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Akt}ea stan na początel( roku stan na koniec loku Pasywa stan na początek roku stan na koniec roku

A. Aktywa tNałe
1 452 605,13 1 792 028.6

\. Fundusze
490 368.21 722 256.18

l, Warlości niemateia!ne i plawne
192 266,22 125 536,2e

Fundusz jednostki
11 647 157.0i 12 748 801 ,oE

ll. Rżeczowe aktywa truałe
1 260 338.91 1 666 492,35

Wynik finansowy netto (+, -) ,11 156 788,8( 12026 544,9C

1. srodki tfueł6
1 260 338,9] 1 666 492,35

Zysk netto (+)

I 1 Grunly
0.00 0.0c

stlata netto c)
1 1 156 788,8( -12 026 544,9c

1,1,1 Grunly stanowiące Wlasnośój,s,t,,
pEekazane W użytkowańie Wieczysie innym
podmiotom

0,00 0,00
lll. odpisy ż wyniku 

'inansowego(nadwyżka środków obrotowych) (' 0.0( 0,0(

1,2, Budynki, lokaie oU e\Iy lnżynieril lądowej 
^ ^^

l wodnej U'UU 0,0c
V. Fundusż mienia żlikwidowanych
ednostek 0,0( 0,0C

l,3. Uu ądzenia lechniczne i masżyny
147 905,24 1 55 955,8l

].F placóWek
0,0( 0,0C

4 Srodki transpodu
918 809"l4 ^^ 

C. Pańsiwowe fundusże celowe
I Jb4 J/o,9J 0,0( 0.0(

1 93 624,53 146 159,59
D, Zobowiązania i rezeMy na

1 067 1oo 62 1172794.27
2. srodki lfuale w budowie (inwestycje)

0,00 0,0c
zobowiązania długotermino

0,0c 0,0(

3. zaliczki na środki tMałe w budowie
0,00 0,o0 i 

ll. zobowiązania krótkoterminowe
1 066 978,82 1 172794,27

lłl_ Należności długorerninowe
0,00 0,00

Zobowiążania z lylułu doslaw i usług
10 380,27 14 546,4r

V, Długoterminowe aKywa finansowe
0,00 0,00

zobowiązania Wobec budżetów
1 00 799.0c 1 10 615,0c

Akcie i udziały
0,00 0,0c

3. Zobowiązania z t!,lułu
nnych śWiadczeń 480 605,21 540 2o7,7!

2, lnne papiery Warlośaiowe
0.00 0,0c

zobowiążania ż tylułu Wynaglodzeń
370 377,7a 394 452,0ę

3, lnne długoterminoye aklywa finansowe
0,00 3,0a

j. Pozoslal9 zobowiązania
2 308,3( 11215,87

v. wańość mienia zlikwidowanych
iednostek 0.00 n nn 6 St:mv o5ce ldepo7yiowe zabeźpiecżenie

','" Wtronan a !mow) 0,0( 0,0(

B, AklYWa ob.tovle ,! 04 863 70
. . . _ _ f. Rożl czenia z lytułU ślodkow na wydal\i

'l 03 02 1 ,84 o,ożetowe z ty,ru oochooow bLdżelowych 0,0( 0,0c

l. zapasy

i 0,c0
8, Fundusze specjalne

0,0c 102 508,2( 101 757.11

Maleliał} I ooo _ , _ 8, ] Zakładow Fundusz ŚWladczeń
0,UU Soc;alnycn 1 02 508,2s 101 757.11

