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jedno9tki budżetowej
lub samoęądowego zakładu budżetowego

sporządzony

na dzień 31 grudnia 2020 roku
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Aktys,a stan na pocuątek roku stan na koniec loku Pa§ywa sęn]nej9€§śro!*::::

Ą. Aktywa tilałe
1 275 623,34 1 452 605,1

\. Fundusze 294 505,41 490 368,21

Wańości niematerialne l pfawne
261 107,68 192 266,21

Fundu3z lednostki 11 195 692,82 11 647 157,0?

l. Rżeczowe aK}va tNale
1 014 515,66 1 260 338,91

l. Wynlk finan§owy netto (+, _}

10 901 ,l87,4c
1 1 156 788,8€

. srodkililale
1 014 51 5,66 1 260 338,91

1. zysk netto (+)

l.,l, Grunty 0.0( 0,0(
|. skata nelto t) 10 901 187,4c 11 ,l56 788.86

0,0( 0,0(
ll. odplsy z wynlku flnanśowogo
nadwyżka środków obrotowych) (-) 0,00 0,00Juekazane W Użytkowanie wieczyste innym

]odmiolóń

!,2, Budynki, lokalo i obiekly anzynl€nl lądowe
wodnei 0,0( 0,0(

V. Fundu§z nien|ą :|iMldowanycn 0,00 0,00

l,3, uuądzenaa iechniczne l maszyny
99 559,9! 147 905,2/

], Fundu§ze placówek 0,00 0,00

4, Srodkl transponu 771 180,5( 9,18 809,1l
]. pań§twowe fundu§ae celowe 0.00 0.00

5, Inne środki tNałe ,l43 77 5.21 1 93 624,5l
. zobowiązania l rez€My na

1 055 050,96 1 067 100,62

|. srodkltMale w budowle (lnwestycre)
0,0( 0,0(

. zobowlązanla długoteminowg 0,0c 0,00

l. zaliczki na środkl tMałe w budowle 0,0( 0,0(
l. zobowlązanl. królkotermlnowg

1 053 729,16 1 066 978.82

ll, NalEżnoścl dług016mlnoW 0,0( 0,0c
,!, zobowiązania z lytułu do§taw i u§lug

9 776,41 10 3so,2ą

V. Dlugoteminowe aktywa llnanaowe 0.00 0,00
2. zobowiązania Wob6c budżetów 95 510,0C 100 799,

1. Akcjo i udzlały
0,0c 0,00

], zobowiązania z tytułu ubezpieczóń i

nnych świadczeń 494 745,2t 480 605,21

2, lnne papiery wartościowe 0,00 0.00
4, zobowiąźania ź tytułu wynagrodzeń 378 337.2t 370 377,7!

}. lnn6 długoteminowe akłlła finansowo 0,0c 0,0(
5. Pozosiałe zobowiązania 3 533,7t 2 308,30

V. Wańość mienia zlikwidowanych
i€dnostek

0,0( 0,0(
i, sumy obco (depozyiowe, zabezpleczonle
rykonania umów)

0,0( 0,0c

B. AKywa obrotow€ 73 933,04 104 863,7(
'. Rozliczenia z tylułu środków na wydatki
,udżętowe i z Mułu dochodów budż€towych

0,0c 0,00

l, zapasy
0.0( 0,00

Fundusze specjalne
71826,41 102 508,29

1. Maleriały 0,0( 0,0c
},l. zakładowy Fundu§z swiadczen
jocialnvch 71826,41 1 02 508,2§

|, Półprodukiy i produktyw toku
0,0( 0,00

},2, lnn€ fundu§ze 0,00 0,0(

Produkty 9otowe 0,0( 0,0c
ll. RezeMy na zobowlązanla 0.0( 0,00

, Towarl 0,0c 0,0(
V. Rozllcrgnią nlędzyokrcś 1 321,8( 121,8(

l. Nal9źnoścl k.ótkoleminowe 67 939.63 73 462,41

. Naleźności z tńułu do§taw i u§ług 0,00 0,0(

2. Należności od budżetów 0,00 0.0(

l, Należności z tytulu ubezpieczeń a innych
Lwiadcżeń

0,0( 0.0(

pozo§tałe należności
67 939,63 73 462,41

i. Rożliczenia ztytułu środkóW na wydatki
)udżetowe i z tytułu doohodów budż€towych 0,0c 0,00

