
 

UCHWAŁA NR VIII/41/19 

RADY GMINY GOZDOWO      

                 

z dnia 29 marca 2019 roku 

 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) za rok 2018 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie i pokrycia straty 

bilansowej za rok 2018 z funduszu zakładu, poprzez jego obniżenie.  
  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351) w związku z § 22 ust. 2 pkt 1  

i § 28 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie 

uchwalonego Uchwałą Nr 90/IX/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. oraz zgodnie z Obwieszczeniem 

Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej w Gozdowie (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 3730) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.  1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe (bilans) za rok 2018 Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie, stanowiące załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

 2. Wykazaną w sprawozdaniu finansowym (bilansie) stratę bilansową w wysokości 

36.184,05 zł pokryć z funduszu zakładu, poprzez jego obniżenie. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gozdowo i Kierownikowi 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie.  

 

§ 3.  1. Uchwała podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  

w Gozdowie. 

 2. Kopia uchwały zostanie przekazana Kierownikowi Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy 

       /-/ Dariusz Śmigielski 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

Konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 

Opieki Zdrowotnej w Gozdowie wynika z ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 

2011 roku z p. zm. oraz ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z p. zm.  

Zgodnie z § 28 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – zakład 

sporządza roczne sprawozdanie finansowe (bilans), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę 

Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, sprawozdanie to winno 

być zatwierdzone przez Radę Gminy w Gozdowie. 

Sprawozdanie finansowe (bilans) sporządzone zostało za okres od 01 stycznia 2018 roku  

do 31 grudnia 2018 roku. 

W roku 2018 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gozdowie poniósł stratę 

bilansową w wysokości 36.184,05 zł. Na jej powstanie decydujący wpływ miał m.in.: 

1. późniejszym wpływem należności z Narodowego Funduszu Zdrowia tj. 135.028,18 zł, 

które wpłynęły do SPZOZ w Gozdowie już w miesiącu styczniu 2019 roku. 

2. kosztami funkcjonowania SPZOZ w Gozdowie w 2018 roku, czyli: 

 kosztami amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, 

 zużyciem materiałów tj. miału węglowego i Eko-groszku za kwotę w wysokości 

25.885,04 zł, 

 kosztami likwidacji zużytego sprzętu, 

 odprawą emerytalną i ekwiwalentem za urlop lekarza, który odszedł  

na emeryturę. 

Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy o rachunkowości organ zatwierdzający musi wskazać sposób 

pokrycia strat za rok obrachunkowy. 

Zgodnie z art. 57 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku 

(Dz. U. Nr 112, poz. 654), jak również zgodnie z § 22 ust. 2 pkt 1 Statutu Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

w Gozdowie fundusz zakładu zmniejsza się o stratę netto, tak więc pokrycie straty stanowiącej 

wynik finansowy netto tej jednostki może nastąpić ze środków Funduszu Zakładu. 

W związku z powyższym stratę bilansową z roku 2018 należy pokryć z Funduszu Zakładu. 

Fundusz Zakładu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie  

na dzień 31.12.2018 roku wynosił – 395.271,66 złotych.  

Wobec powyższego przyjęcie uchwały jest zasadne i konieczne. 


