
UCHWAŁA NR XX/140/2020 
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ 

z dnia 17 lipca 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za rok 2019 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 920) oraz art. 45 ust. 2 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 351; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1495, poz. 1571 i poz. 1680 oraz z 2020 r. poz. 568) oraz § 3 ust.4 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie określenia innych terminów wypełniania 
obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazania do 
właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 roku poz.570)  Rada Powiatu 
Rawskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej za rok 2019, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, na które składa się: 

1) Bilans; 

3) Rachunek zysków i strat; 

4) Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje 
i objaśnienia do rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019,  zamykające się sumą bilansową po stronie 
aktywów i pasywów w kwocie 6.855.336,52 zł  i wynikiem finansowym ze stratą  netto w kwocie 
2.460.031,35 zł. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego. 

§ 3.  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 (t. j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 351; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1495, poz. 1571 i poz. 1680 oraz z 2020 r. poz. 568) 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. 
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