
Projekt 
 
z dnia  16 maja 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

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

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie  
za rok 2021 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 
2105 i 2106) w związku z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 633 i 655) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie 
za 2021 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 
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Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
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31-12-2021

31-12-2021 31-12-2020

3 239 423,49 2 464 211,88

0,00 0,00

3 239 423,49 2 464 211,88

3 239 423,49 2 464 211,88

60 447,76 6 647,76

2 564 293,63 1 729 091,98

163 347,47 204 771,47

451 334,63 523 700,67

0,00 0,00

0,00 0,00

31-12-2021

2 049 205,71 717 490,06

1 663 926,91 698 563,74

0,00 -29 344,33

385 278,80 48 270,65

zł

Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. Szkolna 2
NIP 1990039213

31-12-2020

Załącznik do uchwały Nr.........................
Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia ................2022 r.
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0,00 0,00

0,00

0,00

1 041 913,36

0,00

576 788,22

0,00

0,00

0,00

151 680,39

0,00

0,00

0,00

0,00

151 680,39

78 714,13

78 714,13

0,00

0,00

525 997,66

0,00

193 551,04

0,00

0,00

0,00

96 150,79

0,00

0,00

0,00

0,00

96 150,79

49 078,04

49 078,04

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2 232 131,14 2 272 719,48

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
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465 125,14

465 125,14

0,00

0,00

465 125,14

465 125,14

4 281 336,85 4 281 336,85

332 446,62

332 446,62

0,00

0,00

332 446,62

332 446,62

2 990 209,54 2 990 209,54

0,00 167 271,76

67 687,14 47 072,75

4 568,78 0,00

710,34 0,00

2 080 450,75 2 176 568,69

2 080 450,75 2 176 568,69

2 080 450,75 2 009 296,93

0,00 0,00

576 788,22 193 551,04

576 788,22 193 551,04

576 788,22 193 551,04

2022-05-16GRA YNA 

TROJAN; GOZ 

GOGOLIN

Elektronicznie 

podpisany przez 

GRA YNA TROJAN; 

GOZ GOGOLIN 

Data: 2022.05.16 

14:09:51 +02'00'

Andrzej 

Micha  

Mrowiec

Elektronicznie 

podpisany przez 

Andrzej Micha  

Mrowiec 

Data: 2022.05.16 

14:10:25 +02'00'
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01-01-2021 do 31-12-2021

2021

2 497 337,06

2 497 337,06

3 682 261,92

253 290,44

444 805,05

945 057,01

20 985,70

0,00

1 708 250,88

283 627,42

26 245,42

-1 184 924,86

1 573 835,60

1 356 291,32

3 962,00

3 962,00

384 948,74

330,06

330,06

0,00

0,00

385 278,80

385 278,80

2020

1 848 053,07

1 848 053,07

2 524 999,64

209 054,48

214 280,62

631 240,21

19 514,50

0,00

1 264 148,00

182 096,15

4 665,68

-676 946,57

729 234,61

500 800,51

238,00

238,00

52 050,04

364,61

364,61

4 144,00

4 144,00

48 270,65

48 270,65

zł

Gminny Ośrodek Zdrowia w 
Gogolinie                             
47-320 Gogolin                                 
ul. Szkolna 2                               
NIP 1990039213

131 709,36 92 220,47

217 544,28 228 434,10

2022-03-30GRA YNA 

TROJAN; GOZ 

GOGOLIN

Elektronicznie 

podpisany przez 

GRA YNA TROJAN; 

GOZ GOGOLIN 

Data: 2022.03.30 

13:00:31 +02'00'

Andrzej Micha  

Mrowiec

Elektronicznie 

podpisany przez 

Andrzej Micha  Mrowiec 

Data: 2022.03.30 

13:01:03 +02'00'
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INFORMACJA DODATKOWA  

I.  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:  

1.    

1.1  nazwę jednostki  

  
Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie 

 

1.2  siedzibę jednostki  

  
  

Gogolin 

1.3  adres jednostki  

  
  

47-320 Gogolin, ul. Szkolna 2 

1.4  podstawowy przedmiot działalności jednostki  

  - 8622Z Praktyka Lekarska Specjalistyczne  
- organizowanie i sprawowanie ambulatoryjnej opieki medycznej, 
- organizowanie i sprawowanie rehabilitacji leczniczej, 
- działań profilaktycznych, 
- badania i porady lekarskiej, 
- leczenie w ramach ambulatoryjnej opieki medycznej, 
- orzekanie o stanie zdrowia oraz czasowej niezdolności do pracy, 
- opieka nad zdrowym dzieckiem, 
- szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze, 
- opieka środowiskowa w zakresie położnictwa i pielęgniarki środowiskowej, 
- działania diagnostyczne USG i RTG, 
- udzielanie świadczeń profilaktyczno-leczniczych, 
- prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-wychowawczej, 
- prowadzenie zadań z zakresu psychiatrii i uzależnień 