Półprodukty i produktywloku 
0 0o

8,2, lnne fundusże
U,UU 0,0( 0.0c

3 Produkiy qotowe
0,00 o,0_ 

|Il, ReżemJy na żobowiążania
0,0(

4 ToWary
0,00 0,o0 

lV. Rozliczenia mięC]zyokrcsowe
121,8t 0,0c

ll. Należńości i.ótkoierminowe
73 462,4 77 764,7 3

l. Należności z l}łtr;u doslaw i usłuq 0,00 0 Otl

Należności od b!dżetóW
0,0c 0,ca

3. Należrcści ż tńułu lbezpieczeń i innych 
o,oo 0,a

pozostałe należności
73 462,4 77 76,4,72

5, Rozliczeni3 ż 1),,1ułu ślodKóW na Wydalki
budżeloweizt}lUłUdochodóWbudżetowych , ooo 0,00

l|l.Krótkoterminoweaktywafinansowe 
31 4o1,29 25 257.11

środki pieniężne W kas]e
0,00 0,00

2- Środki pieniężne na lachunkach
bankowch 31 401,29 25 257,11

3. srodki pienieźne pańslwowego funduszu
celowego 0,00 0,00

lnne śrcdki pienięźne
0,00 0,00

Akcje lub udziai^y
U,0c 0,0U

]nne papiery wa.lościowe
0,0! c.Oł,

lnn9 klótkotermjnowe akl}va f inansowe
0,00 0,00

, Rozliczetia międżJókresotve 0,00 0,0c l

1 557 468,83 1 895 050,45 suma pasywówsuma aktywów 1 557 1 895 050,45

zozz-osJ&
rok, miesiąc, dzień

k
rgil*"y'kliis""^/l



Nązwa l _adrs ]edno§tki"
§prańzdbwżej ,, : ,11, 1i

Rachunek zysków i stratjednostki
(wariant porównawczy)

sporządzonv na dzień 31,12.2021r,
\EqUl\,

Stan na konibc]ró*f]:
poprzedniego

:.: słirri; :ńa:łóń'iećjiłxtr, .':

bieżącego
A, Przychody netto z podstawowei działalności ooeracvinei 532,45 1299,77

Przychody netto ze sprzedażV produktów 0,00 0,00
ll Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wańość dodatnia,

zmniejszenie - wańośc uiemna) 0,00 0,00lll, Koszt wytworzen|a produktów na własne potrzebv iednostki 0,00 0,00
lV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00

Dotacje na finansowanie działalności podstawowei 0,00 0,00
Vl Przychody z tytułu dochodów budzetowych 532,45 1299,77
B. koszty działalności operacvi nei 11 159 073.97 12 048 939.62

Amortvzacia 341794,26 389 099,92
ll Zużycie materiałów i enerqii 690 632,91 690 638,0Clll Usługi obce 527 455,4a 580 677,99
lV, Podatki i opłaty 15 857,61 73 634,40V. Wynagrodzenia 7 461 099,52 8149 820.5Ą
Vl Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 2 047 780,83 2 094 130,91Vll, Pozostałe koszty rodzaiowe 74 453,44 70 937,86
Vlll. Wańość spzedanych towarów i materiałów 0,0c 0,00
X lnne świadczenia finansowane z budżetu 0,0c 0,00X. Pozostałe obciązenia 0,0C 0,0c
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) _11 158 541,52 -12 047 639,85
D. Pozostałe przychody operacyjne 7 332,91 22 950,88

zysK ze zbycia niefinansowych aktywów tnłałych U,UU l z lv,5ż
Dotacje 0,00 0,0C

lll lnne przychody operacyjne 7 332,91 11 731,36
E. Pozostałe koszty operacyjne 5 582,31 1 856,00

Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych
samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek
budzetowych oromadzonvch na wdzielonvm rachunku 0,00 0,00

ll Pozostałe koszty operacyjne 5 582,31 1 856,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) _11 156 790,92 -12 026 544,97
G. Przychody finansowe 2,06 0,07

Dywidendy i udziały w zyskach 0,0c 0,00
ll Odsetki 2,0e 0,07
lll lnne 0,0c 0,00
H. Koszty finansowe 0,00 0,00
I Odsetki 0,0C 0,0c
I lnne 0,00 0,0c
l Zysk (strata) brutto (F+G-H) -11 156 788,86 -12 026 544,90
J. Podatek dochodowv 0,00 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie

straty) 0,00 0.00
L. Zysk (strata) netto (l-J-K) _11 156 788,86 -12 026 544,90

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)
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Nazwa i adres jednostki
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zestawienie zmian
J,bK:\ w funduszu jednostki
l"l

l.łacloiva 11

2,3r]5 98,,{2
B':]3 sporządzony na dzień 31.'12-2021 r.

