
Informacja dodatkowa
1. Jednostka objęta sprawozdaniem
1.1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II
1.2. ul. Targowa 9, 26-670 Pionki, powiat radomski, województwo mazowieckie, gmina miejska Pionki
1.3. ul. Targowa 9, 26-670 Pionki,

1.4
2. Sprawozdanie za okres od 1.01.2020 r 31.12.2020 roku
3. Sprawozdanie jednostkowe

4. 

4.1

4.2

4.3

4.4.

4.5.

5.
II.
II.2.1 Jednostka nie dokonała w okresie sprawozdawczym odpisów aktualizujących należności
II.2.2 Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych -  202.906,90 zł

a) odprawy emerytalne i rentowe – 15.906,45 zł
b) nagrody jubileuszowe – 94.337,81 zł
c) Świadczenia urlopowe – 92.662,64 zł
d) inne – 

II.2.3 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
brak

Jednostka budżetowa niemająca osobowości prawnej, powołana do wykonywania zadań własnych 
gminy z zakresu oświatowo-wychowawczego

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z 
uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie 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, z tym, że:

środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nabyte we własnym zakresie wprowadza się do 
ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie w na podstawie decyzji, otrzymane na 
podstawie darowizny w  wartości rynkowej na dzień nabycia

Środki trwałe oraz wartości niematerialne, o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok 
oraz których wartość początkowa przekracza kwotę 10.000,00zł umarza się stopniowo zgodnie z 
zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywana 
jest jednorazowo na koniec roku  zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku 
dochodowym od osób prawnych

pozostałe środki trwałe nieprzekraczające kwoty 10.000,00zł finansuje się ze środków bieżących i 
umarza jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.

do pozostałych środków trwałych nie zalicza się środków o wartości nie przekraczającej kwoty 
500,00zł. 

Wzajemne rozliczenia między jednostkami, zgodnie z Zarządzeniem Nr 74/2014 Burmistrza Miasta 
Pionki z dnia 28.07.2014 roku. 
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