
ZARZĄDZENIE Nr 75/2018 

BURMISTRZA KARCZEWA 

z dnia 15 czerwca 2018 r. 

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie  

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

2018 r. poz. 994 z późn. zm.
1
) oraz 53 a ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.
2
) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ocenia się pozytywnie sytuację ekonomiczno-finansową Samodzielnego Publicznego 

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

Karczewie, na podstawie przedłożonego Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej 

S.P.Z.Z.L.O  w Karczewie na lata 2017-2020, składającego się z: 

1) analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy, 

2) prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe, 

3) opisu przyjętych założeń, 

4) informacji o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową. 

 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Burmistrz Karczewa 

Władysław Dariusz Łokietek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: (Dz.U. z 2018 r., poz. 138 i poz. 650) 



 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, kierownik 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ma obowiązek sporządzenia oraz 

przekazania podmiotowi tworzącemu do 31 maja każdego roku raportu o sytuacji ekonomiczno-

finansowej placówki. Na podstawie powyższego raportu Burmistrz Karczewa dokonał oceny 

sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

 

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe, będące podstawą analizy i prognozy z raportu, sposób ich 

obliczania i przypisane im oceny punktowe określił Minister Zdrowia w drodze rozporządzenia. 

Mają one zapewnić przejrzystość i jednolitość analiz oraz porównywalność wskaźników. 

Raport i ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę 

Społeczną dnia 14 czerwca 2018 roku.  

 

 

 

Burmistrz Karczewa 

Władysław Dariusz Łokietek 

 


