
   
-Projekt- 

Uchwała Nr XLVIII/....../2010 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 24 czerwca 2010 roku 
 
 

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2009 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”. 

 
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust.1 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 152 
poz. 1223 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach 
opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) 
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”, zbadane przez firmę 
„SIMAR LTD” sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Smolnej 25, wybraną  
do badania gospodarki finansowej Zakładu Uchwałą Nr XL/443/2009 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 25 listopada 2009 roku. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
Uzasadnienie 

do projektu Uchwały Nr XLVIII/    /2010  
Rady Powiatu Wodzisławskiego  

z dnia 24 czerwca 2010 roku 
 

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2009 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”. 

 

Zgodnie z brzmieniem art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r.  

o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) roczne 

sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający,  

nie później niŜ 6 miesięcy od dnia bilansowego. 

Przed zatwierdzeniem roczne sprawozdanie finansowe badane jest przez biegłego 

rewidenta. Uchwałą Nr XL/443/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku Rada Powiatu 

Wodzisławskiego wybrała firmę „SIMAR LTD” sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku  

przy ul. Smolnej 25 do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Rydułtowach. 

Na sprawozdanie finansowe składają się następujące dokumenty: 

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 roku, który po stronie aktywów  

i pasywów zamyka się sumą 12 015 790,24 zł, 

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2009 roku do 31.12.2009 

roku wykazujący stratę netto w wysokości 1 279 074,01 zł, 

4) zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 1.01.2009 roku  

do 31.12.2009 roku wykazujące zmniejszenie funduszu własnego o kwotę 

3 931 449,31 zł, 

5)  rachunek przepływów pienięŜnych za rok obrotowy od 1.01.2009 roku  

do 31.12.2009 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pienięŜnych  

o kwotę 1 495 259,30 zł, 

6) dodatkowe informacje i objaśnienia. 

Zgodnie z opinią biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Zespołu we wszystkich 

istotnych aspektach: 

1) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji 

majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31.12.2009 roku, jak teŜ jej wyniku 

finansowego za rok obrotowy od 1.01.2009 roku do 31.12.2009 roku,  

2) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) 

rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 



   
3) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa  

i postanowieniami statutu ZOZ-u. 

Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy  

o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania 

finansowego, są z nim zgodne. 

 

Jak wynika z raportu biegłego rewidenta w SP ZOZ-ie w Rydułtowach  

w zakresie prawidłowości stosowanego systemu księgowości: 

1) jednostka przestrzegała ciągłości stosowanych zasad rachunkowości, w tym  

w przedmiocie prawidłowości otwarcia ksiąg rachunkowych na 01.01 roku badanego, 

2) prowadziła w sposób poprawny księgi rachunkowe, przy uŜyciu właściwego programu 

komputerowego, 

3) operacje gospodarcze zaewidencjonowane zostały zgodnie z podstawowymi zasadami 

rachunkowości, w tym zgodnie z zasadą memoriału i ostroŜnej wyceny, 

4) dowody źródłowe stanowiące podstawę do ujęcia w księgach rachunkowych były 

sprawdzone i zakwalifikowane zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości, 

w tym m.in. kwalifikowane ekonomicznie przez osoby uprawnione i na tej podstawie 

dekretowane technicznie do prawidłowego ich ujęcia w księgach rachunkowych. 
 

 

Wynik finansowy Zespołu ustalony został prawidłowo i wynika z wyliczenia: 
 

 

Wartość w zł Wyszczególnienie 

2007 rok 2008 rok 2009 rok 

Przychody ogółem 29 652 506,14 36 051 226,92 35 579 515,25 

Koszty ogółem 30 081 313,69 33 911 314,61 36 820 888,26 

Wynik finansowy brutto  -428 807,55 2 139 912,31 -1 241 373,01 

Podatek dochodowy od osób prawnych 9 861,00 69 760,00 37 701,00 

Wynik finansowy netto  -438 668,55 2 070 152,31 -1 279 074,01 
 

 

Zgodnie z opinią biegłego rewidenta strata poniesiona w roku obrotowym powoduje,  

iŜ wskaźniki rentowności za ten okres przyjmują wartości ujemne. 

 



   
 

 

Fundusze własne jednostki ujęte w sprawozdaniu finansowym wynoszą: 

(w tys. zł) 
 

 

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE 
 

31.12.2006r. 
 
31.12.2007r. 

 

31.12.2008r. 
 
31.12.2009r. 