2.  wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  

  
  

01-01-2021 do 31-12-2021 

3.  
wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu 

terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe  

  
  

nie dotyczy 

4.  omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  

  
1.Rzeczowy majątek trwały w bilansie wykazuje się w wartości netto tj. w wartośic początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, jak również o odpisy z tytułu trwałej utraty ich 
wartości z wyjątkiem gruntów.  
2. Wartości niematerialne i prawne 
- licencje i oprogramowanie komputerowe wg kosztów poniesionych łącznie z kosztami cen wdrożenia, -
otrzymane nieodpłatnie wg cen obowiązujących w gospodarce. 
W bilancie wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, jak również o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
3. Majątek obrotowy 
-zapasy ograniczają sie wyłącznie do materiałów i towarółw. Zakupione materiały i towary ujmuje się w ewidencji według cen i ch zakupu. 
4. Należności i roszczenia 
-należności na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. 
5.Środki  pieniężne  
-na dzień bilansowy wycenia się wg wartości nominalnej, środki pieniężne w banku poprzez potwierdzenie salda. 
6. Zobowiązania 
-zobowiązania długoterminowe na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, także uwzględniając odsetki naliczone przez kontrahenta, -
zobowiązania krótkoterminowe na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty również uwzględniając odsetki naliczone przez kontrahenta. 

  

5.  

inne informacje  
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brak 

II.  Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:  

1.    

1.1.  
szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający 

stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia,  
rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego  – 

podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia  

 

  
 tabela nr 1 

1.2.  aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami  

  
  

nie dotyczy 

1.3.  
kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla 

długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych  

  
  

nie dotyczy 

1.4.  wartość gruntów użytkowanych wieczyście  

  

53 800,00 zł – działka gruntowa nr 655/1 k.m. 11 położona przy ul. Strzeleckiej 20, 47-320 Gogolin- prawo wieczystego 

użytkowania gruntów Skarbu Państwa  

 

1.5.  wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów 

najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu  

  
  

nie dotyczy 

1.6.  liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  

  
  

nie dotyczy 

1.7.  
dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, 

wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek 

samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)  

  
  

nie dotyczy 

1.8.  
dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu 

i stanie końcowym  

  
  

nie dotyczy 

1.9.  
podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową 

lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:  

a)  
powyżej 1 roku do 3 lat  
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nie dotyczy 

b)  powyżej 3 do 5 lat  

    

c)  powyżej 5 lat  

    

1.10.  kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing 

operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę 

zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego  

  
  

nie dotyczy 

1.11.  łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń  

  
  

nie dotyczy 

1.12.  łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także 

wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru 

i formy tych zabezpieczeń  

  
  

nie dotyczy 

1.13.  
wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń  
międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a 

zobowiązaniem zapłaty za nie  

  
  

nie dotyczy  

1.14.  łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  

  
  

nie dotyczy 

1.15.  kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  

  
  
tabela nr 6 

1.16.  inne informacje  

  
  

brak 

2.    

2.1.  wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów  

  
  

brak 
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2.2.  koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt 

wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym  

  
  

brak 

2.3.  
kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły 

incydentalnie  

  brak  

2.4.  
informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu 

do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych  

   brak 

2.5.  inne informacje  

  
rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów dotyczą otrzymanych dotacji przeznaczonych na 

zakup środków trwałych odpisywanych na przychody przyszłych okresów 

3.  
Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i 

finansowej oraz wynik finansowy jednostki  

  
  

brak 

   

  

Grażyna Trojan 
..........................................   
   (główny księgowy)   

  

  

2022-05-16 
      ……………………….......   

(rok, miesiąc, dzień)   

  

  

Andrzej Mrowiec 
      ................................  

(kierownik jednostki)  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: CFB3C3EA-94F7-42E4-966F-B808F8F5AC9D. Projekt Strona 8



 

  

                                                                                                               Tabela Nr 1 

Szczegółowy zakres zmian środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych  

  

Wyszczególnienie  

Grunty 

w  

tym prawo  
użytkowania 

gruntu  

Budynki, 

lokale i  
obiekty  

inżynierii 
lądowej i 
wodnej  

  

Urządzenia 
techniczne i 

maszyny  

  

Środki 
transportu  

  

Inne środki 
trwałe  

  

    Razem  

  

