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Tabela hF:7ólł{J;iri3 tel./t6; 61 Ei5.r:6;?

załącznil< do informacji dodatkowej do sprawozdania finansoweg o za rok2o2o
ZmianY stanu wartoŚci Początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwatych.
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1.2 pozostałe

wa rtości
niematerialne i

p raWne

liazcrrł wartości
nicrnaIerialnc i

praWne

16.04B,B0 16.04B,B0

2i. G ru nty

(Jrunty

sta nowiące
własność
powiatu
przekazanc w
u żytkowa n ie

v,liecz, lnnynr
pcdmiotom

1, Budynki, lokaIe i

obiekty
inżynierii
lądowe.1 i

wodncj

2.tB3.I02,77 2.183.t02,77

2.3 Srodkl
tran5portu

l;2.000,0O 52.000,00

2.4 ]nnc środki
trwałe

2I4.453,47 1-7 Ą)) Jq 1,7.422,79 7.523,90 7.523,90 224.352,36

2 Razt:m środki
trwałe

2.449.556,24 1].422,79 17.422,79 7.523,90 7.523,90 2,459.455,1,3

3 środki trwałe w
b u dowie

4. zaliczki na

środl<i trwałe w
budowie
(inwestycje)

Razem
rZeczoWe

aktywa trWałe
( 2 i3+4)

2.449.556,24 !7.422,79 17.422,79 7.5ż3,90 7.523,9Q 2.459.Ą55,t3

0środka lnterwencji sowej
wK",:m;ffi,m§:,

Alicja szkiewicz
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Tabela nr 1a

oŚRODEK lNTrfi WENcJl KRYZYSOWEJ
W KO8YLNlcY

ul. Poznanska 95, 62-006 Kobylnica
NlP 77 7 3228849, Regon 302290487
t61.61 8'l50363. tel,/fax 61 8150369
e-mail: oikkobvlnica(ą]nowiat.poznan.pl

załącznik do informacjidodatkowej do sprawozdania finansoweg o za rok2020
Środki trwałe otrzYmane/Przekazane od/do innych jednostek - tabela uzupelniająca do tabeli nr 1.

N c o dple]!Jrś*aWy]!_q n J 9

L Starostwo Powiatowe w Poznaniu: 2 sztuki dezynfektorów razem o wartości: 3,628,50 z|,

ZASTĘPCA DYR
Ośrodka lnterwencji
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1.1, Licencje na

u żytkowa n ie
programów
komputerowych

1..2 po zostałe
wartości
niematerialne i

praWne

Razem wartości
niematerialne i

praWn e

0,00 0,00 0,00

2.I G ru nty

2.1,.1, Gru nty
sta nowiące
włas n ość
powiatu
przekazane w
u żytkoWa n ie

wiecz. lnnym
odmiotom

2.2 tJudynki,lokale i

ob iekty
inzynie rii

|ądowej i

wodnej

1 środki
t rź] nspO rt U

2,1I Inne środki
trviałe

0,00 3,628,50 3.628,50 0,00 0,00 3,628,50

Razem środki
trwałe

0,00 3.628,50 3.628,50 0,00 0,00 3.628,50

3 środki trwałe w
b u dowie

ą zaliczki na

środki trwałe w
budowie
(in we stycje)

Razem

rZeCZoWe

aktywa trwałe
/):?.r1\

0,00 3,628,50 3.628,50 0,00 0,00 3.628,50

o.oułlT,źf lĘGoWY
_ ilnĄź\. ,
EWeltna s/WrnsKa

Alicja B wicz

1;
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ul, Poznańska 95, 62-006 Kobylnica
i{tP 777t228849, Fiegon 30229a487'i',ą |e|.|[ax 61 8150369Tabela nr 2 -.rl1,7r,2ł. n,

załącznik do informacji dodatkowej do sprawozdania finansoweg o za rok2o2o
zmiany stanu umorzenia f amortyzacji wartości niematerialnych i p rawnych oraz rzeczowych składników majątku

