
UCHWAŁA NR XX/464/16
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 
2015 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia 
do 31 grudnia 2015 roku

Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, 
poz.1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, 
poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz.1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, 
poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2015 rok”, 
które według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. zamyka się następującymi kwotami:
1) dochody budżetowe ogółem: 2 150 629 264 zł,
2) wydatki budżetowe ogółem: 2 222 947 777 zł,
3) przychody: 295 433 019 zł,
4) rozchody: 32 540 896 zł,
5) deficyt budżetowy: 72 318 513 zł.

§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 
31 grudnia 2015 r. składające się z:
1) bilansu z wykonania budżetu Miasta Szczecin zamykającego się sumą bilansową 

236 617 888,33 zł;
2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek 

budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 
2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 
47 962 332 627,66 zł;

3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków 
i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 
rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazującego zysk netto w wysokości 
517 924 611,10 zł;

4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień 
zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu 
budżetowego za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazującego wzrost 
funduszy o 238 916 575,03 zł.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Łukasz Tyszler
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