UCHWAŁA NR VII/50/11
RADY GMINY GNOJNO
z dnia 27 maja 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie za 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 w związku z art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) i art. 67 ust. 1 - 3
ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2007 nr 14, poz. 89
ze zm.) – Rada Gminy Gnojno uchwala, co następuje:
§ 1. W związku z wnioskiem Dyrektora SP ZOZ w Gnojnie o zatwierdzenie sprawozdania
finansowego za 2010 r. Rada Gminy Gnojno postanawia:
1) Po zapoznaniu się z pozytywną opinią Rady Społecznej SP ZOZ w Gnojnie w sprawie rocznego
sprawozdania finansowego SP ZOZ za rok 2010, zatwierdzić przedłożone sprawozdanie
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2) Zatwierdzić wniosek Dyrektora SP ZOZ w Gnojnie w sprawie pokrycia straty netto za 2010 r.
w kwocie 31.095,46 zł z nadwyżki finansowej z lat ubiegłych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Dyrektorowi SP ZOZ w Gnojnie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy
Piotr Terlecki

Id: VUPRD-RUOUL-CNYGT-XDVIO-DCTVB. Podpisany

Strona 1

UZASADNIENIE
Dyrektor SP ZOZ w Gnojnie przedłożył sprawozdanie finansowe zakładu za 2010 rok, w skład
którego wchodzi:
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r.,
- sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,
- rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2010 r.
Materiały, o których mowa wyżej są syntetycznymi informacjami o kondycji finansowej SP ZOZ.
Zostały one pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną uchwałą nr 3/11 z dnia 26 maja 2011 r.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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Załączniki binarne
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/50/11 z dnia 27 maja 2011 r.
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010
Zalacznik1.pdf

