
  
-Projekt- 

Uchwała Nr LII/…../2010 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 21 października  2010 roku 
 
w sprawie : wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych  

za 2010 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  
pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” i ,,Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”. 

 
 
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. 66 ust. 4 ustawy  
z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223  
z późn. zm.) 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

Wybiera się Kancelarię Usług Finansowo-Księgowych „KUFIKS” Sp. z o.o. z siedzibą  
w Czerwionce-Leszczyny przy ul. Szyb Zachodni 26 jako podmiot uprawniony do badania 
sprawozdań finansowych za 2010 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
pod nazwą ,,Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” i ,,Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Rydułtowach”. 
 

§ 2 
 

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej pod nazwą ,,Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Wodzisławiu Śląskim” i ,,Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” zawrą umowy  
o badanie sprawozdań finansowych z podmiotem, o którym mowa w § 1.  
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Uzasadnienie 

do projektu Uchwały Nr LII/......./2010 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 21 października 2010 roku 
 
 
 

w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 
2010 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod 
nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” i „Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”. 

 
 
 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 
2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) badaniu i ogłaszaniu podlegają roczne skonsolidowane 
sprawozdania finansowe jednostek kontynuujących działalność (art. 64 ust. 1), które  
w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, spełniły 
co najmniej dwa z następujących warunków: 

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

polskiej co najmniej 2 500 000 euro (na dzień 31.12.2009r. było to 10 270 500 zł), 
c) przychody netto ze sprzedaŜy towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok 

obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro  
(na dzień 31.12.2009r. było to 20 541 000 zł). 

 
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej na dzień 31.12.2009r. spełniły 

następujące warunki: 
 

1)   Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.:  
a) średnioroczne zatrudnienie   685  osób, 
b) suma aktywów bilansu   14 309 845,83 zł, 
c) przychody netto    41 841 459,17 zł. 

 
2)   Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach:  

a) średnioroczne zatrudnienie   584 osoby, 
b) suma aktywów bilansu   12 015 790,24 zł, 
c) przychody netto    35 284 799,39 zł. 

 

Biorąc pod uwagę powyŜsze dane, ustalone na podstawie informacji zawartych  

w sprawozdaniach finansowych za rok 2009 i spełnienie warunku kontynuacji działalności, 

roczne sprawozdania finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim i 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach za rok obrotowy 2010 podlegają obowiązkowi 

badania.  

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje organ 
zatwierdzający sprawozdanie finansowe.  

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego wystosował zaproszenie do składania pisemnych 
ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań  finansowych sporządzonych za rok obrotowy 
2010 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 
Zdrowotnej  
w Wodzisławiu Śląskim” i „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”.  



  
Na zaproszenie odpowiedziało 8 podmiotów, z których 3 spełniły wymagania  zgodnie  

z ogłoszeniem tj.: 
 
 

WARTO ŚĆ OFERTY BRUTTO L.P NAZWA FIRMY 

SP ZOZ 
Wodzisław 

Śl. 

SP ZOZ 
Rydułtowy 

Razem 

1. 

 
Kancelaria Usług Finansowo-Księgowych 
„KUFIKS” Sp. z o.o. Czerwionka-Leszczyny 
 

10 980zł 8 540zł 19 520zł 

2. 
 
EKO-BILANS Sp. z o.o. Łódź 
 

13 420 zł 13 420 zł 26 840 zł 

3. 

 
Agencja biegłych rewidentów „BADEX” 
Sp. z o.o. Opole 
 

10 370 zł 9 760 zł 20 130 zł 

 
 

W związku z powyŜszym proponuje się wybór oferty przedstawionej przez: 

 

 Kancelarię Usług Finansowo-Księgowych „KUFIKS” Sp. z o.o.  
44-230 Czerwionka-Leszczyny, 
ul. Szyb Zachodni 26 
 

 Biorąc pod uwagę powyŜsze wnoszę jak w sentencji przedstawionego projektu 
uchwały. 
 

 
 
 

       Naczelnik Wydziału 
          Zdrowia i Polityki Społecznej 
 
                     mgr Iwona Koczy 


