
 -Projekt-
Uchwała Nr XLVI/..../2006

Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 18 maja 2006 roku

w sprawie: określenia  zakresu  i  formy  informacji  o  przebiegu  wykonania  planów
finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla
których Powiat Wodzisławski jest organem założycielskim, za I półrocze
roku budżetowego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 198 ust. 2 oraz art.
197 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249,
poz. 2104)

Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje :

§ 1

1. Określa się, iż informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze roku
budżetowego przedstawiana przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej pod
nazwą „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w Wodzisławiu  Śl.”  i  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  
w Rydułtowach” powinna zawierać:
1) część  tabelaryczną,  sporządzoną  zgodnie  z  załącznikami  Nr  1,  Nr  2  i  Nr  3  do

niniejszej uchwały,
2) część  opisową,  zawierającą  omówienie  wykonania  planu  finansowego,  ze

szczególnym  uwzględnieniem  podania  przyczyn  ewentualnych  odchyleń  od  planu
finansowego.

2. Określa  się,  że  samodzielne  publiczne  zakłady opieki  zdrowotnej,  dla  których Powiat
Wodzisławski  jest  organem założycielskim będą  składały informację,  o  której  mowa  
w ust. 1 w formie pisemnej i elektronicznej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik Nr 1 do uchwały 
Nr XLVI/…../2006 Rady
Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 18  maja 2006 roku

Informacja z wykonania planu finansowego 
za I pół ……..roku

……………………………………………
(nazwa jednostki)

L.
P RODZAJ

WYKONANIE
ZA I

PÓŁROCZE …
…… roku

PLAN na ……..
rok %

 PRZYCHODY    
1 lecznictwo stacjonarne    
2 podstawowa opieka zdrowotna    
3 specjalistyka    
4 pogotowie ratunkowe    
5 staże    
6 usługi medyczne    
7 działalność gospodarcza    
8 czynsz z najmu    
9 przychody finansowe    
10 pozostałe przychody operacyjne    
 RAZEM PRZYCHODY    
 KOSZTY    
 wynagrodzenia    

11 wynagrodzenia ze stosunku pracy    
12 wynagrodzenie z umów zlecenia    
13 staże    

14
koszty wynagrodzeń zgodnie z ustawą  
o NSKPPW    

 RAZEM wynagrodzenia    
 świadczenia na rzecz pracowników    

15 świadczenia rzeczowe związane z bhp    
16 odzież ochronna i robocza    
17 składki z tytułu Ubezpieczeń Społecznych    
18 składki na Fundusz Pracy    
19 szkolenie pracowników    
20 odpis na ZFŚS    
 RAZEM świadczenia na rzecz pracowników    
 koszty rzeczowe    

21 bielizna i pościel    
22 środki czystości    
23 środki dezynfekcyjne    
24 materiały biurowe    
25 druki    
26 sprzęt jednorazowy, materiały do RTG, USG    
27 opał    
28 paliwo    
29 książki, czasopisma, akty prawne    
30 materiały techniczne    
31 żywność    
32 leki (materiały z apteki)    
33 materiały BHP    
34 materiały do badań diagnostycznych    
35 pozostały drobny sprzęt medyczny    
36 aparatura medyczna i części do aparatury medycznej    
37 krew    
38 energia elektryczna    



39 energia cieplna    
40 woda    
41 gaz    
42 wyposażenie pomieszczeń    
43 sprzęt komputerowy    
44 pozostały sprzęt gospodarczy    
45 tlen    
 RAZEM koszty rzeczowe    
 usługi obce    

46 usługi remontowe    
47 konserwacja i naprawa sprzętu medycznego    
48 zakup procedur medycznych    
49 dyżury kontraktowe    
50 usługi łączności - telefon    
51 dozór mienia, konwój serwis    
52 usługi najmu dzierżawy    
53 usługi pocztowe    
54 usługi transportowe    
55 koszty bankowe    
56 wywóz nieczystości    
57 utylizacja odpadów    
58 usługi pralnicze    
59 pozostałe usługi    
60 naprawy, przeglądy karetek    
61 naprawa i konserwacja urządzeń technicznych    
62 szkolenie stażystów    
 RAZEM usługi obce    
 podatki i opłaty    

63 PFRON    
64 podatek od nieruchomości    
65 opłaty za ochronę środowiska    
66 opłaty skarbowe    
67 opłaty sądowe    
68 pozostałe opłaty    
 RAZEM podatki i opłaty    
  pozostałe koszty    

69 koszty podróży służbowych    
70 ubezpieczenia majątkowe    
71 ubezpieczenia OC zakładu    
72 koszty reprezentacji i reklamy    
73 pozostałe koszty    
 RAZEM pozostałe koszty    

74 koszty finansowe    

75
koszty finansowe - odsetki od wynagrodzeń
pracowniczych.    

