejg! (kqwikjfu<i)

URZĄI) MlliJsKt w s()SN()W()U
WYI)ZI^ł- B[jDŻI,TU MIASl,A



ldaałra i adres jęchostki
sprawocdawczej

Plt{B

Numer i&ntyfikacyjnyffiN

bstawienie znian w funduszu jednostki

sporządzone na dzień: 2020-12-3'|

1.6. Nieodpłatnie otaymane §pOt<1 lruatg 1środki tryałe w budcnłie oraz rirańóci niematerialne i pravwle

1.9. pozostale odpisv z wvniku finansoneoo za rok

2.1. Strata za rok

2.4. Dotacie i śrcdki na

2.6. Wartóć spaedanych i nieodpłatnie paekazanych środkół truałych i środków trwałych w btdowie oraz
wańóci niematerialnych i praułlrych

Adresat
GMlt.lAs6llovvlEc

s6tlą,l/lEc

stan na koniec roku

7034u.11
896 828.77

896 828.77

0.m
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
735248.
7351Ń.97

0.00

865 063.91

-gJsu2.21
0.00

-%5u2.21
0.00

40T78.3o

0.00

0.m

0.00

9,ffi
0.00
0.0o

0.m
0.m

2021ą3-26
(ok, miesiąc, dzień) (kiełwnik jednxtki)

ffimSSffi\;xi",^
2021 -03- 2 §
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2L}ż1*32'ś1&'l§3fit7fi

Flazwa iadres jedn. sprawwdawczej
PlNB

Numer idefiBfi kacyjrry frfi§N

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównavt/cz$

sporzadzonv na dzień 2020-'1231

Adresat
GNll},lAsGr.lo/l/lEc
sGl€tłvlEc

stan na koniec roku
popzednieqo

stan na koniec roku

Ą przvchodv netto z podśawowei działalności operacvinei 2u.o( 88.00

l. pzvchodv netto ze spzedazv produktóiv 0.0( 0.00

ll. Zmiana stanu prrcduktów (zwiększenie - ułańŃć dodatnia, zmniejszenie - wańóć ujemna) 0,0( 0.00

|ll. koszt wvtrlrozenia produktóru na ułasne potżeby iednostki 0.0( 0.00

M. Pzvchodv netto ze spzedazy touarół i mateńałów 0.0( 0.00

,l. Dotacie na finansowanie działalnŃci oodstawwvei 0.0( 0.00

,/l. pzvchodv z tńtłu dochodół budżetowvch 2u.u 88.00

3. lGgtv działalności operacvinei 735 4,14,9i 905 930.2,|

Amońyzacja 0.0( 0.00

zużvcie materiałóil i enerqii 194%,2i 25m.88
ll. LJsłuqi obce 74 619.9t 1uu9.55
v. podatki i opłatv 436.ź 782.22

,l. Wvnaqrcdzenia 527170-6ł 61492..97

il. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla praccnłników 113 023.29 11028o.11
y'll. Pozostałe koszty nrdzaioue 668.2! 165.48

r/lll. wańŃc spzedanvch tcłvarów i mateńałów 0.0c 0.m
lx lnne świadczenia finansowane z budżetu 0.0C 0.

X Pozostałe obciąenia 0.0( 0.00

Z/d( (śrata) z działalności podśawowei (A8) ł35160.9, -9o5u2,21

D. pozośałe orzvchodvoperacvine 0.0( 0.00

zysk ze zbvcia niefinansclmlch aktvwół trułałvch 0.0( 0.00

l. Dotacje 0.0( 0.00

ll. lnne pzvchodv operacvine 0.0( 0.0o
pozośałe kogtv operacyi ne 0.0{ 0.00

Koszty inrł,estycji finanscluanych ze środkół r,rilasnych samoządovr4lch zakładow budżetcnnych i dochodóĄ
iedrrostek budżetovwch qrornadzonvch na Wdzielonym rachunku

0.0C 0.00:

pozostałe ko§ztv operacvi ne 0.0( 0.00:

órck (śrata) z działalności operacyjnei (C+DĘ -735 160.97 ĘO5u2.21
G. Przvchodvfinansowe 0.0( 0.00

l. Dvwidendv i udziałv w zvskach 0.0( 0.00

ll. Odsetki 0.0( 0.0o

lll. lnne 0.0( 0.00

H. l(osztv finanswe 0.0t 0,00

l. Odsetki 0.0( 0.00

ll. lnne 0,0( 0.00

ł*(śrata) brutto(F+Gł) -735160.9,i ĄO5u2,21
J. Podatekdochodowy 0.0( 0.00

K Pozośałe obowiazkowe zmnieiszenia zy 0.0( 0.00

Atsk (śrata) lnetto (l.JłŃ -735 160. -905u2,2,|

2021Ą3ą6
(glówny l§ięgowy) (rcĘ ńeśąą dżeń)

URZĄl) Mll,]JSKl w s()§N()w(]t]

WyDzI^ł. tltJllź,lllt,i M l^sl-^
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ffiNtrff",i,i*,^
NR 12 Do BltANsU tĘ

a9 rp."ro.d"n

at Nadzoru Budowlanego w Sosnowil

ul. Mościckiego t+, +ńOO Sosnoriuc

u l. Mościckie go 1-4, 41,-2OO Sosnowiec
PodstawóWy pr.zedmiot działa lnoiii iidiostki
Nadzór budowlany

Wskazanie okresu objętego
0I.12.2020 r. - 31,1,2.2020 r.

