
   
-Projekt- 

Uchwała Nr XXI/....../2008 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 26 czerwca 2008 roku 
 
 
 

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2007 i pokrycia 
straty 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 2002r. Nr 76 
poz. 694 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 spółka z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Smolnej 25, wybraną do badania 
gospodarki finansowej Zakładu Uchwałą Nr XIII/144/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 29 listopada 2007 roku. 
 

§ 2 
 

Ustala się, iŜ strata netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach w wysokości 
438 668,55 zł zostanie pokryta z przyszłych funduszy własnych Zakładu, do rozliczenia  
w latach następnych. 

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

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

do projektu Uchwały Nr XXI/........../2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 26 czerwca 2008 roku 
 

 

w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2007 i pokrycia 

straty samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą 

„Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”. 
 

 

W myśl art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst 

jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) roczne sprawozdanie finansowe 

jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niŜ 6 miesięcy  

od dnia bilansowego. 

Rada Powiatu Wodzisławskiego Uchwałą Nr XIII/144/2007 z dnia 29 listopada 2007 

roku wybrała firmę „SIMAR” Ltd spółka z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Smolnej 25,  

do badania sprawozdania finansowego Zespołu. 

Zgodnie z opinią biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Zespołu obejmujące 

dane liczbowe i objaśnienia słowne: 

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

majątkowej i finansowej badanego Zespołu na dzień 31.12.2007r., jak teŜ jego wyniku 

finansowego za rok obrotowy od 1.01.2007r. do 31.12.2007r.,  

2) sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi  

w powołanej wyŜej ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie 

prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 

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

i postanowieniami statutu Zespołu. 

 

Jak wynika z raportu biegłego rewidenta opracowana przez ZOZ dokumentacja 

przyjętych zasad rachunkowości spełnia wymogi ustawy o rachunkowości. Operacje 

gospodarcze są dokumentowane w sposób kompletny i przejrzysty, a księgi rachunkowe 

zostały prawidłowo otwarte. 

Składniki aktywów i pasywów oraz pozycje kształtujące wynik na działalności 

gospodarczej zostały ujęte w sposób rzetelny, kompletny i prawidłowy. 

 

 

 



   
 

Księgi rachunkowe są prowadzone w systemie komputerowym i odpowiadają 

wymogom przepisów w zakresie prowadzenia ksiąg przy pomocy komputera. Księgi 

rachunkowe oraz dokumentacja finansowo-księgowa są przechowywane zgodnie  

z postanowieniami Rozdziału 8 Ustawy o rachunkowości. 

Wyniki badania ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych stanowiących podstawę 

zapisów w nich, pozwalają uznać je za ogólnie spełniające warunek rzetelności, bezbłędności 

i sprawdzalności. 

 

W Zespole Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach bilans sporządzony na dzień  

31.12.2007r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 359 491,64 zł, natomiast  

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007r. rachunek zysków i strat wykazuje stratę netto  

w wysokości 438 668,55 zł.  

Na dzień 31.12.2007r. zmniejszyła się wartość majątku ogółem w porównaniu  

do 2006 roku o 908 tys. zł tj. 8,9%. Przy czym spadek ten dotyczył zmniejszenia majątku 

trwałego o 18,4%, co spowodowane było przekazaniem Powiatowemu Zakładowi 

Zarządzania Nieruchomościami dwóch budynków: Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej  

w Radlinie oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gaszowicach. Natomiast aktywa obrotowe 

wzrosły o 6,0%. Wzrost w majątku obrotowym nastąpił w zapasach materiałowych i środkach 

pienięŜnych. 

Fundusze własne zmniejszyły się w porównaniu do 2006 roku o 1 157 tys. zł głównie  

za sprawą przekazania ww. budynków. 

Wzrosły zobowiązania z tytułu dostaw i usług o 948 tys. zł tj. o 41,9%. Wzrost ten był 

konsekwencją niskiego wskaźnika płynności finansowej.  

Przychody ze sprzedaŜy wzrosły o 8,4%, a odpowiadające tym przychodom koszty o 9,0%. 

Zespół poniósł w badanym roku stratę bilansową w wysokości 438 668,55 zł. Jest ona wyŜsza  

o 435 254,25 zł w porównaniu do końca 2006 roku. 

W wyniku poniesionej straty w Zakładzie zarówno w roku badanym jak  

i poprzedzającym występują ujemne wskaźniki zyskowności. Na niskim poziomie 

wynoszącym 0,6 kształtuje się wskaźnik płynności finansowej ogólnej, co moŜe powodować 

zatory płatnicze. 

