
Uchwała Nr 655/43/15  

Zarządu Województwa Mazowieckiego  

z dnia 26 maja 2015 r.  

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Wojewódzkiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie  

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.1)) oraz art. 53 ust. 1 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.2)) 

– uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2014 rok Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Warszawie, na które składa się: 

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów 

zamyka się sumą: 51.139.567,29 zł; 

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 

wykazujący zysk netto w wysokości: 3.359.487,86 zł; 

4) zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r.  

do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.975.666,07 zł; 

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 

2014 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę – 3.889.576,57 zł; 

6) dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

 

 

 Leszek Ruszczyk 

Wicemarszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379  

i 1072.  
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 613, z 2014 r. poz. 768,  

poz. 1100 oraz z 2015 r. poz. 4.  


