
 

Uchwała Nr 87/473/2016 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 14 kwietnia 2016 roku 

 

w sprawie sprawozdania finansowego powiatu stalowowolskiego za rok 2015 

 

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

(t. j. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) 

 

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego 

uchwala, co następuje 
 

§ 1 

Przedstawia się Radzie Powiatu Stalowowolskiego sprawozdanie finansowe powiatu 

stalowowolskiego za rok 2015. 

 

§ 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 bezpiecznym 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 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych t. j. Dz. U. z 2013, poz. 885 z 

późn. zm.). 

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 2013 roku poz. 289 z późn. 

zm.).  

 

Sprawozdanie finansowe powiatu stalowowolskiego za rok 2015 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  w sprawozdaniu finansowym wykazują wzajemną spójność i zgodność rachunkową. 

 

Bilans z wykonania budżetu  jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2015 roku 

(załącznik Nr 1) przedstawia  wartości: 

 

Aktywa bilansu ogółem na kwotę 5 057 369,54 obejmujące: 

 zgromadzone na rachunku budżetu (organu) środki pieniężne w kwocie  4 477 110,55 zł 

z tego: 

 lokaty terminowe – 3 604 000,00 zł  

 rachunki  programów/projektów współfinansowanych z budżetu UE – 490 722,67 zł 

 rachunek podstawowy budżetu – 172 962,42 zł 

 rachunki zabezpieczenia wykonania robót – 209 425,46 zł  

 należności i rozliczenia o wartości  580 258,99 zł  

w tym:  

     od budżetów  (PIT – 500 782,-, CIT – 3 694,41 )-   504 476,41 zł  

   pozostałe należności i rozliczenia –   75 782,58 zł  

   z tego: 

     z tytułu dochodów i wydatków jednostek budżetowych – 35 254,18 zł 

     rozliczenia ze stowarzyszeniami –        33 105,65 zł  

     rozliczenia z tytułu dotacji (Gm.Pysznica -1 093,50;Gm.Zaleszany - 2 400,48) –3 493,98 zł  

     środki na promocję i obsługę programu JUNIOR – 2 405,83 zł 

     odsetki od lokat  – 1 522,94 zł 

 

Pasywa bilansu ogółem na kwotę 5 057 369,54 obejmujące:  

 zobowiązania finansowe w kwocie 17 250 000,00 zł 

w tym: 

   z tytułu obligacji  15 000 000,00 zł   



   z tytułu kredytów    2 250 000,00 zł   

 zobowiązania wobec budżetów w kwocie -   37 224,89 zł  

 pozostałe zobowiązania -  278 474,46 zł 

w tym: 

zabezpieczenia wykonawców w wysokości - 251 392,76 zł 

rozliczenie darowizn dla DD -   27 081,70 zł 

 środki otrzymane na rok następny w kwocie 3 604 000,00 zł  

z tego: 

 subwencja oświatowa – 3 204 000,00 zł 

 dotacja dla KP PSP  400 000,00 zł  

 środki na projekty/programy współfinansowane z budżetu UE w kwocie  976 026,32 zł    

 skumulowany niedobór budżetu w wysokości                                           (–)  15 998 045,24 zł  

 deficyt budżetu za 2015 rok w wysokości                                                 (–)    1 090 310,89 zł    

 

 

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         187 183 508,66 zł 

 (wzrost o 12 696 082,79 zł  do roku poprzedniego z tego – w zakresie aktywów trwałych o 

12 864 736,73 oraz spadek aktywów obrotowych o – 168 653,94), 

-zamknięcie roku zyskiem netto w wysokości                                             25 430 656,70 zł 

 

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  116 750 692,65 zł 

    (wzrost do roku poprzedniego o 14 596 622,65) w tym: 

       przychody z podstawowej działalności operacyjnej – 114 797 030,35 zł  

       pozostałe przychody operacyjne – 1 818 044,80 zł 

       przychody finansowe – 135 617,50 zł  

  - wykonanie kosztów na kwotę        91 320 035,95 zł  

     (spadek do roku poprzedniego o 665 251,55) w tym: 

       koszty działalności operacyjnej – 90 233 929,97zł  

       pozostałe koszty operacyjne – 587 315,05 zł 

       koszty finansowe – 498 790,93 zł 

  - zysk netto na kwotę                         25 430 656,70 zł  

     (wzrost do roku poprzedniego o 15 261 874,20); 

 

Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki (załącznik Nr 4) przedstawia: 

  - wartość funduszu jednostki na początek roku w wysokości  155 167 324,48 zł  

  - zmiany w funduszu jednostki w roku  (–)     3 309 919,30 zł 

     z tego: 

 zwiększenie o  kwotę 224 789 758,32 zł  

 zmniejszenie o kwotę  228 099 677,62 zł 

-wartość funduszu jednostki na koniec roku w wysokości 151 857 405,18 zł 

-wynik finansowy z roku bieżącego - zysk   25 430 656,70 zł 

-wartość funduszu  na koniec roku powiększona o zysk 177 288 061,86 zł. 

 

 


