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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2020 oraz 
sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 

2020 roku 

Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 305) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2020 rok, 
które według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. zamyka się następującymi kwotami: 

1) dochody budżetowe ogółem: 3 063 865 463,89 zł; 

2) wydatki budżetowe ogółem: 3 333 608 609,18 zł; 

3) deficyt budżetowy: 269 743 145,29 zł; 

4) przychody: 689 944 681,78 zł; 

5) rozchody: 48 943 235,84 zł. 

§ 2. Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Miasta Szczecin za okres od 1 stycznia 2020 r. do 
31 grudnia 2020 r. składające się z: 

1) bilansu z wykonania budżetu Miasta Szczecin zamykającego się sumą bilansową: 
467 936 675,91 zł; 

2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek 
budżetowych sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów 
zamyka się sumą bilansową: 38 139 157 877,95 zł; 

3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat 
samorządowych jednostek budżetowych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 
2020 r. wykazującego zysk netto w wysokości: 586 264 034,12 zł; 

4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian 
w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 
31 grudnia 2020 r., wykazującego zwiększenie funduszy o: 1 157 458 433,10 zł; 

5) informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych 
jednostek budżetowych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Zgodnie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze
sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu. Rozpatrzenie sprawozdań jest niezbędne do podjęcia
uchwały w sprawie absolutorium.

Sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Szczecin za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku,
na podstawie art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podlegało
ustawowemu badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta. Podmiot do ustawowego badania POL-
TAX 2 Sp. z o.o. w Warszawie (03-982), ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91, został wybrany przez
Radę Miasta Szczecin uchwałą Nr XII/415/19 z dnia 26 listopada 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia
uzyskało pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
(Uchwała Nr XCII.226.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku).
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