Uchwała nr 7/2020
Rady Uczelni
Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
z dnia 21 kwietnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019
Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce ( J.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 85.), w związku z art. 53 ustawy z dnia 29
września 1994r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2019r. poz. 351 z późn. zm) Rada Uczelni uchwala
co następuje:
§1
1. Po zapoznaniu się z sprawozdaniem finansowym Uczelni za rok 2019
Politechniki Rzeszowskiej, na który składa się;


wprowadzenie do sprawozdania finansowego



bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.,
który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę

379 698 721,58 zł



rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia
2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący
zysk netto w wysokości

13 059 662,93 zł







zestawienie zmian funduszu własnym
za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
wykazujące zwiększenie funduszu własnego o kwotę
rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy
od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
wykazujący zwiększenie stanu
środków pieniężnych o kwotę

17 606 297,13 zł

4 523 035,14 zł

dodatkowe informacje i objaśnienia,

oraz sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego
i opinią niezależnego biegłego Rada Uczelni zatwierdza sprawozdanie
finansowe Uczelni za 2019r.
2. Zysk netto uczelni w wysokości 13 059 662,93 zł na podstawie art. 409
ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przeznacza się na
fundusz zasadniczy Uczelni, na realizację zadań inwestycyjnych.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Rady Uczelni obecni na posiedzeniu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Rafał Kalisz - przewodniczący Rady Uczelni
Agnieszka Sanocka Zajdel
Sławomir Sołtys
dr inż. Bogusław Dołęga
inż. pil. Michał Klimczyk - przewodniczący samorządu studenckiego
dr inż. Andrzej Paszkiewicz
dr inż. Jadwiga Pisula