ll. Królkoteminowe akqNa rlnan§owg
5 993,41 31 401,29

1. §rodki pieniężne W kasie 0,0c 0,0(

2. srodkj pieniężne na rachunkach
bankowch 5 993,41 31 401,2|

0,0( 0.00

4, lnn6 środki pjenaężne
0,0( 0.0c

5, Akcje lub udziały 0,0( 0,0c

i. lnne papierywańościowe 0,0( 0,00

, lnne krótkoterminowe aktwa f]nan§owe 0,0( 0,00

V. Rozliczenia mlędzyokre§owe 0,0c 0,0(

iuma aklywów
,l 349 555,38 1 557 468,83 5umą pa§ywów 1 349 556,38 1 557 468,8:

(główny księgowy)



(azwa i adres jednostki

§"BffiTłĘ" #if '

Rachunek zysków i strat jednostki
KA (wariant porównawczy)

riv;l 11
l-g8-€porzadzonv na dzień 31.'12.2020 r,

Adresat 
'Uęąd Miejskiw P

ul. Słonimska 1 l

15-950 Białysto{

.}'1f § 1i;111
!1 ,ij r ł,;1;1

iłiU;
l

I
I

lS999 5l;l'y:;11,K, t)l, i\ńL1,
1Fnntl 2 ll| 1.'jrl ! 1], };lF 5,1ż,'-1

i;ll_ iilJl,; h Stan na koniec rokt{
ooorzednieqo l

lr l §1 g(1 rl3 ł*ńi-§cTok*.*
. |,, j,|.,,bieżaceoo " ''.'

A. PŻvchodv netto z podstawowej działalności operacyjnej 227,o0
_-*-§s*4§

pzvchodv netto ze spzedaży produktów 0,00 0,0c

I Zmiana stanu produków (zwiększenie - wańość dodatnia,
zmnieiszenie - wańość uiemna) 0,0c 0,0c

t<oszt Ńtworzenia produków na własne potrzebyjęq!99!\i _ 0,0c 0,0c

lV. PzvĆnoOv netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,0c 0,0c

v. Dotacie na finansowanie działalności podstawowe 0,0c 0,0c

ń przvchodv z tvtułu dochodów budżetowych 227,00 532,4a

B. KoszWdziałalnościoperacyjnej 10 932 258,59 11 159 073,97

I Amońvzacia 271 069,96 341794,26

ll, zużvcie materiałów i enerqii 668 171,87 690 632.91

lll. usłuoiobce 439 348,56 527 455.40

lV. podatki i opłaty 24 580.36 15 857,61

v. wvnaqrodzenia 7 462797,73 7 461099,52
\/l l lhprnie.jzp,nie snołeczne i inne świadczenia dla pracowników 1 924 926,02 2 047 780,83

vll, pozostałe koszty rodzajowe 141364,07 74 453,44

tllll. trvartosć spzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00

lx, lnne świadczenia nansowane z budżetu 0,00 0,0c

X. Pozostałe obciążenia 0,00 0,0c

c. Zvsk tstrata| z działalności podstawowej (A,B} -10 932 031,59 -11 158 54,,,52

D. Pozostałe przychody operacyjne 34 524,13 7 332,91

- Zlrkzr zbyila ńiefinansowych aktywów trwałych 0,0c 0,00

ll. Dotacie 0,0c 0,00

lll lnne ozvchodv operacyine 34 524,1 7 332,91

E. Pozostałe koszty operacyjne 3 730,00 5 582,31

Koszty inwestycji finansowanych ze środkow własnych

samoządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek
lrr na wvdzielonvm rachunku 0,00 0,0c

ll Pozostałe koszty operacyjne 3 730,0c 5 582,31

F. Zysk (strata| z działalności operacyjnej (C+DĘ -10 901 237,46 _11 156 790,92

G. przychody finansowe 50,0€ 2,0ę

i. ovwioendv i udziałv w zvskach 0.00 0,00

ll, Odsetki 50,06 2,06

lll. lnne 0,00 0,00

H. Kosztv finansowe 0,00 0.00

I Odsetki 0,00 0,00

ll. lnne U,UU 0,0c

Zysk (strata) brutto (F+G-H) -10 901 187,4Q -11 156 788,86

J. Podatek dochodowy 0,0c 0,00

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie
stratv) 0,00 0,00

L. Zvsk (strata) netto (lJ-K) -10 901 187,40 -11 156 788,86

vo,?1 
::/

(głóWny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)



