
. da Powiatu Kolskiego 
ul. Sienkiewicza 21/23 

62-600 KOŁO

BRZ.0012.4. 6.2021

Protokół Nr 28/2021 

z posiedzenia

Komisji Spraw Społecznych, 

w dniu 24 czerwca 2021r.

Posiedzenie otworzył o godz. 10:00 przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Lech Spliter. 

Powitał wszystkich obecnych, stwierdził że Komisja posiada ąuorum. W posiedzeniu uczestniczyli 

także:

- Iwona Wiśniewska - Dyrektor SP ZOZ w Kole

- Aneta Kaźmierczak - główna księgowa SP ZOZ w Kole

Lista stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

SP ZOZ w Kole za 2020r.

2. Analiza projektu uchwały w sprawie pokrycia wyniku finansowego netto przez SP ZOZ w 

Kole.

3. Wolne głosy i wnioski

Ad 1. Analiza projektu uch wały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego SP ZOZ w Kole za 2020r.
Główna księgowa Pani Aneta Kaźmierczak na wstępie przybliżyła postanowienia omawianej 

uchwały. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej kierownik SP ZOZ sporządza i przekazuje 

podmiotowi tworzącemu raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej. Przed zatwierdzeniem roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu 

przez biegłego rewidenta, którym była firma "KPW Audytor Sp. z o.o. ul. Tymienieckiego 25C/410, 

90-350 Łódź. Ponadto roczne sprawozdanie finansowe zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę 

Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole Uchwałą nr 4/1/2021 z 

dnia 15 czerwca 2021 roku. Początek 2020 roku przyniósł rozprzestrzenienie się wirusa COVID-19 

(koronawirusa) w wielu krajach, w tym także w Polsce. Okres ten okazał się trudnym czasem dla szpitali, 

szczególnie analizując sytuacje finansową SP ZOZ w Kole za rok ubiegły. Następnie p. Kaźmierczak 

omówiła sprawozdanie finansowe za rok 2020. Z opracowanej dokumentacji wynika, że bilans oraz 

rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2020r., wykazuje stratę wynoszącą 1 007 254,81 zł, przy czym 

amortyzacja wyniosła 1 271 700,35 zł. Na powyższy stan wpływ miało: spłata kredytu zaciągniętego 



na wypłatę odszkodowania w wysokości, wzrost wydatków na świadczenia pracownicze tj. 

świadczenia emerytalno-rentowe, odprawy, nagrody jubileuszowe, wzrost wydatków na sprzątanie, 

wzrostem najniższego wynagrodzenia pracowników.

Sprawozdanie finansowe SP ZOZ w Kole za 2020r. stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Członkowie Komisji Spraw Społecznych w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowali w/w 

projekt uchwały.

Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie pokrycia wyniku finansowego netto przez SP 

ZOZ w Kole.

Projekt uchwały przedstawiła główna księgowa Aneta Kaźmierczak. Zgodnie z zapisami ustawy o 

działalności leczniczej ujemny wynik finansowy pokrywa we własnym zakresie Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Pokrycie ujemnego wyniku finansowego netto przez 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole z lat ubiegłych w wysokości 

12 610 538,24 zł oraz ujemnego wyniku finansowego netto za rok 2020 w wysokości 1 007 254,81 

zł, nastąpi z zysków z lat następnych.

Członkowie Komisji Spraw Społecznych w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowałi w/w 

projekt uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 3. Wolne głosy i wnioski.

Nikt nie zgłaszał.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 12.00

Protokółowała:

Mai wina Morzycka

Przewodniczący