Wartości 
niematerial 

ne i 

prawne  

Wartość początkowa – 

stan na początek roku  

6647,76 1999862,47  -  236569,47  1431341,95 3674421,65   

Zwiększenia,          w 

tym:  
-  - - -    - 

1/nabycie  53800,00  892636,85  -  -  82065,20 1028502,05  - 

2/przeniesienia   -  -  -  -      - 

Zmniejszenia          w 

tym:  
 -  -  -  -      - 

1/sprzedaż   -  - -  -     - 

2/likwidacja  -  - -  -     - 

3/przeniesienie  -  -  -  -      - 

Wartość brutto na 

koniec roku  
  

60447,76 

  

2892499,32 

  

- 

  

236569,47 

  

1513407,15 

  

4702923,70 

  

- 

Umorzenie  na  
początek roku  

 -  270770,49 - 31798,00  907641,28  1210209,77  - 

Zwiększenia:   -  -  -  -  -  - - 

1/amortyzacja   -  57435,20  -  41424,00  154431,24  253290,44  - 

2/przeniesienie   -  -  -  -      - 

Zmniejszenia:   -  -  -  -      - 

1/sprzedaż   -  -  -  -      - 

2/likwidacja  - -  -  -      - 

3/przeniesienie   -  -  -  -      - 

Umorzenie  na  
koniec roku  

-  328205,69  -  73222,00 1062072,52  1463500,21  - 

Wartość netto środków 

trwałych na początek 

roku  

6647,76  1729091,98  - 204771,47  523700,67  2464211,88    

Wartość netto środków 

trwałych na koniec roku  

60447,76 2564293,63  - 163347,47  451334,63 3239423,49    

       Grażyna Trojan                                                         2022-05-16                                 Andrzej Mrowiec  

  (główny księgowy)   (rok, miesiąc, dzień)   (kierownik jednostki)   
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                       Tabela Nr 2  

Grunty w wieczystym użytkowaniu  

  

L.p.  

  

Treść  
  

Wyszczególnienie  
Stan na 

początek 
roku 

obrotowego  

Zmiany stanu w trakcie roku 

obrotowego  

Stan na 

koniec roku  

obrotowego  

(4+5-6)  
Zwiększenie  Zmniejszenie  

1  2  3  4  5  6  7  

1  Grunty 

stanowiące 

własność jst 

przekazane 

w wieczyste 

użytkowanie  

Powierzchnia (ha)    

0 

  

0 

  

0 

  

0 

Wartość  

(zł)  

0  0  0  0  

2  Wieczyste 

użytkowanie 

gruntów 

Skarbu  
Państwa  

Powierzchnia (ha)    

0 

  

0,0724 

  

0 

  

0,0724 

Wartość  

(zł)  

  

0 

53800,00   

0 

  

53800,00 

  

       Grażyna Trojan                                                         2022-05-16                                 Andrzej Mrowiec  

  (główny księgowy)   (rok, miesiąc, dzień)   (kierownik jednostki)   

  

  

 

 

                      Tabela Nr 3  

Odpisy aktualizujące należności  

L.p  Nazwa  

jednostki  

Grupa 

należności  
Stan na 

początek 
roku 

obrotowego  

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku 
obrotowego  

Stan na 

koniec roku 

obrotowego  zwiększenia  wykorzystane  rozwiązane  

1  2  3  4  5  6  7  8  

  

1  

  

……………    

Należność 

główna  

  

0 

  

0 

  

0 

  

0 

  

0 

Odsetki    

0 

  

0 

  

0 

  

0 

  

0 

  

x  

  

                 OGÓŁEM  
  

0 

  

  

0 

  

  

0 

  

  

0 

  

  

0 

  

       Grażyna Trojan                                                         2022-05-16                                 Andrzej Mrowiec  

  (główny księgowy)   (rok, miesiąc, dzień)   (kierownik jednostki)   
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Tabela Nr 4  

  

Informacja o stanie rezerw  

L.p.  Wyszczególnienie 
rodzajów rezerw  
według celu ich 

utworzenia  

Stan na 

początek 
roku  

Zmiany stanu rezerw w ciągu roku 
obrotowego  

Stan na 

koniec roku  

obrotowego  

(3+4-5-6)  
zwiększenie  wykorzystanie  rozwiązanie  

1  2  3  4  5  6  7  

1    

brak 

  

0 

  

0 

  

0 

  

0 

  

0 

2              

3              

4              

5              

                 OGÓŁEM    

0 

  

0 

  

0 

  

0 

  

0 

  

       Grażyna Trojan                                                         2022-05-16                                 Andrzej Mrowiec  

  (główny księgowy)   (rok, miesiąc, dzień)   (kierownik jednostki)   

  

  

  

                                                                                                                                     Tabela Nr 5  

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń  

  

  

L.p.  

  

  

Nazwa jednostki organizacyjnej  

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji 
i poręczeń niewykazanych w bilansie według 

stanu na:  

Początek okresu 
sprawozdawczego  

Koniec okresu 

sprawozdawczego  

1.  2.  3.  4.  

  Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie
 
   

0 

  

0 

                                              OGÓŁEM    

0 

  

0 

  

       Grażyna Trojan                                                         2022-05-16                                 Andrzej Mrowiec  

  (główny księgowy)   (rok, miesiąc, dzień)   (kierownik jednostki)   
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                     Tabela Nr 6  

  

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  

L.p.  Nazwa  

jednostki 

organizacyjnej  

Odprawy 

emerytalne  

Nagrody 

jubileuszowe  

Ekwiwalenty za 

urlop  

Odprawy z tytułu 
końca kadencji  

  

1.  

Gminny Ośrodek 
Zdrowia w 

Gogolinie 

e 0 13676,48  0  0   

  OGÓŁEM  
  

  
0 

  
13676,48 

  
0 

  
0 

  

       Grażyna Trojan                                                         2022-05-16                                 Andrzej Mrowiec  

  (główny księgowy)   (rok, miesiąc, dzień)   (kierownik jednostki)   

  

  

                                                            Tabela Nr 7  

  

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie  

  

L.p.  

  

Nazwa jednostki 

organizacyjnej  

Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu 
sprawozdawczego  

  

ogółem  

w tym:  

odsetki  różnice kursowe  

  

1.  

Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie  0  0  0  

                     OGÓŁEM  0  0  0  

  

       Grażyna Trojan                                                         2022-05-16                                 Andrzej Mrowiec  

  (główny księgowy)   (rok, miesiąc, dzień)   (kierownik jednostki)   

  

  

  

GRA YNA 

TROJAN; GOZ 

GOGOLIN

Elektronicznie 

podpisany przez 

GRA YNA TROJAN; 

GOZ GOGOLIN 

Data: 2022.05.16 

14:11:15 +02'00'

Andrzej 

Micha  

Mrowiec

Elektronicznie 

podpisany przez 

Andrzej Micha  

Mrowiec 

Data: 2022.05.16 

14:11:40 +02'00'
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RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ 

GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA 

W GOGOLINIE 

Podstawa prawna: art.53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej                         

(Dz.U.2018 poz.160 i 650)  

  

I. Wybrane informacje o Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie.  
  

  

1. Firma samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej :  Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie   

2. Siedziba  Gogolin 

3. Adres 47-320 Gogolin, ul. Szkolna 2  

4. Numer  telefonu: 77 40 76 961,     adres poczty elektronicznej:     gozgogolin@.pl  

5. Numer identyfikacyjny REGON 160032208 

6. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000241544  

7. Data wpisu i numer rejestru podmiotów wykonujących działalność lecznicza 02.01.2007r.  

II. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy  

  

 Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej  została opracowana w oparciu o teorię i zasady analizy 

wskaźnikowej, dostosowanej do warunków i specyfiki sektora ochrony zdrowia.  

Raport sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 roku w 

sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy 

sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.   

Analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2021 rok przeprowadzono w oparciu o punktowe oceny 

przypisane poszczególnym wskaźnikom wyliczonym zgodnie ze sposobem określonym w/w 

rozporządzeniu.   
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Analiza wskaźnikowa i punktowa sytuacji finansowej za 2021 r. 

 

I. Wskaźniki Zyskowności 

 

1 

Zyskowność 
netto 

Wynik netto x 100% 

__________________________

_ 

przychody netto ze sprzedaży 

produktów – przychody netto ze 

sprzedaży towarów i materiałów 

– pozostałe przychody 

operacyjne – przychody 

finansowe 

poniżej 0,0% 

od 0,0% do 2,00% 

powyżej 2,0% do 4,0% 

powyżej 4,00% 

0 

3 

4 

5 

0,09% 3 

2. 

Zyskowności 
działalności 
operacyjnej 

Wynik z działalności operacyjnej 

x 100% 

__________________________

_ 

przychody netto ze sprzedaży 

produktów – przychody netto ze 

sprzedaży towarów i materiałów 

– pozostałe przychody 

operacyjne 

poniżej 0,0% 

od 0,0% do 3,00% 

powyżej 3,0% do 5,0% 

powyżej 5,00% 

0 

3 

4 

5 

0,09% 3 

 

3. 
Zyskowność 

aktywów 

Wynik netto x 100% 

__________________________

_ 

średni stan aktywów 

poniżej 0,0% 

od 0,0% do 2,00% 

powyżej 2,0% do 4,0% 

powyżej 4,00% 

0 

3 

4 

5 

0,10% 3 

 
RAZEM WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI 

Maksymalna ocena z punktów                
15 

Uzyskane punkty    

9 

 

 

II. Wskaźniki Płynności 

 

1 

 

