
Uchwała Nr X/80/2011 
Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 29 czerwca 2011 r. 
 
 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Namysłowie  

za 2010 rok  
 
 

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, tekst jednolity z późn. zm.), art. 53 ust.1 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 tekst 
jednolity z późn. zm.) oraz art. 67 ust 1 i 2, ust 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o 
zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) Rada Powiatu 
Namysłowskiego uchwala co następuje:   
 

 
§ 1 

 
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Namysłowie za okres od 01.01.2010 
r. do 31.12.2010 r. obejmujące: 
− wprowadzenie do sprawozdania; 
− bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka 

się sumą 564.861,66 zł; 
− rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący 

stratę netto w wysokości 1.102.089,66 zł; 
− zestawienie przepływów środków pienięŜnych za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 

31.12.2010 r. wykazujące spadek stanu środków pienięŜnych o kwotę 1.206.541,68 zł; 
− zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 

r. wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 2.128.031,44 zł; 
− informacje dodatkowe; 
− sprawozdanie Likwidatora z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Namysłowie 
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.  
 

§ 2 
 

Stratę netto za rok 2010 w wysokości 1.102.089,66 zł w całości przekazano dla Organu 
załoŜycielskiego w funduszach własnych. 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 



§ 5 
 

Uchwałę umieszcza się na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego 
www.bip.namyslow.pl oraz ogłasza się na tablicach informacyjnych Starostwa Powiatowego.  
 
 
 

Przewodniczący Rady  
Powiatu Namysłowskiego 

 
Roman Półrolniczak 

 






































