
   

-Projekt- 
Uchwała Nr XXXIII/…..../2013 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 27 czerwca 2013 roku 
 
 
 
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim za rok obrotowy 
2012. 

 
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 595 ) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 330 )  

 
Rada Powiatu Wodzisławskiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim za rok 
obrotowy 2012 wykazujące stratę netto w wysokości 2 775 540,22  (słownie: dwa miliony 
siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych 22/100). 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Uzasadnienie 
do projektu Uchwały Nr XXXIII/…./2013  

Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 27 czerwca  2013 roku 

 
 

w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu 
Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim za rok obrotowy 2012. 

 
 

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

o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. Nr poz. 330) roczne sprawozdanie 

finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż  

6 miesięcy od dnia bilansowego. 

 Roczne sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta tj. Zespół 

Rewidentów Księgowych „ADVISOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy  

ul. Gliwickiej 4/7, zgodnie z wymogami ww. ustawy. 

 Sprawozdanie finansowe  Powiatowego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej   

w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim za rok obrotowy 2012  

zawiera: 

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

2) bilans Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  

i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim  sporządzony na dzień 

31.12.2012r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 22 443 573,90zł, 

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazuje 

stratę netto w wysokości 2 775 540,22 zł, 

4) zestawienie zmian w  kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2012r. 

do 31.12.2012r. wykazuje zmniejszenie funduszu własnego o kwotę 4 187 976,89zł, 

5)  rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. 

wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 254 155,56zł, 

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.   

Zbadane sprawozdanie finansowe Zakładu, wg opinii rewidenta, obejmuje dane 

liczbowe i objaśnienia słowne:  

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

majątkowej i finansowej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na dzień 



   

31 grudnia 2012 roku, jak też wynik finansowy za okres od 1 stycznia 2012 roku do 

31 grudnia 2012 roku,   

2) zostało sporządzone we wszystkich  istotnych aspektach, 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 Zakładu.  

Z raportu biegłego rewidenta  wynika, iż PPZOZ w bieżącym roku obrotowym 

osiągnął stratę netto w wysokości 2 775 540,22 złotych. Natomiast na działalności 

operacyjnej strata wynosiła 5 540 213,90 złotych. Przychody wzrosły o 88% zaś koszty 

operacyjne o 95%, co spowodowało pogłębienie się straty. Pogorszeniu uległy wskaźniki 

rentowności sprzedaży, rentowności majątku i rentowności kapitału. Wskaźniki płynności  

I i II stopnia w 2012 roku i kształtowały się na poziomie 2011 roku. Wskaźniki płynności 

szybkiej ukształtowały się również na poziomie wykonania w 2011 roku. Wszystkie 

wskaźniki płynności kształtują się  na bardzo niskim poziomie co oznacza, że Zakład przy 

pomocy płynnych aktywów finansowych nie jest w stanie pokryć swoich zobowiązań. 

PPZOZ w głównej mierze finansuje się kapitałami obcymi krótkoterminowymi. Zakład 

posiada ujemy kapitał w wysokości 8 880 606,12 złotych. 

Analizując powyższe wskaźniki należy podnieść, iż dane za rok 2011 i 2012  

są nieporównywalne ze względu na przejęcie w 2012 roku majątku SPZOZ-u  

w Rydułtowach.  

Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 217) podmiot tworzący może pokryć ujemny wynik 

finansowy zakładu za rok obrotowy, jeżeli wynik tego zakładu, po dodaniu kosztów amortyzacji, 

ma wartość ujemną. Wysokość straty PPZOZ-u za rok 2012 jest  mniejsza od kosztów naliczonej 

amortyzacji o 149 115,11 zł  w związku z czym nie występuje konieczność pokrycia ujemnego 

wyniku finansowego przez podmiot tworzący.    

Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak w sentencji przedłożonego projektu uchwały. 

 

 

      Naczelnik Wydziału 

        Zdrowia i Polityki Społecznej 

 

                /-/ mgr Iwona Koczy 