!azwa i adr€s j€dnostki

§'ryffiKk n&tffi,
vl i3iaiyrnsłckt

5-399 3iilłłys;t,;k, ul. §k
1FGOt\l ?00'175Clż. iliF §.li

zestawienie zmian
§KA w funduszu jednostki

ldorva 11

3q5-9 ą_423J soorzadzonv na dzień 31.12.2020 r.RĘc6N l l-,o9-1,ł

Stan na xorlł§ł&lłiii],
poprzedniego

Fundusz iednostki na poczatek okresu (BO) 10 322 268.34 11 195 692,82

Zwiększenia funduszu (z tytułu) 12121333,48 1,1 664 613.99

1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły

1.2, Zr ealizow ane wydatk i budżetowe 11 367 627.29 11 145 837.94

1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich

1.4. Środki na inwestycje 753 706,19 303 849,13

1.5. Ąktualizacja wyceny środków trwałych

1.6
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz
wańości niematerialne i prawne 214 926,92

1.7. Ąktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

1,8, Ąktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieźący
,t 

.1 0. lnne zwiększenia

2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 11247 909.00 11213149.74

2.1- Strata za rok ubiegły 10 455 926.61 10 901 1B7 ,40

2.2. Zr ealizow ane d och ody budżetowe 37 011,66 8113,21

2.3, Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

2.4. Dotacje i środki na inwestycje 753 706,19 303 849,13

2.5. Ąktualizacja środków trwaĘch

ż.6. @płatnie pzekazanych środków trwałych i

środków trwafuch w budowie oraz wańości niematerialnych i prawnych

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

2.9. lnne zmniejszenia 1264,54

ll. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 11 195 692.82 11 647 157,07

lll. Wynik finansowy netto za rok bieżący (ł, ,) _ 10 901 ,187,40 _ 11 156 788,86

1 zysk netto (+)

z. strata netto G) - 10 901 187,40 - 11156788.86

3. nadwyżka środków obrotowych

lV. Fundusz (ll +,- lll) 294 505,42 490 368,21

"l
l

l
t

I

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)
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I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
L

Zaiączrii}łi
". 

..§1I?ł.łl|.9J9l||

I
Nr r|]]{]s

1.1 nazw€ iednostki
straż Mieiska w Białvmstoku

I.2 siedzibę iednostki
15-399 Białystok. ul. Składowa l l

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

1.4 pod§tawowy przedmiot działalności iednostki

Straz Miejska w Białymstoku realizuje zadania w zakresię ochrony porządku publicznego
wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowęgo oraz inne zadania okeślone w statucie

stanowiącym zŃącznik do uchwĄ Nr XYIU165107 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia24
września 2007 r, w sprawię utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Straż Miejska w
Białymstoku oraznadania jej statutu i regulaminu, zmienionej uchwałą Nr XXDV341/08 z
dnia 19 azęrwaa 2008 r. i uchwałą Nr LU645ll0 z dniaZl stycznia 2010 r.

2. wskazanie okresu obiętęso sprawozdaniem

za okres od 0 l .0l .2020 r - do 31 .12,ż020 r

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawięra danełączne

Sprawozdanie finansowe nie zawięra danych łącznych, sprawozdanie przedstawia Ęlko
dane strał Mieiskiei w Białymstoku.

4.
omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktyrłów i

pasywów (takze amorĘzacji)

Rokiem obrotowym jest okręs 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku
kalendarzowego, Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartĄ,
półrocze w roku obrotowym i konięc roku.
Zakładowy plan kont: wykaz kont księgi głównej,przyjętezasady klasyfikacji zdarzeń,
zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej
zostaĘ ujęte w polityce rachunkowości StraĄ Miejskiej w Białymstoku stanowiącej
załącznik do Zarządzenia Nr 8/2016 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 zalężności od tego w jaki sposób
zostaĘ przyjęte, 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 dzięń bilansowy środki trwńę oraz wartości
nięmaterialnę i prawne są wyceniane w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów
umorzeniowych ustalonych nadzień bilansowy. Umarza się jednorazowo i w całości
zallcza się w koszty w momencię przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak
odzież, umundurowanie, meble, dywany orazpozostńe środki trwałe i wartości
niematerialne i prawne o wańości nieprzekraczającej l0.000 ń.Przy ustalaniu stawek
amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki okreś|one w przepisach o podatku

