PROJEKT

UCHWAŁA Nr …………..
Rady Gminy Kluczewsko
z dnia ………………….2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku.

Na podstawie art. 18 pkt. 2 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 53 ust. 1 ustawy z
dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351)
oraz art. 121 ust.1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2018 Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Kluczewsku , składające się z:
1) załącznika Nr 1 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 r;
2) załącznika Nr 2 - bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, który po
stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 540.240,05
3) załącznika Nr 3 - rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 roku
do 31.12.2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 25.052,02zł
4) załącznika Nr 4 - informacja dodatkowa.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

1. Roczne zatwierdzenie sprawozdanie finansowe GOZ podlega zatwierdzeniu przez
organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Co wynika z
ustawy o rachunkowości.

Ustawa o działalności leczniczej
Art. 121. [Nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą]
1. Nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot
tworzący.
2. Podmiot tworzący sprawuje nadzór nad zgodnością działań podmiotu leczniczego
niebędącego przedsiębiorcą z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym oraz
pod względem celowości, gospodarności i rzetelności.
3. W ramach nadzoru podmiot tworzący może żądać informacji, wyjaśnień oraz dokumentów
od organów podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą oraz dokonuje kontroli i oceny
działalności tego podmiotu.
4. Kontrola i ocena, o których mowa w ust. 3, obejmują w szczególności:
1) realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość
udzielanych świadczeń zdrowotnych;
2) prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi;
3) gospodarkę finansową.

