
  

-Projekt- 
 

Uchwała Nr L/     /2006 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 26 pa�dziernika 2006 roku 
 
 
 
w sprawie : wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozda� finansowych  

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nazw� „Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu �l.” i ,,Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Rydułtowach”. 

 
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz�dzie powiatowym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z pó�n. zm.) w zwi�zku z art. 66 ust. 4 ustawy  
z dnia 29 wrze�nia 1994r. o rachunkowo�ci (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694  
z pó�n. zm.) 
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co nast�puje: 

 
 

§ 1 
 

Wybiera si� podmiot uprawniony do badania sprawozda� finansowych samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nazw� ,,Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Wodzisławiu �l.” i ,,Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” to jest firm�  
„EL-PLUS” Biuro Rewizyjno-Konsultingowe El�bieta Ku�mierz ul. Goduli 13,  
47 – 400 Racibórz. 
 

§ 2 
 

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej pod nazw� ,,Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Wodzisławiu �l.” i ,,Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” zawieraj� umow�  
o badanie sprawozda� finansowych z podmiotem, o którym mowa w § 1.  
 

§ 3 
 

Umow� o badanie sprawozda� finansowych samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 
pod nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu �l.” i ,,Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Rydułtowach” zawieraj� w terminie umo�liwiaj�cym uczestniczenie podmiotowi, o którym 
mowa w § 1, w rozliczeniu inwentaryzacji przeprowadzonej przez jednostki badane oraz 
wykonanie badania sprawozda� finansowych, w terminie do 30 kwietnia 2007r.  
 
 
 
 



  

 
§ 4 

 
Koszt badania sprawozda� finansowych wynosz�cy 4 392,00 zł brutto dla Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Wodzisławiu �l. i 4 514,00 zł brutto dla Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Rydułtowach ponosz� odpowiednio jednostki badane.  
 

§ 5 
 

Wykonanie uchwały powierza si� Zarz�dowi Powiatu. 
 

§ 6 
 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

U Z A S A D N I E N I E 
 

do projektu Uchwały Nr L/......./ 2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego 
 

z dnia 26 pa�dziernika 2006 roku 
 

w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozda� finansowych 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nazw� „Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu �l.” i „Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Rydułtowach”. 

 

W my�l ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994r. o rachunkowo�ci (tekst jednolity z 2002r. Dz. U.  
Nr 76, poz. 694 z pó�n. zm.) badaniu i ogłoszeniu podlegaj� roczne skonsolidowane 
sprawozdania finansowe jednostek kontynuuj�cych działalno�� (art. 64 ust. 1), które w 
poprzedzaj�cym roku obrotowym osi�gn�ły lub przekroczyły granic� dwóch z trzech 
nast�puj�cych wielko�ci (art. 64 ust. 1 pkt 4) : 

a) �rednioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób, 
b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowarto�� w walucie 

polskiej co najmniej 2 500 000 euro, (na dzie� 31.12.2005r. było to 9 652 500 zł), 
c) przychody netto ze sprzeda�y towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok 

obrotowy stanowiły równowarto�� w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro  
(na dzie� 31.12.2005r. było to 19 305 000 zł). 

 
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej na dzie� 31.12.2005r. osi�gn�ły 

nast�puj�ce wielko�ci:  
1)   Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu �l.:  

a) �rednioroczne zatrudnienie  - 711 osób, 
b) suma aktywów bilansu   - 12 979 150,16 zł, 
c) przychody netto    - 29 020 260,59 zł. 

 

2)   Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach:  

a) �rednioroczne zatrudnienie  - 752 osoby, 
b) suma aktywów bilansu   - 9 999 608,08 zł, 
c) przychody netto    - 25 086 411,56 zł. 

 
Bior�c pod uwag� powy�sze wska�niki, ustalone na podstawie danych zawartych  

w sprawozdaniu finansowym za rok 2005 i spełnienie warunku kontynuacji działalno�ci, 
roczne sprawozdania finansowe sporz�dzone przez SP ZOZ–y za rok obrotowy 2006 podlegaj� 
obowi�zkowi badania.  

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadza biegły rewident wybrany przez 
organ zatwierdzaj�cy sprawozdanie finansowe.  

Przepisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej istotnie nie okre�laj� organów 
uprawnionych do zatwierdzania sprawozda� finansowych sporz�dzonych przez te jednostki, 
tym nie mniej wymieniaj� organy uprawnione do tworzenia tych jednostek (art. 36 ustawy o 
zakładach opieki zdrowotnej). To wła�nie podmioty upowa�nione do tworzenia tych jednostek 
s� zarazem organami zatwierdzaj�cymi sprawozdania finansowe SP ZOZ – ów. Organem 
wła�ciwym  
do zatwierdzenia sprawozda� finansowych ZOZ –u w Rydułtowach i ZOZ -u w Wodzisławiu 
�l. jest Rada Powiatu Wodzisławskiego.  

W celu wyboru biegłego rewidenta zwrócono si� z zapytaniem ofertowym do 5 firm 
zajmuj�cych si� badaniem sprawozda� finansowych zakładów.  

Otrzymano 4 oferty, których ceny kształtowały si� nast�puj�co: 
 



  

  

Warto�� oferty brutto  
Lp. 

 
Nazwa podmiotu 

 ZOZ 
Wodzisław 

�l. 

ZOZ 
Rydułtowy 

Razem 

1. Kancelaria Finansowo-Ksi�gowa spółka z o.o. 
44-200 Rybnik 
ul. Łony 9 

 
9 760 zł 

 
8 174 zł 

 

 
17 934 zł 

2. Krystyna Adamska 
47-400 Racibórz 
ul. Katowicka 21/18 

 
7 564 zł 

 
7 198 zł 

 
14 762 zł 

3. „EL-PLUS” Biuro Rewizyjno – Konsultingowe 
El�bieta Ku�mierz 
47-400 Racibórz 
ul. Goduli 13 

 
4 392 zł 

 
4 514 zł 

 
8 906 zł 

4. „PORAFIN” sp  z.o.o 
47-400 Racibórz 
ul. Kolejowa 18 

 
15 616 zł 

 
12 688 zł 

 
28 304 zł 

 
Kieruj�c si� jedynym kryterium jakim była cena zaproponowano wybór oferty firmy: 
 

„EL-PLUS”  
Biuro Rewizyjno – Konsultingowe El�bieta Ku�mierz 
47-400 Racibórz 
ul. Goduli 13 

 
 Stosownie do postanowie� art. 66 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowo�ci w projekcie 
uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego zobowi�zano ZOZ – y do zawarcia umowy o badanie 
sprawozda� finansowych z biegłym rewidentem wybranym przez Rad� oraz wskazano, i� 
koszty badania sprawozda� ponios� jednostki badane.  
 Przedmiotem badania przez biegłego rewidenta poza sprawozdaniem finansowym s� 
ksi�gi rachunkowe, dowody ksi�gowe i dokumentacja powstaj�ca podczas inwentaryzacji. 
Podczas badania sprawozdania finansowego biegły rewident powinien zaj�� stanowisko w 
kwestii rzeczywistego stanu składników aktywów i pasywów ustalonego na dzie� sporz�dzania 
sprawozdania. Rzeczywisty stan aktywów i pasywów ustala si� w drodze inwentaryzacji. 
Inwentaryzacji nie da si� powtórzy�, zatem aby j� pomy�lnie rozliczy�, biegły powinien 
odpowiednio wcze�niej pozna� instrukcj� inwentaryzacji i jej organizacj�. St�d te� w projekcie 
uchwały zobowi�zano ZOZ–y do zawarcia z biegłym rewidentem umowy o badanie w terminie 
umo�liwiaj�cym biegłemu uczestnictwo w rozliczeniu inwentaryzacji. 
 Wykonanie badania do 30 kwietnia 2007r. umo�liwi zapoznanie si� z opini� biegłego 
rewidenta wraz z jego raportem oraz przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu 
Wodzisławskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozda� finansowych. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i 
3 ustawy o rachunkowo�ci roczne sprawozdania finansowe podlegaj� zatwierdzeniu, nie 
pó�niej  
ni� 6 miesi�cy od dnia bilansowego.  
 Bior�c pod uwag� powy�sze wnosz� jak w sentencji przedstawionego projektu 
uchwały. 
 

NACZELNIK WYDZIAŁU 
Zdrowia i Polityki Społecznej 

 
/-/ Iwona Koczy 