Cykl inkasa naleŜności wyniósł 33 dni i skrócił się w porównaniu z rokiem 

poprzednim o 4 dni. Cykl regulowania zobowiązań wobec dostawców nie uległ zmianie  

i wynosił 33 dni. 

 

 

 



   
 

Wzrósł wskaźnik poziomu zadłuŜenia w stosunku do sumy aktywów (majątku)  

o 11pkt i wynosił na dzień 31.12.2007r. 96,9%. 

Wskaźnik pokrycia majątku trwałego funduszem załoŜycielskim wzrósł w 2007r.  

o 5,2% w porównaniu do końca 2006 rok. 

Wskaźnik trwałości struktur finansowania kształtował się na bardzo niskim poziomie 

0,21. Natomiast na dzień 31.12.2006r. wynosił 0,25. 

 

 

Fundusze własne jednostki ujęte w sprawozdaniu finansowym wynoszą: 

(w tys. zł) 

 

 

L.p WYSZCZEGÓLNIENIE 
 

31.12.2006r. 
 

31.12.2007r. 

% 

2006/2007 

1 2 3 4 5 

I Fundusz załoŜycielski 6 088 5 370 88,2% 

II Fundusz zakładu 14 - - 

III Wynik - strata z lat ubiegłych -4 652 -4 641 99,8% 

IV Wynik finansowy netto -3  -439 14 633,0% 

V 
Fundusz własny na dzień 
31.12. 

1 447 290 20,0% 

 

Wynik finansowy Zespołu ustalony został prawidłowo i wynika z wyliczenia: 

 

Wyszczególnienie Wartość w zł 

Przychody ogółem 29 652 506,14 

Koszty ogółem 30 081 313,69 

Wynik finansowy brutto - strata -428 807,55 

Podatek dochodowy od osób prawnych 9 861,00 

Wynik finansowy netto - strata -438 668,55 

  

 Zgodnie z informacją Dyrekcji sprawozdanie zostało sporządzone przy załoŜeniu 

kontynuowania działalności przez ZOZ Rydułtowy przez co najmniej 12 miesięcy i dłuŜej. 

Dyrekcja ZOZ-u planuje zmiany organizacyjne w strukturze Zakładu. Wystąpienie straty 

bilansowej związane jest z obowiązkowym wypłaceniem wszystkim pracownikom ZOZ-u 

naleŜnej kwoty podwyŜki zgodnie z art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2000r.  



   
o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych 

wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz zmianie niektórych ustaw i ustawy o zakładach opieki 

zdrowotnej oraz orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2002r., na które  

Zakład nie otrzymał środków z Kasy Chorych ani z Narodowego Funduszu Zdrowia.  

Według Dyrekcji strata nie moŜe być jednak podstawą do zaprzestania działalności, poniewaŜ 

dalsze istnienie Zakładu uzasadnione jest celami i zadaniami, dla których został utworzony. 

Jak wynika z propozycji Dyrekcji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 

pokrycie straty za rok 2007 nastąpi z funduszu zakładu do rozliczenia w latach następnych. 

Stosownie do postanowień art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości kierownik jednostki 

składa w sądzie prowadzącym rejestr samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej m.in. uchwałę organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania 

finansowego i pokryciu straty. 

Zgodnie z opinią biegłego rewidenta, przedłoŜone przez Dyrekcję ZOZ-u dokumenty 

tj.: wprowadzenie, informacja dodatkowa i objaśnienia zawierają najwaŜniejsze informacje  

o działalności Zakładu w roku badanym, a zawarte w nich dane liczbowe znajdują 

potwierdzenie w sprawozdaniu finansowym.  

Sprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  

jest kompletne w rozumieniu ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje zgodne  

są z danymi sprawozdania finansowego. Nie stwierdzono przypadków naruszenia prawa 

podatkowego, celnego lub statutu Zespołu. 

Mając na uwadze powyŜsze proponuje się Radzie Powiatu Wodzisławskiego 

zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach,  

z równoczesnym określeniem sposobu pokrycia straty netto Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Rydułtowach w wysokości 438 668,55zł z przyszłych funduszy własnych Zakładu,  

do rozliczenia w latach następnych. 

 

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

 
Z-ca Naczelnika Wydziału 

Zdrowia i Polityki Społecznej 
 

/-/ mgr Anna Zawadzka 