1. Fundusz załoŜycielski 6 088 5 370 6 095 6 068 

2. Fundusz zakładu 14 - - - 

3. Wynik - strata z lat ubiegłych -4 652 -4 641 -5 079  -5 634 

4. Wynik finansowy netto -3  -439 2 070 -1 279 

5. Fundusz własny na dzień 31.12. 1 447 290 3 086 -845  

 

Jak wynika z analizy bilansu analitycznego aktywa trwałe stanowią 62,3% całego 

majątku ZOZ-u. Obserwuje się wzrost bilansowej wartości rzeczowych aktywów trwałych  

o 648 tys. zł tj. o 9,6% w stosunku do roku 2008 – głównie na skutek nieodpłatnego przejęcia 

gruntów i zakupu sprzętu medycznego. Aktualna, narastająca wartość umorzenia jako zuŜycia 

tychŜe środków wynosi 67,9% ich wartości początkowej. W grupie majątku obrotowego 

odnotowano spadek o 1 513 tys. zł tj. o 25,0% w stosunku do roku 2008, który dotyczy 

głównie stanu środków pienięŜnych wykorzystanych na uregulowanie zobowiązań. 

W pasywach bilansu odnotowano ujemny kapitał własny wynoszący -845 205,87zł. 

Strata z lat ubiegłych i strata roku bieŜącego przewyŜszają wartość kapitału podstawowego  

o 13,9%. Majątek jednostki jest w całości finansowany przez zobowiązania i rezerwy  

na zobowiązania. 

W porównaniu do roku 2008 fundusz podstawowy zmalał o 27 tys. zł między innymi  

z powodu przekazania nieodpłatnie budynków Starostwu Powiatowemu, natomiast stan 

zobowiązań krótkoterminowych wzrósł o 674 tys. zł. Od 2009 roku w SP ZOZ-ie  

w Rydułtowach tworzone są rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. 

 

Wskaźniki płynności finansowej kształtują się następująco: 
 

 

L.p. NAZWA WSKA ŹNIKA 
 

norma 

 

2009 rok 

 

2008 rok 

 

2007 rok 

1. Wskaźnik płynności finansowej I stopnia 1,2-2,0 0,50 0,74 0,57 

2. Wskaźnik płynności finansowej II stopnia 1,0 0,44 0,64 0,44 

3. Wskaźnik płynności finansowej III stopnia 0,1-0,2 0,00 0,19 0,05 

 

 W 2009 roku wskaźniki płynności finansowej w porównaniu do roku 2008 uległy 

pogorszeniu. 



   
Porównanie powyŜszych wskaźników z poŜądanym wskaźnikiem płynności bieŜącej, 

będącym relacją majątku obrotowego do zobowiązań krótkoterminowych wskazuje  

na występowanie w jednostce istotnych problemów z wypłacalnością i obsługą bieŜącego 

zadłuŜenia. Wskaźniki płynności finansowej kształtują się poniŜej normy, jednostka  

nie posiada płynności finansowej. 

Pogorszeniu uległy takŜe wskaźniki rotacji naleŜności i zobowiązań. Spływ naleŜności 

wydłuŜył się z 30 dni w 2008 roku do 33 dni w roku 2009. Podobnie jest  

z szybkością spłaty zobowiązań, gdzie okres ten wydłuŜył się z 38 dni w 2008 do 44 dni  

w roku badanym. Zgodnie z opinią biegłego rewidenta wskaźnik tzw. „Złotej reguły 

bilansowania” kształtuje się znacznie poniŜej normy, co oznacza, iŜ równowaga finansowa 

nie jest zachowana. Przyczyną są osiągane przez jednostkę straty – zarówno w roku bieŜącym  

jak i latach poprzednich powodujące osiągnięcie przez kapitał własny wartości ujemnej. 

Całość aktywów finansowana jest zobowiązaniami i rezerwami na zobowiązania. 

Jak wynika z opinii biegłego rewidenta uwzględniając wskaźniki dokonanej analizy 

ekonomiczno-finansowej oraz wyniki badania sprawozdania finansowego i zdarzeń 

gospodarczych, jakie nastąpiły po dniu bilansowym stwierdza się, Ŝe mimo występujących 

odchyleń aktualna sytuacja jednostki nie wskazuje na zagroŜenia dla kontynuacji  

jej działalności w roku następnym po roku badanym. 

Mając na uwadze powyŜsze proponuje się Radzie Powiatu Wodzisławskiego 

zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 

zgodnie z sentencją przedłoŜonego projektu uchwały. 

 
 

      NACZELNIK WYDZIAŁU 
      Zdrowia i Polityki Społecznej 
 
           /-/ mgr Iwona Koczy 


