UCHWAŁA NR 166.XIII.2019
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz
pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2018 r. samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U.
z 2019 r., poz. 506), art. 53 ust. 1 i art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jt. Dz. U.
z 2019 r. poz. 351) oraz art. 59 ust.1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (jt. Dz. U.
z 2018 r., poz. 2190 z póź. zm.)
Rada Miasta Częstochowy
uchwala:
§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2018 r. samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie składającego się z:
1) bilansu zamykającego się na dzień 31 grudnia 2018 r. po stronie aktywów i pasywów kwotą 65 807
271,74 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów osiemset siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden
złotych 74/100) i wykazującego kapitał zapasowy 0,00 zł, stratę z lat ubiegłych w wysokości (-) 86 617
792 62 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt
dwa złote 62/100),
2) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto za 2018 r. w wysokości (-) 13 561 919,23 zł (słownie:
trzynaście milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych 23/100).
3) zestawienia zmian w funduszu własnym,
4) rachunku przepływów pieniężnych,
5) dodatkowych informacji i objaśnień,
6) sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego
Szpitala Zespolonego za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
§ 2. 1. Pokryć ujemny wynik finansowy w wysokości (-) 8 922 261,14 zł (słownie: osiem milionów
dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 14/100) z budżetu Miasta
Częstochowy w latach 2019-2020.
2. Pozostawić ujemny wynik finansowy w wysokości (-) 4 639 658,09 zł (słownie: cztery miliony sześćset
trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem złotych 09/100) do rozliczenia, przez samodzielny
publiczny zakład opieki zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony z siedzibą przy ul. Mirowskiej
15 w Częstochowie, w latach następnych z zysku przyszłych okresów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Częstochowy
Zdzisław Wolski
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