
UCHWAŁA NR XVIII/140//2020 
RADY GMINY ZŁOTA 
z dnia 15 lipca 2020 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Złotej za 2019 rok 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ), art. 51 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.), art. 53 
ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 
351,1495,1571,1680 oraz z 2020r. poz. 568) oraz w związku z art. 15 zzh, ust. 3 ustawy z dnia 
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U z 2020, poz. 374 z późn. zm.) oraz §4 
pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych 
terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, 
zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu 
sprawozdań  lub informacji (tj. Dz.U. z 2020, poz.570), 

Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się  sprawozdanie finansowe Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Złotej za 2019 rok, składające się  z: 
- bilansu, zamykającego się  kwotą  902 351,76 zł  ( słownie: dziewięćset dwa tysiące 

trzysta pięćdziesiąt jeden 76/100 zł) po stronie aktywów i pasywów, 
- rachunku zysków i strat, zamykającego się  zyskiem netto w kwocie 39 979,36 zł  

(słownie: trzydzieści dziewięć  tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć  36/100 zł) 
- informacji dodatkowej. 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Złota i Kierownikowi 

Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PRZEW 	CZĄCY 
MINN 

!mich 



Uzasadnienie 
do Uchwały Nr XVIII/140 /2020 Rady Gminy Bota z dnia 15 lipca 2020 r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Złotej za 2019 rok 

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej prowadzi samodzielną  gospodarkę  finansową  na 
zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności leczniczej, 
ustawie o rachunkowości oraz ustawie o finansach publicznych. 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, roczne 
sprawozdanie jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ , który utworzył  Zakład, nie 
później niż  sześć  miesięcy od dnia bilansowego. W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia 
epidemicznego termin zatwierdzenia zostaje wydłużony. 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jest niezbędne 
do podziału i przeznaczenia zysku przez Zakład i uznaje się  w pełni za zasadne. 

Z up. WÓJTA 

mgr EzrPawełczak 
SKĄRWIK GMINY 
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