
UCHWAŁA  Nr …………….. 

RADY GMINY ŁUBNIANY  

z dnia 30 maja 2016r. 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Łubnianach za rok 2015 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 poz. 

446 ), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości ( Dz. U. z 2013 poz. 330 ze 

zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łub-

nianach za rok 2015 składające się z: 

1) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2015 r, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 

777.166,32 zł, 

2) Rachunku zysków i strat sporządzonego za okres od 1.01.2015 r do 31.12.2015 r, wykazującego zysk netto w 

wysokości 226.198,81 zł, 

3) Informacji dodatkowej do bilansu, obejmującej informacje i objaśnienia. 

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik  do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy Łubniany 

Albert Wiench  
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UZASADNIENIE 

    Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, roczne sprawozdanie jednostki pod-

lega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. W Statucie SP 

ZOZ nie określono organu zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe, jak również przepisy ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej nie określają organów uprawnionych do zatwierdzania sprawozdań 

finansowych SP ZOZ – ów. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej tworzone przez gminę są jednost-

kami organizacyjnymi tej gminy. Wobec braku przepisów szczególnych regulujących kompetencje organów gminy 

w zakresie zatwierdzania sprawozdań finansowych SP ZOZ, należy przyjąć, iż rada gminy, która jednostkę powo-

łała, zatwierdza również sprawozdanie finansowe powołanej jednostki.    
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