
 

ZARZĄDZENIE Nr 82/2017 

BURMISTRZA KARCZEWA 

z dnia 29 czerwca 2017 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2016 rok 

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

2016 r. poz. 446
1
z póź. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1047
2
 z póź. zm.) w związku z art. 51 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638
3
z póź. zm.)  zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2016 r. Samodzielnego Publicznego 

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

Karczewie, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, składające się z: 

1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r. po stronie aktywów i pasywów 

zamykającego się kwotą 2.542.061,82 zł (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści dwa 

tysiące sześćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt dwa grosze); 

2) rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, zamkniętego zyskiem 

netto na kwotę 591.098,21 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy 

dziewięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia jeden groszy);  

3) informacji dodatkowej na dzień 31 grudnia 2016 roku. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Burmistrz Karczewa  

inż. Władysław Dariusz Łokietek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: (Dz.U. z 2016 r., poz. 1579 i 1948 oraz Dz.U. z 2017 r., 

poz. 730 i 935) 
2  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:  Dz.U. z 2016 r., poz. 2255 oraz Dz.U. z 2017 r., poz. 

61, 245, 791 i 1089) 
3
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948 i 2260) 

 



 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r., 

poz.1047 ze zm.) roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ 

zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.  

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok, oraz raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej  za 2016 

rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie zostały 

pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną dnia 28 czerwca 2017 roku. Rada Społeczna 

oceniła je jako sporządzone poprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 W związku z powyższym zasadne jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie. 

 

 
Burmistrz Karczewa  

inż. Władysław Dariusz Łokietek 

 
























