
ZARZĄDZENIE Nr 80/2021 
BURMISTRZA KARCZEWA 

z dnia 26 lipca 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2020 rok 

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

2020 r. poz. 713, z późn. zm.),  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz.U. z 2021 r., poz. 217) 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, a także § 3a 

ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia 

innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, 

zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu 

sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570 z późn. zm.), 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 2020, 

stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, składające się z: 

1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku po stronie aktywów i pasywów 

zamykającego się kwotą 5.902.952,92 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset dwa tysiące 

dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt dwa grosze); 

2) rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, zamkniętego zyskiem 

netto na kwotę 684.429,93 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta 

dwadzieścia dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze);  

3) informacji dodatkowej na dzień 31 grudnia 2020 roku. 

 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Karczew.  

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Burmistrz Karczewa 

Michał Rudzki 



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości roczne sprawozdanie 

finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 

miesięcy od dnia bilansowego. Stosowanie do treści § 3a pkt 2 rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 31 marca 2020 r. rozporządzenia w sprawie określenia innych terminów 

wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, 

udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub 

informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570 z późn. zm.) termin, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy 

o rachunkowości przypadający w 2021 roku został przedłużony o miesiąc. Ponadto 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 roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie zatwierdza Burmistrz Karczewa po 

uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Społeczną. 

 

Organ wykonawczy dochowując należytej staranności w celu wyrażenia przez Radę Społeczną 

opinii w zakresie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie dwukrotnie zwoływał 

posiedzenie Rady Społecznej na dzień12 lipca 2021 r. oraz na dzień 15 lipca 2021 r.  W obu 

przypadkach członkowie Rady Społecznej nie stawili się na posiedzeniu, co skutkowało brakiem 

wyrażenia przez Radę Społeczną opinii w ww. zakresie. Należy przy tym zauważyć, że opinia Rady 

Społecznej nie ma charakteru wiążącego dla Burmistrza Karczewa, w związku z czym jej brak nie 

stanowi przeszkody w zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 rok, tym bardziej w 

sytuacji gdy brak takiej opinii wynika wyłącznie z faktu niestawiennictwa członków Rady 

Społecznej na ww. terminach posiedzenia. O tym, że brak wyrażenia takiej opinii przez Radę 

Społeczną nie stanowi przeszkody do zatwierdzenia przedmiotowego sprawozdania 

finansowego świadczy, w szczególności następujące stanowisko występujące w doktrynie - „Z 

literalnej analizy komentowanego przepisu wynika, że zarówno podmiot tworzący, jak i 

kierownik nie mają obowiązku z własnej woli poddawać pod opinię wszystkich kwestii 

związanych z funkcjonowaniem podmiotu leczniczego. Wskazanie zatem w art. 48 ust. 2 

katalogu spraw, którymi może się zajmować rada społeczna, jest raczej określeniem granic jej 

aktywności wnioskowej niż wskazaniem formalnego obowiązku konsultacyjnego. Podobne 

stanowisko wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 11.02.2000 r., I SA 

1603/99, zgodnie z którym – w świetle przepisu art. 46 ust. 1e u.z.o.z. – tylko wnioski rady 

społecznej SPZOZ-u stanowią jej uprawnienie, opinie zaś są jej obowiązkiem, przy czym 

obowiązek przedstawienia opinii na żądanie właściwego podmiotu nie jest równoznaczny z 

obowiązkiem zasięgnięcia opinii przez właściwy podmiot” ( Dercz Maciej, Rek Tomasz, Ustawa o 

działalności leczniczej. Komentarz, wyd. III, LEX 2019). 

Burmistrz Karczewa 

Michał Rudzki 

 

https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2021.032.0000217,USTAWA-z-dnia-29-wrzesnia-1994-r-o-rachunkowosci.html
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2021.032.0000217,USTAWA-z-dnia-29-wrzesnia-1994-r-o-rachunkowosci.html
https://sip.lex.pl/#/document/520147446?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/520147446?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16794369?unitId=art(46)ust(1(e))&cm=DOCUMENT
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