ZASTĘF§A DYREKTORA
0środka Interwęncji
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Licencje na

u żytkowa n ie
programów
kom p uterowych

]"6,048,B0
16,048,80

1.1

1.2 Po zostale
wa rtości
niemateriaIne i

praWne

Razem wartości
niemateriaIne i

praWne

16.048,B0 16.04B,80

2.1, G ru nty

2.1.1- G ru nty
5ta noWiąCe

własność powiatu
przekazane w
użytkowa nie
wiecz. lnnym
podmiotom
Budynki, lokale i

obiekty inżynierii
lądowej iwodnej

594.1,46,82 54.577,57 54.577,57 648.724,39?..2

Srodki transportu 52.000.00 52.000,00
1A lnne środl<i trwałe 2o9.953,4] LB.322,79 18.322,]9 7.523,90 7,523,90 220.752,36

2 Razem środki
irwałe

856,100,29 ]2.9o0,36 ]2.900,36 7.523,90 7.523,90 921,.476,75

3 środkl trwałe rłl

bu d owie
4, ZaIiczki na środl<i

lrwałe w budowie
(inwestycje)

Razem rzeczowe
aktywa trwałe
( 2+3 +4)

B56,100,29 ]2.900,36 72.900,36 7.523,90 7,523,90 927,476,75

GŁOWłrlYrKSlĘGOWY

,*%hu{l,\*,
AltcJa szkiewlcz
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Tobela nr 2a tei.6] t]l5{i3i:: łe;./:,:;,,61 B15036§
e-maił: oik,kcb,Liłi"i irąil:]lrji,..filiii.!*;_nan.pi

zalącznik do informacji dodatkowej do sprawbzdania finansowego za rok 2o2o
ZmianY stanu umorzenia /amortyzacji wartoŚci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku

f

t ot kazanego od/do in k - tabela ąca do tabeli 2.

1,2

NJę9lptg!! 9 pla y u,qlle
1. Starostwo Powiatowe w Poznaniu: 2 sztuki dezynfektorów razem o wartości; 3.628,50 zł

ZAsTĘPCA OYREKTORA
Ośrodka lnterwencji
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grudnia

1.1 Licencje na

u zytkowa nie
programów
l<orn p uterowych

po zostałe
wa rtości
niematerialne i

praWne

Razem wartości
niematerialne i

praWne

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

2.1" G ru nty

2.1.t Gru nty
sta nowiące
własność powiatu
przekazane w
u żytkowa n ie

wiecz. lnnym
podmiotom

2.2 Budynki, Iokale i

obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

2.3 Srodki transportu

Inne środki trwałe 0,00 3.628,50 3.628,50 0,00 3,62B,50

Razem środki
trwatc

0,00 3.62B,50 3,628,50 0,00 3,628,50

3 środki trwałe w
budowie

4 zaliczki na środki
trwałe w budowie
(inwestycje)

ll Razem rzeczowe
aktywa trwałe
(2+3ł 4)

0,0 0 3,628,50 3.62B,50 0,00 3.628,50

GŁo\rilY KS]ĘGoWY
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Alicja Wlcz
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Tabela nr 3 ' ,", , ,, r];|.,lin.nl

zalącznik do informacjidodatkowej do sprawozdania finansowego za rok2o2o

kwota wyp|aconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

wyje_śrlcąle

1, ŁąCZna kwota wypłat brutto z tytułu umów zlecenie w roku 2020 wyniosła - 4,850,00 zł. - umowytylko z
pracownil<atni obcymi

2. Sl<ładki ZUS pracodawcy od umów zlecenie wraz z funduszem płac wyniosły 954,01zł.

3. Umowy zlecenie nie stanowią Świadczeń pracowniczych i nie zostały ujęte w tabeli nr 3

4,. W wicrsztl pierwszym -,,wynagrodzenia pracowników wrazZe składkami" ujęte zostały również składki ZUS w kwocie
39,520,01 zł., które zwrócono na l<onto OŚrodl<a lnterwencji Kryzysowejw dniu 08,10,2020r, na podstawie wniosku o
oTo. pubIiczną w związku z trwającą pandemią.

