
UCHWAŁA NR LIV/314/2022 
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY 

z dnia 27 maja 2022 r. 

w sprawie sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Wiślicy za 2021 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559)  w związku z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) oraz art.52 ust.1, art. 53 ust.1,3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm) Rada Miejska w Wiślicy uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy za okres od 
1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały w skład, którego wchodzą: 

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2021r. 

- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. 

- informacja dodatkowa i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2021r. 

2. Postanawia się zatwierdzić proponowany w w/w sprawozdaniu sposób podziału zysku za 2021r. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy oraz 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

Do uchwały  NR LIV/314/2022 

Rady Miejskiej w  Wiślicy 

z dnia 27 maja 2022  r. 

 
 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. 

zm.) roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający 

nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. 

Zgodnie z art. 45 ust 2 cytowanej ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe składa się z: 

1) bilansu, 

2) rachunku zysków i strat, 

3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz 

dodatkowe informacje i objaśnienia. 

Dyrektor SZOZ w Wiślicy przedłożył roczne sprawozdanie finansowe za 2021 r, które 

zostało przedstawione do zaopiniowania Radzie Społecznej SZOZ zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o 

działalności leczniczej. Rada Społeczna, SZOZ, która jest organem inicjującym i opiniodawczym 

podmiotu tworzącego, która m in. wydaje wnioski i opinie w sprawach rocznego sprawozdania z 

planu finansowego w tym planu inwestycyjnego. 

Rada Społeczna SZOZ na posiedzeniu w dniu 19 maja 2022 r. pozytywnie zaopiniowała 

roczne sprawozdanie finansowe za 2021r. Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy. 

Wobec powyższego podjęcie w/w uchwały jest uzasadnione. 
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