
Projekt 

 

UCHWAŁA Nr          /           /2018 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia         czerwca 2018 roku 

 

 

w sprawie: pokrycia straty netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu 

 

 

Na podstawie art. 59 ust. 2 pkt 1 i art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku                

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r. poz. 160 z późn. zm.) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r., poz. 995 ze zm.)                          

Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 

 

§  1. 1. W celu pokrycia straty netto ujętej w sprawozdaniu finansowym Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Wągrowcu za rok obrotowy 2017 przekazuje się Zespołowi Opieki Zdrowotnej 

w Wągrowcu ze środków budżetowych Powiatu Wągrowieckiego kwotę 1.000.543,12 zł 

(słownie: jeden milion pięćset czterdzieści trzy złote 12/100). 

 

2.  Przekazane na pokrycie środki pieniężne należy przeznaczyć na zwiększenie Funduszu 

Zakładu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu 

 

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego. 

 

§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
                                                                                                              Przewodnicząca 

                                                                                                  Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

                                                                                                 ___________________________ 

                                                                                                          /Małgorzata Osuch/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 DO UCHWAŁY NR        /        / 2018 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia          czerwca 2018 roku 

 
 

w sprawie: pokrycia straty netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu 

 

Realizując przepisy art. 59 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 57 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia                       

15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r. poz. 160 z późn. zm.) i art. 

12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r., 

poz. 995 ze zm.), dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej                     

w Wągrowcu, Rada Powiatu Wągrowieckiego podejmuje uchwałę o przekazaniu środków 

finansowych na pokrycie straty netto w wysokości 1.000.543,12 zł. 

Na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2018r. poz. 160 z późn. zm.), w przypadku braku możliwości pokrycia 

straty netto przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, podmiot tworzący jest 

obowiązany podjąć decyzję, co do dalszej kontynuacji działalności Szpitala w Wągrowcu. 

Zgodnie z ustawą, Rada Powiatu Wągrowieckiego może podjąć decyzję o likwidacji Zespołu 

Opieki Zdrowotnej lub wyrazić zgodę na kontynuowanie działalności przez szpital co 

uwarunkowane jest pokryciem straty netto za rok obrotowy do wysokości nie wyższej niż 

suma straty netto i kosztów amortyzacji. 

Zgodnie z przedłożonym Sprawozdaniem finansowym Zespołu Opieki Zdrowotnej za 

2017 rok, pozytywnie zaopiniowanym przez biegłego rewidenta – „AUDIT-BILANS” Sp.                 

z  o.o., Zespół Opieki Zdrowotnej osiągnął stratę w wysokości: - 2.084.101,93 zł. Koszty 

amortyzacji w 2017 roku wyniosły: 1.083.558,81 zł. Po dodaniu kosztów amortyzacji do 

wyniku finansowego otrzymujemy kwotę pokrycia przez podmiot tworzący: - 1.000.543,12 

zł. Saldo funduszu zakładu od 2009 roku jest zerowe. 

Przekazane przez Powiat Wągrowiecki środki finansowe, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 

3, zwiększą fundusz zakładu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, co stanowi 

dokapitalizowanie poprzez wniesienie dopłaty do kapitału.     

 Z uwagi na ujemną wartość kapitałów własnych Szpitala Wągrowieckiego, 

wynoszących na dzień 31.12.2017 roku: - 2.989.609,56 zł, które stanowią sumę 

następujących pozycji: 

 fundusz założycielski:              + 5.985.879,02 zł 

 fundusz zakładu:                                       0,00 zł 

 straty z lat ubiegłych:                - 6.891.386,65 zł 

 strata za 2017 rok:                     - 2.084.101,93 zł 

Kapitał własny ZOZ:                 - 2.989.609,56 zł 

dopłata organu założycielskiego wpłynie na poprawę struktury źródeł finansowania majątku, 

poprzez zmniejszenie zadłużenia jednostki, w tym zobowiązań wymagalnych wynoszących 

na dzień 31.12.2017 roku: 1.073.046,63 zł. 

 

                                                                                                               Przewodnicząca 

                                                                                                  Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

                                                                                                 ___________________________ 

                                                                                                            /Małgorzata Osuch/ 