Płynności 
bieżącej 

aktywa obrotowe – należności 

krótkoterminowe z tytułu o okresie 

spłaty powyżej 12 m-cy – 

krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe czynne 

_____________________________ 

zobowiązania krótko terminowe – 

zobowiązania z tytułu dostaw i 

usług, okresie wymagalności 

powyżej12 m-cy – rezerwy za 

zobowiązania krótkoterminowe 

poniżej 0,6% 

od 0,60% do 1,00% 

powyżej 1,0% do 1,5% 

powyżej 1,50% do 3,00% 

powyżej 3,00% lub jeżeli 

zobowiązania 

krótkoterminowe = 0 zł 

0 

4 

5 

12 

10 

6,86% 10 

 

2 

 

Płynności 
szybkiej 

aktywa obrotowe – należności 

terminowe z tytułu dostaw i usług o 

okresie spłaty powyżej 12 miesięcy 

– krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe (czynne) - zapasy  

_____________________________ 

zobowiązania krótkoterminowe – 

poniżej 0,50% 

od 0,50% do 1,00% 

powyżej 1,0% do 2,5% 

powyżej 2,50% lub jeżeli 

0 

5 

13 

10 

3,06% 10 
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zobowiązania z tytułu dostaw i 

usług o okresie wymagalności 

powyżej 12 m-cy – rezerwy na 

zobowiązania krótkoterminowe 

zobowiązania 

krótkoterminowe = 0 zł 

 

RAZEM WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI 
Maksymalna ocena z punktów                

25 

Uzyskane punkty    

20 

 

 

 

 

IV. Wskaźniki Zadłużenia 

 

1 

 

Zadłużenie 
aktywów (%) 

zobowiązania długoterminowe, 

krótkoterminowe – rezerwy na 

zobowiązania    x 100% 

________________________  

aktywa razem 

poniżej 40% 

od 40% do 60% 

powyżej 60% do 80% 

powyżej 80% 

10 

5 

3 

0 

0,53% 10 

 

2 

 

Wypłacalności 

zobowiązania długoterminowe – 

zobowiązania krótkoterminowe –      

rezerwy na zobowiązania  

_______________________ 

fundusz własny 

od 0,00 do 0,50 

od 0,51 do 1,00 

od 1,01 do 2,00 

od 2,01 do 4,00 

powyżej 4,00 lub poniżej 

0,00 

10 

8 

6 

4 

0 

1.31% 6 

 RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI Maksymalna ocena z punktów                
20 

Uzyskane punkty      

16 
         
 

III. Wskaźniki Efektywności 

 

1 

 

Rotacji 

należności 
(w dniach) 

średni stan należności z tytułu 

dostaw X liczba dni w okresie (365) 

_______________________ 

przychody netto ze sprzedaży 

produktów – przychody netto ze 

sprzedaży towarów i materiałów 

poniżej 45 dni 

od 45 dni do 60 dni 

od 61 dni do 90 dni 

powyżej 90 dni 

3 

2 

1 

0 

56,29 3 

 

2 

 

Rotacji 

zobowiązań 
(w dniach) 

średni stan należności z tytułu 

dostaw X liczba dni w okresie (365) 

________________________ 

przychody netto ze sprzedaży 

produktów – przychody netto ze 

sprzedaży towarów i materiałów 

do 60 dni 

od 61 dni do 90 dni 

powyżej 90 dni 

7 

4 

0 

 

22,16 7 

 RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI Maksymalna ocena z punktów                10 Uzyskane punkty     10 
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W wyniku analizy wskaźników sporządzonej na podstawie sprawozdania finansowego punktów to 70) 
co stanowi 82.2 % maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania i  za 2021r. przy zastosowaniu 
metody punktowej  uzyskano  65  punktów (maksymalna ilość 70 świadczy o stabilności 
ekonomiczno-finansowej jednostki.   

(Analiza przypisanych punktów pomiędzy poszczególne grupy wskaźników ekonomicznych 

odzwierciedla ich znaczenie w ocenie ekonomiczno-finansowej GOZ.  Samodzielne zakłady opieki 

zdrowotnej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej nie są nastawione na osiąganie zysku).  

  

III. Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe  

Opis przyjętych założeń.  

 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzi gospodarkę finansową na zasadach 

określonych w ustawie o działalności leczniczej. Prognoza na okres 2019-2021 rok została opracowana 

zgodnie z  art. 52 ustawy o działalności leczniczej. GOZ pokrywa z posiadanych środków i 

uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania. W prognozach sytuacji 

ekonomiczno-finansowej  na kolejne trzy lata obrotowe założono poprawę (utrzymanie) stabilności 

ekonomiczno-finansowej,  osiągnięcie ujemnego wyniku finansowego na poziomie nie 

przekraczającym amortyzacji.  

W prognozach uwzględniono uchwalone przez sejm zmiany w zasadach finansowania świadczeń ze 

środków publicznych oraz opublikowane założenia makroekonomiczne określone przez Radę 

Ministrów w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2021.   

