
UCHWAŁA NR ……………/2019 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia ….. czerwca 2019 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Szpitala Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy w Wołominie 

 

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

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351) w związku z §2 ust. 3 Statutu Szpitala Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie nadanego uchwałą Nr IV-38/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu Szpitala Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy w Wołominie (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 3019) , Rada Powiatu 

Wołomińskiego uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

1. Rada Powiatu Wołomińskiego po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego 

biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, zatwierdza 

sprawozdanie finansowe za rok 2018 Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

w Wołominie, które obejmuje: 

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r. zamykający się po stronie aktywów  

i pasywów kwotą 63 578 940,17 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony pięćset 

siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych 17/100), 

c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

zamykający się stratą netto w wysokości 431 266,68 zł (słownie: czterysta 

trzydzieści jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 68/100), 

d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy wykazujący stan środków 

pieniężnych na 31.12.2018 r. w kwocie 3 250 602,99 zł (słownie: trzy miliony 

dwieście pięćdziesiąt tysięcy sześćset dwa złote 99/100), 

e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym) wykazujący ujemny fundusz  

w kwocie  3 543 761,04 zł (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące 

siedemset sześćdziesiąt jeden złoty 04/100), 

f) dodatkowe informacje i objaśnienie, 

g) sprawozdanie z działalności za rok 2018. 

2. Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

w Wołominie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

w Wołominie  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia.  

 

                                                            

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

 

 Rada Powiatu Wołomińskiego jest organem właściwym do rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy w Wołominie. 

Strata za rok 2018 wyniosła 431 266,68 zł. Kapitał zakładowy jest ujemny i wynosi 

3 543 761,04 zł, co oznacza, że aktywa zostały sfinansowane zewnętrznymi źródłami 

finansowania (dotacje lub darowizny). 

Sprawozdanie zostało zbadane przez BIURO AUDYTORSKIE PROWIZJA Spółka z o.o.  

z Krakowa, opinia biegłego jest dołączona do sprawozdania. 

W załączeniu wniosek Dyrektora Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. 

 

 

 

 

 


