
   
UCHWAŁA NR 270/48/08

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
z dnia 3 stycznia 2008r.

w sprawie wystąpienia do Rady Powiatu w Sierpcu o wydanie opinii dotyczącej
przeprowadzenia  badania  sprawozdania  finansowego  Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2007 rok przez
biegłego rewidenta.

Na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 25 kwietnia
2002r.(Dz.Urz.  Województwa  Mazowieckiego  z  dnia  2  lipca  2002r.  Nr  173,
poz. 3826 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Sierpcu postanawia, co następuje:

§ 1.

Wystąpić do Rady Powiatu w Sierpcu o wydanie opinii dotyczącej przeprowadzenia
badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2007rok przez biegłego rewidenta. 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu. 

§ 3. 

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zarząd:

1. Sławomir Fułek – przewodniczący ........................................................

2. Andrzej Twardowski – członek ........................................................

3. Szczepan Jamiołkowski – członek ........................................................

4. Paweł Kaźmierczak – członek ........................................................

5. Adam Pijankowski – członek ........................................................



                               - projekt -

OŚWIADCZENIE NR ............/........../2008
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia ..................................................

w  sprawie  zajęcia  stanowiska  dotyczącego  przeprowadzenia  badania
sprawozdania  finansowego  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2007 rok przez biegłego rewidenta. 

Na podstawie § 14 ust.3 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 25 kwietnia
2002r.  (DZ.  Urz.  Województwa  Mazowieckiego  z  dnia  2  lipca  2002r.  Nr  173,
poz. 3826 z późn. zm.) Rada Powiatu w Sierpcu wyraża następujące stanowisko:

Rada  uznaje  za  uzasadnione  przeprowadzenie  badania  sprawozdania  finansowego
SPZZOZ w Sierpcu za 2007 rok przez biegłego rewidenta. Do zadań związanych
z wyłonieniem biegłego rewidenta upoważnia się Zarząd Powiatu w Sierpcu. 



                   - projekt -

OŚWIADCZENIE NR ............/........../2008
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia ..................................................

w  sprawie  zajęcia  stanowiska  dotyczącego  przeprowadzenia  badania
sprawozdania  finansowego  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2007 rok przez biegłego rewidenta. 

Na podstawie § 14 ust.3 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 25 kwietnia
2002r.  (DZ.  Urz.  Województwa  Mazowieckiego  z  dnia  2  lipca  2002r.  Nr  173,
poz. 3826 z późn. zm.) Rada Powiatu w Sierpcu wyraża następujące stanowisko:

Rada  oświadcza,  że  nie  ma  konieczności  przeprowadzenia  badania
sprawozdania  finansowego  SPZZOZ  w  Sierpcu  za  2007  rok  przez  biegłego
rewidenta.



Uzasadnienie projektu 

OŚWIADCZENIA NR ......../........./08
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia ....................................................

Organ  założycielski  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  w
ramach  sprawowanego nadzoru  nad gospodarką  finansową analizuje  m.in.  roczne
sprawozdanie  rzeczowo-finansowe  zakładu.  Kierownik  jednostki  zapewnia
sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie późnej niż w ciągu 3 miesięcy
od dnia bilansowego. W przypadku SPZZOZ w Sierpcu termin ten mija 31 marca
2008 roku. Natomiast termin zatwierdzenia sprawozdania mija 30 czerwca 2008 r.
W myśl art. 64 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U.
z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) obowiązek badania sprawozdania finansowego
przez biegłego rewidenta istnieje, gdy jednostka w poprzedzającym roku obrotowym,
za który sporządzono sprawozdania, spełniła co najmniej dwa z niżej wymienionych
warunków:

1. średnioroczne zatrudnienie  w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło
co najmniej 50 osób

2. suma  aktywów  bilansu  na  koniec  roku  obrotowego  stanowiła
równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 EURO 

3. przychody  netto  ze  sprzedaży towarów i  produktów oraz  operacji
finansowych  za  rok  obrotowy stanowiły  równowartość  w walucie
polskiej co najmniej 5 000 000 EURO.

SPZZOZ w Sierpcu spełnia tylko jeden z wyżej wymienionych warunków – nr 1,
tym  samym sprawozdanie nie podlega ustawowemu, obligatoryjnemu badaniu. 

Jednakże,  jest  to  możliwe  jeżeli  organ  założycielski  uzna  za  zasadne
przeprowadzenie  badania.  Wówczas  wyraża  swoje  stanowisko  w  formie
oświadczenia. Zarząd Powiatu na podstawie przedmiotowego oświadczenia wyłania
podmiot który dokona badania. Umowę z wybranym podmiotem zawiera kierownik
jednostki.  Koszty badania  sparwozdania  ponosi  badana  jednostka – art.  66  ust.  5
cytowanej ustawy. 

Zaznaczyć należy, iż sprawozdanie finasowe SPZZOZ  za rok 2006  było
poddane badaniu przez biegłego rewidenta, zgodnie ze stanowiskiem Rady Powiatu
wyrażonym w Oświadczeniu Nr 1/II/06 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 15 grudnia
2006r. 



            


