
   
-Projekt- 

Uchwała Nr IX/....../2007 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 28 czerwca 2007 roku 
 
 
 
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006 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) 
 
 

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 
„EL-PLUS” Biuro Rewizyjno-Konsultingowe ul. Goduli 13, 47-400 Racibórz, powołaną  
do badania gospodarki finansowej Zakładu Uchwałą Nr L/618/2006 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 26 października 2006 roku. 
 

§ 2 
 

Określa się sposób pokrycia straty netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  
w wysokości 3 414,30 zł z funduszy własnych Zakładu. 

 
§ 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 IX/........../2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 28 czerwca 2007 roku 
 

w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006 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 L/618/2006 z dnia 26 października 2006 roku 

powołała firmę „EL-PLUS” Biuro Rewizyjno-Konsultingowe w Raciborzu przy ul. Goduli 13  

do badania sprawozdania finansowego Zespołu. 

Zgodnie z opinią biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Zespołu obejmujące dane 

liczbowe i objaśnienia słowne: 

a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej  

i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2006r., jak teŜ jej wyniku finansowego  

za rok obrotowy od 1.01.2006r. do 31.12.2006r.,  

b) sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej 

wyŜej ustawie zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 

rachunkowych, 

c) 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. 

 

Ustalono, Ŝe opracowana przez jednostkę dokumentacja przyjętych zasad rachunkowości spełnia 

wymogi ustawy o rachunkowości. Szpital w sposób ciągły stosuje przyjęte zasady prowadzenia ksiąg. 

Dokumentowanie zapisów księgowych, ich powiązanie z prowadzonymi księgami rachunkowymi  

i sporządzonym sprawozdaniem finansowym nie budzi zastrzeŜeń biegłego rewidenta i odpowiada 

wymogom ustawy o rachunkowości. 

Wyniki przeprowadzonego dla potrzeb oceny sprawozdania finansowego, wyrywkowego badania 

ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych stanowiących podstawę zapisów w nich oraz powiązań 

danych ksiąg rachunkowych z badanym sprawozdaniem finansowym, pozwalają uznać księgi 

rachunkowe za ogólnie spełniające warunek prawidłowości, rzetelności, bezbłędności  

i sprawdzalności. 

W Zespole Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach bilans sporządzony na dzień  

31 grudnia 2006r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10 267 031,30 zł, natomiast 

rachunek zysków i strat od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r. wykazuje stratę netto w wysokości 

3 414,30 zł.   



   
 
 

Kapitały badanej jednostki ujęte w sprawozdaniu finansowym wynoszą: 

(w tys. zł) 

 

L.p WYSZCZEGÓLNIENIE  
 

31.12.2004r. 

 

31.12.2005r. 

 

31.12.2006r. 

1 2 3 4 5 

I Fundusz załoŜycielski 5 284 5 654 6 102 

II Wynik - strata z lat ubiegłych - 460 - 2 915 -4 652 

III Wynik finansowy netto - 2 450 - 1 737 -3  

IV 
Razem 

2 374 1 002 1 447 

  

Za rok obrotowy SP ZOZ Rydułtowy na swojej działalności poniósł stratę w kwocie 3 414,30 zł. 

Wynik finansowy Zespołu ustalony został prawidłowo i wynika z wyliczenia: 

 

Wyszczególnienie Wartość w zł 

Przychody ogółem 27 713 553,24 

Koszty ogółem 27 692 294,54 

Wynik finansowy brutto - zysk 21 258,70 

Podatek dochodowy od osób prawnych 24 673,00 

Wynik finansowy netto - strata -3 414,30 

 

W porównaniu do roku ubiegłego strata obniŜyła się o 1 733 192,84 zł.  

Z przeprowadzonej analizy wynika, Ŝe wskaźniki rentowności za 2006r. w stosunku do 2005r. 

uległy poprawie, pomimo osiągania w dalszym ciągu wielkości ujemnych. Wskaźnik rentowności 

majątku uległ podwyŜszeniu z -17,37% do -0,03%. TakŜe wskaźnik rentowności kapitału własnego 

uległ podwyŜszeniu o 173,10 pkt procentowego. Natomiast wskaźnik rentowności sprzedaŜy brutto 

wzrósł z -8,17% do -2,95%, a wskaźnik rentowności sprzedaŜy netto uległ zwiększeniu o 6,91 pkt 

procentowego. W 2006r. przychody netto ze sprzedaŜy uległy poprawie o 6,1% . 

Wskaźniki płynności finansowej uległy polepszeniu z 0,45% do 0,53%. Wskaźnik płynności 

szybkiej poprawił się z 0,38% do 0,45%, natomiast wskaźnik wypłacalności pozostaje na nie 

zmienionym poziomie i wynosi 0,02%.  

Pogorszeniu uległy wskaźniki rotacji naleŜności. Wskaźnik przeciętnego rozliczania naleŜności 

wynosi 37 dni, gdy w roku ubiegłym wyniósł 35 dni. Sytuacja ta znalazła odzwierciedlenie w nie 

zmienionym okresie regulowania zobowiązań w 2006r. Przeciętny cykl rozliczenia zobowiązań 

wyniósł 33 dni, tak jak w roku ubiegłym. Cykl finansowania kształtuje się na poziomie 11 dni,  

w stosunku do roku 2005 uległ pogorszeniu. Cykl finansowania w roku ubiegłym wyniósł 9 dni. 

Kapitały własne finansują 14,10% majątku jednostki i w tym zakresie obserwujemy nieznaczną 

poprawę w stosunku do roku ubiegłego. 



   
Jak wynika z opinii biegłego rewidenta – przeprowadzona analiza finansowa jednostki wskazuje 

na trudności w regulowaniu zobowiązań, a ujemne wartości kapitału własnego niekorzystnie wpływają 

na sytuację ekonomiczno-finansową Szpitala. 

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, 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. W wyniku dokonania badania sprawozdania 

finansowego, systemu prowadzenia ksiąg rachunkowych, kontroli wewnętrznej oraz systemu 

organizacyjnego nie stwierdzono przypadków istotnego naruszenia prawa. 

 

W związku z powyŜszym proponuje się Radzie Powiatu Wodzisławskiego zatwierdzenie 

sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach, z równoczesnym określeniem 

sposobu pokrycia straty SP ZOZ-u w Rydułtowach z funduszy własnych Zakładu  

(art. 69 ust. 1 ustawy) 

 
 

Naczelnik Wydziału 
Zdrowia i Polityki Społecznej 

 
/-/ Iwona Koczy 

   


