-Projekt-

Uchwała Nr XXVII/ /2008
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 27 listopada 2008 roku
w sprawie:

wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
za 2008 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 2002r. Nr 76, poz. 694
z późn. zm.)

Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:

§1
Wybiera się biegłego rewidenta tj. Panią ElŜbietę Kuśmierz prowadzącą działalność
gospodarczą pod firmą - Biuro Rewizyjno-Konsultingowe „EL-PLUS” z siedzibą w Raciborzu
przy ul. Goduli 13 jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych za 2008 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
Umowę o badanie sprawozdań finansowych samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” i ,,Zespół Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach” zawrą w terminie umoŜliwiającym uczestniczenie podmiotowi, o którym
mowa w § 1, w rozliczeniu inwentaryzacji przeprowadzonej przez jednostki badane
oraz wykonanie badania sprawozdań finansowych, w terminie do dnia 30 kwietnia 2009r.
§4
Koszt badania sprawozdań finansowych wynoszący 7 100 zł brutto dla Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim i 7 000 zł brutto dla Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach ponoszą odpowiednio jednostki badane.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.
§6
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr XXVII/......./2008
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 27 listopada 2008 roku
w sprawie:

wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
za 2008 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 z 2002r. Dz. U.
Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) badaniu i ogłoszeniu 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 (art. 64 ust. 1 pkt 4):
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 31.12.2007r. było to 8 955 000 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 31.12.2007r. było to 17 910 000 zł).
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej na dzień 31.12.2007r. osiągnęły
następujące wielkości:
1) Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim:
a)
b)
c)

średnioroczne zatrudnienie
suma aktywów bilansu
przychody netto

-

707 osób,
11 940 196,81 zł,
33 996 353,54 zł.

-

663 osoby,
9 359 491,64 zł,
28 862 987,12 zł.

2) Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach:
a)
b)
c)

średnioroczne zatrudnienie
suma aktywów bilansu
przychody netto

Biorąc pod uwagę powyŜsze wskaźniki, ustalone na podstawie danych zawartych
w sprawozdaniach finansowych za rok 2007 i spełnienie warunku kontynuacji działalności,
roczne sprawozdania finansowe sporządzone przez SP ZOZ–y za rok obrotowy 2008 podlegają
obowiązkowi badania.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadza biegły rewident wybrany przez organ
zatwierdzający sprawozdanie finansowe.
W celu wyboru biegłego rewidenta zwrócono się z zapytaniem ofertowym do 6 firm
zajmujących się badaniem sprawozdań finansowych zakładów.

Otrzymano 2 oferty, których ceny kształtowały się następująco:

Wartość oferty brutto
Lp.

Nazwa podmiotu

ZOZ
ZOZ
Wodzisław Śl. Rydułtowy

Razem

1.

Kancelaria Finansowo-Księgowa spółka z o.o.
44-200 Rybnik ul. Łony 9

12 200zł

12 200zł

24 400zł

2.

„EL-PLUS” Biuro Rewizyjno-Konsultingowe
ElŜbieta Kuśmierz
47-400 Racibórz ul. Goduli 13

7 100zł

7 000zł

14 100zł

Kierując się jedynym kryterium jakim była cena zaproponowano wybór oferty firmy:

„EL-PLUS”
Biuro Rewizyjno-Konsultingowe
ElŜbieta Kuśmierz
47-400 Racibórz ul. Goduli 13
Stosownie do postanowień art. 66 ust. 4 i 5 ustawy o rachunkowości w projekcie uchwały
Rady Powiatu Wodzisławskiego zobowiązano ZOZ–y do zawarcia umowy o badanie sprawozdań
finansowych z biegłym rewidentem wybranym przez Radę oraz wskazano, iŜ koszty badania
sprawozdań poniosą jednostki badane.
Przedmiotem badania przez biegłego rewidenta poza sprawozdaniem finansowym są
księgi rachunkowe, dowody księgowe i dokumentacja powstająca podczas inwentaryzacji.
Podczas badania sprawozdania finansowego biegły rewident powinien zająć stanowisko w
kwestii rzeczywistego stanu składników aktywów i pasywów ustalonego na dzień sporządzania
sprawozdania. Rzeczywisty stan aktywów i pasywów ustala się w drodze inwentaryzacji.
Inwentaryzacji nie da się powtórzyć, zatem aby ją pomyślnie rozliczyć, biegły powinien
odpowiednio wcześniej poznać instrukcję inwentaryzacji i jej organizację. Stąd teŜ w projekcie
uchwały zobowiązano ZOZ–y do zawarcia z biegłym rewidentem umowy o badanie w terminie
umoŜliwiającym biegłemu uczestnictwo w rozliczeniu inwentaryzacji.
Wykonanie badania do 30 kwietnia 2009r. umoŜliwi zapoznanie się z opinią biegłego
rewidenta wraz z jego raportem oraz przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i 3
ustawy o rachunkowości roczne sprawozdania finansowe podlegają zatwierdzeniu, nie później
niŜ 6 miesięcy od dnia bilansowego.
Biorąc pod uwagę powyŜsze wnoszę jak w sentencji przedstawionego projektu uchwały.
NACZELNIK WYDZIAŁU
Zdrowia i Polityki Społecznej
/-/ mgr Iwona Koczy

