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UCHWAŁA NR XXIII/    /2020 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 
z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 Szpitala Pomnik Chrztu Polsk w Gnieźnie 

Na podstawie art. 59 ust. 2 pkt 1 i art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku 
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r., poz. 511 z późn. zm.) Rada 
Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala co następuje: 

§ 1. Postanawia  się  o pokryciu  straty  netto  za  rok  obrotowy  2018 Szpitala Pomnik Chrztu 
Polski w Gnieźnie w wysokości 4 443 761,82 zł  (słownie: cztery miliony czterysta czterdzieści trzy 
tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 82/100) przez podmiot tworzący. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Powiatu 

 
 

Dariusz Pilak 
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Uzasadnienie do uchwały Nr XXIII/    /2020 

Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

Dyrektor Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie dnia 21.10.2019 r. wystąpił 
z wnioskiem o pokrycie przez podmiot tworzący, tj. Powiat Gnieźnieński, straty netto za rok 
2018 w związku z brakiem możliwości jej pokrycia we własnym zakresie. Zatwierdzenie  
rocznego  sprawozdania finansowego Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie za 2018 rok 
nastąpiło uchwałą nr 235/2019 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. 
Zgodnie ze sprawozdaniem wynik finansowy Szpitala za rok 2018 osiągnął wartości ujemną 
i wyniósł 7 452 124,08 zł  (słownie: siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sto 
dwadzieścia cztery złote 08/100), poziom amortyzacji za 2018 r. wyniósł 3 008 362,26 zł 
(słownie: trzy miliony osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote 26/100), co zgodnie 
z art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej daje stratę netto w wysokości 4 443 761,82 zł  
(słownie: cztery miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 
82/100). 

W związku z powyższym, mając na uwadze dobro szpitala,  Powiat Gnieźnieński, który jest 
podmiotem tworzącym dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie może podjąć decyzję 
o pokryciu straty za rok ubiegły do poziomu amortyzacji. W przypadku niepokrycia ujemnego 
wyniku finansowego podmiot tworzący musi podjąć uchwałę o likwidacji samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Aby zachować dotychczasową formę organizacyjno-
prawną Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, Rada Powiatu Gnieźnieńskiego 
zabezpieczyła środki finansowe w kwocie 4 443 761,92 zł (słownie: cztery miliony czterysta 
czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 82/100)  w uchwale budżetowej 
na 2020 rok, w dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdziale 85111 szpitale ogólne § 4160 – pokrycie 
ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 
pokrycie straty netto za rok obrotowy 2018 Szpitala Pomnik Chrztu Polskiw Gnieźnie. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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