
Katuszln, dnia 3l lipca 2008 r

Infomacja zsykoDania p|anu finansowego sP zozw Kałuszynie
Przychodni opieki zdrołotnej za I pó|rocze2008 roku.

SP ZoZ w Kałusz}nie PoZ prowad' d'ałalność w zakesie:
' podsiawowej opi€ki zdrowotnej
' leczenia stomatologicznego
. rehabilitacji lecaicz€j
- ambulatoryjnej opieki slecjalistyc^ej w zakesi€ ginekologii'

Na 30 czerwca br. Przychodnia opieki fdrowotnej w Kafusz}nie zaaudliała:
. 15 pr&oMików €tatowych - /l5 osób w przelicz€ńu napełnć etaty/
. 7 osób zatrudnionych na umowę - 

'eo€nia
Praco\łnicy etatowi zoz. u w Kałuszyni€ to:

. 4 leka]zy w tym: intem;sta-specjalista II stopnia ńedycyny ogóInej,
pediątra, lekaż mędycyny ogólnej w trakcie speojalizacji z zakesu
chorób wewnętraych i stomatolog

. specjalista II stopnia fizjotenpii

. technik fizjot€rapeuta

. t€chnik masazysla ( zatrudniom w .amach prac inteMencyjnych z PUP
na okes od 01.06.2008 31.03.2009r)

.4pielę8niarki

ł . pomoc stomatologrcma
. 2 PracoMików 8ospodarczyoh / kierowca'pracownik gospodarcry i

spźąta.zKa 1

SP ZOZ w K.luszlnle POZ

opócz wyżeJ wymienionych pracoMików Przychodlia zaludnia ńwnież
lek&zy, z którymi zawańo umowy cywilno'pmwne na świadczenie usług
medycznych w zakresie następujących specjalności:

- lekarz stomatolog
lekap /e spsjalPacja / d/redrriy rehabilitacji

- lekacginekolog



od l lipca br. w poradni rehabilitacyjn€j' w tmach p|ac interwencyjnych
. zostanie zatrudniona na umowę o Pracę ( na okreŚ 9 miesięc' dodatkowo

jesz.zejedna osoba . techlik m6ażrysta' ktom będzje róMią pełniła obowiązki
rejeŚt.atorki medycaej.

w okesie ó miesięcy działalności w 2008 roku sP ZoZ w Kałusz}Tie
PEychodnia opieki Zdrowornej na p]anowane . 1'f,I6.16o,oo zł ?łea]izovała :
. przychody na kwotę ó34'ó3l,94 f.ł . (52'16% planowanyoh)
. koszty (łącnie z anorłacjdnakaorę611.52|'29 zł ' (50,26%

' Realizację posrczególnych przychodów i kosztów prezentująponiżsu tabele

Przychody:

La.
I Uom z NEz b. Nlugi mcdtQ!€ł tvb . t.132.450,00 s70,464,ft s0J?

161,400,00 82,171,155t,01
162,550.00 '19,599,t048,97
7t000,00 t9,157,1055,t5

. podsmM opieła zdrcwolm 7J7.500,00 369.334,66 50,07
n. Unoły u NFz n. Mrośr wyntgfudzeń

54J10!00 22169,08 50'0ż
preMików slomaloIoPii 2ó' l20'00 !3.063,68 50,01
pr&oMikół Ehgbililacii 23.440,00 50,01

. p!&oMików einekologii 4.700,00 50' ló
IIt Paóodv Doastole ł tvn: 26.000,00 34,t86,00lt1,48

5.000,00 9. l7 t ,00 t8l ,4f
bad' kielowów i oltJsowe t5.000,00 I5.790,00t05.26

t.000,00 t .845,00184,50
5.000.00 7.180,00147,60

IV, Przychody fi b'n5oR. i oDćńćyinc 4.000,00 !.8t2,65 10,32
RAZEM: rJr6.?60,00 52!16



Wynik finansowy sP ZoZ wKałuszynie PoZ za I póŁrccze 
'fniósł -

23'||0'65 zł.

I wyna5odknia osobowe ( l5 pE@Mików] ó99.100,00320.mL10 45,19
sk|adłiM ub. spo]ecae ( od uł|adu prucy ) 92.800,0047,516,44 5t,20

n_ skladłiM f Prey ( od nł]adu pżc' ) 16.090!00 8288,17 5t,sl
Iv.

