
Projekt 
 
 

 
Uchwała Nr .................... 

Rady Miejskiej w Jaworznie 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych 

w Jaworznie za 2021  r. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), § 15 ust. 2 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych 
w Jaworznie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/497/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie 
z dnia 26 października 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r., poz. 5866) oraz art. 3 ust. 1 pkt 7, 
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., 
poz. 217 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Jaworznie 
uchwala, co następuje: 

§ 1  

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2021 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie 
składające się z: 

1) bilansu zamykającego się na dzień 31 grudnia 2021 r. po stronie aktywów i pasywów kwotą 
2 697 815,84 zł (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset 
piętnaście złotych 84/100), 

2) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w wysokości 200 065,04 zł (słownie: dwieście 
tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych 04/100), 

3) dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego sporządzonych za okres od 
1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

§ 2  

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jaworzna. 

§ 3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

   
Prezydent Miasta Jaworzna 

 
 

Paweł Silbert 
 

Id: 18C1EA9E-BD60-499A-82CC-A3B49014A8F0. Projekt Strona 1



 
Uzasadnienie 

Zgodnie z § 15 ust. 2 statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka 
Rehabilitacyjno - Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie – roczne sprawozdanie 
jednostki zatwierdza Rada Miejska w Jaworznie. 

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 
i obejmuje swoim zakresem bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową. 

W 2021 r. Ośrodek poniósł stratę netto w wysokości 200 065,04 zł. Wpływ na wynik finansowy 
jednostki miało ustawowe zawieszenie działalności Ośrodka na okres dwóch miesięcy 2020 r. 
(spowodowane sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19). W 2021 r. z powodu obostrzeń 
epidemiologicznych jednostka nie była w stanie nadrobić nie zrealizowanych w 2020 r. świadczeń 
medycznych. Spowodowało to konieczność zwrotu otrzymanej w 2020 r. od NFZ zaliczki wynoszącej 
215 147,99 zł. 

Biorąc pod uwagę powyższe, dyrektor jednostki w terminie 3 miesięcy od upływu ustawowego terminu 
do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sporządza program naprawczy, z uwzględnieniem 
raportu o sytuacji ekonomiczno - finansowej, na okres nie dłuższy niż 3 lata i przedstawia go 
podmiotowi tworzącemu do zatwierdzenia. 

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, dyrektor Ośrodka jest zobowiązany do złożenia we właściwym 
rejestrze sądowym sprawozdania finansowego wraz z odpisem uchwały Rady Miejskiej 
o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego. 

 

Jaworzno, 30 maja 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: Naczelnik Wydziału Zdrowia - Małgorzata Helbin - Więcek 
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