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THORO ROZ\VOJU 

lVllASTA RZESZO\VA 
35-060 Rzesz6w, ul. Siowackiego 9 INFORMACJA DODATKOWA 
tel 17 748 49 00 fax. 177484902 

-
I. 

1. 

1.1 

1.2 

Wprowadzenle do sprawozdanla finansowego, obejmuje w szczeg6lnosci: 

nazw~ jednostki 

Biuro Rozwoiu Miasta Rzeszowa 

siedzib~ jednostki 

Rzesz6w 

r:rl~ ~D MIASTA RZESZOWA 
•• !DZIAl. BUOZETOWY 
~ 

.-'1' ~~ 

15 -03- 2019'''',j *Cl :L 
~ 

NLJm jr ... . " _.. ,, ...... Pod"iS~ 

1.3 adres jednostki 

35-060 Rzesz6w, ul. Sfowackiego 9 

1.4 podstawowy przedmiot dzialalnosci jednostki 

planowanie przestrzenne ( w szczeg6lnosci: opracowywanie miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian, 
a takze opracowywanie zmian studium uwarunkowar'l i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego) 

2. wskazanie okresu obj~tego sprawozdaniem 

1.01-31 .12.2018 

3. wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane lqczne 

nle dotyczy 

4. om6wienle przyj~tych zasad (polityki) rachunkowosci, w tym metod wyceny aktyw6w i pasyw6w (takZe amortyzacji) 

Wycena aktyw6w i pasyw6w (takze amortyzacji) wedlug przepis6w okreslonych w Ustawie °rachunkowosci i Rozpoizqdzenia Ministra 
Finans6w w sprawie szczeg61nych zasad rachunkowosci oraz plan6w kont dla budzetu par'istwa, budzet6w jednostek samorzqdu 
terytorialnego, jednostek budzetowych, samorzqdowych zakfad6w budzetowych, par'istwowych funduszy celowych oraz par'lstwowych 
jednostek budzetowych majqcych siedzibEil poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. inne informacje 

nie dotyczy 



/ 6.URO ROZWOJU 

J\.lIASTA RZESZOWA ( ~ , 


III, : 1W4iF~""6dNi!na,~d~Isnienia obejrnujC} w szczeg6lnosci: 

1. 

1,1. 
szczeg6fowy zakres zmian warto9:::1 grup rodzajowych srodk6w trwatych, warto~1 nlematerialnych i prawnych. zawierai~cy stan tyeh aldyw6w na pocz~tek roku obrotowego, zwi~k:szenla i zmnleJszenla z Iytulu: aktuallz8cji warto!cI, nabycla, rozchodu. przemieszczenla wewn~lrznego orsz stan kOl\coW'i, a dis maJi\tku 
smortyzowanego - podobne przedstawlenie stan6w I tytul6w zmisn dotychczasowej amortyzacji tub umorzenla 

Nazwa grupy rodza}oweJ 
W8t1oJ~ 

zw;,ksz9flltl Zmniejszenls Zwi,kslonl. w cift9U rokupcx:z'flkowa Rtaem R81sm Umorzsnlo na ROlem zwiekszonla 
trodk6w lrwaJych, WSrlo.tci ZmnJsiszfMia Warlo!tnfXto 

Lp (bnAto) -stBn na rwieksZM/' lJMiojs..t1/8 SIan koI1coWI pocz4lekrolw umonen/,
nlamareriaJrtych / 

pocllftek roku (4+5-46) (8+9->10) obrolo\Y9go (13+14+1S"16) 
UfDOlZfJflla (12·17+18) 

pnr...nydl obtotowego pnomieslclon/a ,ktIJ.*z.q. przemi9!lCZenia 8mortyzacje , 
.k1u.'l.q,W.rtoU:f nsbyc/. 

weWT'lf1nne w"""', rozchody 
WG\Vnflnne .""""'''''' danooo roku inn& 

1 2 3 4 0 6 7 8 9 10 11 12 13 ,. 1S 16 17 18 19 I 

I. Wartokl Iniematerialne I 
rawne 27917668 0,00 42526.02 0,00 42526.02 0,00 0,00 0,00 0,00 321702,70 276974,98 0,00 2201,70 42526,02 321 702,70 0,00 0,00 