76 pozostałe koszty operacyjne    
77 amortyzacja    
 RAZEM KOSZTY    
 WYNIK FINANSOWY    
     

78 Wydatki inwestycyjne    
79 Zaległe wynagrodzenia     



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wykonanie za I półrocze ……..) Załącznik Nr 2 do uchwały 
Nr XLVI/…../2006 Rady 
Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 18 maja 2006 roku
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Wykonanie
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A.

B.

Koszty
działalności
operacyjnej

Zysk ze
sprzedaży

A.

B.

Przychody ze
sprzedaży usług

Strata ze
sprzedaży

C.

D.

Pozostałe koszty
operacyjne

Zysk na
działalności
operacyjnej

C.

D.

Pozostałe
przychody
operacyjne

Strata na
działalności
operacyjnej

E.

F.

Koszty
finansowe

Zysk brutto na
działalności
gospodarczej

E.

F.

Przychody
finansowe

Strata brutto na
działalności
gospodarczej

G.

H.

Straty
nadzwyczajne

Zysk brutto

G.

H.

Zyski
nadzwyczajne

Strata brutto
I.

J.

Podatek
dochodowy od
osób prawnych

Zysk netto I. Strata netto



STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 30.06……….r. Załącznik Nr 3 do uchwały 
Nr XLVI/…../2006 Rady 
Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 18 maja 2006 roku

L.
P

WYSZCZEGÓLNIENIE
KWOTA w zł.

Ogółem Wymagalne

1. Należności ogółem
w tym:

 NFZ
 z tytułu dostaw i usług
 z tytułu innych świadczeń

2. Zobowiązania ogółem:
w tym:

 wobec pracowników,
 z tytułu dostaw i usług,
 z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych,
 vadia,
 zobowiązania krótkoterminowe (pożyczki, kredyty),
 zobowiązania długoterminowe (pożyczki, kredyty).



UZASADNIENIE

do projektu uchwały Nr XLVI/…./2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 18 maja 2006 roku

w sprawie: określenia  zakresu  i  formy  informacji  o  przebiegu  wykonania  planów
finansowych samodzielnych  publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej,  
dla  których  Powiat  Wodzisławski  jest  organem  założycielskim,  
za I półrocze roku budżetowego.

Wejście w życie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104)

wymaga rozszerzenia zakresu sprawozdań oraz danych informacji podawanych do publicznej

wiadomości  przez  jednostki  samorządu  terytorialnego  w  związku  z  zasadą  jawności  

i  przejrzystości  finansów  publicznych.  Dodatkowo  wprowadzony  został  obowiązek

opracowania  sprawozdań  półrocznych  i  rocznych  przez  samorządowe  instytucje  kultury  

i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (art. 197 ww. ustawy). 

Zgodnie z  treścią art.  198 ust.  2 zakres i  formę informacji  o przebiegu wykonania

budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze oraz informacji,  o której

mowa  w  art.  197  ust.  1,  określa  organ  stanowiący  jednostki  samorządu  terytorialnego.

Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za półroczne obejmować mają dane

określone przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, a w szczególności stan

należności  i  zobowiązań  (w  tym  zobowiązań  wymagalnych).  Informacje  półroczne  

i  roczne  będą  dołączone  do  zbiorczej  informacji  o  wykonaniu  budżetu  za  I  półrocze  

oraz do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu (art. 199 ww. ustawy).

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  wnoszę  jak  w  sentencji  przedstawionego  projektu

uchwały.

 Inspektor pełniący obowiązki
Naczelnika Wydziału Zdrowia

i Polityki Społecznej

/-/  Iwona Koczy 
 


