
UCHWAŁA NR XXVIII/251/2021 
RADY GMINY RUDNIK 

z dnia 25 maja 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą  w Rudniku za 2020 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tj. 
Dz. U. z 2020 poz.217 ) 

Rada Gminy Rudnik 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

 Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa 
Ambulatoryjnego z siedzibą w  Rudniku za 2020 rok stanowiące załączniki do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik. 

§ 3.  

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Ireneusz Jaśkowski 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/251/2021 

Rady Gminy Rudnik 

z dnia 25 maja 2021 r. 

Wprowadzenie  do sprawozdania  finansowego 
Główne składniki aktywów trwałych 
Główne składniki aktywów trwałych 

1. Samodzielny  Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Rudniku   ul. Kozielska 2a. 

2. Podstawowym przedmiotem działalności zakładu jest świadczenie usług  profilaktyczno - leczniczych, 
promocja zdrowia i 

oświata zdrowotna. 

3. Zakład został utworzony uchwałą nr X/81/99 z dnia 29.10.1999 r. Rady Gminy Rudnik. Postanowieniem 
Wojewody 

Śląskiego wpisano do rejestru zakładów opieki zdrowotnej nr księgi rejestrowej 000000012589. 

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
wpisano do 

Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000033143. 

4. Sprawozdanie finansowe  obejmuje okres od 1 stycznia 2020r.do 31 grudnia 2020r. 

5. Czas trwania zakładu jest nieograniczony. Dyrektorem  zakładu jest lek. med. Marek Duda. 

6. Przyjęty  w zakładzie rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 
12 kolejnych pełnych miesięcy 

kalendarzowych. 

7. Sprawozdanie finansowe  nie podlega obowiązkowi badania. 

8. Sprawozdanie zakładu sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności  przez co najmniej 
12 kolejnych miesięcy i 

dłużej. 

II.    Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości: 

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób 
przewidziany ustawą o rachunkowości. 

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakład  
przyjął następujące ustalenia: 

a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1.500 zł  zakład zalicza  się bezpośrednio w koszty. Jeżeli 
cena nabycia przekracza 1.500 zł, zakład jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji  pozabilansowej, 

b) składniki majątku o wartości początkowej do 10 000 zł  amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania 
do użytku. 

c) składniki majątku o wartości powyżej 10 000.zł oraz wartości niematerialnie i prawnych s tosuje się stawki 
przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych 

d) na każdy dzień bilansowy dokonuje się weryfikacji przyjętego okresu ekonomicznej użyteczności każdego 
składnika (tj. środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej). Zmiana przyjętego okresu skutkuje 
zmianą kwoty dokonywanych odpisów amortyzacyjnych począwszy od pierwszego dnia następnego roku 
obrotowego, 

e) odpisów amortyzacyjnych od maszyn i urządzeń zakład dokonuje metodą liniową. 
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f) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000zł   podwyższają wartość 
początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 3.500 zł   odnoszone są w koszty bieżącego okresu 
jako koszty remontu. 

3.  Dodatkowe informacje i objaśnienia 

3.1. Informacje i objaśnienia do bilansu 

3.1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych 
i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku 
obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia 
wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów 
i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. 

Główne składniki aktywów trwałych 

Zwiększenie wartości 
początkowej 

Zmniejszenie wartości 
początkowej 

Lp. 

Nazwa 
grupy 

rodzajow
ej 

składnik
a 

aktywów 
według 
układu 

w 
bilansie 

Wartość 
początko
wa – stan 

na 
początek 

roku 
obrotowe

go 

aktu-
alizacja 

Przy-
chody 

przemie-
szczenie 

Ogółem 
zwięk-
szenie 

wartości 
począt-
kowej 

(4 + 5 + 6) 
zbycie likwidacj

a 
in
ne 

Ogółem 
zmniejsze

nie 
wartości 
początko

wej 
(8 + 9 + 

10) 