1. Licene)e I programy 279176,68 0.00 42526.02 42526.02 0,00 321 702,70 276974,98 0.00 2201,70 42526.02 321702,70 0,00 1 

2. Pozostale wart,nlem.1 
prawns 

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 O,OOi 

II. Rzeezowe aktywa 
5650,32 1trwale 608825,84 0,00 60310,00 0,00 60310,00 0,00 43427,01 0,00 43427,01 625708,83 575218,30 0.00 27957,22 60310,00 683485.52 43427,01 

1 Srodkl tlWale 
608825,84 0.00 60310,00 0,00 60310,00 0,00 43427,01 0,00 43427,01 625708,83 575218,30 0,00 27957,22 60310,00 663485,52 43427,01 5650,d 

1.0. Grunty 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00' 
I 

1.1 . Budynkl, lokale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 

1.2 . 
Oblek1y Inzynlertl 

0,001

lQdowej i wodneJ 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Kotty I maszyny 
energelVezn. 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 

1.4. Maszyny I 
urz~dzenla og61nego 
zastosowania 

0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 

1.5. Maszyny I 
urz~dzenla I 
spegallstyezne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. Urzadzenla 358142 ,25 0,00 54 612,00 54 612,00 0,00 29942,52 29942,52 382811,73 324534,71 0,00 27957,22 54612,00 29942,52
techniczne 407103,93 5650,32 

1.7. Srodkl transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00' 

1.S. Inne srodkl tlWale 250683,59 0.00 5698,00 5698,00 0,00 13484,49 13484,49 242897,10 250683,59 0,00 0,00 5698,00 256 381,59 13484,49 1),00, 

1.9. I nwenlarz Zywy 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 

raZ6m 888002,62 0," 102836,02 0,00 102836,02 0,00 43427,01 0,00 43427,01 947411,53 852193,28 0,00 30158,92 102836,02 985188,22 43427,01 6650,32 

i 

1.2. aklualnq wartoSt rynkow"l srodk6w tlwalych, W Iym dob( kullury - 0 ile jednostka dysponuje t.eklmi informacjaml 
I 

nie dotvcZY 

1.3. kwol~ dokonanych w trakcie roku obrotowego odpis6w aktualizuj"lcych wartost aktyw6w trwalych odn;bnie dis dlugoterminowych aktyw6w nlefinansowych oraz dtugolermlnowych aktywOw finansowych 

nie dotycZV 

1,4. wartost gruntOw uzylkowsnych wleczy!icle 

nie dotvczv 

1.5. wartost! nieamortyzowanych lub rVeumarzanyctl przez jednoslk~ srodkow Irwalych, uzywanych na podslawie umow najmu, dzier!awy i innych um6w, w tym z tytulu um6w leesingu 

nie dotvczv 
- - ---



Il \' 

1.S. IIez:b~ oraz warto§,c posladanych papler6w wartosclowych, w tym akcji ! udzlalUw QfU dluZnych paplet6wwartosclowych 

nie dotvczv 

1.7. dane 0 odpisach aKtua!lzujEtcych warto~c naleznosd, ze wskazantem stanu na pocz<lielc roku obrotowego. zwitikszeniaeh, wykOrzystanlupfO%.Wif:lzaniu ! sfante na konlec roku obrolowego, Z uwzgl~dn!en!em nalelnosci finansovrych jednostek samorz..tldu terytorialnego (stan potycZEik ugro.tonych) 

nie dotycZY 

1.8. dane 0 stenie rez.erw weo1ug celu Ich utworzenia na pocuatek roku obrotowego, zwJ~knen!ach, wykoaystaniu, (ozwictzanlu I stanis ko~cowym 

nie dotyCZ¥ 

1.9 . podzlal zobowil\Zal'i dlugolermlnowych wedlug pozyell bllansu 0 pozoslalym ad dnl. bllansowego, pl'ZOWldyw.nym umow~ IUb wynIK'I~cym z Innogo l)Iulu prawnego. okrasl. splaty: 

