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podstawowy przedmiot działa lnoŚci

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności podstawowym przedmiotem działalnoŚci Komendy Powiatowej Państwowej StraŻy Pozarnej w
ostrowie Wielkopolskim jest ,,Ochrona przeciwpożarowa", ujęta w dziale nr 84 pn. ,,Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i

społeczna", w grupie 84.2 pn. ,,Usługi narzecz całego społeczeństwa", w klasie 84.25 pn.,,Ochrona przeciwpożarowa", w podklasie
84.25Z pn.,,Ochrona przeciwpożarowa',

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Jednostka wycenia materiały w cenach zakupu w oparciu o art.34 ust.1 pkt.1 ustawy zdnia ż9 wrzeŚnia 1994 r. o rachunkowoŚci U.t.
Dz. U. z2019 r. poz. 351).
W jednostce przyjęto liniową metodę amortyzacji dla wszystkich środków trwałych. Dla zadnych środków trwałych nie dokonuje się
oopisów z tyiułLrirwałej utraly wartości. W mająlku jednostki iw jej bilansie nie wykazuje się 9runtów stanowiących własnoŚĆ jednostki
samorządu terytorialnego, w stosunku do których jednostka wykonuje uprawnienia właścicielskie na podstawie posiadanej decyzji
właściwego organu i prótokołu zdawczo - odbiorczego z przekazania gruntu w trwały zarząd. Powyższa reguła została przyjęta w PolitYce
rachunkowości z uwagi na brak bezpośrednich uprawnień właścicielskich jednostki w relacji do trwale zarządzanych przez jednostkę
gruntóW.

,._,. informacje
od dnia 01 stycznia 2018 roku nastąpiło podwyzszenie progu (z kwoty 3.500 zł do kwoty 10.000 zł) umożliwiającego ujęcie wydatku
bezpośrednio w kosztach, bez konieczności wprowadzania go do środków trwałych.
W zestawieniu nr l1.1.2 dotyczącym aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury, umieszczono wartoŚci zerowe W

związku z brakiem właściwych informacji w tym zakresie.
W zestawieniu nr l1,1.5 dotyczącym wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanychprzezjednostkę Środków trwałych, uŻywanYch na
podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w fym z tyiułu umów leasingu, jako wartość środka trwałego przyjęto jego wartoŚĆ

,,brutto" w związku z regularnym występowaniem tej wartości w przedmiotowych umowach cywilnoprawnych.
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Kierownik jednostkiGłówny księgowy rok, miesiąc, dzień

PANł)


