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CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU ZA 2011 ROK 

 

Placówki podlegające SP ZOZ Łubniany: 

1. Gminny Ośrodek Zdrowia w Łubnianach 

2. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Luboszycach 

3. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Jełowej 

 

Stan zatrudnienia na dzień 31-12-2011 r. 

1. Lekarze -  3 etaty ( w tym Dyrektor SP ZOZ ) 

2. Pielęgniarki – 4 etaty 

3. Administracja – 0,75 etatu 

4. Sprzątaczki – 2,75 etatu 

5. Palacze – 1,5 etatu 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zasadniczą formą finansowania działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Łubnianach jest sprzedaż świadczeń zdrowotnych na podstawie kontraktów 

zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jest to podstawowe źródło przychodów, dzięki 

któremu SP ZOZ Łubniany może funkcjonować i realizować swoje cele statutowe – 

zatwierdzone przez Radę Gminy Łubniany. Ich zakres i charakter uwzględnia również 

Regulamin Porządkowy, należą tu m.in. takie świadczenia jak: 

• Udzielanie indywidualnych świadczeń leczniczych tj. przyjęć ambulatoryjnych i wizyt 

domowych z zachowaniem ciągłości opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, 

• Wykonywanie zadań diagnostycznych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, 

• Sprawowanie systematycznej opieki nad obłożnie chorymi w domu, 

• Pielęgnacja chorych, niepełnosprawnych i opieki nad nimi w zakresie podstawowej 

opieki zdrowotnej, 

• Zapewnienie całodobowej opieki medycznej pacjentom zadeklarowanym na listach 

aktywnych w naszym zakładzie, 

• Działania profilaktyczne i szczepienia ochronne, 

• Orzekanie i opiniowanie stanu zdrowia. 

 

 



2 

 

Wzrost przychodów w stosunku do planu nastąpił z tytułu realizacji większej liczby świadczeń 

usług medycznych i wypłaconej z tego tytułu większej kwoty przez NFZ oraz z tytułu realizacji 

dużej ilości szczepień ochronnych. 

Uzyskiwanie przychodów wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów z tytułu 

świadczonych usług medycznych.  Wykonanie planu realizacji kosztów działalności za rok 

2011 wynosiło 77,30%. Oszczędności wynikały z uważnie podejmowanych decyzji 

dotyczących wydatków -  nie związanych bezpośrednio z usługami medycznymi -  tzw. 

pozostałych kosztów.  

Jeżeli chodzi o środki obrotowe – jak co roku zabezpieczają wydatki związane z płatnościami 

początku roku. Są to m.in. zapłaty za usługi, koszty, podatki i ZUS  oraz wypłata „trzynastej 

pensji”. Wypracowanie tej rezerwy w SP ZOZ Łubniany daje bezpieczeństwo wypłacalności i 

możliwość realizacji celów związanych z finansowaniem działalności SP ZOZ-u w Łubnianach.  

Dodatkowym programem, który SP ZOZ chce nadal zrealizować – jest komputeryzacja – 

zakup komputerów, oprogramowania umożliwiającego kontakt między placówkami 

wewnętrznie i zewnętrznie ( z NFZ). Dlatego też środki obrotowe są na wyższym poziomie niż 

zwykle. 

W roku 2012  planowana jest podwyżka wynagrodzeń pracowników wszystkich ośrodków. 

 

 

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31-12-2011 ROKU 

 

        NALEŻNOŚCI – TYTUŁ   OGÓŁEM  W TYM WYMAGALNE 

• Należności od NFZ   76.112,12   0,00 

• Należności z tytułu najmu    1.852,64   0,00 

       RAZEM NALEŻNOŚCI:   77.964,76   0,00 
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ZOBOWIĄZANIA – TYTUŁ    OGÓŁEM  W TYM WYMAGALNE 

• Za usługi medyczne   6.059,70   0,00 

• Transport medyczny      269,10   0,00 

• Podatek VAT       307,00   0,00 

• Pozostałe koszty      539,80   0,00 

• Energia elektryczna   2.836,86   0,00 

• ZUS                13.616,47   0,00 

RAZEM  ZOBOWIĄZANIA:              23.628,93   0,00 

 

 

       Dyrektor SP ZOZ Łubniany 

 

 

 

 

 

Sporządziła:  

Główny Księgowy – Jadwiga Ejfler 

 

 

 

 

 

Łubniany 28-02-2012 

 

 

 


