
Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej Załącznik Nr 3

Dom Pomocy Społecznej Łódź ul. Dojazdowa 5/7                                                      do Zasad

1 Wartości niematerialne i prawne

2 Grunty

3

Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 

przekazane w uzytkowanie wieczyste innym podmiotom

4  Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 30.11.2019

5 Urządzenia techniczne i maszyny 30.11.2019

6 Środki transportu 30.11.2019

7  Inne środki trwałe 30.11.2019

8 Środki trwałe w budowie (inwestycje)

9  Zaliczki na środki trwałe w budowie ( inwestycje)

10  Należności długoterminowe

11 Akcje i udziały

12  Inne papiery wartościowe

13  Inne długoterminowe aktywa finansowe

14  Wartość mienia zlikwidowanych jednostek

15 Materiały

17 Półprodukty i produkty w toku

18 Produkty gotowe

19 Towary

20  Należności z tytułu dostaw i usług 31.12.2019

21 Należności od budżetów 31.12.2019

22 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

23 Pozostałe należności

24  Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe

25 Rozliczenia z tytułu środków na dochody budżetowe

26 Środki pieniężne w kasie 31.12.2019

27 Środki pieniężne na rachunkach bankowych 31.12.2019

28 Środki pieniężnepanstwowego funduszu celowego

29 Inne środki pieniężne

30 Akcje lub udziały

31 Inne papiery wartościowe

32  Rozliczenia międzyokresowe

33 Wynik finansowy netto (+,-)

34 Fundusz jednostki

35 Wynik finansowy netto (+,-)

36 Odpisy z wyniku finansowego (nadwyzka środków obrotowych) (-)

37 Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek

38 Państwowe fundusze celowe

39 Zobowiązania długoterminowe

40 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

41 Zobowiązania wobec budżetów 31.12.2019

42 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 31.12.2019

43 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 31.12.2019

44  Pozostałe zobowiązania

45 Sumy obce (depozytowe,zabezpieczenia wykonania umów) 31.12.2019

46 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 31.12.2019

47  Inne fundusze

48 Rezerwy na zobowiązania

49 Rozliczenia międzyokresowe 31.12.2019

* niepotrzebne skreslić

(główny księgowy)                  (rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Stępień                             2020.02.28                                                      Zenobia Hofman

(kierownik jednostki/jednostki 

obsługującej,komórki organizacyjnej )*

uzgodnienie sald

uzgodnienie sald

uzgodnienie sald

potwierdzenie sald

uzgodnienie sald

uzgodnienie sald

uzgodnienie sald

spis z natury

uzgodnienie sald

uzgodnienie sald

uzgodnienie sald

spis z natury 30.11.2019

spis z natury

spis z natury 

spis z natury

spis z natury

Informacja w zakresie inwentaryzacji składników majątkowych

Oświadczam, że w jednostce/komórce przeprowadzono inwentaryzację metodami i na dzień przedstawiony w poniższej tabeli:

Lp. Aktywa i pasywa Metoda inwentaryzacji

Dzień, na który została 

przeprowadzona 

inwentaryzacja



Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

AKTYWA 2019 w tym odsetki

A. Aktywa trwałe 0

II. Rzeczowe aktywa trwałe

1. Środki trwałe 

z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem 

łącznym/bilansem skonsolidowanym*

………………………………………………………………………………

2. Środki trwałe w budowie ( inwestycje)

z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem 

łącznym/bilansem skonsolidowanym*

………………………………………………………………………………

III. Należności długoterminowe

z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem 

łącznym/bilansem skonsolidowanym*

………………………………………………………………………………

B. Aktywa obrotowe 0

II. Należności krótkoterminowe

1. Należności z tytułu dostaw i usług

z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem 

łącznym/bilansem skonsolidowanym*

………………………………………………………………………………

2. Należności od budżetów

z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem 

łącznym/bilansem skonsolidowanym*

………………………………………………………………………………

4. Pozostałe należności 

z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem 

łącznym/bilansem skonsolidowanym*

………………………………………………………………………………

5.

