
 

Uchwała Nr 205/1177/2018 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 19 kwietnia 2018 roku 

 

w sprawie sprawozdania finansowego powiatu stalowowolskiego za rok 2017 

 

Na podstawie art. 270  ust. 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  

(t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077.) 

 

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego 

uchwala, co następuje 

 

§ 1 

 

Przedstawia się Radzie Powiatu Stalowowolskiego sprawozdanie finansowe powiatu 

stalowowolskiego za rok 2017. 

 

§ 2 

 

Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 1 zawiera: 

1.Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  – załącznik Nr 1. 

2.Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych  jednostek  

   budżetowych – załącznik Nr 2. 

3.Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat  

   samorządowych jednostek budżetowych – załącznik Nr 3. 

4.Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian 

   w funduszu samorządowych jednostek budżetowych – załącznik Nr 4. 

 

 

§ 3 

  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

     
 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 



Sprawozdanie finansowe  jednostki samorządu terytorialnego zarząd przekazuje organowi 

stanowiącemu w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym (art.270 

ustawy o finansach publicznych). Skład  sprawozdania finansowego jednostki samorządu 

terytorialnego określa § 20 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w 

sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 

budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych 

mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej  

(t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 760) 

 

Sprawozdanie finansowe powiatu stalowowolskiego za rok 2017 zawiera : 

1.Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  – załącznik Nr 1. 

2.Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych  jednostek 

budżetowych – załącznik Nr 2. 

3.Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat 

samorządowych jednostek budżetowych – załącznik Nr 3. 

4.Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w 

funduszu samorządowych jednostek budżetowych – załącznik Nr 4. 

Dane wykazane w sprawozdaniu finansowym wykazują wzajemną spójność i zgodność 

rachunkową. 

 

Bilans z wykonania budżetu  jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2017 roku 

(załącznik Nr 1) przedstawia  wartości: 

 

aktywa bilansu ogółem na kwotę 9 781 447,19 obejmujące: 

 zgromadzone na rachunku budżetu (organu) środki pieniężne w kwocie  9 257 676,56 

z tego: 

 lokaty terminowe – 6 276 279,00 

 rachunki  programów/projektów współfinansowanych z budżetu UE – 2 021 810,46 

 rachunek podstawowy budżetu – 959 587,10 

   

 należności i rozliczenia o wartości  523 770,63 

w tym:  

    od budżetów  (PIT – 460 210,00,-, CIT – 22 738,63)-  482 948,63  

 pozostałe należności i rozliczenia –   40 822,00  

w tym: 

    z tyt. dochodów jednostek budżetowych –  31 069,28 

    rozliczenia ze stowarzyszeniami –        8,60 

    rozliczenia z tyt.dotacji (TORUS – 9 363,63; ZDZ -110,49, SZPITAL -270,00) – 9 744,12 

  

Pasywa bilansu ogółem na kwotę 9 781 447,19 obejmujące:  

 zobowiązania finansowe w kwocie 31 335 000,00 

w tym: 

   z tytułu obligacji  29 835 000,00 

   z tytułu kredytów    1 500 000,00 

 zobowiązania wobec budżetów w kwocie  56 744,57 

 pozostałe zobowiązania                                                                                                2 000,00 

 środki otrzymane na rok następny w kwocie 3 626 279,00 

   subwencja oświatowa – 3 076 279,00 

 dotacja dla KP PSP  550 000,00 

 



 skumulowany niedobór budżetu w wysokości   (–)  -  18 034 858,47 

 wynik wykonania budżetu za rok 2017     (–)    -       7 203 717,91 

 

 

 

Łączny bilans jednostki budżetowej (załącznik Nr 2) sporządzony na podstawie sprawozdań 

jednostek organizacyjnych powiatu – 16 jednostek budżetowych i Starostwa Powiatowego 

(uwzględniający wyłączenia) przedstawia: 

 

-wartość  sumy bilansowej  w roku sprawozdawczym w wysokości         200 737 269,09 

 (wzrost o 15 097 106,20 zł  do roku poprzedniego 

   z tego: 

 – w zakresie aktywów trwałych wzrost  o kwotę 15 104 998,26 

 – w zakresie  aktywów obrotowych zmniejszenie  o kwotę 7 892,06 ), 

-zamknięcie roku zyskiem netto w wysokości                                             27 032 381,13 

 

Łączny rachunek zysków i strat (załącznik Nr 3) sporządzony na podstawie sprawozdań 

jednostek organizacyjnych powiatu – 16 jednostek budżetowych i Starostwa Powiatowego 

(uwzględniający wyłączenia) przedstawia: 

  - wykonanie przychodów na kwotę  119 857 460,87 

 (wzrost  do roku poprzedniego o kwotę 16 707 003,50)  

w tym: 

       przychody z podstawowej działalności operacyjnej – 118 233 432,50 

       pozostałe przychody operacyjne – 1 584 624,55 

       przychody finansowe – 39 403,82 

 

  - wykonanie kosztów na kwotę        92 825 079,74  

(wzrost  do roku poprzedniego o kwotę 2 943 769,53) w tym: 

       koszty działalności operacyjnej – 92 273 904,44 

       pozostałe koszty operacyjne – 1 727,00 

       koszty finansowe – 549 448,30 

  - zysk netto na kwotę                         27 032 381,13 

(wzrost   do roku poprzedniego o kwotę 13 763 233,97); 

 

Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki (załącznik Nr 4) sporządzony na podstawie 

sprawozdań jednostek organizacyjnych powiatu – 16 jednostek budżetowych i Starostwa 

Powiatowego (uwzględniający wyłączenia)  przedstawia: 

  - wartość funduszu jednostki na początek roku w wysokości  163 078 145,82 

  - zmiany w funduszu jednostki w roku-  +    1 305 059,09 

 zwiększenie o  kwotę 238 143 179,09  

 zmniejszenie o kwotę  236 838 120,00 

-wartość funduszu jednostki na koniec roku w wysokości 164 383 204,91 

-wynik finansowy z roku bieżącego (+/-) zysk                                                +  27 032 381,13 

-wartość funduszu  na koniec roku powiększona o zysk 191 415 586,04 

 

 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


