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UCHWAŁA NR VI/53/2011
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 20 maja 2011 r.

w sprawie kierunku zmian organizacyjno-prawnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 

Na podstawie art. 12 pkt 4 i pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity 
z 2001roku Dz.U. Nr 142 poz. 1592, ze zmianami z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 
984, Nr153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 
102 poz. 1055, z 2007 r. Dz. U. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Dz.U. nr 180 poz. 1111, Dz.U. nr 223 poz. 1458, 
z 2009r. Dz.U. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Dz.U. Nr 28 poz. 146, Dz.U. Nr 106 poz. 675 ) Rada 
Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się, że Zarząd Powiatu Rawskiego podejmie działania przygotowujące Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej do przekształcenia w spółkę prawa handlowego w oparciu 
o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. 

§ 2. Tracą moc Uchwały: Nr XXX/160/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 roku, Nr XLII/223/2010 z dnia 28 maja 
2010 roku i Nr XLIII/225/2010 z dnia 23 czerwca 2010 roku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Rawskiego 

Maria Charążka
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Uzasadnienie

Rada Powiatu Rawskiego w dniu 28 maja 2010r Uchwałą Nr XLII/223/2010 dokonała wyboru kierunku 
zmiany formy organizacyjno-prawnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej, polegającego na likwidacji SPZOZ w Rawie Mazowieckiej i powierzeniu wykonywania usług 
zdrowotnych, dla mieszkańców powiatu rawskiego, podmiotowi zewnętrznemu wyłonionemu w drodze 
postępowania przetargowego. Wybrany podmiot zewnętrzny realizowałby usługi zdrowotne w niezmienionym 
zakresie, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości, w ramach ubezpieczenia 
zdrowotnego, na bazie wydzierżawionego od Powiatu na okres 30 lat majątku, pozostałego po zlikwidowanym 
SPZOZ. 

Likwidacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej wiązała się, 
zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej, z przejęciem przez Powiat Rawski zadłużenia, które 
pozostałoby po zlikwidowanym Zakładzie. Ponieważ wysokość zadłużenia, przewyższała możliwości powiatu 
dotyczące jego spłaty, Rada Powiatu zobowiązała Zarząd Powiatu do podjęcia działań w celu uzyskania dotacji 
z budżetu państwa na spłatę części zobowiązań przejętych po zlikwidowanym SPZOZ,w ramach programu 
wieloletniego pod nazwą „ Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system 
ochrony zdrowia” ustanowionego Uchwałą Nr 58/2009 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. 

W związku z powyższym został opracowany i przyjęty przez Radę Powiatu Rawskiego w dniu 23.06.2010r 
Uchwałą Nr XLIII/225/ 2010 „Program reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na obszarze Powiatu 
Rawskiego” . Program ten wraz z wnioskiem w dniu 29.06.2010r. został złożony do Banku Gospodarstwa 
Krajowego w Warszawie, w celu dokonania oceny w zakresie możliwości realizacji ekonomiczno-finansowych 
aspektów propozycji restrukturyzacji i spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego powstałych 
w wyniku likwidacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Warunkiem rozpatrzenia 
wniosku i wydania oceny przez BGK było wskazanie przez Powiat podmiotu, który przejmie realizację usług 
zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Rawskiego po zlikwidowanym SPZOZ w ramach ubezpieczenia 
zdrowotnego. 

W celu wyłonienia podmiotu, o którym mowa wyżej, Zarząd Powiatu Rawskiego przeprowadził dwa 
pisemne ograniczone przetargi na dzierżawę, na okres 30 lat zabudowanych obiektami służby zdrowia 
nieruchomości, położonych w Rawie Mazowieckiej oraz na sprzęt i aparaturę SPZOZ. Obydwa przetargi 
zakończyły się wynikiem negatywnym. Następnie zostały ogłoszone rokowania, które również zakończyły się 
bez wyboru dzierżawcy. 

W związku z tym, że zarówno dwa przeprowadzone przetargi, jak i rokowania zakończyły się wynikiem 
negatywnym tj. nie dokonano wyboru dzierżawcy, Zarząd Powiatu Rawskiego podjął decyzję o nie 
wszczynaniu kolejnych postępowań przetargowych. Rozważył natomiast inny wariant przekształcenia, 
w oparciu o uchwaloną przez Sejm w dniu 15 kwietnia 2011 roku ustawę o działalności leczniczej, która 
wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2011 roku. Przepisy wyżej wymienionej ustawy dają możliwość prawną 
przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę kapitałową, bez konieczności 
przeprowadzenia jego likwidacji. Przekształcenia dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu 
terytorialnego tj. Zarząd Powiatu Rawskiego na podstawie sporządzonego aktu przekształcenia. 

Spółka kapitałowa z dniem przekształcenia ( wpisanie spółki do rejestru przedsiębiorców), wstępuje we 
wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem był Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 
pracownicy przekształcanego Zakładu stają się, z mocy prawa, pracownikami spółki. Bilans zamknięcia SPZOZ 
staje się bilansem otwarcia spółki. 

Zgodnie z ustawą, podmiot tworzący (Powiat), który przekształci samodzielny publiczny zakład opieki 
zdrowotnej w spółkę kapitałową, na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej, może ubiegać się 
w okresie do dnia 31 grudnia 2013 r. o umorzenie przejętych zobowiązań publicznoprawnych oraz dotację 
celową z budżetu państwa na spłatę przejętych zobowiązań i pokrycie niektórych kosztów związanych 
z przekształceniem. 

Mając powyższe na względzie Zarząd Powiatu Rawskiego rekomenduje kierunek zmiany formy 
organizacyjno-prawnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 
polegający na przekształceniu Zakładu w oparciu o przepisy ustawy o działalności leczniczej. 


