UCHWAŁA NR LVI/418/2018
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Świnoujściu za 2017 rok
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) , Rada Miasta Świnoujście, uchwala, co następuje:
§ 1. Postanawia się pokryć część ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Świnoujściu za 2017 rok w kwocie 280.700,00 zł
(słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset złotych).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujście.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta
Dariusz Śliwiński
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UZASADNIENIE
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej samodzielny publiczny
zakład opieki zdrowotnej pokrywa we własnym zakresie stratę netto z funduszu zakładu.
W związku z tym, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
w Świnoujściu nie jest w stanie sam pokryć straty za 2017 r., zwrócił się z wnioskiem o pokrycie straty przez
podmiot tworzący.
Na podstawie art. 59 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, podmiot
tworzący obowiązany jest w terminie 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania
finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokryć stratę netto za rok obrotowy tego
zakładu, jeżeli suma straty netto i kosztów amortyzacji ma wartość ujemną.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Świnoujściu
wykazał za rok obrotowy 2017 ujemny wynik finansowych w wysokości 447.226,26 zł, który po dodaniu
kosztów amortyzacji ma wartość ujemną i wynosi 388.748,18 zł.
W związku z powyższym proponuje się przeznaczyć kwotę 388.748,18 zł na pokrycie ujemnego wyniku
finansowego SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Świnoujściu za rok obrotowy 2017. Jednocześnie
proponuje się pokrycie straty netto Zakładu w dwóch częściach. Pierwszą część w kwocie 280.700,00 zł, tj. do
kwoty zaplanowanej w budżecie Gminy Miasto Świnoujście na 2018 rok, a pozostałą brakującą część
w kwocie 108.048,18 zł w momencie zabezpieczenia jej w budżecie.
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