Uchwała Nr 211/2020
Zarządu Powiatu Sanockiego
z dnia 23 września 2020r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Sanoku za rok 2019
Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2020r. , poz. 920) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2019r. poz. 351 z późn. zm ),art. 59 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2020 poz.295 z późn.zm) w związku z
§ 3 pkt 4 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 ( Dz. U. z 2020 poz. 570)
Zarząd Powiatu Sanockiego
uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe SP ZOZ w Sanoku za rok 2019 obejmujące:
bilans sporządzony na dzień 31.12.2019r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą
61 552 693,44 zł, rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
wykazujący stratę netto w wysokości 11 433 612,71 zł, zestawienie zmian w funduszu własnym,
rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
§2
Podmiot tworzący jest obowiązany w terminie 9 miesięcy od upływu terminu do
zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
pokryć stratę netto za rok 2019 w kwocie 8 046 107,43 zł (osiem milionów czterdzieści sześć
tysięcy sto siedem złotych 43/100). SPZOZ w Sanoku jest zobowiązany do pokrycia straty w
wysokości 3 387 505,28 zł ( trzy miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięć złotych
28/100.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
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