dochodowym od osób prawnych.
W jednostce przyjęta jest metoda liniowa amortyzacji d.la wszystkich środków trwĄch.
Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosźów
pozostających w bezpośrednimzwiązku z ich nabyciem.
AkĘwa pieniężne na dzięń bilansowy wycenia się według wańości nominalnej. Nalezności
krótko i długoterminowe oraz zobowiązania ujmuje się w księgach według wańości
nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami. Nalezności na dzięń bilansowy ujmuje się w
wartości netto tj. po dokonaniu odpisów aktualizujących.

5. inne informacie
nie dotvczv



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

l

1.1

szczegółowy zakres zmian wańości grup rodzajowych środków trwĄch, wańości

niematerialnych i prawnych , zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego,

zwiększenia i zmniejszenia z tl.tułu: aktrralizacji wartości, nabycia, rozchodu,

przęmięszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amorty39!v9n9g9_

- p"dŃ". pr^drt"*t""ie stanów i t}tułów zmian dotychczasowej amońyzacji lub

umorzenia

011 - Środki trwałe
Bo 3 533 129,48

Zw 521 313,13

ZM 5l 000,0(

BZ 4 003 442,6l

O13 - Pozostałe środki trwałe
Bo 415 354,5ó

Zw l34 |54,52

ZM 0,00

BZ 549 509,0E

Ot4 - Zbiory biblioteczne
Bo

Zw

ZM

Bż 0,00

Ol6 - Dobra kultury
Bo 0,0{

Zw

ZM

Bż 0,00

O20 - Wartosci niematerialne i prawne

Bo 638 906,33

Zw 37 521,79

ZM 0,00

B2 676 428,12

O80 - Inwestycje rozpoczęte

Bo 0,00

Zw 0,00

ZM 0,00

BZ 0,00

07l - Umorzenie śr.trwalych oraz warto§ci niemat.i prawnych

Bo 2 801, 144,94

Zw 352 941,34

ZM 51 000,00

82 3 103 086,28

O7 2 - I] morzen ie pozostałych śr.trw.wa rt.niemat.i prawnych



Bo 510 622,09

Zw l63 066,31

ZM 0,00

Bz 673 ó88,40

I.2.
aktualną wańość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury * o ile jednostka

dysponuie takimi informaci ami

nie dotvczv 0.0c

1.3.

kwotę dokonanych w trakcię roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktyrvów

trwaĘch odrębnie dla długoterminowych aktywów niefi nansowych oraz długoterminowych
aktwvów finansowvch
nię dotyczv 0,0c

1.4. wartość sruntów uzytkowanych wieczyście
nie dotvczv 0,0c

1.5.

wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tymz tlułu umów
leasinsu

24 973.92

1.6.
l|czbę oraz wartość posiadanych papierów wańościowych, w tlłn akcji i udziałów oraz
dłuznych papierów wartościowych

nie dotvczv 0,00

!.7.

danę o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek

roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku
obrotowego, z uwzględnięnięm nalężności finansowych jednostek samorządu
terytorialnego (stan pożyczek zagrozonych)

nie dotvczv 0,00

290 - odpisy aktualizujace należności

ŃśN9

.ą9
(J.N

ą)

z

Bo 0,00

zwiększenia 0,00

wykorzystanie 0,00

rozwlazanle 0,00

BZ 0,00

.-99a

,§E
co,
Z-o.a0

Bo 0,00

zwiększenia 0,00

wykorzystanie 0,00

roz}rłlazanrc 0,00

BZ

o

a6
,NE
9L

zo

Bo 0,00

zwiększenia 0,00

wykorzystanie 0,00



e!€ rozwlazan'C 0,00

BZ 0o00

.9 ),aNtrE
l §ł
źź ż

i}l3s.!N§!
59c
o.N.:.N ol!oi
ć

Bo 0,00

zwiększenia 0,00

wykorzystanie 0,00

rozwlazanle 0,00

87 0,00

ś,§.,
^VśYq

Bo 0,00

zwiększenia 0,00

wykorzystanie 0,00

rozwlazanlś 0,00

BZ 0,00

1.8.
d.u* o ,tuni" ręzerw według celu ich utworzęnia na początek roku obrotowęgo,

