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Gryfino, dnia  4 maja 2009 r.  

 

Sprawozdanie  

z zakończenia czynności likwidacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  i Opiekuńczo-Leczniczy  

w Gryfinie w likwidacji  
 

 

Informacje ogólne 

Postępowanie likwidacyjne zostało otwarte w dniu 3 lipca 2008 roku  Uchwałą Rady 

Powiatu w Gryfinie  nr  XX/218/2008 z dnia 3 lipca 2008 roku w sprawie likwidacji 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  

i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie. Termin zakończenia czynności likwidacyjnych ustalony 

został  na dzień 31 marca 2009 r. 

 

Uchwałą Zarządu Powiatu w Gryfinie na likwidatora Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy  

w Gryfinie w likwidacji został powołany Jerzy Piwowarczyk, który z dniem 5 lutego 2009 

roku został zastąpiony przez Jarosława Witeńko.  

 

Wzmianki o otwarciu likwidacji zostały ujawnione w: 

• rejestrze zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę 

Zachodniopomorskiego; 

• Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Z dniem 1 stycznia 2009 roku dotychczasowi pracownicy Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy  

w Gryfinie w likwidacji w trybie art. 23¹ k.p. zostali przejęci przez Spółkę „Szpital 

Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gryfinie.  

W związku z tym, likwidator Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład 

Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie w likwidacji zaniechał 

prowadzenia działalności medycznej i za zgodą Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego 

Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia dokonał cesji kontraktu na Spółkę „Szpital  
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Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. w Gryfinie w celu zapewnienia ciągłości świadczeń 

medycznych.  

Likwidator zaspokoił wszystkie zobowiązania wobec pracowników wynikające z bilansu 

zamknięcia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład 

Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie według stanu na dzień  

31 grudnia 2008 roku. Przekazał równieŜ wszelką dokumentację finansowo-płacową 

przejętych pracowników.  

 

     W okresie czynności likwidacyjnych Zakładu dokonano m.in.: 

1. W styczniu 2009 r. uregulowano płatności za faktury wystawione za zakup w grudniu 

2008 r. sprzętu medycznego i komputerowego o łącznej wartości 15705,01 zł.  

2. Ściągnięto wierzytelności za pobyt pacjentów w Zakładzie. 

3. Zakończono inwestycję – „Budowa węzła cieplnego”.  

4. Zaspokojono wszystkich wierzycieli Zakładu znanych na dzień zakończenia 

czynności likwidacyjnych Zakładu.  

5. Archiwizacji dokumentacji, m.in.: medycznej pacjentów, którzy zmarli oraz otrzymali 

negatywną decyzję o skierowaniu do Zakładu oraz pracowniczej, pracowników, 

którzy nie zostali przejęci przez Spółkę.  

6. Inwentaryzacji mienia ruchomego stanowiącego własność Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  

i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie w likwidacji. Mienie zostało na podstawie  

art. 53a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej przekazane do Powiatu Gryfińskiego.  

 

       Likwidator w okresie likwidacji pozyskał środki finansowe z dotacji od Powiatu 

Gryfińskiego oraz z dzierŜawy majątku ruchomego do chwili przekazania tych składników do 

Powiatu Gryfińskiego celem ich dalszego rozdysponowania.   

 

Aktywa 

A. Aktywa trwałe 

Majątek trwały został w całości zwrócony organowi załoŜycielskiemu według protokołów 

przekazania środków trwałych w kwocie 86.926,25 zł (wartość zakupu).  
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B. Aktywa obrotowe 

NaleŜności w kwocie  122.1.77,05 zł zostały ściągnięte w 100%.  

 

Pasywa 

Zobowiązania -  zostały w całości uregulowane. 

Pozostało jedynie zobowiązanie w wysokości 735,15 zł wobec wykonawcy węzła cieplnego 

w budynku przy ul. Niepodległości 39. PowyŜsza kwota jest 30% częścią wpłaconego 

zabezpieczenia, które zgodnie z umową będzie zwrócone wykonawcy  po przeglądzie 

pogwarancyjnym.  

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  

i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie w likwidacji od 1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2009 

roku uzyskał następujące przychody i koszty: 

 

Przychody: 

• Przychody netto ze sprzedaŜy produktów towarów i materiałów  w kwocie 0 zł. 

• Przychody operacyjne w kwocie 11.561,53 zł, na które składa się pobierany czynsz 

dzierŜawny z tytułu dzierŜawy majątku ruchomego oraz dotacja od podmiotu 

załoŜycielskiego.  

Koszty: 

Koszty w kwocie 29.240,39 zł stanowiły przede wszystkim: 

• ZuŜycie materiałów i energii – 2.539,60 zł 

• Usługi obce – 9.999,62 zł. Dotyczą usług pocztowych, usług bankowych, 

przyłącza węzła cieplnego. 

• Podatki i opłaty - 570 zł dotyczą podatków od nieruchomości, opłat 

skarbowych i sądowych.  

• Wynagrodzenia – 13.700 zł, które obejmują umowy o pracę, umowę zlecenia 

archiwizacji dokumentacji medycznej. 

• Amortyzację – 660,06 zł naliczoną od majątku ruchomego do chwili 

przekazania.  
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     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  

i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie w likwidacji w bilansie na dzień 31 grudnia 2008 r.  

 

osiągnął dodatni wynik finansowy w kwocie 55.585,03 zł. Na dzień zakończenia czynności 

likwidacyjnych tj. 31 marca 2009 r. osiągnął ujemny wynik finansowy w kwocie 84.402,68 

zł, na który składają się pozostałe koszty likwidacji, montaŜ węzła ciepłowniczego  

i wykonanie przyłącza do węzła.  

Sporządzone sprawozdanie finansowe obejmujące bilans na dzień 31 marca 2009 r. oraz 

rachunek zysków i start za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do 31 marca 2009 r., stanowi 

załącznik do niniejszego sprawozdania.  

 

       Czynności likwidacyjne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład 

Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie zostały zakończone z dniem 

31 marca 2009 r. Podmiot został na wniosek organu załoŜycielskiego wykreślony z dniem  

14 kwietnia 2009 r. z rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę 

Zachodniopomorskiego.  

 

Po uprawomocnieniu się decyzji o wykreśleniu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej,  

złoŜony zostanie wniosek o wykreślenie Zakładu z Krajowego Rejestru Sądowego.  

 

      W dniu 29 kwietnia 2009 r. złoŜony został w Urzędzie Skarbowym w Gryfinie formularz 

NIP-2 - zgłoszenie aktualizacyjne dotyczące ustania bytu prawnego Zakładu.  

Natomiast w dniu 30 kwietnia 2009 r. złoŜony został wniosek o wykreślenie Zakładu jako 

płatnika w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Gryfinie.  

 


