Uchwała Nr XLIV/ 310/ 18
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego za rok 2017
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala
Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie
Na podstawie art. 59 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, poz. 138 i poz. 650 ) Rada Powiatu uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Postanawia się pokryć ujemny wynik finansowy Samodzielnego Publicznego
Zakładu

Opieki

Zdrowotnej

Szpitala

Powiatowego

im.

Edmunda

Biernackiego

w Opocznie za rok 2017 w kwocie 1.433.224,32 zł (słownie: jeden milion czterysta
trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia cztery złote 32/100 ) ze środków budżetu
Powiatu Opoczyńskiego w roku 2019.
2. Pozostała kwota ujemnego wyniku finansowego wynosząca 1.632.946,85 zł,
pozostaje do rozliczenia przez Szpital, o którym mowa w ust. 1 w latach następnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Opoczyńskiego
mgr Maria Barbara Chomicz

UZASADNIENIE

Zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie za
rok 2017 wynik finansowy jest ujemny i wynosi 3.066.171,17 zł netto.
Ponieważ Szpital nie może go pokryć zgodnie z art. 57 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej tj. przez pomniejszenie funduszu zakładu,
a strata netto za rok 2017 po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość ujemną,
zobowiązanym do pokrycia długu jest organ tworzący czyli powiat, chyba, że podejmie
uchwałę o likwidacji Szpitala.
Powyższe wynika z art. 59 ust. 2 ww. ustawy.
Niniejszą uchwałą Rada Powiatu postanawia o pokryciu ujemnego wyniku
finansowego w kwocie 1.433.224,32 zł tj. kwocie stanowiącej różnicę między ogólną kwotą
długu, a kwotą 1.632.946,85 zł, która pozostaje do rozliczenia przez Szpital w latach
następnych.