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z 

tytułu dochodów budżetowych

z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem 

łącznym/bilansem skonsolidowanym*

………………………………………………………………………………

IV. Rozliczenia międzyokresowe 

z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem 

łącznym/bilansem skonsolidowanym*

………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreslić 

(główny księgowy)                              (rok, miesiąc, dzień)         (kierownik jednostki/jednostki  obsługującej 

                                                                                                      komórki organizacyjnej) *

Załącznik Nr 4a

do Zasad

Wyłączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych należności 

oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze

Agnieszka Stępień                           2020.02.28               Zenobia Hofman



Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

P A S Y W A Rok 2019 w tym odsetki

I. Zobowiązania długoterminowe

II. Zobowiązania krótkoterminowe

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem 

łącznym/bilansem skonsolidowanym*

…………………………………………………

2. Zobowiązania wobec budżetów 0,00

z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem 

łącznym/bilansem skonsolidowanym*

UMŁ Wydział Finansowy - odpady segregowane 0

5. Pozostałe zobowiązania

z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem 

łącznym/bilansem skonsolidowanym*

………………………………………………………

7.

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z 

tytułu dochodów budżetowych

z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem 

łącznym/bilansem skonsolidowanym*

…………………………………………………

IV. Rozliczenia międzyokresowe

z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem 

łącznym/bilansem skonsolidowanym*

…………………………………………………

* niepotrzebne skreslić 

Załącznik Nr 4b

do Zasad

Wyłączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych zobowiązań 

oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze

(główny księgowy)                              (rok, miesiąc, dzień)         (kierownik jednostki/jednostki  obsługującej 

                                                                                                      komórki organizacyjnej) *

Agnieszka Stępień                                 2020.02.28                              Zenobia Hofman



Nazwa jednostki / komórki organizacyjnej

Rok 2019 ew.podatek VAT

A.

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

IV.

V.

VI.

B. 38 530,60

II.

III. 0,00

0,00

IV. 38 530,60

18 189,00

8 973,60

11 348,00

20,00

VII.

VIII.

IX.

X.

D.

II.

III.

E.

II.

G.

II.

H.

I.

* niepotrzebne skreślić 

(główny księgowy)                      (rok, miesiąc, dzień)                        (kierownik jednostki/jednostki obsługującej,

Koszty finansowe

Pozostałe koszty operacyjne

 z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym

Odsetki

 z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym

……………………………………………………………………………

          Agnieszka Stępień                            2020.02.28                                              Zenobia Hofman

……………………………………………………………………………

Przychody finansowe

Odsetki

 z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Inne przychody operacyjne

 z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym

……………………………………………………………………………

Pozostałe koszty operacyjne

 z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym

……………………………………………………………………………

Inne świadczenia finansowane z budżetu

 z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym

……………………………………………………………………………

Pozostale obciążenia

 z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym

……………………………………………………………………………

Pozostałe przychody operacyjne

Dotacje

 z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym

 z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym

……………………………………………………………………………

Koszty działalności operacyjnej

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

 z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym

                                                                                                                             komórki organizacyjnej)*

 z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

 z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym

……………………………………………………………………………

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

……………………………………………………………………………

Usługi obce

 z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym

Zarząd Dróg i Transportu - karta parkingowa

UMŁ Wydział Finansowy - koszty zarządu

Pozostałe koszty rodzajowe

 z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym

……………………………………………………………………………

Podatki i opłaty

 z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym

UMŁ Wydział Finansowy - odpady segregowane

UMŁ Wydział Finansowy - podatek od nieruchomości

UMŁ Mwydział Transportu- opłata skarbowa

Załącznik Nr 4c

do Zasad

Wyłączenia do sprawozdania łącznego - wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu 

operacji dokonywanych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym
Wyszczególnienie

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Zużycie materiałów i energii

……………………………………………………………………………

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

 z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym

……………………………………………………………………………



Nazwa jednostki / komórki organizacyjnej Załącznik Nr 4d

do Zasad

Rok 2019

1.

1.2. 38 530,60

20,00
18 189,00
8 973,60

11 348,00

1.4.

1.6.

1.7.

1.10.

2.

2.2.

2.4.

2.6.

2.7.

2.9.

