
Uchwała 'r XII S'1I 2019
Rady Powiatu Kolsk.iego

z dnia 27 czerwca 1019 roku

, prawie: pokr cia wyniku fisansowego netto przez Samodzielny Pubłiezny Zakład
Opick.i ZdrowotJJcj w Kole.

Na podstawie alt. 59 ust. 1 w zw. z alt. 57 u L 2 pkt I, art, l21 ustawy z dnia 15.04.2011 roku
o działalności leczniczej ( tekst jednulity: Dz.U z 20 lSr, poz. 2190 ze zm.) oraz z art, 53 ust.3 ustawy
z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( lek. t jednolity: Dz,U z 20l9r. poz.3j!
Rada Powiatu uchv ala, co na, tępuje.

~ I
Pokrycie ujemnego wyniku finan 'owego netto przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Kole z lal ubiegłych W wysokości 11.272.148,44zl. na tapi z zy ków z lat na tepnych.

2.

Wykonanie uchwały powi rzu 'ię Zarzado i Powiatu Kolski . o 1 Dyrektorowi Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

§ 3

U hwała wchodź i w tycie z dn iern podjęcia.



zasadnienie
do Uchwaly Nr XIJ87/20J9

Rad_' Po iatu Kol kiego
z dnia 2'7 czerwca 20 9 roku

Zgodnie z przy toczony 111i w uchwale przcpi ami art, 59 u t. l u: tawy z dnia IS kwietnia 20 I I
roku o działalności leczniczej ( t.i.: Dz.U z 201, t. poz. 2190 z zrn.) ujemny wynik fin nsowy
pokrywa we wła nym zakresie Samodzielny Publiczny Zakład Dpi ki Zdrowotnej,
Zgodnie zaś z brzmi niem art. 5 u l.3 ustawy z dnia 29 września 1994r. u rachunkowości, t.j.: Dz.U z
20l9r. poz.3S I) podzi ł lub okrycie wyniku finansowego netto jednostek zobowiązanych do
poddania badaniu rocznego sprawozdania finan owego może nastąpić po zat i rdz niu sprawozdania
fman, owego przez organ zatwierdzający, poprzedzonego wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii
o tym iprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżenian i. Podział lub pokrycie wyniku finansowego
netto dokonany b z 'pełnienia. lego warunku j 't nieważny z mocy p .awa. atomiast przepisy rut. ł21
ustawy odział lności lecznicz .j tanową. ż nadzór nad podmiotem leczniczym sprawuje podmiot
L orzący. Podmlot ten dokonuje kontroli i oc fi, która obejmuje w . zczególności gospodarkę
finansową Samodzieln go Publicznego Zak adu Opieki Zdrowotnej w Kole.
Z uwagi na pO\l yż. Ze Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole przedłożył stosowną
opinię biegłego rewidenta którym była firma "Controlling" Kancelaria Biegłych Rewidentów
Kaczmarek, damczyk Sp.J. ul. Pla Szk Jny Ił 62 -400 Słupca bez zastrz żeń oraz poddał d
zatwierdzenia roczne 'praw zdanie finan ow Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej \\1 Kole z rok 20 L8 Radzie Powiatu Kol 'kiego.

Wobec .pełnienia powyższy ch ymogó oraz procedur formalno-pra nych prz{~z
. mod ielny Pubłiczny Zakład Opieki Zdr ornej w Kole podjęcie ninlej z . uchwały je 'l koni czne i

uza dnione.
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