PCA DYREKTORAGŁo)A/NY x$Ęcovw

,$J,_*ó"*
ZASTĘ

Ośrodka

Alicja

lnterwencji

wicz

L.p Rodzaj wypłaconych świadczeń Kwota wypłaconych świadczeń

1. Wynagrodze nia pracownil<ów wraz ze składkami 480.589,83

2 Nagrody 30.860,88

3 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36.327,43

4, Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop 0

5 Wyptacone odprawy emerytalne 0

Razem 547,778,t4



Tabela nr 4

0S!l0DEK !FJT[itl,,lji:tiCJl l{ftYZYSOWEj
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Arkusz wzajemnych rozliczeń -

Załącznlk nr 2
Do Uchwały nr 88/2Q!5
Zarządu Powiatu w Poznaniu
z dnia26 stycznia 2015r.

2

Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytulu należności i zobowi ązań - wyłączenia do bilansu

Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu przychodów i kosztów -
wyłączenia do rachunku zysków i strat

wyłączenia do zestawienia zmian w fund jednostki

ZASTĘPCA DYR
Ośrodka lnterwencji

LK"|"Oi{,
K

nl

Lp. Nazwa jednostki

organizacyjnej

przedmiot

wyłączenia

Kwota wyłączenia Pozycja bilansu

Należności Zobowiązania

I
Ośrodek Wspomagania

11odziny w Kobylnicy

Nota za zużycie
gazu W m-cu.

xn.2020
2 984,68 Pasywa /D /ll /1"

Nota za zużycie

Wody i

odprowadzenie
ścieków 2020

667,99

RAzEM 3.652,67

Kwota wyłączeniaLp Nazwa jednostki
organizacyjnej

przedmiot

wyłączenia
Przychody Koszty

Pozycja
rachunku

zysków i strat
Zużycie materiałów

i energii
2Ą.793,28 Bll1, Ośrodek Wspomagania

Rodziny w Kobylnicy

Usługi obce 5.56]_,75 B lll

2 starostwo powiatowe w
Pozna n i u

Opłata za trwały
zarząd

3 604,82 BlV

RAzEM 33.959,85

Lp. Nazwa jednostki
organizacyjnej

przedmiot

wyłączenia
Kwota czenia Pozycja w

zestawieniu
zmian w
funduszu
jednostki

Zwiększenia
funduszu

Zmniejszenia
funduszu

1 Ośrodek Wspomagania
Rodziny w Kobylnicy

Zużycie materiałów,
energii, wody, gazu

i usług obcych

29.886,47 l1,.2

2 starostwo powiatowe w
Poznaniu

opłata za trwały
zarząd

3 604,82

RAZEM 33.491,29

619yrlflY K§IRGoWY

.*"Hd#,iy,
Alicja aszkiewicz



0ŚRODEK lNTIRWENOJl KRYZYSOWEJ
W KOBYLNlcY
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załącznik do informacji dodatkowej do sprawozdania finansoweg o za rok 2o2o

przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie

uł xeK*:EtJ#}_i*:o*
LWellna s/WnsKa

soWej
wKo

Alicja szkiewicz

L.p. Wyszczególnienie charakter zdarzenia kwota zdarzenia
I Przych o charakterze nadz
I Zwoln ienie na wniosek płatnika składek z

opłacania nalezności z tytułu składek ZUS
za m-ce marzec-kwiecień-maj 2O2O
pozostałe przychody ope racyjne

39.528,05

raZem 39.528,05
ll o charakterze

raZ

ZAST ORH
Ośrodka

Ustawa zdnia2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i

zwalczaniem COV|D-19, innych
chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz.U, z 2O2Or,
poz,374, z poźn.z,.|


