
 

ZARZĄDZENIE Nr 50/2019 

BURMISTRZA KARCZEWA 

z dnia 21 maja 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2018 rok 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2019 r. poz. 506) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 

r. poz. 351) w związku z art. 51 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 

z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm1.) oraz § 20 ust. 8 Uchwały Nr XLVII/418/2017 Rady Miejskiej 

w Karczewie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania nowego brzmienia statutowi 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie, zarządza 

się, co następuje: 

 

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie z siedzibą przy ul. Otwockiej 28 w Karczewie za 

rok 2018, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, składające się z: 

1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku po stronie aktywów i pasywów 

zamykającego się kwotą 4.220.788,52 zł (słownie: cztery miliony dwieście dwadzieścia 

tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt dwa grosze); 

2) rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, zamkniętego zyskiem 

netto na kwotę 944.385,17 zł.(słownie: dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzysta 

osiemdziesiąt pięć złotych siedemnaście groszy);  

3) informacji dodatkowej na dzień 31 grudnia 2018 roku. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                   Burmistrz Karczewa 

                                     mgr Michał Rudzki 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1629, poz. 2219; Dz.U. z 2019 r. 

poz. 492 oraz poz. 730.  

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenrsgiytg


UZASADNIENIE 

Zgodnie z § 20 ust. 8 Uchwały Nr XLVII/418/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 

listopada 2017 r. w sprawie nadania nowego brzmienia statutowi Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie, Burmistrz Karczewa zatwierdza roczne 

sprawozdanie finansowe Zespołu, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Społeczną. 

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok oraz raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej  za 2018 

rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie zostały 

pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną w dniu 20 maja 2019 roku.  

 

                   Burmistrz Karczewa 

                                      mgr Michał Rudzki 

 

 

 

 


































