
Projekt 
UCHWAŁA NR 

Rady Miasta Szczecin 
z dnia 

 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 r. Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół WyŜszych w Szczecinie. 
 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  
(Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, j. t. zm. Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. 
Nr 47, poz. 278) oraz § 21 ust. 1 załącznika do Uchwały Nr IV/28/07 Rady Miasta Szczecin  
z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół WyŜszych w Szczecinie; Rada Miasta Szczecin uchwala, 
co następuje: 
 

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2009 r. Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół WyŜszych w Szczecinie, składające się z: 
1) bilansu na dzień 31 grudnia 2009 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę  

4 385 973,93 zł. (słownie złotych: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy 
dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 93/100),  

2) rachunku zysków i strat za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. 
wykazującego zysk netto w wysokości 536 349,31 zł. (słownie złotych: pięćset trzydzieści 
sześć tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych 31/100),  

3) rozliczenia wyniku bilansowego i podatkowego SPZOZ Szkół WyŜszych za rok 2009, 
4) informacji dodatkowej. 
 

§ 2. Zysk finansowy za 2009 r. zostaje podzielony w następujący sposób: 
1) na fundusz nagród 72 092,09 zł. (słownie złotych: siedemdziesiąt dwa tysiące 

dziewięćdziesiąt dwa złote 9/100), 
2) na fundusz zakładu 464 257,22 zł. (słownie złotych: czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące 

dwieście pięćdziesiąt siedem złotych 22/100).   
 

§ 3. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
Rada Społeczna działająca przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
Szkół WyŜszych w Szczecinie zatwierdziła roczne sprawozdanie finansowe za 2009 r. 
jednostki, bez zastrzeŜeń.  
Zgodnie z przepisami Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół 
WyŜszych w Szczecinie zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego naleŜy do 
kompetencji Rady Miasta i jest przedmiotem niniejszego projektu uchwały.  
Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów 
kwotę 4 385 973,93 zł.  
Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazuje zysk 
netto w wysokości 536 349,31 zł 
 
 
 
 