Wskaźniki makroekonomiczne   

 Z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2023 wynika,  że opracowywane są zmiany 

systemowe zorientowane na stopniowy wzrost nakładów na ochronę zdrowia w relacji do PKB w 

kolejnych latach. Prowadzone prace dotyczą zmiany modelu organizacji finansowania służby zdrowia, 

polegające m.in. na likwidacji NFZ   i przeniesieniu finansowania do budżetu, zorientowane na 

stopniowy wzrost nakładów zdrowia. Zależnie od ostatecznego kształtu tych rozwiązań i rozstrzygnięć 

Rady Ministrów, struktura wydatków w 2022 r. może ulec zmianie, przy zachowaniu łącznego limitu 

zgodnego ze stabilizującą regułą wydatkową. Wstępnie w  Wieloletnim Planie  Finansowym Państwa na 

lata 2020-2023 założono, że wydatki na ochronę zdrowia do 2021r. utrzymają się na poziomie 6.0% 

PKB. Nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej prognozowane 

jest w 2018r na 4,8%, w 2019r na 4,7% a w 2021r na 5,1% w 2022 na 5.5%.  

Założenia do prognozy przychodów i kosztów  

  Podstawą określenia prognozowanych przychodów jest plan finansowy na 2022r.                            

Do prognozy przychodów na lata 2020-2023 przyjęto, że zakres realizowanych świadczeń ze środków 

publicznych będzie obejmował wszystkie zakresy dotychczasowej działalności  podmiotu.    

  

 

Wykaz umów na finansowanie świadczeń ze środków publicznych zawartych na dzień sporządzenia 

raportu:  

  

Lp. Nazwa płatnika Rodzaj/Zakres umowy Termin 

obowiązywania 

umowy 

1 Narodowy Fundusz Zdrowia Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 31.12.2023 r. 
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2 Narodowy Fundusz Zdrowia Rehabilitacja lecznicza 30.06.2023 r. 

3 Narodowy Fundusz Zdrowia Lecznictwo Psychiatryczne i leczenie 

uzależnień 

30.06.2023 r. 

4 Narodowy Fundusz Zdrowia Podstawowa Opieka Zdrowotna czas nieokreślony 

5 Narodowy Fundusz Zdrowia Higiena szkolna czas nieokreślony 

6 Narodowy Fundusz Zdrowia Profilaktyczne programy zdrowotne 
31.12.2023 r. 

7 Narodowy Fundusz Zdrowia Pielęgniarki środowiskowo rodzinne 
czas nieokreślony 

8 Narodowy Fundusz Zdrowia Położne środowiskowo rodzinne 
czas nieokreślony 

9 W ramach poradni Pracownia USG 
czas nieokreślony 

10 W ramach poradni Pracownia RTG 
czas nieokreślony 

11 Pracodawcy Poradnia medycyny pracy 
czas nieokreślony 

  

Prognoza przychodów na lata 2020-2023  w podstawowej opiece zdrowotnej została sporządzona wg 

zasad rozliczeń wynikających z obecnie obowiązującej umowy.  

Przygotowane przez rząd zmiany w finansowaniu opieki zdrowotnej są na etapie konsultacji 

społecznych. Zmiana finansowania ma być poprzedzona programem pilotażowym od 2019 roku na 

podstawie którego określone zostaną zasady finansowania świadczeń poz oraz zasady przekazania i 

rozliczania środków powierzonych na zakup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych i 

diagnostyki.  

Prognoza przychodów  w zakresie opieki psychiatrycznej opiera się również na dotychczasowych 

warunkach ponieważ zmiana ustawy o finansowaniu świadczeń  ze środków publicznych zakłada 

przedłużenie tych umów do 30 czerwca 2023 roku.   

W prognozach założono realizację ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze 

środków publicznych na dotychczasowym poziomie uwzględniając jednocześnie projektowane 

zmiany w zakresie wyceny przychodów. Nowe warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju 

ambulatoryjna opieka specjalistyczna, związane są z planowanym wejściem w życie 

znowelizowanych przepisów ustawy o świadczeniach oraz wydanych na jej podstawie 

rozporządzeniach, wprowadzających regulacje dotyczące systemu podstawowego szpitalnego 

zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Zgodnie z projektem zarządzenia Prezesa NFZ nastąpi 

zmiana warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna 

obejmująca ujednolicenie punktacji dla procedur wykonywanych w warunkach ambulatoryjnych i 

szpitalnych oraz  wprowadzenia współczynnika korygującego wycenę punktową świadczeń - 

rekompensującego wzrost kosztów związanych z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za 

pracę.   