. świadczone pŹŹ lekaĘy w mach Mów

. badeia *ykon^vee p@ labońtoliuń
fualitycae w Mińsku N,1aż'

|2ż^700,00

104.?00,00

18.000,00

55,669,40

45,138,10

9,930J0

4531

43ś9

55.1r

w}ijagrodżenia nie z5licae do ł)Tagrodzeń
osobo*Tcn ( mo*y 

'e@!ia 
i dżielo)

137.170,0076.960,95 56ru

vt. swiad%niadlapra@Mików (świadcfeńia 14.500p0 4.098,9024,27

vn. Podlóa sluzbot ( delęrcje pmoMików) ,r.000.00 651,80 16J4
vnt. Róźńe opłaty i składki ('uh€zpi€%nia oc

DńcoMikół i nifuid. wochód i bud]arli )
6.?00,00 7.068,43 105,49

x, Usłlsi fuleńalne ( ufugi Emontow€' biefące
naPnły i koŃMcj. spŹęlu j ńienia'
Ęvóz ni€czyslości, usługi
telekoduik&yjne, cfyag ż Mjem
pomieszczeń' nonitofu g' szkol€nia)

14.800!00 15,017,53101ś0

x. Usfugi ni€mtdiarne (prewifja bekowa) 3,000,00 t.860JS 62,00
xt. Energia e|ektrycaą co. woda ż7'400'00 13,14694 ś0'1?
xlt Mat€da]y i $1posażąie ( alt papieńice i

biu'ore' środki czystości' drcbne zakupy
vfposaćnią o.Lież ochlon.a d|a
pncownilów' pa]iwo do s@ochodu

t6,500,0025.713,0997,03

XIII Leki j naleńały medytne w tym :
. śr opalmkow€ ,stŹykawki' igly,lekido

odcz'nniki laboEto'yjn€
' Ieki' matnaly i drobny sprzęt

22.000,00
7_000,00
8.000,00.
7.000,00

19.159,91
7,167.32
8.313,49
3.679,14

t03,92

XIV. Afo ońyacja środków trw]ych 30,000,00 rs.6?6!38
RAZBM: |.2ló.760'006rr.521?9 50J6



+ Pr4'chodnia opi€ki Zdrowomqi e dzieli 10 czeMca f0o8 roku
J'osiadałazobowiązmiabieżąc€nakwoĘ 31.638,39złzczeso
-publiEo praMe 26A52.96zt tj.6.345,9s A _ Dodsrek Jocbodow
A y | 2008 otr 20'|07.0| składks na ubezpieczf,nie społe.a]e'
zdrowotne i Fundusr Pracy ra VI 2008 L

. porcs.ate z t}tułu Prowadrenia działahości - 5.185,43 zł-z usługi
wykonane w czeMcu 2008 r.

+ Przychodnia opieki zdrowotn€j na 30 cz€Nca 2oo8 roku Posiadała
nalehości bieżące w łąca1ej kwocie - 101.754 ,63 z} , z ćzego :
- od Narodowe8o Funduszu Zdrowia u usłrr8i medyczne wyk..ane 

-czerwcu bL- 101.534_03 z,ł
. od pozostałych świadczeniobiorców (za badania ) - 220,60 ż

sP ZoZ w Kałusz}nie Poz na 30 czeiwc' 2008 r nie posiadała zobowiązali i
n€leżności wymagalnych'
stan środków Przychodni opi€ki Zdrowotn€j na 30.06.2008 r \łynosił
128.317,70 z .eEo:
. 97.397,95 zł na mchunh bieźĄcyn,
. 30.000,00 zł na rachu .u lokaty tenninowej'
- 919,75 dwkasie.

- 
w okEsie do 30 czeNca br. Przychodnia opiek' Zdmwotn€j dokonała

zkupów w}posażenia na łączt)ą kwotę - 7'071,73 zł . w ranach tego
z'|-upiono wagę e|ektroniczna re wzrostomierzem, torbę medycaą szaię
kańotekową 4+zufladową a tzą&,enie dl! labomtorim. un]r'mó. :oo.
gi|orynę do cięci. p€pieru' bblice z obEfk'rni do badanis wu.ok!' resusc}t|or
orar pulsokslanetr.

W I póLrcczu br' zgodnie z planem wykonano renront łazjenki w PrzYchodni
opiekj Zdrowomej dos|oso\łljąc jąna pot.aby osób epełnospmtycń' KosZ
dontosowania to kwota - 13.069.00 zł.
opiócz pnc remontołych wykonano do ponieszczenia Rejestracji nową szaĘ
z przesuwn}mi drniami 817'00 zł o.af łykonano rĆgał z 3 eiementowyni
prresu$mymi dŹwiami w pomieszczeniu pod.ręcaego rcfiiwum w bud}Tra
przy ul' Wojska Polskiego . 2.690'00 zł '
Wykonani€ plac zakończyło proces dostosow}vania ponieszczeń Przvchodni
do obowiąając)ch lom zap;sanych s plogmnle ao'Losowawca n
opracowanym d]a tulejszej Pżychodni.