--.,: ^|- ^ - ^^i ^ ^l .,^,Lalzrlstą nin tnzlpi nzani ll i stnnie kOńCOWVm
0,0C

poarił .oao*ąun długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego

Drzewidwvanym umową lub wynikającym z innego tlułu prawnego, okresie spłaty:1.9.

a') powyzej l roku do 3

nie dotyczy

lat

nie dotyczy
powyżej 5 lat

0.00

b)
0,00

c)
0.00

t*otę 
^uo*iązań 

w ,yt,r*;i gdy jednostka kwa|ifikuje umowy leasingu zgodnię z

p.r"pisu,oi podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby

to l.asing i]nunro*y lub zwrotny z podziałenr na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu

finansowego lub leasingu zwrotnego

1.10.

nie dotvczy
0,00

1.1 1
@zonychnamajątkujednostkizewskazanlęnrcharakteru

nie dotyczy 0,00

|.l2.

łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym równiez udzielonych przez jednostkę

gwarancji i poręczeń, takźe wękslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem

)obowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych

zabezpięczęń

nię dotyczy 0.00

1.13.

wykaz istotnych pozycji czynllych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tynr kwotq

czynnych rozliczeń międzyokresowych kosźów stanowiących różnicę rniędzy wartościt

otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty zanie

rozliczenia czynne 0,00

rozliczenia bierne 0,00

1.14. łączną kwotę otrzymanych przezjednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

nie dotvczv 0,00



1.15. kwote wwłaconvch środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
wynagrodzenia 6 797 307,68

dodatkowe wyn agrodzen ie rocznę 520 346,4l

odprawy ęmęrytalnę i rentowe 53 44,7.68

nagrody jubileuszowe 62 844.92

ekwiwalent za u{o1 4 53ż,24
lnne 1 691 560,13

r^zem 9 130 039.0ó

l. l6. inne informacię
nie dotyczy 0,00

2.

2.1 wvsokość odoisów aktualizu i acych wartość zapasów

nię dotyczy 0,00

2.2.
kosź w),tworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz rożn|cę kursowe,

które powięks zyły kosń wytworzenia środków trwĄch w budowię w roku obrotow)ryn

rie dotvczv 0,00

ż.3,
<wotę i clrarakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej

wartości lub które wvstapiły incydentalnie

rie dotyczy 0.00

2.4.

informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe

podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanyclr w

sorawozdaniu z wvkonania planu dochodów budzetowych
nie dotvczv 0.00

2.5. inne informacię

nie dotvczy 0.00

3.
lnne informacje niz wymienione powyżej, jezeli mogłyby w istotny sposób wpĘnąć na

ocene sl.tuacii maiatkowęi i finansowei oraz wwik finansowy iednostki

W 2020 r. wpĘw na sluację jednostki miało ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu epidemii w związku zzakażęniami wirusem SARS-CoV-2. Wydatki na

przeciwdzińanie COVID-l9 przenaczone byĘ na zakup dla pracowników maseczek,

przyłbic, rękawiczek, kombinęzonów orazpłynów do dezynfekcji rąk. Zakupiono również

ozonatory, dozowniki, rozpylacze, płyn do dezynfekcji pojazdów i powierzchni, osłonyna

stanowiska praay oraz laptopy, programy i akcesoria do pracy zdalnej. Łącznie
wydatkowana kwota na powższy cel wyniosła 168.542,7l ń.

168 54ż,7|

Straż Miejska otrzymńa 2.000 maseczek z Urzędu Miejskiego w Białymstoku o wartoŚci

7.880.00 zł.
7 880,00

Straż Miejska otrrymŃa nieodpłatnie z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego środki

rzęlzowe na przeciwdziałanie COVID-I9: fartuchy chirurgiczne - 800 paczek po 25 sń.,

kombinezony ochronne - 4 sń., maszęczki trójwarstowe - 30 paczek, pĘn do dezynfekcji

rąkipowierzchni5litrów-48opakowań,półmaskaFFP2-8paczekpo20sń.ilpaczka
40 sź., rękawiczki nitrylowe - 10 paczek po 100 sź. Wartości otrzymanego z PUW
asortymentu nie była wskazana.

Wyznaczeni pracownicy wykonywali pracę w formie zdalnej lub zmianowej , praQa

wvkonwvana bvła terminowo.
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