
                                                       UCHWAŁA NR         /      /  2022                           PROJEKT 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 28 września 2022 roku 
 

w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu 

na podstawie Raportu. 
 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.                                                  

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) Rada Powiatu Wągrowieckiego 

uchwala, co następuje:   
 

 

§ 1. Podmiot tworzący ocenia pozytywnie ogólną sytuację ekonomiczno-finansową Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu za 2021 rok, na podstawie złożonego Raportu z dnia                            

31 maja 2022 r.   

§ 2. Poszczególne wskaźniki finansowe według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia              

12 kwietnia 2017 roku (Dz.U. z 2017 r. poz. 832) ocenia się następująco: 

1/ wskaźnik zyskowności     ( 10 pkt. na 15 możliwych)  – ocena pozytywna, 

2/ wskaźnik płynności          (   0 pkt. na 25 możliwych)  – ocena negatywna, 

3/ wskaźnik efektywności     ( 10 pkt. na 10 możliwych)  – ocena pozytywna, 

4/ wskaźnik zadłużenia         ( 10 pkt. na 20 możliwych)  – ocena negatywna.  

§ 3. Poszczególne lata działalności według Raportu, na podstawie straty/zysku netto i straty netto 

pomniejszonej o koszty amortyzacji do pokrycia przez podmiot tworzący, ocenia się następująco: 

2018 rok  (- 2.942.584 zł / 1.804.238 zł )  - ocena negatywna, 

2019 rok  (- 1.963.237 zł /    908.089 zł )  - ocena negatywna, 

2020 rok  (-    862.985 zł /               0 zł )  - ocena negatywna, 

2021 rok  ( +  705.886 zł /               0 zł )  - ocena pozytywna, 

2022 rok  (+       1.543 zł /               0 zł )  - ocena pozytywna, 

2023 rok  (+      23.690 zł /              0 zł )  - ocena pozytywna, 

2024 rok  ( +    67.728 zł /               0 zł )  - ocena pozytywna. 

§ 4. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na 

podstawie Raportu dokonana przez Zarząd Powiatu Wągrowieckiego stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                                      

 
                                                                                                             Przewodnicząca 

                Rady Powiatu Wągrowieckiego 

                                                                                                     ______________________  

                       / Małgorzata Osuch / 



                                                                           

UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR          /       / 2022 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO    

z dnia 28 września 2022 roku 

 

w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu 

na podstawie Raportu. 

 

 Zgodnie z art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.                      

z 2022r. poz. 633 ze zm.) w terminie 2 miesięcy od dnia upływu terminu do sporządzenia 

rocznego sprawozdania finansowego, kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej zobowiązany jest do sporządzenia i udostępnienia w Biuletynie Informacji 

Publicznej,  Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ-u.  

 Raport ten powinien być przygotowany na podstawie sprawozdania finansowego             

za poprzedni rok obrotowy i zawierać w szczególności: analizę sytuacji ekonomiczno-

finansowej, prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz           

z opisem przyjętych założeń, informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację 

ekonomiczno-finansową. 

 Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu               

za 2021 rok został przekazany do oceny podmiotowi tworzącemu przez dyrektora jednostki                 

w dniu 31 maja 2022 roku i stanowił podstawę do sporządzenia oceny sytuacji ekonomiczno-

finansowej. 

 Ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na 

podstawie przedłożonego Raportu przeprowadził w dniu 15 września 2022 r. Zarząd Powiatu. 

Ocena stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 Ogólna ocena pozytywna wynika z osiągnięcia zysku oraz ze znacznej poprawy 

wskaźników punktowych, uzyskano 30 pkt. na 70 możliwych tj. 42,86 %,  za 2020 r. uzyskano 

13 pkt.  Raport ZOZ z 2020 r. na 2021 r. zakładał stratę netto  –1.134.000 zł, a wykonano zysk    

+ 705.886 zł, tj. wynik lepszy o 1.839.886 zł.   Ponadto, w wielu innych elementach finansowych 

znacząco poprawiły się wskaźniki, jednak nie uzyskano tam odpowiednich progów punktowych. 

Powiat Wągrowiecki, jako organ tworzący, nie jest zobowiązany obecnie do pokrywania straty 

netto. Pomimo znacznie korzystniejszego wyniku, ZOZ w Wągrowcu nie posiada stabilnej 

sytuacji ekonomiczno-finansowej w perspektywie kolejnych trzech lat 2022-2024. Przewidywane 

i wprowadzone w 2022 r. zmiany finansowania podwyżek wynagrodzeń w opiece zdrowotnej       

i wyceny procedur medycznych w funkcjonowaniu służby zdrowia, nie gwarantują stabilności 

ekonomiczno-finansowej. Nadal istnieje zagrożenie pandemią  Covid-19 i konieczność 

zwalczania jej skutków. Ocena kolejnych trzech lat działalności 2022 - 2024, jest korzystna pod 



względem oceny punktowej i utrwala skromny  zysk  netto, nie redukuje jednak  strat 

finansowych z lat poprzednich. Pozytywnie można ocenić wszystkie 3 lata, pod warunkiem 

zrealizowania założonego wyniku finansowego, małego zysku.        

Utrzymująca się strata z lat ubiegłych powoduje problemy finansowe, zwłaszcza związane             

z bieżącą płatnością zobowiązań i możliwością zaciągania długu.  Wzrost kosztów amortyzacji 

wynika z naliczania odpisów (ok. 3-5 mln rocznie) realizowanej inwestycji w latach   2018 – 

2022,  której koszt będzie poniesiony głównie przez Powiat Wągrowiecki.  Skutki inwestycji       

w zakresie ekonomiczno-finansowym  będą korzystne ze względu na przeprowadzone remonty     

i zakup nowego sprzętu, co spowoduje oszczędności w wydatkach na ten cel. Niekorzystnie 

natomiast  wzrosną koszty eksploatacyjne, zwłaszcza zużycie energii elektrycznej oraz wymóg 

serwisowania sprzętu medycznego i urządzeń technicznych. 

W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 
                                                                                                               Przewodnicząca 

                Rady Powiatu Wągrowieckiego 

                                                                                                

                                                                                                              ______________________  

                       / Małgorzata Osuch / 

 


