
UCHWAŁA Nr *£&. AG .2019 
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały w sprawie pokrycia straty finansowej netto Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu 
za 2018 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511) oraz 
§ 64 ust. 1 pkt 2 i § 77 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego uchwalonego 
Uchwałą Rady Powiatu w Sierpcu Nr 22.IV.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. 
(t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 499) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały 
w sprawie pokrycia straty finansowej netto Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2018 rok, w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1) Turalski Mariusz - Przewodniczący

2) Ocicki Jarosław - członek

3) Cześnik Andrzej - członek

4) Krystek Sławomir - członek

5) Różański Kamil - członek



PROJEKT

UCHWAŁA Nr . . 2019
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia 2019 r.

w sprawie pokrycia straty finansowej netto Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2018 rok

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 53 
ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 351), art. 57 ust. 2 pkt 1, art. 59 ust. 1 oraz art. 121 ust. 1, 3, 4 pkt 2 i 3 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 2190 z póżn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie propozycję Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu 
pokrycia straty ujętej w sprawozdaniu finansowym SPZZOZ w Sierpcu 
za 2018 rok, zatwierdzonym Uchwałą Nr . .2019 Rady Powiatu
w Sierpcu z dnia.......................................  2019 r., do wysokości kwoty
324 545, 71 zł (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset 
czterdzieści pięć złotych 71/100) z Funduszu Zakładu oraz rozliczenie 
w latach następnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY Nr . .2019

RADY POWIATU W SIERPCU 
z dnia.....................2019 r.

w sprawie pokrycia straty finansowej netto Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2018rok

Zgodnie z treścią art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r, 
o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z póżn. zm.) 
„Nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje 
podmiot tworzący."

Organ założycielski zakładu opieki zdrowotnej pełni nadzór nad 
gospodarką finansową podległej jednostki oraz jej działalnością .

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351) podział lub pokrycie wyniku 
finansowego netto jednostek zobowiązanych, zgodnie z art. 64 ust. 1, do 
poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić 
po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, 
poprzedzonego wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym 
sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami. Podział lub pokrycie 
wyniku finansowego netto, dokonany bez spełnienia tego warunku, jest 
nieważny z mocy prawa. Badanie takie zostało przeprowadzone przez 
biegłego rewidenta, a opinia przedstawiona Radzie Powiatu do zapoznania.

W sprawozdaniu finansowym SPZZOZ w Sierpcu za 2018 rok, 
wykazana została strata netto w kwocie 324 545,71 zł (słownie: trzysta 
dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści pięć złotych 71/100 ).

Zapisy art. 57 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 z póżn. zm.) 
stanowią, że „Fundusz Zakładu samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej zmniejsza się o stratę netto”.

Należy nadmienić, że wykazane w sprawozdaniu koszty amortyzacji 
opiewają na kwotę 979 784,08 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt 
dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote 08/100) 
w 2018 roku. Strata netto i koszty amortyzacji, o których mowa, dotyczą roku 
obrotowego objętego sprawozdaniem finansowym. Strata netto nie 
przewyższa zatem kosztów amortyzacji. W związku z powyższym nie stosuje 
się metodologii podanej w art. 59 ust. 2, i dlatego zaproponowano sposób 
pokrycia straty ujęty w uchwale.

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu 
należy zatem podjąć decyzję o pokryciu straty w sposób określony w uchwale 
-  uwzględniając propozycje Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu.


