
Uchwała nr 206/XXXII/09
Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 r. ZP ZOZ w Otwocku przy
ul. Batorego 44.

UCHWAŁA NR 206/XXXII/09
RADY POWIATU W OTWOCKU

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 r. ZP ZOZ w Otwocku przy
ul. Batorego 44.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U z
2002 r.  Nr 76,  poz.  694 z  późn. zm.) w związku z  art.  9 ust.  1 ustawy z  dnia  5 czerwca 1998 r.  o
samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz z art. 67
ust. 1 - 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r.
Nr 14 poz. 89 z późn. zm.) i § 6 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999
r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki
zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza  się  roczne  sprawozdanie  finansowe  z  działalności  Zespołu  Publicznych  Zakładów  Opieki
Zdrowotnej w Otwocku za 2008 r.

§ 2.

Strata za rok 2008 zostanie rozliczona w latach następnych.

§ 3.

Uchwała  podlega  podaniu  do  publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń  oraz
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z
2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) roczne sprawozdanie ZP ZOZ podlega zatwierdzeniu przez organ
zatwierdzający.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z
2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) ZP ZOZ jest utworzony przez Powiat Otwocki. Zgodnie zaś z art. 67
ust.  1  nadzór  nad  zakładami  opieki  zdrowotnej  sprawuje  podmiot,  który  utworzył zakład  (podmiot
sprawujący nadzór).
Zgodnie natomiast  z  art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1592 z  późn. zm.) Rada Powiatu jest  organem stanowiącym i
kontrolnym  powiatu,  a  zatem  Rada  Powiatu  w  Otwocku  jest  organem  zatwierdzającym  roczne
sprawozdanie finansowe ZP ZOZ w Otwocku w rozumieniu art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
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