
Uchwała Nr XLII/319/2010 

Rady Gminy Jasienica Rosielna 

z dnia 29 lipca 2010 roku 

 

w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji 

kultury Gminy Jasienica Rosielna za pierwsze półrocze roku budŜetowego 
 
 
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 2 
w związku z art. 265 i art. 9 pkt 10 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) 
 

Rada Gminy 

u c h w a l a, co następuje: 

 

§ 1 
Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze sporządzają:  
 
1) samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego organem załoŜycielskim jest 
Gmina Jasienica Rosielna,  
 
2) samorządowa instytucja kultury, dla której organem załoŜycielskim jest Gmina Jasienica 
Rosielna.  
 

§ 2 
1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze zawiera 
zestawienie w formie tabel:  
1) danych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,  
2) danych samorządowej instytucji kultury, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej 
uchwały. 
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 winny być złoŜone Wójtowi Gminy Jasienica 
Rosielna do dnia 31 lipca roku budŜetowego.  
 

 
§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica Rosielna.  
 

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

 



Załącznik nr 1do uchwały 
Nr    XLII/319/2010 
Rady Gminy Jasienica Rosielna 
z dnia 29 lipca 2010 roku 

……………………………….. 
(SPZOZ) 
 
 

Informacja 
o przebiegu wykonania planu finansowego 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
 
 

w zł 
 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
 

……… rok 

PLAN 
po zmianach 

WYKONANIE 
NA 30.06 

% 

A. Przychody netto ze sprzedaŜy i zrównane z nimi, w tym:    
I Przychody netto ze sprzedaŜy produktów    
    w tym: sprzedanych NFZ    
II Zmiana stanu produktów    
III Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki    
IV Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów    
B. Pozostałe przychody operacyjne    
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych    
II Dotacje    
III Inne przychody operacyjne    
C. Przychody finansowe    
     w tym: odsetki    
D. Zyski nadzwyczajne    
E. Razem przychody    
F. Koszty działalności operacyjnej    
I Amortyzacja    
II ZuŜycie materiałów i energii    
III Usługi obce    
IV Podatki i opłaty    
V Wynagrodzenia    
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia    
VII Pozostałe koszty rodzajowe    
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów    
G. Pozostałe koszty operacyjne    
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych    
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych    
III Inne koszty operacyjne    
H. Koszty finansowe    
      w tym: odsetki    
I. Straty nadzwyczajne    
J. Razem koszty    
K. Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)    
L. Podatek dochodowy    
Ł. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie 

straty) 
   

M. Wynik finansowy –Zysk/Strata (netto)    
 
 



NaleŜności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  
wg stanu na 30.06. …….. roku 

w zł 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
 

KWOTA OGÓŁEM 
W TYM: 

NALEśNOŚCI 
WYMAGALNE 

NaleŜności ogółem   
I NaleŜności długoterminowe   
II NaleŜności krótkoterminowe w tym::   
    z tytułu dostaw i usług   

 z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych oraz innych świadczeń 

  

inne   
III NaleŜności sporne   

 
Zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

wg stanu na 30.06. ……. roku 
w zł 

 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

 
KWOTA OGÓŁEM 

W TYM: 
ZOBOWI ĄZANIA 

WYMAGALNE 
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 
ogółem 

  

I Rezerwy na zobowiązania   
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:   
     kredyty i poŜyczki   
     Inne   
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:   
      kredyty i poŜyczki   

z tytułu emisji dłuŜnych papierów 
wartościowych 

  

z tytułu dostaw i usług   
zaliczki otrzymane na dostawy   
zobowiązania wekslowe   
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, 
ubezpieczeń społecznych i innych 
świadczeń z tego: 
a) podatek od nieruchomości, 
b) PFRON, 
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS), 
d) urząd skarbowy, 
e) inne 

  

  
  

  

  

  
z tytułu wynagrodzeń   
inne   
fundusze specjalne   

IV Rozliczenia międzyokresowe   
 
 
…………………………………    …………………………………. 
      (Główny Księgowy)           (Dyrektor SPZOZ) 

 



Załącznik nr 2 do uchwały 
Nr  XLII/319/2010 
Rady Gminy Jasienica Rosielna 
z dnia 29 lipca 2010 roku 

……………………………….. 
(instytucja kultury) 
 

Informacja 
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury 

w zł 

Lp. Wyszczególnienie 

…………. rok 

Plan 
po zmianach 

Wykonanie na 
30.06 

% 

1 2 3 4 5 

I PRZYCHODY OGÓŁEM     

1. Przychody ze sprzedaŜy usług własnych      

1.1.              w tym: za bilety      
2. Dotacja podmiotowa z budŜetu      

2.1.              w tym: na remonty      
3. Pozostałe przychody      

II KOSZTY      
4. Amortyzacja       
5. Wynagrodzenia       
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia       
7. Pozostałe koszty       

III 
WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+, - zyski i 
straty nadzwyczajne) 

  
 

  

IV 
WYNIK FINANSOWY BRUTTO 

   
 

  
(poz. I - poz. II +/- poz. III)*)  

V 
OBOWIĄZKOWE OBCIĄśENIA WYNIKU 
FINANSOWEGO 

   
 

  

  Podatek dochodowy od osób prawnych       

V 
WYNIK FINANSOWY NETTO 

   
 

  
(poz. IV - poz. V) *)  

         
      

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM                         
w tym: 

     
 

-  finansowane z dotacji budŜetowej       

-  finansowane ze środków UE       

      
*) dodatni wynik finansowy naleŜy zaznaczyć znakiem „+”, a ujemny wynik 
finansowy znakiem „ -’’. 

 
  

      

 
 
 
 
 
 



 
NaleŜności instytucji kultury  

wg stanu na 30.06. ……… roku 
 
 

           w zł 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
 

KWOTA OGÓŁEM 
W TYM: 

NALEśNOŚCI 
WYMAGALNE 

NaleŜności ogółem   
I NaleŜności długoterminowe   
II NaleŜności krótkoterminowe w tym:   
    z tytułu dostaw i usług   

 z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych oraz innych świadczeń 

  

inne   
III NaleŜności sporne   

 
Zobowiązania instytucji kultury  
wg stanu na 30.06. ………. roku 

w zł 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
 

KWOTA OGÓŁEM 
W TYM: 

ZOBOWI ĄZANIA 
WYMAGALNE 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem   
I Rezerwy na zobowiązania   
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:   
     kredyty i poŜyczki   
     Inne   
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:   
      kredyty i poŜyczki   

z tytułu emisji dłuŜnych papierów 
wartościowych 

  

z tytułu dostaw i usług   
zaliczki otrzymane na dostawy   
zobowiązania wekslowe   
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, 
ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z 
tego: 
a) podatek od nieruchomości, 
b) PFRON, 
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS), 
d) urząd skarbowy, 
e) inne 

  

  

  

  

  

  

z tytułu wynagrodzeń   
inne   
fundusze specjalne   

IV Rozliczenia międzyokresowe   

 
 
 
…………………………………      …………………………………. 
      (Główny Księgowy)                  (Dyrektor Instytucji) 