Wartość 
początkow
a – stan na 

koniec 
roku 

obrotoweg
o 

(3 + 7 – 11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 
Maszyny 

i 
urządzen

ia 

437237,1
1         437237,1

1 

2. 
Budynki 
i 
budowle 

1 344  
118,15         1344118,

15 

3 Parking      57 
000,00         57000 

Zwiększenia w ciągu 
roku obrotowego 

Wartość netto 
składników aktywów Umorzen

ie  
– stan na 
początek 

roku 
obrotowe

go 

aktualiza
cja 

amortyza
cja za rok 
obrotowy 

inne 

Ogółem 
zwiększe

nie 
umorzeni

a 
(14 + 

15 + 16) 

Zmniejszenie 
umorzenia 

Umorzeni
e  

– stan na 
koniec 
roku 

obrotoweg
o 

(13 + 17 – 
18) 

stan na 
początek 

roku 
obrotowe

go 
(3 – 13) 

stan na 
koniec 
roku 

obrotowe
go 

(12 – 19) 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 

349564,4
5  26249,11  26249,11  375813,56 87672,66 61423,55 

846820,7
9  33603  33603  880423,79 497297,3

6 
463694,3

6 
-------  1282,5  1282,5  1282,5 ----- 55717,5 

3.1.2. Wartość gruntów użytkowanych  nieodpłatnie 

Grunty w wieczystym użytkowaniu 
Zmiany stanu w trakcie 

roku obrotowego Lp. Treść 
(nr działki, nazwa) Wyszczególnienie 

Stan na 
początek roku 

obrotowego zwiększenia zmniejszenia 

Stan na 
koniec roku 
obrotowego 
(4 + 5 – 6) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Ośrodek Zdrowia w Rudniku 

 
Działka nr.217/10 
Działka nr.218/10 

 
 

0,0722 ha 
0,0650 ha 

3750   37 50 

2 Ośrodek  Zdrowia w Szonowicach  
 
Działka nr.68/5 

 
0,1530 ha 4182   4182 
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3 Ośrodek Zdrowia w Grzegorzowice 
 
Działka  nr.253 
Działka nr 358 

 
 
 

0,0613  ha 
0,2550 ha 

2495   2495 

3.1.3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków  trwałych, używanych na 
podstawie umów  najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu nie występują. 

3.1.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania 
prawa własności budynków i budowli nie występują. 

3.1.5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej 
subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych nie występują. 

3.1.6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów 
(funduszy) jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym. 

 
Rodzaj  kapitału funduszy 

 
        BO 

 
Zwiększenia- 

 
Zmniejszenia- umorzenia 

 
Zakup środków 
trwałych 

 
BZ 

 
Fundusz założycielski 

 
618 042,59 

 
         --------- 

 
33 603,00 

 
12 000,00 

 
596 439,59 

 
Fundusz zakładowy 

 
 356 677,23 

 
--------- 

 
-------- 

 
--------- 

 
356 677,23 

Razem: 974719,82 ------ 33603 12 000,00 953116,82 

3.1.7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy. 

Propozycje podziału zysku za rok obrotowy 
Lp. Wyszczególnienie Kwota 
2. Zysk netto 108590,19 
3. Proponowany podział zysku: 

a)pokrycie straty z lat ubiegłych 
b) zwiększenie kapitału  założycielskiego 
c)zwiększenie kapitału zakładowego 
d)wypłata nagród, premii 
e) inne 

 
 
 

108 590,19 

3.1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, 
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym  nie występują. 

3.1.9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku 
obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego. 

Stan odpisów aktualizujących wartość należności 
Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego 

Lp. Grupa należności Stan na 
początek roku obrotowego zwiększenia wykorzystanie uznanie 

za zbędne 
Stan na 

koniec roku 
obrotowego 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 
1 

Z tytułu dostaw i usług 163184,18    174650,38 

3.1.10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia 
bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: 

a)  do 1 roku 
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 Lp Zobowiązania wobec   pozostałych   jednostek 

BO BZ 
1 Z tytułu dostaw i usług 28249,04 60907,1 
2 Z tytułu wynagrodzeń 0 0 
3 Z tytułu ubezpieczeń 28445,66 38121,45 
4 Z tytułu  podatków 6573,6 8956,6 
 Razem 63268,3 107985,15 

3.1.11.  Czynne i bierne rozliczenia  międzyokresowe nie występują 

3.1.12 Wykaz  zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki nie występują. 

3.1.13 Zobowiązania warunkowe nie występują 

  3.2  Informacje i objaśnienia do rachunku zysku i strat 

3.2.1 Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów. 

