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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA RACIBÓRZ 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej pod nazwą Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

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

Rada Miasta Racibórz 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej pod nazwą Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od 
1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust.1 składa się z: 
1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 
2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r., 
3) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., 
4) dodatkowych informacji i wyjaśnień . 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Racibórz
z dnia .................... 2022 r.





































 
Uzasadnienie 

Zgodnie z art.121 ust.1 - 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej nadzór 
nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot, który utworzył 
zakład, poprzez sprawowanie kontroli i oceny działalności zakładu, w szczególności gospodarki 
finansowej. Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.o rachunkowości roczne 
sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający. 

Rada Społeczna zakładu pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe sporządzone na 
dzień 31.12.2021 r. przez Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
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