Wskazanie, że sprawozdanle fina
jednostki samorządu terYtorialnego wchodzą jednoistki spporzadzające samodzieInie sprawozdania

eńie prz}jętvch zasad (polityki) rach'
zacji) ,, , , --"I -:

ZasadY (PolitYki) RachunkowoŚci zostały wprowadzone zarządzeniem powiatowego lnspektora Nadzoru

::i""-j:::-:,1j"^il.]:,:"^:]"_1T :::rią 
pozostałe środki tiwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniaIWl IE WyLel lldsię na dzień bilansowY Wg cen nabycia, Materiały wycenia się wg cen zakupu i odpisuje w koszty w

[:ff:;T::]:':;:':"^'::::il1::"*".'ania 
wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty.;;;ffiil;lilil:ffi;<

l nnA lhd^rm a.l^

Dodatkowe informacje i objaśnienia

umorzenia: TABĘtA 1.i

Szczegółowy zakres zmian warto

lJ:,:l,Y*ii.:a:f'l ljil:r'rl alrsy na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu:aktualizacji Wańości, nabYcia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy,a ;;;;;jil;
:::X:i"j:. ;Prolobne 

Przedstawienie stanów i tytułów zmian dotycnczasowej ,.ouu.r.i, ,u

Aktualńą wartość rynkową śro
inforrn a cja ńi TABELĄ 1.2 rul E §OTYCZY J EDNCI§TEK

Kwotę dokonanych w tr.k.j"
dla długoterminowYch aktYwów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych TABEIA 1.3TYŁK* UfiZĄD M§rJ§Kl

Wg,Jtqść gruntów użytkóiw.nffi

Wartość nieamortyzowa nyctl lu
podstawie umów najmu , dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu TABEIA 1.5

l_iCz!e;laz wartość posiadanych
wartościowych TABELA 1.6 TYŁK0 t"!RZĄD rdilrJ§Kl



L,?
Dane o odpisa'ćh aktualizująćych wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek róku obrotowego,
zwiększeniach, wrlkorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem
ńaleŻnoŚci fingnsówych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych). TABEIA 1.7

405963,7(

1,8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzyś'taniu, rozwiązaniu.i stanie końcoWyrn TABEIA 1.8 rl!§ DOTYCZY JE§Na§T§K

0,0c

1.9
Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji blilansu o pozostałym od dnia bilansowego,
prŻewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: TABELA 1.9 FłlE
DmTYcaV J§DNo§T[K

a} powyżej 1 roku do 3 lat

0,0C
b} powyżej 3 do-,5 lat

0,0(
c) powyźej 5 lót

0,0(

1.10

Kwotę Żobowiążań w sytuacji gdr7,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 finansowrgo lub leasingu zwrotnego TABELA 1.10 t*l*

D§TYczY JEDlsosTEK

0,00

t.11
Ł.ączną,kwotę Żobowiązań zabezpiecŻonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych
za bezpieczeń TABEtA ;l. X1 §l l § *STYeeY J §§l§§§T§K

0,00

t;!2
Lączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i

poręczeń, także wekslow.ych, niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na
majątku iednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń TABELA 1.12 l\llE §§TYCZY J§ffi!\is§TEK

0,00

1.13
Wykaz istotnych pozycji czynńych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń
międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników
aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie. TABEIA.1.13 ill§ DOTYC3Y J§§§IS§T§K

0,0c

t-,l4
Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewvkazanvch w bilansie TABELA 1.14

0,00
1;15 Kwotę:wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze TABELA 1.15

30 459,7!
1.15 lnne informacje l\i!f §§TYffiY JE§$lCI§T§K

0,0(
2.

2.t WysokoŚĆ odpisów aktualizujących wartoŚĆ zapisów TABELA 2.1 l§§§ §§TYcaY.!E§l§§§TrK

0,0(

2.2
Koszt wytWorzenia Środków trwałych w budowie w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły
koŚzt wytwórzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowvm TABELA 2.2

0,00

2.3 1Wo|e i ch,ara!{ 
1oszczególnych 

pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub wystąpiły
incvdentalnie TABELA 2.3

0,00

z.4
lnformację o kwocie należnoŚci z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe poalesłe
ministrowi właŚciwemu do spraw finansów puplicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu
dochodów budżetowych TABELA 2.4 NlE DOTVCf,V.!ĘDruCI§T§K
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