
Uchwala Nr XXXV/237/2017
Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 29 czerwca 2017roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2016 rok.

Na podstawie art. 53 ust. l ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości
(tekst jednolity: Oz.U z 2016r. poz. 1047 ze zm.) w związku z art. art. 121 ust. 1 i ustA ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 roku O działalności leczniczej (tekst jednol ity: Dz. U z 20 16r. poz. 1638
ze zrn.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ l

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Kole za 2016 rok na podstawie dokumentów stanowiących załącznik do niniejszej
uchwały.

§2

Wlceprzew~)c3JtCY Rady

Zdzi8ła~mański

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXV/237/2017

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 29 czerwca 2017 roku

Zgodnie z przytoczonymi w uchwale przepisami:

art. 53 ust. I ustawy z dnia 29 września 19941'. o rachunkowości (tekstjednolity Dz.U z 2016r.

poz. I047 ze. zm.) roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole za 2016 rok podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później

niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Przed zatwierdzeniem roczne sprawozdanie finansowe

podlega badaniu przez biegłego rewidenta, którym była firma "Controlling" Kancelaria

Biegłych Rewidentów Kaczmarek, Adamczyk Sp. J. ul. Plac Szkolny 11 62 -400 Słupca.

Natomiast art. 121ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

(tekstjednolity: Dz.U z 2016r. poz. 1638 ze zm.) stanowi, że nadzór nad podmiotem leczniczym

niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący. Podmiot ten dokonuje kontroli i oceny,

która obejmuje w szczególności gospodarkę finansową Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Kole.

Ponadto roczne sprawozdanie finansowe zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę

Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole uchwałą

nr I/IlI/20 17 z dnia 21 czerwca 20 17r.

Z uwagi na spełnienie powyższych procedur przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej w Kole podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.
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