
UCHWAŁA NR VIII/230/19
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2018 oraz 
sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2018 rok, 
które według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. zamyka się następującymi kwotami:

1) dochody budżetowe ogółem: 2 288 818 260,90 zł;

2) wydatki budżetowe ogółem: 2 543 937 327,15 zł;

3) deficyt budżetowy: 255 119 066,25 zł;

4) przychody: 522 704 013,41 zł;

5) rozchody: 49 293 052,85 zł.

§ 2. Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia 
do 31 grudnia 2018 r. składające się z:

1) bilansu z wykonania budżetu Miasta Szczecin zamykającego się sumą bilansową: 
267 450 717,85 zł;

2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek 
budżetowych sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów 
zamyka się sumą bilansową: 39 846 076 578,70 zł;

3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat 
samorządowych jednostek budżetowych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r. 
wykazującego zysk netto w wysokości: 287 624 749,01 zł;

4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian 
w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 
2018 r., wykazującego zmniejszenie funduszy o: - 8 128 717 210,78 zł;

5) informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych 
jednostek budżetowych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Renata Łażewska
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