
RADA POWIATU  

W LESKU 

Uchwała Nr XLI.231.2022 

Rady Powiatu Leskiego 

z dnia 22 lipca 2022 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku 

za 2021 rok 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 528), art. 121, ust. 1 i 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 633), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz.217 ze zm.) oraz §2 ust. 1 i §16 ust. 2 

Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku, stanowiącego 

załącznik do uchwały Nr XXVI.150.2012 Rady Powiatu w Lesku z dnia 31 października 2012 

r., w związku z §3 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie 

określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie 

sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub 

organu sprawozdań lub informacji (Dz. U z 2021 r., poz. 1832) 

 

Rada Powiatu 

uchwala, co następuje : 

§ 1 

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Lesku za rok 2021, obejmujące : 

 bilans – po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 44 693 317,85 zł – zał. Nr 1, 

 rachunek zysków i strat, wykazuje stratę netto w kwocie 10 223 251,02 zł – zał. Nr 2, 

 informację dodatkową – zał. Nr 3, 

 rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków 

pieniężnych o kwotę 1 205 799,14 zł – zał. Nr 4, 

 zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego 

o kwotę 11 963 584,34 zł – zał. Nr 5, 

 opinię biegłego rewidenta – zał. Nr 6. 

 

§ 2 

Pozytywnie opiniuje się propozycję Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Lesku rozliczenia straty netto za 2021 rok w kwocie 10 223 251,02 zł, w 

następujący sposób: 

- kwotę 10 223 251,02 zł - pozostawić do rozliczenia w latach następnych.  

  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

(-) 

Marek Małecki 
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 
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