\dresat

Jrząd Miejs}
ll. słonimskl
t5-950 Biały

[,ąo'*|
!l t

affito&E- 3 0

jREGló}łiri :\l,Y,

stan na koniec roku
poprzedniego

stan na koniec roku

bieżącego

l. Fundusz iednostki na początek okresu (BO) 11 195 692,82 11 647 157,o7

,| Zwiększenia funduszu (z tytułu) 11 664 613,99 13 o12159,87

1,1 Zysk bilansowy za rok ubiegły

1,2 Zr ealizow ane wyd atki budżetowe 11 145 837.94 12283 636,47

,1.3. Zr ealizow ane płatn ości ze środ ków e u ropej s kich

1.4. Środki na inwestycje 303 B49,13 72B 523,40

1.5. Aktualizacja wyceny środkow trwałych

1.6
Nieodpłatnie otrzymane środki tnvałe i środki trwałe w budowie oraz

wańości niematerialne i prawne 214 926,92

1,7. nktvwa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

1.8. Ąktywa otrzymane w ramach centralnego zaopalrzenia

,t,9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

1.10. lnne zwiększenia

2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 11 213149,74 ,1,1 910 515.86

2.1 Strata za rok ubiegły 10 901 187 ,40 11 156 788,86

2.2. Zr ealizow ane doch ody b u dżetowe 8113,21 25 203.60

Z".3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

2,4 Dotacje iśrodki na inwestycje 303 849,13 728 523,40

2,5. Ąktualizacja środków trwałych

2.6.
ekazanych środków trwałych i

śrnrlków trwałvch w budowie oraz wańości niematerialnych i prawnych

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

2.8 Ąktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

2.9. lnne zmniejszenia

ll Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 11 647 157.07 12748 801,08

lll. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) - ,l1 156 788,86 12 026 544,90

1. zysk netto (+)

ż. strata netto (-) 1 1 156 788,86 12 026 544,90

3. nadwyżka środków obrotowych

lV. Fundusz (ll +,- lll) 490 368,21 722 256,18

2022 -B;79
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)
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lNFORMACJA DODATKOWA

Dnia

Zał4czniki szt.

Nr, reiestiil

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: Straż Miejska

I

1.1 nazwę jednostki

straż Mieiska w Biafumstoku
1.2 ;iedzibę iędnostki

l5-399 Bialystok, ul. SkIadowa l l

1.3 adres iednostki
15-399 Białvstok" ul. Składowa l 1

1.4 oodstawowv nrzedmiot działalności iednostki

Straż Miejska w BiaĘmstoku realizuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego
wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego oraz innę zadania określone w statucie
stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVII/165/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia24
września 2007 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Straż Miejska w
BiaĘmstoku oraz nadania jej statutu i regulaminu, zmienionej uchwałą Nr XXIX1341l08 z
dnia 19 Qzerwca 2008 r. i uchwałą Nr LIl645/10 z dnia21 stycznia 20l0 r,

2. wskazanie okręsu obiętego sprawozdaniem

za okres od 01.0l .202I r - do 3 1 .|2.2021 r

J. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych, sprawozdanie przedstawia tylko
dane Strał Mieiskiei w Białymstoku.

4.
omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i
pasyłvów (także amorty zacji)

Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku
kalendarzowego. Okresami sprawozdawczymi sąposzczególne miesiące, kwartały,
półrocze w roku obrotowym i koniec roku.
Zakładowy plan kont: wykaz kont księgi głównej , przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej
zostały ujęte w polityce rachunkowości StraĄ Miejskiej w Białymstoku stanowiącej
załącznik do Zarządzenia Nr 8/20l6 Komendanta StraĄ Miejskiej w Białymstoku z dnia
29 czerwca2016 r. (zpóźn. zm.). Księgi rachunkowe prowadzone sąprzy zastosowaniu
technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - w zależności od tego w jaki sposób
zostały przyjętę, wycenia się według: ceny nabycia lub ceny zakupu, wartości godziwej, w
wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w sposób nieodpłatny lub w cenie rynkowej,
w wartości ewidencyjnej określonej w PT. Na dzień bilansowy środki trwałę oraz wartości
niematerialne i prawne są wyceniane w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów
umorzeniowych ustalonych na dzięń bilansowy. IJmarza się jednorazowo i w całości
zalicza się w kosźy w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak
odzież, umundurowanie, meble, dyrłany orazpozostałe środki trwałe iwartości
niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł.Przy usta|aniu stawek
amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku
dochodowym od osób prawnych.
W jednostce przyjęta jest metoda liniowa amoftyzacji dla wszystkich środków trwałych.
Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosźów
pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.
Aktywa pienięzne na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej. Nalezności
krótko i długoterminowe oraz zobowiązania ujmuje się w księgach według wartości
nomina|nej wraz z naliczonymi odsetkami. Należności na dzień bilansowy ujmuje się w
wartości netto tj. po dokonaniu odpisów aktualizujących.

5. inne informacie
nie dotyczy



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.1

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwaĘch, wartości
niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktyrłów 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

O11 - Środki trwałe

Bo 4 003 442,61

7,w 760 679,29

ZM 270 440,99

BZ 4 493 680,9l

O13 - Pozostałe środki trwałe

Bo 549 509,08

Zw 78 731.79

ZM 12 021,38

BZ 616 2l9,49

O14 - Zbiory biblioteczne

Bo
7,w

ZM

BZ 0,00

C)l6 - Dobra kulturv

Bo 0o00

Zw

ZM

BZ 0,00

O20 - Wartosci niematerialne i prawne

Bo 676 428,12

Zw 5 488,14

ZM 0,00

BZ 681916,26

O80 - Inwestycje rozpoczęte

Bo 0o00

Zw 0.00

ZM 0,00

BZ 0,00

07l - Umorzenie śr.trwałych oraz wartosci niemat.i prawnych

Bo 3 103 086,28

Zw 42l255,8l

ZM 270 440,99

BZ 3 253 901,10

07ż - Umorzenie pozostałych śr.trw.wart.niemat.i prawnych



/
Bo 673 ó88,40

Zw 84 219.93

ZM 12 021,38

BZ 745 886,95

I.2.
aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka
dysponu.|e takimi informaciami
nle dotyczy 0,00

l .3.

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktyrvów
trwaĘch odrębnie dla długoterminowych aktyrvów niefinansowych oraz długoterminowych
aktyrvów finansowych
nie dotyczy 0,00

1.4 wartość gruntów uz]łkowanych wieczyścię
nie dotyczy 0,0c

l .5.

wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym ztlułu umów
leasingu

nie dotyczy 0.00

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

nie dotyczy 0,00

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)

nie dotyczy 0,00

290 - odpisy aktualizujace należności

N9

-l
,- qJ
Y.N

tN!
q)

z

Bo 0o00

zwiększenia 0.00

wykorzystanie 0,00

rozwlązanrc 0,00

B2 0,00

.-9aź
,§E
.E6JzE
:bo

Bo 0,00

zwiększenia 0,00

wykorzystanie 0,00

rozwlązanrc 0,00

BZ

€)

óo

j: li

zó

Bo 0,00

zwiększenia 0,0C

wykorzystanie 0,0C



q€ rozwlązanlę 0,00

87 0,00

9 >}
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Bo 0,00

zwiększenie 0,00

wykorzystanie 0,00

rozwl.van|ę 0,00

BZ 0,00

ś{V"
łś
Yę

Bo 0,00

zwiększenia 0,00

wykorzystanie 0,00

rozwiązanie 0,00

BZ 0,00

1.8.
danę o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego,
zwi ększeniach, wykorzysta niu, r orw iązaniu i stan ie końcowym

nie dotyczy 0.00

1.9.
podział zobowiązań długoterminowych o pozostaŁym od dnia bilansowego,
przewidwvanvm umowa lub wynikaiacym z innego t\tułu prawnego, okresie spłaty:

a) oowvżei l roku do 3 lat

nie dotyczy 0.00

b) oowvżei 3do5lat
nie dotvczl 0,00

c) nowvżei 5 lat

nie dotvczv 0,00

1.10.

