
UCHWAŁA NR XVIII/98/2016
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 
814), art. 45 ust.2, art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2013 roku poz.330, 
poz.613, z 2014 roku poz.768, poz.1100, z 2015 roku poz.4, poz. 978, poz. 1045, poz. 1166, poz.1333, poz. 1844, 
poz.1893 ) oraz  art. 59 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o  działalności  leczniczej  ( Dz. U. z 2015 roku 
poz. 618, poz. 788, poz.905, poz.1640, poz.1697, poz. 1844, poz.1887, poz.1918,poz.1991 ) Rada Powiatu 
Rawskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rawie Mazowieckiej za 2015 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, na które składa się:

1) Bilans;

2) Rachunek zysków i strat;

3) Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje
i objaśnienia do rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok,                                                            
zamykające się sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 5.052.260,03 zł i wynikiem 
finansowym ze stratą w kwocie 365.222,76 zł.

§ 2. Strata w kwocie 365.222,76 zł zostanie pokryta z przyszłych przychodów Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Rawskiego

Maria Charążka
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. z 2015 roku

poz. 618 z późn. zm. ) roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ

zatwierdzający, którym dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej

jest Rada Powiatu Rawskiego. Tak więc podjęcie niniejszej uchwały jest spełnieniem ustawowego

obowiązku. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zakończył rok obrotowy

2015 ze stratą w kwocie 365.222,76 zł. Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o

działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 roku poz. 618 z późn. zm.) samodzielny publiczny zakład opieki

zdrowotnej pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

Powiat, jako podmiot tworzący nie ma obowiązku pokrywania ujemnego wyniku finansowego

SPZOZ-u ponieważ wynik finansowy po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość dodatnią ( art. 59 ust.2

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej).
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