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Urząd Miasta i Gminy
w Koniecpolu
ul. Chrząstowska 6.Ą
42-230 Koniecpol
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DoDATKowA INF,ORMACJA Do SPRA\ilOZDANIA FINANsowEGo ZA RoK 2014.

samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Miejska przychodnia Rejonowa

w Koniecpolu dz|iała na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalnoŚci leczniczej
(Dz. U. Nr 1l2 z 2011 r., poz. 654 z późn. zm.)
Działalnośó wpisanajest w Rejestr Wojewody Nr 000000013087 i w KRS Nr 0000008229.

Na dzięń 31.12.2014 r. zatrudnionych było 27 osób na podstawie umowY o placę oraz 25 osób

na podstawie umów cywilnoprawnych. Środki finansow e za 20!4 rok pozyskaiiśmy z uzyskanych

kontraktów z Narodowego Funduszu Zdrowia jako świadczenia usług medycznych w zakesie
podstawowej opieki zdrowotnej, Ambulatoryjnych Świadczeń zdrowotnych, usług

Fizjoterapeutycznych, Stomatologicznych oraz innych przychodóq ti. svzedń usług medycznych

inn}. uiługóuioróom, badania profilaktyczne, czynsz z wynajmowanego pomieszczenia i odsetki

od środków finansowych zgromadzonych na rachuŃu bankowym.

TREŚC PRZYCHODY
Przychody przyszłych międzyokresowych rozliczeń (amortyzacja od

]rz:sbgĄ bilq4§9-§-pg!
TREŚC PRZYCHODY WYKONANIE

||Ł
Badania profilaktyczne i inne badania medyczne

1.804.313,39

116.975,00

Czynsz

Inne przychody finansowe (umorzenie podatków, odsetki od lokat)

114.536,96

38.094,59

przekazanego sprzętu)

RAZEM PRZYCHODY: ż.7 20.053,02



K]Y:-,J,
TRESC KOSZTY

@r-,r-ó- .y,"i1.opru*y"h

Ubezpieczenia społeczne
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Zużycie opału

Amortyzacja środków Przychodni _
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U_slugi medyczne i inne usługi

Podatki. ubezpieczenia cywilne, maihątkowe

WYKONANIE
1,619.907,07

ry2 §}ł
28.797,02

I7.266,81

77.840,95

30.923,20
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26.848,00

Pozostałę koszty (delegacje, szkolenia pracowników, opłaty skarbowe, opłaty

sądowe, opłaty prawników i inne)

RAZEMKOSZTY

13.863,34

2.żl6.036.t5

Koszty amortyzacji sprzętu unijnego 646.133,08

OGOŁEM KOSZTY

Uzyskano wynik finansowy - strata 142,116,2I ń.
Strata zostanie pokryta z uzyskanych funduszy z lat poprzednich,

samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Miejska przychodnia Rejonowa

w koniecpolu samodzielnie róalizuje wykonanie projektu współfinansowanego ze środków unii
Europejskiej, którego beneficjentem jest Gmina Koniecpol.
Wysótie koizty utrzymania budyŃu Przychodni, na które składają się m,in,:

- olej opałowy,
- energia elektryczna,
- woda i ścieki,
- ubezpieczenie budynku,
- podatki
w całości obciązają budżet Przychodni.

ponieśliśmy także koszty związane z uruchomieniem oraz eksploatacją sprzętu i aparatury

medycznej, takie jak:
- dóstosńanie pomieszczeń do montażu sprzętu (prace murarskie, stolarskie, elektryczne

i hydrauliczne),
- podłączenie i uruchomienie sprzętu,
- Óbowiąkowe płatne przeglądy, liczone w Ęsiąc ach złotych,
- cykliczny zakup odczl. rników umozliwiających pracę na sprzęcie,- 

Dbając o należ}.te wykorzystanie źaiupion"go sprzętu i wywiązanie się gminy Koniecpol

z zaciągnięiych zobówiązń prójektowy,ch zmuszeni byliśmy do zatrudnienia .specjalistów,
*yt onulący"i badania na w*. 

-spizęcie. 
Na badania przeprowadzone sprzętem kardiologicznym,

otuli.ryc)ny., reumatologicznym, rtg, densytometrycmym, ortopedycznym czy laboratoryj nym

,rie posiadamy konhaktów z Narodowlłn Funduszem zdrowia. wszystkie te wydatki pokywamy

2.86ż.169.23



/ [ol]tr$kto\\ Lltttl chczas rcali7_o$,anych w tym głównie Z podstawowej opieki ż.drowotnei.

.lalo prz1,Ilarl \\arto lu prz),tocz)_c Gabinet Fizjoterapii, rłspaniaie rvyposażony u, ntlrr,1. sluzący

pacjcnttlrl sprz§t, Nie zważając na to. od lipca 2014 K)ku NFZ i.nrniej szy} nam wartoŚc kuntraktu

ne ilziot§lapię o 38 9ó. Pomimo tego, aby zapełnić trwałość projektu unłnego, manly obowiązek

u trz,v--ma n i a sp rżet u o raz zatrudli onyc h osób,
§' poróri,nuIliu z littami ubiegl_vmi wańość całego kontraktrr NFZ z roku na rok je§t niŻsza,

,lut.i,tliast rryilalki na utrzynanie budynku i sprzętu zwiększyły się kilkakrotnie, ostatnic

postępilrritllili konkursorlc rł, ambulatoryjnej opiece specjalist.vcz_nej przeprowadzone byłi" w 20l0
ioku, Zatenr rvatrość kontraktórv od caerech lat utrzymuje się na tym sam;-m poziomie. natomiasl

koszty iclr rvrkonania rosną już nie z roku na rok ale z miesiąca na nriesiąc,

,|etlrroczrśnie pragniemy nadmięnić, że od kilku lat NFZ nie płaci nam za nad\\rykonania

rr, fi zjoterapii oraz poradniach specjalistycznych.- 
Wspomnieć nale4, że do końca maja 2014 roku Przychodnia laciła wynagrodzenie byłemu

tlvreklortlri i. natomiast do końca paździemika wyna$odzenie za pracę uTaz Z odprawą

pcłnonrocn ikt,rvi ds. inrłestvcji i rozwoiu. Wąlpliwe są róu.rrież należnoŚci z t}-'tułu dodatko§ego

,tbciuaniir /it cZ}]nSZ Ąpteki. na podstawie zanzqdzenia poprzcdniego d)-rcktora, lY krvocie

i5],{)Ot).U{) zl,

Stan należntlści na3I.12,2014r.wynosi369.693,sl zł,, w tym wymagalne l59.il9,óOzl.
Stan zobou,iązań na 3l ,l2.2014 r. wynosi 196.ó89,92 ż., w tym wymagalne l1.240,00 zł,
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