
UCHWAŁA NR .^ /? 6 8 /2 0 p 5 .......
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia ^8 czerwca 2006 roku

w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu 
finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za pierwsze półrocze roku 
budżetowego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, N r 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; 
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 198 ust. 2 ustawy z 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 
69, poz. 962, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Powiatu Łowickiego 
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania planu 
finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za pierwsze półrocze roku 
budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu przedstawia Zarządowi Powiatu 
Łowickiego informację, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały w terminie do dnia 
31 lipca roku budżetowego.

§ 3. Zarząd Powiatu Łowickiego przedstawia Radzie Powiatu Łowickiego 
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Zespołowi Zamiejscowemu 
w Skierniewicach informację, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały w terminie do 
dnia 31 sierpnia roku budżetowego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLXY/26S/20Q6..........

Rady Powiatu Łowickiego z dnia . .28- czerwca 2006 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w  Łowiczu za pierwsze półrocze.........................roku

Wyszczególnienie
Plan 

na dzień
Wykonanie 

na dzień

A. Przychody
I. Przychody z sprzedaży świadczeń 

zdrowotnych -  NFZ
II. Inne przychody medyczne
III. Inne przychody niemedyczne
IV. Zmiana stanu produktów
V. Pozostałe przychody operacyjne
VI. Pozostałe przychody finansowe

B. Koszty
I. Koszty działalności operacyjnej

1. Zużycie materiałów
2. Zużycie energii
3. Usługi obce
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia, w tym:

-  wynagrodzenia ze stosunku pracy
-  wynagrodzenia z umów zleceń i o 

dzieło
6. Świadczenia na rzecz pracowników
7. Amortyzacja
8. Pozostałe koszty
9. Wartość sprzedanych towarów i 

materiałów
II. Pozostałe koszty operacyjne
III. Koszty finansowe
IV. Podatek osobowy od osób prawnych

C. Wynik finansowy (A -  B)



Informacja o należnościach

Wyszczególnienie
Należności na dzień.................................

ogółem w tym wymagalne
I. Należności NFZ
II. Inne usługi medyczne
III. Pozostałe

Ogółem

Informacja o zobowiązaniach

Wyszczególnienie
Zobowiązania na dzień.............................

ogółem w tym wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i 

usług
II. Zobowiązania publicznoprawne
III. Zobowiązania wobec pracowników
IV. Pozostałe
V. Rozliczenia międzyokresowe

Ogółem

Część opisowa
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu 
finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za pierwsze półrocze roku 
budżetowego

Zgodnie z art. 197 pkt 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 69, poz. 962, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 
45, poz. 319). jednostki, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7, 8 i 12, zaliczone do 
podsektora samorządowego, przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki 
samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 lipca roku budżetowego -  informację 
o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze, 
uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Art. 198 ust. 1 cytowanej ustawy stanowi, że zarząd jednostki samorządu 
terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu 
terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej powyższą informację w terminie do 
dnia 31 sierpnia.

Zgodnie z art. 198 ust. 2 ustawy, zakres i formę informacji o przebiegu 
wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze, określa organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

SKARBNjit pOW f A T ^ Ł O  WiCKiEG l

i
m^Mmarfika

/
/


