
UCHWAŁA lYR XXXII/250/20 1 fi
Rady Gminy w $ałkowie

z dnia 23 marca ffr18 roku.

w sprnwie zatwierdzenia roczntgo sprawozdania linailsCIwego i podziału
zysku Publirznego fakładn 0pieki Zdrowotnej
w Fałkowie ra 2{}17 rok.

Na podstar,vię art.18 ust' 2pkl15 ustawy z dnia 8 marca i990 roku o sanrorządzie gninnynr
(t'j'Dz'rJ.z2aI7 t. po,Z.1875.) ,art"'53 ust.1ustawy zdnia29wrzęśnia 1994rokrr
o rachunkowości (t.j. Dz. L] ' z 2{}1(>r, poz. 1047 z'e zm.), art.48 ust.2 pkt.Z lit.b)' art. 58 ustawy z
drria i5 kwietnia '2011 roku o działalrrości ieczniczej (Dz.U. z2016 T. pa'Z. 1638,ze zm.) - Rada

Grniny uchwala co następuje :

$1

W oparciu o przedłozclne Sprawozdanie fina:rsowę Publiczrrego Zakładu opieki 'Zdrowotnej w
Fałkł:wie zafa17 rok i ptlz1'tywną clpinię u'},fazoną w Uchwale Nr 1/2018 Rady Społecznej
dział:Ąącejprzy PublicznpnZak}adzie cpiekiZdricwotnej zdnia Łf marca2018 roku zatwierdza
się roczne sprarvozdanie tinansowe Publieznego Zakłatlu opieki Zdrowotnej w Fałkclwię za?aI7
rok.

$2

Zavięrdza się podział zysku rv kwocie 18.427,36. zł. Publiczrrego Zakładu opieki Zrlrowotnej w
F.ałkowie po uwzględnieniu iroz3.tymrej opinii rvyrażonej w Ucltwiile Nr 1/2018 Rady Społecznej
działającej przy FublicznymZakładzie opiekiZdrclrvotnej zdnia 12lmarca 2018 rclku z
pr zęZnaczeni em na zwi ę k s z en i e F und usz u Z al<Ładu .

$3

Wykorranie uchwaty pawiarzasię Dyrektorowi Publicznego ZahJadu opieki Zdrowotnej w

Fałkowie oraz Wójtowi Grniny Fałków.

$4

Uchwała wchodzi w Życle z clniem pcldjęcia.



Llrasadniemie

Stosorvnie do ań.121 ust. 1 i ust" 4 pkt. 3 ustar,ły z dnta 15.04.201 1 roku cl działalności

leczruczej (Dz' LJ . z 2a13r. poz. ?17} nadzor nad Publicznyni Zatr<ładęm opiotr<i Zdrorł,otnej w

Fałktrrł.ie sprarł,uje Rada Grniny Fatków'
Realizuj4c ten nadzór Rada Gminy dokonała ocony działalności tego Zalrłaclu r,vyrazonej w

uchrvali i za&vtetdza sprawozd anie z jego dziaŁalrroŚci w tyrn sposób podziatu zysku paptz,ęZ

zrvi ększenie Funduszu ZakŁadu,
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