
Uchwała Nr 3886/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

 z dnia 22 czerwca 2017 r. 
 

 

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu   

opieki zdrowotnej - Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara      

Bielawskiego w Kościanie za rok 2016. 

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(Dz. U z 2016 r. poz. 486 ze zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.), oraz § 29 ust.1 statutu Wojewódzkiego 

Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

 

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2016 samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej - Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara 

Bielawskiego w Kościanie, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: 

61 490 603,01 zł oraz wynik finansowy: zysk netto 349 832,79 zł.  

 

§ 2 

 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

 

§ 3 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 
Z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 

  

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr 3886/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. 
 

 

 

 

 

Zgodnie z przytoczonymi w treści Uchwały przepisami prawnymi organem zatwierdzającym 

roczne sprawozdanie finansowe samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

Z wnioskiem o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016 wystąpił kierownik 

Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie 

przedkładając następujące dokumenty: 

 

 bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., 

 rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r., 

 rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r., 

 zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzone za okres od 1.01.2016 r. 

do 31.12.2016 r., 

 wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

 informację dodatkową za 2016 rok, 

 sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara 

Bielawskiego w Kościanie w roku 2016, 

 opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 

Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie 

za 2016 rok, 

 Uchwałę nr 4/2017 Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego  

im. Oskara Bielawskiego w Kościanie z dnia 23 maja  2017 r. w sprawie: wyrażenia opinii 

na temat sprawozdania finansowego za rok 2016, 

 Uchwałę nr 5/2017 Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego  

im. Oskara Bielawskiego w Kościanie z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie: wyrażenia opinii 

na temat podziału zysku za rok 2016. 

 

  

Maciej Sytek 

Członek Zarządu 

 

  