USTAWA z dnia 23 marca 2017r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych, wprowadza zmiany w organizacji i finansowaniu świadczeń oraz określa 

kwalifikacji świadczeniodawcy do jednego z poziomów systemu zabezpieczenia oraz wskazanie profili 

systemu zabezpieczenia, zakresów lub rodzajów świadczeń, w ramach których będą udzielane 

świadczenia opieki zdrowotnej w systemie zabezpieczenia.  
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W związku ze zmianą ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz zapowiadaną podwyżką wartości punku wprowadzono korekty planowanych 

przychodów z NFZ na 2022r. Regulacji wynikających z projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w 

sprawie określenia sposobu ustalania ryczałtu systemu zabezpieczenia na pierwszy okres rozliczeniowy.   

 

Prognoza  przychodów z tytułu świadczeń finansowanych ze środków publicznych została opracowana ( 

leczenie psychiatryczne) na podstawie zawartych umów, które zgodnie z nowelizacją ustawy o 

świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zostały przedłużone do 30 czerwca 

2023r. , a w zakresie rehabilitacji leczniczej umowa podpisana do 30.06.2023 r.  

 Kwoty kosztów i wydatków ujęte w prognozie stanowią koszty i wydatki związane z realizacją umów z 

płatnikiem publicznym oraz innych przychodów. W prognozach ujęto również zaplanowane do 

sfinansowania wydatki w ramach projektów i programów wieloletnich w tym związane z programami 

współfinansowanymi udziałem środków zewnętrznych a także wydatki   inwestycyjne na lata 2021-

2023r.  

TABELA PODSUMOWUJĄCA WYNIKI OCENY SYTUACJI EKONOMICZNO 

FINANSOWEJ -  PROGNOZA NA LATA 2021-2023 

Grupa Wskaźniki 

2021 2022 2023 

Wskaźnik 
Ilość 

punktów 
Wskaźnik 

Ilość 

punktów 
Wskaźnik 

Ilość 

punktów 

I. WSKAŹNIKI 

ZYSKOWNOŚCI 

Wskaźnik 

zyskowności  

netto  (%) 

0.02% 3 0.01% 3 0.00% 3 

Wskaźnik 
zyskowności 
działalności 

operacyjnej 

(%) 

0.02% 3 0.01% 3 0.00% 3 

Wskaźnik 

zyskowność 

aktywów 

(%) 

0.02% 3 0.01% 3 0.00% 3 

  Razem  9 9 9 

                        

II. WSKAŹNIKI 
PŁYNNOŚCI 

Wskaźnik bieżącej 

płynności 
1.2 8 1,14 8 0,96 4 

Wskaźnik szybkiej 

płynności 
0.97 8 0.97 8 0.97 8 

  Razem 16  16  12 

                      

III. WSKAŹNIKI 

EFEKTYWNOŚCI 

Wskaźnik rotacji 

należności                      

(w dniach) 

40 

 

3 37 3 39 3 
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Wskaźnik rotacji 

zobowiązań                   

(w dniach) 

18 7 22 7 30 7 

 Razem 10  10  10 

 

IV. WSKAŹNIKI 
ZADŁUŻENIA 

Wskaźnik zadłużenia 

aktywów (%) 
19% 

 
10 19% 10 21% 10 

Wskaźnik 

wypłacalności 1,41 6 1,86 6 3,01 4 

 
 

Razem 16  16  14 

                

  

TABELA PUNTÓW OGÓŁEM ZA LATA 2019-2022  

Wskaźniki 2021 2022 2023 

Wskaźnik zyskowności  netto  (%) 3 3 3 

Wskaźnik zyskowności 

działalności operacyjnej (%) 
3 3 3 

Wskaźnik zyskowność aktywów 

(%) 
3 3 3 

Wskaźnik bieżącej płynności 8 8 4 

Wskaźnik szybkiej płynności 8 8 8 

Wskaźnik rotacji należności  (w 

dniach) 3 3 3 

Wskaźnik rotacji zobowiązań  (w 

dniach) 7 7 7 

Wskaźnik zadłużenia aktywów (%) 10 10 10 

Wskaźnik wypłacalności 6 6 4 

RAZEM 51 51 45 
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Podsumowanie 
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Podstawową działalnością Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie jest działalność lecznicza polegająca 

na udzielaniu świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków  publicznych . Samodzielny publiczny 

zakład opieki zdrowotnej nie jest jednostką nastawioną na osiągnięcie zysku .  

Zasadniczym celem działania  podmiotów leczniczych realizujących usługi w całości finansowane lub 

dofinansowane ze środków NFZ jest zaspokajanie w sposób ciągły i trwały potrzeb obywateli w zakresie 

ochrony zdrowia w ramach gwarantowanych przez państwo świadczeń zdrowotnych. Gminny Ośrodek 

Zdrowia w Gogolinie udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych 

ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów 

nieodpłatnie, za częściową lub całkowitą odpłatnością. Opłaty za świadczenia zdrowotne udzielone 

odpłatnie, w sytuacjach, w których ustawa oraz przepisy odrębne dopuszczają taką odpłatność ustalane są 

w oparciu o rzeczywiste koszty związane z realizacją procedur medycznych.  

