
UCHWAŁA NR LXI/350/2022 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 15 czerwca 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn.zm) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z poźn.zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2021 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach obejmujące: 
1) bilans - zamykający się według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. po stronie aktywów i pasywów 

sumą 5.557.028,78 zł (słownie: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia osiem 
złotych siedemdziesiąt osiem groszy); 

2) rachunek zysków i strat sporządzony za rok obrotowy 2021 - wykazujący zysk netto w kwocie 
627.560,49 zł (słownie: sześćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych czterdzieści 
dziewięć groszy); 

3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - wskazujące zwiększenie kapitału (funduszu) 
własnego o kwotę 627.560,49 zł (słownie: sześćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt 
złotych czterdzieści dziewięć groszy); 

4) informację dodatkową. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
   

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Tomasz Czekaj 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr LXI/350/2022 

Rady Miejskiej w Świebodzicach 

z dnia 15 czerwca 2022 r. 

Zgodnie z przytoczonymi na wstępie uchwały przepisami prawa roczne sprawozdanie finansowe 
jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia 
bilansowego. 

Sprawozdanie finansowe od roku 2018 sporządzane jest w postaci elektronicznej oraz opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP 
przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki.Wydruk 
w postaci papierowej sprawozdania finansowego sporządzanego w postaci elektronicznej jest tylko 
kopią sprawozdania, nie zaś oryginałem sprawozdania finansowego i w tej postaci jest przedkładany 
wraz z projektem uchwały. 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ Miejski Ośrodek 
Zdrowia w Świebodzicach za 2021 r. uznaje się za zasadne. 
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