kwotę zobowiązań w sy.tuacji gdy jednostka

przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a

to leasing finansowy lub zwrotny z podzialem
finansowego lub leasingu zwrotnego

kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z
według przepisów o rachunkowości byłby
na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu

nie dotvczv 0,00

1.11
łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątkujednostki ze wskazaniem charakteru

i formv tych zabezoleczeń
nie dotvczy 0,00

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

nie dotvczv 0,00

1.13.

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę

czynny ch rozliczeń m iędzyokresowych kosztów stanowiących roźmicę m iędzy wartością

otrzymanych finansowych składników aktyrłów a zobowiąz,aniem zapłaty za nie

rozliczenia czynne 0.00

rozliczenia bierne 0,00

I.14. łączną kwotę otrzymanych przezjednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

nie dotyczv 0,00



1 ,15. kwote wvołaconvch środków oienieżnvch na świadczenia oracownicze
wynagrodzenia 7 223 811.23

dodatkowe wvnasrodzenie roczne 5l0 069,39
odorawv emervtalne i rentowe 98 l58,62

nagrodv iubileuszowe 203 402.51

ękwiwalent za urlop 5 622,09
lnne 1 773 822,84

razem 9 8l4 886,68

1.16. innę informacie
nie dotvczl 0,00

ż.
2.1 wysokość odpisów aktualizuiacvch wartość zapasów

nie dotvczv 0,00

2.2.
kosź wltworzenia środków trwaĘch w budowie, w tym odsetki oraz różnicę kursowe,
które powiększyĘ kosź wytworzenia środków trwaĘch w budowie w roku obrotowym

nie dotvczv 0.00

^!..J .
kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosźów onadzwyczajne1
wartości lub którę wystapiły incydęntalnie

nię dotyczv 0,00

2.4.
informację o kwocie nalężności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe
podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazl.wanych w
sorawozdaniu z wvkonania olanu dochodów budżetowvch
nie dotvczv 0,00

ż.5. lnne informacie
nie dotvczv 0.00

3.
Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogĘby w istotny sposób wpłynąć na

ocenę sl.tuacii maiatkowei i finansowei oraz wynik finansowy iednostki

W 2021 r, wpĘw na syuację jednostki miało ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu epidemii w związku zzakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Wydatki na
przeciwdziałanie COVID-19 przeznaczone byĘ na zakup dla pracowników maseczek,
przyłbic, rękawiczek, kombinęzonów oraz pĘnów do dezynfekcji rąk, Zakupiono również
ozonatory, detektory ozonu, oezyszczaaze powietrza, dozowniki, rozpylacze, pĘn do
dezynfekcji pojazdów i powierzchni oraz laptop, programy i akcęsoria do pracy zdalnej.
Łącznie wydatkowana kwota na powyższy cel wyniosła I07.613,63 zł,

I07 613,63

Straż Miejska otrzymała nieodpłatnie z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego środki
rzęczowęnaprzeciwdziałanie COVID-19: pĘn do dezynfekcji rąk ipowierzchni 5 litrów -

37 opakowań, półmaska FFP3 - 1,000 sź., maska rnedyczna - FFP2 l .000 szt., pĘn do
dezynfekcji rąk 100 ml - 1.008 sź., płyn do dezynfekcji rąk 5l - 15 opakowań. Wartość
otrzymanego z PUW asofiymentu nie została wskazana.

Wyznaczeni pracownicy wykonywali pracę w formie zdalnej lub zmianowej , praca
wvkonr.wana bvła term inowo.

srodki otrzvmane nieodpłatnię 0,00

Zwrot składek otrzymancyh zZUS (przychody) 0,00
utracone dochody 0.00

l główny księgowy /

zozz-oy3 D
/rok - miesiąc - dzięń l / kierownik jędnostki l