Gminny Ośrodek Zdrowia realizuje dwa projekty finansowane ze środków unijnych i tak: 

1. Nowy start – bądź aktywny na kwotę w ciągu dwóch lat 430 tys. zł w okresie 2019- 2021, 

2. Kompleksowa opieka nad osobami starszymi w latach 2020 -2022 na kwotę 2 500 000.00zł  

Celem GOZ w Gogolinie jest równoważenie kosztów z przychodami. W związku z powyższym uzyskane 

w 2020 r. -82.2%  i  w prognozach na lata 2020-2023 - 83% punktów  wskaźników efektywności i 

zadłużenia oraz dobrą oceną wskaźników płynności   świadczy o stabilności ekonomiczno-finansowej  

GOZ i sprawności bieżącego zarządzania jednostką. Wskaźnik zyskowności w 2022r, - 55%  na lata 2019-

2023,zostanie utrzymany co zapewnia stabilność funkcjonowania jednostki w związku z planowanymi 

zmianami finansowania świadczeń ze środków publicznych wprowadzonej ustawą  z dnia 23 marca 2017 

r.  

  

III. Informacja o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową   

1. Struktura organizacyjna GOZ w Gogolinie z pewnością ulegnie zmianie gdyż planowane są działania 

rozszerzające zakres świadczonych usług . 

2. Skutki finansowe zmniejszenia umowy na finansowanie ze środków publicznych  

a)  obniżenie kontraktu w zakresach: o wskaźniki inflacji brak nowych wycen za punkty.  

3. Regulacje płacowe  

a) przewiduje się utrzymanie  dodatku dla pielęgniarek     Skutki finansowe:  

    Rok 2019 -  100.400 zł  

    Rok 2020 -  130 400 zł  

    Rok 2021 -  142 400 zł 

b) podwyższenie minimalnego wynagrodzenia zgodnie z projektem rządowym, który 

zakłada, że  minimalne wynagrodzenie zasadnicze będzie stanowiło iloczyn kwoty 

bazowej i współczynnika określonego w załączniku do ustawy. W okresie 

przejściowym – tj. do 31 grudnia 2021 r. –  kwota bazowa została ustalona na 

poziomie 3900 złotych brutto  

c) docelowo – czyli od 1 stycznia 2022 r. – kwotę bazową będzie stanowiła 

równowartość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (w rozumieniu art. 1 pkt 

3a ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) 

w poprzednim roku. Takie rozwiązanie wprowadzi mechanizm corocznej 
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automatycznej waloryzacji minimalnych kwot wynagrodzeń zasadniczych 

określonych w projekcie ustawy.  

Zgodnie z harmonogramem zaproponowanym w projekcie ustawy do 1 lipca 2018 r. wynagrodzenie 

pracowników służby zdrowia zostanie podwyższone co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę 

między określonym w ustawie minimalnym wynagrodzeniem a wynagrodzeniem zasadniczym 

pracownika. Natomiast w kolejnych latach wynagrodzenie to będzie corocznie podwyższane co 

najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem a wynagrodzeniem 

zasadniczym pracownika, aż do osiągnięcia docelowego poziomu wynagrodzenia minimalnego, 

zapisanego w ustawie.  

  

Ustawa o kształtowaniu się minimalnego wynagrodzenia  jest dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w 

Gogolinie dużym zagrożeniem, ponieważ nie mamy źródeł finansowania na podwyżki personelu. 

Obecnie nie ma zagwarantowania wzrostu przychodów za świadczone usługi medyczne a regulacje 

płacowe spowodują, że GOZ może zacząć  generował straty z działalności. Dlatego aby poprawić 

sytuacje w wynagradzaniu pracowników i nie dokonywać redukcji etatów staramy się o inne źródła 

dochodów z programów unijnych. 

  

  

  

  

      

Andrzej 

Micha  

Mrowiec

Elektronicznie 

podpisany przez 

Andrzej Micha  

Mrowiec 

Data: 2022.05.16 

10:28:23 +02'00'
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 121. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz art. 52 i 53 ustawy z dnia 

29 września 1994r. o rachunkowości przedkładam Radzie Miejskiej w Gogolinie bilans, rachunek zysków i 

strat, informację dodatkową wraz z Raportem o sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Ośrodka 

Zdrowia w Gogolinie w celu zatwierdzenia.  

 

Z up. Dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie  

 

Ewa Krancioch-Schynol 

Zastępca Dyrektora  
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