
UCHWAŁA NR LVII/1169/18
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Katowice
za 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 34 ust. 1 pkt 2 i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) – po rozpatrzeniu sprawozdania 
finansowego miasta Katowice za 2017 rok i zapoznaniu się z opiniami Komisji Rewizyjnej oraz 
biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego miasta Katowice za 2017 rok

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Miasta Katowice sporządzone za okres 1.01.2017 r. 

do 31.12.2017 r., na które składa się:

1) bilans z wykonania budżetu Miasta zamykający się na dzień 31 grudnia 2017 r. sumą 

bilansową w wysokości 529.314.372,10 zł

w tym:

a) po stronie aktywów

- środki pieniężne 488.811.402,15 zł,

- należności i rozliczenia 39.646.300,90 zł,

- inne aktywa 856.669,05 zł;

b) po stronie pasywów

- zobowiązania 627.871.420,62 zł,

- aktywa netto budżetu /-/ 141.156.499,80 zł,

- inne pasywa 42.599.451,28 zł;

2) łączny bilans jednostek budżetowych i zakładów budżetowych zamykający się na dzień 

31 grudnia 2017 r. sumą bilansową w wysokości 5.738.438.723,08 zł

w tym:

a) po stronie aktywów

- aktywa trwałe 5.510.736.397,24 zł,

- aktywa obrotowe 227.702.325,84 zł;

b) po stronie pasywów

- fundusz 5.421.778.523,97 zł,

- państwowe fundusze celowe 3.757.195,82 zł,

- zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 284.469.065,31 zł,

- fundusze specjalne 12.890.858,90 zł,

- rozliczenia międzyokresowe 15.543.079,08 zł;
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3) łączny rachunek zysków i strat - jednostek budżetowych i zakładów budżetowych za okres 

1.01.2017 – 31.12.2017 r., który wykazuje na dzień 31 grudnia 2017 r. zysk netto w wysokości 

142.846.415,68 zł;

4) łączne zestawienie zmian w funduszu – jednostek budżetowych i zakładów budżetowych 

za okres 1.01.2017 – 31.12.2017 r., które wykazuje na dzień 31 grudnia 2017 r. fundusz 

w wysokości 5.421.778.523,97 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca Rady 
Miasta Katowice

Krystyna Siejna
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