
Uchwała Nr  XXXV/268/2021 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 29 grudnia 2021 roku 

 

w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 

Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli  

za 2020 rok 

 

 

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

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz.920 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 2 ustawy 

z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2021 roku 

poz. 711 z późn. zm) Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

 

Postanawia się  pokryć stratę netto  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 

Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za 

2020 rok w kwocie 1 260 680,09 zł (słownie złotych: jeden milion dwieście 

sześćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt 09/100). 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
 

    `                   Ryszard Andres 

 

                                                                                      Przewodniczący Rady Powiatu 
                                                                                                        (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

 

 

 

 



 UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej 

samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pokrywa we własnym zakresie stratę netto. 

Jeśli strata netto nie może być w ten sposób pokryta, to zgodnie z art. 59 ust. 2   

„Podmiot tworzący może pokryć stratę netto za rok obrotowy samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej, w kwocie, jaka nie może zostać pokryta zgodnie z ust. 1, jednak 

nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji.” 

 
W przypadku SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli wynik za 

rok 2020 ustalony na podstawie sprawozdań finansowych jest stratą w wysokości 

9 981 779,48 zł obliczoną z następujących  danych: 

- przychody                               134 320 927,70 

- koszty                                      144 302 707,18 

- strata brutto                   (-)          9 981 779,48 

- podatek dochodowy      (+)                       0,00 

- strata netto                     (-)          9 981 779,48. 

 

Po dodaniu do straty netto kosztów amortyzacji w wysokości 8 721 099,39 zł wynik ujemny 

Szpitala za 2020 rok wynosi 1 260 680,09 zł.  

 

Zarząd Powiatu  zatwierdził sprawozdanie roczne SP ZZOZ Powiatowego Szpitala 

Specjalistycznego za 2020 rok uchwałą Nr 134/889/2021 z 30 czerwca 2021 roku. 

 

Zarząd w dniu 23 grudnia 2021 rozpatrzył pozytywnie wniosek Dyrektor Szpitala złożony 

pismem znak IV/28/2021 (wpływ 28 września 2021 roku) o  pokrycie ujemnego wyniku 

finansowego za rok 2020 w kwocie 1 260 680,09 zł, w związku z trudną sytuacją 

ekonomiczną jednostki. Środki finansowe w pierwszej kolejności przeznaczone zostaną na 

zobowiązania objęte nakazami zapłaty w postępowaniu upominawczym, dotyczące dostaw 

materiałów i specjalistycznego sprzętu medycznego, zakupu usług opieki medycznej nad 

pacjentami oraz usług sprzątania obiektów szpitala. 

 

W Uchwale Nr XXXV/267/2021 Rady Powiatu z 29 grudnia 2021 rok w sprawie zmian w 

budżecie  Powiatu Stalowowolskiego w zakresie wydatków ujęto kwotę 1 260 680,09 zł  z 

przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala. 

 

Podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

                                                                                                        Ryszard Andres 

 

                                                                                        Przewodniczący Rady Powiatu 
                                                                                                         (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 
 