* niepotrzebne skreślić 

  (główny księgowy)              (rok, miesiąc, dzień)  (kierownik jednostki/jednostki obsługującej, 

                                                                                     komórki organizacyjnej) *

 z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym

……………………………………………………………………

Inne zmniejszenia

 z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym

……………………………………………………………………

Agnieszka Stępień            2020.02.28        Zenobia Hofman

Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek

……………………………………………………………………

Zmniejszenia funduszu jednostki 

Zrealizowane dochody budżetowe

 z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym

……………………………………………………………………

Dotacje i środki na inwestycje

 z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym

……………………………………………………………………

 z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym……………………………………………………………………

……………………..

 z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym

UML Wydział Transportu- opłata skarbowa

Środki na inwestycje
 z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym

……………………………………………………………………

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie 

oraz wartości niematerialne i prawne

 z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym

UMŁ Wydział Finansowy - koszty zarządu 

Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek
 z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym

……………………………………………………………………

Inne zwiększenia

 z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków 

trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości 

niematerialnych i prawnych

UMŁ Wydział Finansowy - podatek od nieruchomości
UMŁ Wydział Finansowy - odpady segregowane

Wyłączenia do sprawozdania łącznego - wykaz wzajemnych zwiększeń i zmniejszeń 

wykazanych w zestawieniu zmian w funduszu 
Wyszczególnienie

Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Zrealizowane wydatki budżetowe



Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej Załącznik Nr 4e

do Zasad

Lp. Nazwa kontrahenta
Nr dowodu 

źródłowego

Data dowodu 

źródłowego
Kwota 

pozycja w 

bilansie
dodatkowe informacje

nie dotyczy

0

Lp. Nazwa kontrahenta
Nr dowodu 

źródłowego

Data dowodu 

źródłowego
Kwota 

pozycja w 

bilansie
dodatkowe informacje

nie dotyczy

0

* niepotrzebne skreślić 
Agnieszka Stępieńj                                            2020.02.28

(główny księgowy)   (rok, miesiąc, dzień) 

       komórki organizacyjnej) *

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charkterze wykazanychw bilansie,                          

a nieuzgodnionych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym *

NALEŻNOŚCI

ZOBOWIĄZANIA

Zenobia Hofman

(kierownik jednostki/jednostki obsługującej



Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej Załącznik Nr 4f

do Zasad

Lp. Nazwa kontrahenta
Nr dowodu 

źródłowego

Data dowodu 

źródłowego
Kwota 

pozycja w rachunku 

zysków  i strat
dodatkowe informacje

0

NIE DOTYCZY

Lp. Nazwa kontrahenta
Nr dowodu 

źródłowego

Data dowodu 

źródłowego
Kwota 

pozycja w rachunku 

zysków i strat
dodatkowe informacje

NIE DOTYCZY 0

* niepotrzebne skreslić

Agnieszka Stępień         28.02.2020

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)
komórki organizacyjnej) *
(kierownik jednostki/jednostki obsługującej

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów  wykazanych w rachunku zysków i strat, a nieuzgodnionych między podmiotami objętymi 

sprawozdaniem łącznym

PRZYCHODY

KOSZTY

Zenobia Hofman



Nazwa jednostki / komórki organizacyjnej Załącznik Nr 4g

do Zasad

Lp. Nazwa kontrahenta Nr dowodu źródłowego
Data dowodu 

źródłowego
Kwota 

pozycja w 

zestawieniu zmian 

w funduszu

dodatkowe informacje

NIE DOTYCZY 0

Lp. Nazwa kontrahenta Nr dowodu źródłowego
Data dowodu 

źródłowego
Kwota 

pozycja w 

zestawieniu zmian 

w funduszu

dodatkowe informacje

NIE DOTYCZY 0

Agnieszka Stępień 28.02.2020 Zenobia Hofman

(główny księgowy)                               (rok, miesiąc, dzień)

* niepotrzebne skreslić

komórki organizacyjnej) *

Wykaz wzajemnch dochodów i wydatków  wykazanych w zestawieniu zmian w funduszu  a nieuzgodnionych między  podmiotami 

objętymi sprawozdaniem łącznym

DOCHODY

WYDATKI

(kierownik jednostki/jednostki obsługującej



Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej Załącznik Nr 12

do Zasad

Oświadczenie Kierownika Jednostki/Komórki organizacyjnej

dotyczy: danych do informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Łodzi

 za okres od 1 stycznia 2019.do 31 grudnia 2019 roku

Oświadczam,że:

1) Dane do Informacji o stanie mienia komunalnego  za rok 20……..2019

          Zenobia Hofman

sporządzone  zostały  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa, na podstawie ksiąg 

rachunkowych   zawierających   wszystkie   operacje   gospodarcze,   dotyczące  okresu 

sprawozdawczego,   udokumentowane   dowodami   księgowymi.

2) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość         

i rzetelność przedkładanych danych  do  Informacji  o stanie  mienia  komunalnego  Miasta      

Łodzi zgodnie  z  udokumentowanymi  dowodami  księgowymi  i  księgami  rachunkowymi.

Agnieszka Stępień 28.02.2020

Kierownik jednostki/komórki 

organizacyjnej



Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej Załącznik Nr 13

Dom Pomocy Społecznej Łódź ul. Dojazdowa 5/7 do Zasad

Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie

NIE DOTYCZY

w pełnych złotych

Lp. Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie
Rodzaj 

wartości

Stan na 

01.01.2018r.

Stan na 

31.12.2018.r.

"+" - zwięk. 

"-" - zmn.                  
1 2 3 4 5 6

brutto 0

netto 0

brutto 0

netto 0

brutto 0

netto 0

brutto 0

netto 0

brutto 0

netto 0

brutto 0

netto 0

brutto 0

netto 0

brutto 0

netto 0

brutto 0

netto 0

brutto 0

netto 0

RAZEM brutto 0 0 0

netto 0 0 0

Agnieszka Stępień

podpis i pieczęć

osoby sporządzajacej Kierownika jednostki/komórki organizacyjnej

28.02.2020 Zenobia Hofman

Data podpis i pieczęć



Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej Załącznik Nr 14   

do Zasad

Majątek oddany w dzierżawę i najem NIE DOTYCZY

Rodzaj

wartości
stan na dzień 01.01.2019 …..r. stan na dzień 31.12. 2019…..r.

"+" - zwięk. 

"-" - zmn.                  

2 3 4 5

brutto 0

netto 0

brutto 0

netto 0

brutto 0

netto 0

brutto 0

netto 0

brutto 0

netto 0

brutto 0

netto 0

brutto 0

netto 0

brutto 0 0 0

netto 0 0 0

Teresa Czekaj                                                              2019.02.28                                                                                       28.02.2020 Agnieszka Stępień Zenobia Hofman

podpis i pieczęć Gł. Księgowy podpis i pieczęć

osoby sporządzającej

 Kierownika jednostki/komórki 

organizacyjnej

środki transportu

inne środki trwałe i wyposażenie

II. Wartości niematerialne i prawne

RAZEM

Wyszczególnienie

1

I. Rzeczowe aktywa trwałe

grunty

budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej 

urządzenia techniczne i maszyny



Nazwa Jednostki/komórki organizacyjnej Załącznik Nr 15 

 do Zasad

Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych 

praw majątkowych

w pełnych złotych

L.p. Treść

Dochody uzyskane                                                                                                                                                                                                                                                                   

w okresie  01.0.12019r. - 

31.12.2019.....r.                                                                                                                                                                                                                     

*           

Należności                                                                                 

wg stanu na dzień 31.12.2019r.                                                                                                                

*

1 2 3 4

1 sprzedaż nieruchomości 

2

sprzedaż lokali w domach 

mieszkalnych oraz gruntów z nimi 

związanych

3 sprzedaż garaży

4
sprzedaż lokali użytkowych oraz 

gruntów z nimi zwiazanych

5 wieczyste użytkowanie

6 dzierżawa 

7 najem

8

przekształcenie użytkowania 

wieczystego w prawo własności i 

sprzedaży gruntów

9 odpłatne nabycie prawa własności

10
inne ogółem w tym: 

- opłaty adiacenckie

- opłaty planistyczne

- służebność

- trwały zarząd

- zwrot bonifikat

- spadki, kary, i odszkodowania

11
czynsze z lokali komunalnych i 

użytkowych

12 dywidendy

13
parkowanie pojazdów i zajęcie 

pasa drogowego

14 zbycie praw majątkowych

15 pozostałe                                           731,70

OGÓŁEM 731,70 0

* zgodne ze sprawozdaniem Rb - 27S i Rb-34S (Rb-34S dotyczy tylko placówek oświaty)

Agnieszka Stępień                                      2019.02.28                   Zenobia Hofman26.03.2019 Zenobia Hofman

podpis i pieczęć                         Data

osoby sporzadzającej

podpis i pieczęć           Kierownika 

jednostki/komórki organizacyjnej


