
UCHWAŁA NR…../2016 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia…….2016 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2015 Szpitala 

Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej 

 

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

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  

29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) Rada 

Powiatu uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za rok 2015 Szpitala Powiatowego  

w Wołominie zawierające: 

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r. wykazujący sumę bilansową po stronie 

aktywów i pasywów w kwocie 57 318 402,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów 

trzysta osiemnaście tysięcy czterysta dwa złote); 

2) rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 

wykazujący stratę netto w kwocie 2 007 629,89 zł (słownie: dwa miliony siedem tysięcy 

sześćset dwadzieścia dziewięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy); 

3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym) sporządzone za rok 2015 wykazujące 

zmniejszenie funduszu własnego o kwotę 1 988 028,89 zł (słownie: jeden milion dziewięćset 

osiemdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia osiem złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy); 

4) rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za rok 2015 r. wykazujący zmniejszenie 

stanu środków pieniężnych o kwotę 49 793,96 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy 

siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt sześć groszy);  

5) informację dodatkową i objaśnienia. 

 

§ 2 

Ujemny wynik finansowy w kwocie 2 007 629,89 zł (słownie: dwa miliony siedem tysięcy 

sześćset dwadzieścia dziewięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) zostanie pokryty przez 

Szpital Powiatowy w Wołominie SZPZOZ we własnym zakresie. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 



Uzasadnienie 

Rada Powiatu jest organem właściwym do rozpatrzenia sprawozdania finansowego za dany 

rok obrotowy Szpitala Powiatowego – SZPZOZ w Wołominie. 

Sprawozdanie finansowe Szpitala zostało zbadane przez firmę POL-TAX Sp. z o.o. z siedzibą  

w Warszawie ul. Bora Komorowskiego 53C lok. 91  

Zdaniem biegłego sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach: 

a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej 

 i finansowej jednostki na dzień 31.12.2015 r. jak też jej wyniku finansowego za rok 

obrotowy od 01.01.2015 r.  do 31.12.2015 r., 

b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) 

rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 

c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa  

i postanowieniami statutu jednostki. 

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. wykazuje stratę 

netto w wysokości 2 007 629,89 zł. Zestawienie zmian  w kapitale (funduszu) własnym  

za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r. wykazujące zmniejszenie kapitału 

własnego o kwotę 1 988 028,89 zł. Nierozliczone straty netto łącznie ze strata netto za 2015 r. 

wynoszą na 31.12.2015 r. 38 352 766,17 zł  

 
 