Struktura przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 
Sprzedaż netto ogółem 

Lp. Przychody 
netto ze sprzedaży za poprzedni 

rok obrotowy 
za bieżący 

rok obrotowy 
1.  Usługi Podstawowa Opieka Zdrowotna 1337680,38  1 485 856,86 
2. Specjalistka 105838,71 96193,02 
3. Sprzedaż  innych  świadczeń 71244,6 83725,84 
4 Opłata ryczałtowa COVID-19 ------------- 22484,97 
5. Ogółem sprzedaż netto 1514 763,69 1 688 260,69 

3.2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe nie występują 

3.2.3. Wysokość odpisów  aktualizujących wartość zapasów  nie występują 

3.2.4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub 
przewidzianej do zaniechania w roku następnym nie występują. 

3.2.5 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od 
wyniku finansowego (zysku, straty)  brutto 

 
Przychody 

 
1714026,65 

 
koszty 

 
1605436,47 

 
zysk 

 
108590,19 

 
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu 

 
5630,73 

 
Amortyzacja nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodu 

 
5629,92 

Odsetki od zobowiązań 
Odszkodowanie  

0,81 
Razem koszty  stanowiące koszty uzyskania przychodu  

1599805,14 
 
Przychody 

 
1714026,66 

 
Dochód 

 
114221,52 

3.2.6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, 
dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych: nie obowiązują 
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3.2.7. Koszt wytworzenia środków  trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice 
kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania nie występują. 

3.2.8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; 
odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska- nie występują. 

3.2.9. Informacje o zyskach i stratach  nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe nie występują. 

3.2.10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych nie występuje. 

3.2a. Kursy przyjęte do wyceny nie występują. 

3.2a.1. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – 
nie występują. 

3.3. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych nie dotyczy. 

3.3.1. Objaśnienie struktury środków  pieniężnych  przyjętych do rachunku  przepływów  pieniężnych 
nie dotyczy. 

3.4.1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów 
nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, 
finansową i wynik finansowy jednostki nie dotyczy. 

3.4.3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 

. 

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym 
Lp. Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie 
1. Wyższy  personel  medyczny 2 
2. Średni personel medyczny 6 
3. Personel obsługi 2 
4 Pracownicy administracyjni i biurowi 1 
5 Ogółem 11 

3.4.4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych 
osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek 
handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy  nie dotyczy 

3.4.5. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom 
wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych 
(dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów  spłaty nie dotyczy 

3.4.6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie : nie dotyczy 

3.5 Informacje o szczególnych zdarzeniach  nie występują 

3.5.1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu 
finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty nie występują 

3.5.2  Informacje o znaczących zdarzeniach,jakie nastąpiły po dniu bilansowym ,a nieuwzględnionych 
w sprawozdaniu finansowym nie występują 

3.5.3 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad rachunkowości, metod wyceny oraz 
zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ  na sytuację 
majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwoty wyniku 
finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym nie występują 

3.5.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok 
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy nie występują 

3. 6 Informacje dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych nie dotyczy 

3.7. Wymagane informacje o połączeniu spółek- nie dotyczy 

3.8. Zagrożenia dla kontynuacji działalności nie występują. 

3.9. Inne informacje uznane przez jednostkę za istotne nie występują 

3.10. Dodatkowe informacje i objaśnienia w zakresie instrumentów finansowych nie występują.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/251/2021

Rady Gminy Rudnik

z dnia 25 maja 2021 r.
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khimel
Stempel
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 53 ust.1 Rada Gminy zatwierdza 
roczne sprawozdanie finansowe jednostki Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa 
Ambulatoryjnego. W związku z powyższym proponuje się podjęcie uchwały wg przedstawionego projektu.
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