• j powytaJ (oKu do 3101 

nie dotyczy 

b) powytoJ 3 do 6 lal 

nJe dotyCZY 

c) pOwyZeJ 5 lal 

nie dotyczy 

1.10. kwol~ zobow!~al"t Wsytuacj! gdy jednostka kw,allflkuje umowy leaslngu zgodnle z przepisaml podalko'NYltli (leasing operacyJny), a we-cHug pr:tepls6w 0 rachllnkowosci bytby to. leasing finansOINy tub zwrotny z podzlalem oa kwotq zobow!~z:an z tytulu leasingu finansowego luI:> leaslngu zwrotnego 

nie dotvczv 

111 I~cznij Kwol~ zObowl~Z811 zobezpieczonych na m'J~lku jednosll<i z. wsk_nlem charaklerui fOll11)'lych zabezpleez •• 

nie do\yCZV 

1.12. !ljczn~ "wol~ zobowl~2Jln warunkowych, w Iyro rowniez udzlalonych przez J.dnoslk~ gwaronclll P""Iczel'i, lakJ:e wekslowych, nlewykszanych VI bllansle. ze wskazaniem zobowl~z.i\ zabezpl.czonych na maj~1ku lednoslki ora: ch....k1.ru I lonny tycM zabezpl.Olen 

niedolVczy 

1.13, wyksz Islo1nych poZ)/cJI czynnych i bi.mych tozllezen ml~dZ)/ok,e""wych. w tym i<Ml1~ czynnych (Ollicle'" ml~dzynKresowych koszl6w sl.nowi~cyeh rotnlce ml'ld<y wartO$c", olrzymanyeh flnansowych skladniK6w aklyw6w. zobowl~zanl.m zaplaty za nle 

nie do!yCZV 

1,14, iljcznij kwol~ ol1Zymanych p",ez J.dnoslk~ sworanc)i I por~czar\ nlewyka••nych w bilansi. 

nie dotvCZy 

1.15. kwott wyf)!aconych srodk6w pjeni~nych na swiadcz6111a pracownicze 

";;:;;,7:'" Kwctlf $yri<"a'Cl<'Ir1 

Ft'IIOOWJ1ld~h w 2'018 Itli«.t 

1 Odprawy_emerytalne 

~ 
3 

Odprawy rentowe 

Nagrody jubileuszowe 31808,40 

4 2601,60
urlop 

razem 34410,00 

\.16. inns !nformacje 
• 

nie dotvczv 



I I 

(( 

wysokasc odpls6w aktualizujClcych wartosc zapas6w 

0 

koszt wytworzenla srodk6w tf'Natych wbudowie , W tyrn odsetkl orsz r6tnlce kursowe, kt6re pow\fJkszyty koszt wytworzenia srodk6w trwatych w budowie wroku obrotowym 

kWol~ I charakter poszczeg61nych pozyc)1 przychod6w lub koszt6w 0 nadzwyczaJneJ wartoscllub kt6re wy.l~plly Incydentalnle 

2. 

2.1. 

nie dotyCZ

nie dotyCZ

nie dotyc

nie dotycz

lnne informac

nie dotvc

- -

zy 

y 

je 

zv 

V 

V 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

3. 

inrormacJt: 0 kwocle nale1noscl z tytulu pOdatk6w realizowanych przez organy podalkowe podlegle minls1rowl wlaSciwemu do spraw flnans6w publlcznych wykazyNanych wsprawozdaniu z wykonania planu dochod6w budielowych 

Sredniorocznv stan zatrudnienia za 2018 to 66,1 pracownikow oraz stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty na dzien 31.12. 2018 roku to 54,6 etatow. 

Inne Informacje nli wymlenlone pOwyZej , jezeli mogtyby wistolny spos6b 'NPfYn~c na ocen~ sytuacj\ malf!1kowejl finansowej omz wynlk finansowy Jednos1kJ 

-

2019-03-15 ca DYl'cktora. y 
(rok, miesiqc, dzieri) GtOW~:G9 

~. 

(g/6wny ksi~gowy) Lidia sc::::t:.~ierownik jednostki) 

., .. t ,allek I mgr Bogus.'eW'1 ~ . 


