
Uchwała nr 1293/349/IV/2014 
Zarządu Województwa Śląskiego 

z dnia 15.07.2014 roku 

w sprawie 
badania rocznych sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

za 2014 rok przez biegłych rewidentów 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. 
poz. 596 z późn. zm.)  w związku z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ((tekst jednolity: 
Dz. U. 2013 r.  poz. 330 z późn. zm.) oraz  art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst 
jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 217 z późn. zm.). 
 
 

Zarząd Województwa Śląskiego 
u c h w a l a: 

 
§ 1 

Zobowiązuje się dyrektorów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których 
podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie, do zbadania rocznego sprawozdania finansowego 
za 2014 rok przez biegłego rewidenta. 

§ 2 
Zobowiązuje się dyrektorów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których 
podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie, do przeprowadzenia procedury wyłonienia 
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz kluczowych biegłych rewidentów  
w celu zbadania rocznych sprawozdań finansowych za 2014 rok. 

 
§3 

Zobowiązuje się dyrektorów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których 
podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie, do przedstawienia podmiotu uprawnionego                 
do badania sprawozdań finansowych oraz kluczowego biegłego rewidenta wyłonionego w celu 
badania rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok do wyboru przez Zarząd Województwa 
Śląskiego,  w terminie do 01 września 2014 roku. 

 
§4 

Badanie rocznych sprawozdań finansowych za 2014 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie, zostanie przeprowadzone 
zgodnie z wytycznymi, stanowiącymi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 5 
   Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego. 

 
§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 

Mirosław Sekuła – Marszałek Województwa    ....................... 

Aleksandra Skowronek - Wicemarszałek Województwa   ....................... 

Kazimierz Karolczak - Wicemarszałek Województwa   ....................... 

Stanisław Dąbrowa - Członek Zarządu Województwa   ....................... 

Arkadiusz Chęciński - Członek Zarządu Województwa   ....................... 

 


