
UCHWAŁA NR 341/58/08
ZARZĄDU  POWIATU W SIERPCU

z dnia 1 kwietnia  2008r.

w sprawie wystąpienia do Rady Powiatu w Sierpcu o zajęcie stanowiska 
dotyczącego  przeprowadzenia  analizy  ekonomiczno  -  finansowej 
Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej 
w Sierpcu.

Na podstawie art.  32, ust. 2 pkt 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) 
Zarząd Powiatu w Sierpcu uchwala co następuje:

§ 1.

Wystąpić  do  Rady  Powiatu  w  Sierpcu  o  zajęcie  stanowiska  dotyczącego 
przeprowadzenia  analizy  ekonomiczno  -  finansowej  Samodzielnego 
Publicznego  Zespołu  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  w  Sierpcu  w  formie 
oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
                                                                

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu

§ 3.

 Uchwała 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 …../…../08
RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia …………………

w  sprawie  zajęcia  stanowiska  dotyczącego  przeprowadzenia  analizy 
ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

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:

§ 1.

Rada  uznaje  za  uzasadnione  przeprowadzenie  analizy  ekonomiczno  - 
finansowej  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Zakładów  Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu w zakresie:

1. Wykazanie  wykonanych  zadań  w  ujęciu  wartościowo  –  ilościowym 
i efektywności prowadzonej działalności.

2. Wykazanie  zysków  i  strat  oraz  ustalenie  przyczyn  negatywnych 
wyników.

Zobowiązuje się Zarząd Powiatu w Sierpcu do realizacji zadań związanych 
z  wyłonieniem  podmiotu  przeprowadzającego  analizę  oraz  do  podpisania 
umowy na realizację zlecenia.

§ 2.

Uchyla  się  Oświadczenie   Nr  5/XIV/08 Rady Powiatu  w Sierpcu  z  dnia 
10  stycznia  2008  roku  w  sprawie  zajęcia  stanowiska  dotyczącego 
przeprowadzenia badania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  w  Sierpcu  za  rok  2007  przez  biegłego 
rewidenta.



Uzasadnienie projektu

OŚWIADCZENIE NR……..
RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia…………………..

w  sprawie  zajęcia  stanowiska  dotyczącego  przeprowadzenia  analizy 
organizacyjno-ekonomicznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej 
w Sierpcu  nie  spełniał  nigdy  wymaganych  warunków zgodnie  z  zapisami 
ustawy  o  rachunkowości  do  badania  sprawozdania.  Jednakże  na  wniosek 
Rady  Powiatu  pięciokrotnie  było  przeprowadzone  badanie  sprawozdania 
finansowego, mimo braku takiego obowiązku. Ostatnie badanie sprawozdania 
było  przeprowadzone  za  2006  rok.  Wszystkie  opinie  przedstawione  przez 
biegłych  rewidentów  nie  zawierały  żadnych  zastrzeżeń  do  prawidłowości 
i  rzetelności  zbadanych  sprawozdań.  Ponadto  w  2007  roku  były 
przeprowadzone  dwukrotnie  kontrolne  z  Urzędu  Skarbowego  w  Sierpcu. 
Protokoły  końcowe  nie  zawierały  uwag  co  do  prawidłowego  naliczania 
i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.. 

Badanie  sprawozdania  finansowego  realizowane  jest  pod  kątem 
zgodności  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  i  nie  jest  dokumentem 
określającym w szerszym zakresie bieżącą sytuację szpitala. 

Natomiast  przeprowadzenie  analizy  ekonomiczno  -  finansowej 
pozwoli  we  właściwy  sposób  zdiagnozować  sytuację  ekonomiczną 
i  finansową  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Zakładów  Opieki 
Zdrowotnej  w Sierpcu. Analiza ta polega na wykazaniu wykonanych zadań 
w ujęciu wartościowo – ilościowym i efektywności prowadzonej działalności. 
Analiza ta prowadzi do wykazania zysku lub straty oraz ustalenia przyczyn 
negatywnych wyników. Będzie ona zawierać:

• rachunek zysków i strat;
• bilans – aktywa;
• bilans – pasywa;
• analizę ośrodków kosztów.




