
UCHWAŁA NR 17/2018
ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO

z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi Rawskiemu od Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej

Na podstawie art. 32 ust.1 i 2 pkt 4  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 995; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz § 3 ust.1, pkt 5 oraz § 7 ust.1 
pkt 3 i ust.2 Uchwały Nr XLV/233/2010 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 września 
2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności 
pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi lub jego jednostkom 
organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej Zarząd Powiatu Rawskiego uchwala, co 
następuje:

§ 1. Umarza się należności pieniężne przypadające Powiatowi Rawskiemu od Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w wysokości  3 052 166,91 zł z tytułu udzielonych przez 
Powiat Rawski pożyczek, na którą to kwotę składają się:

1) kwota pożyczki w wysokości 1.500.000,00 zł wynikająca z Umowy pożyczki Nr 1/2014 z dnia 19.03.2014 
roku;

2) kwota pożyczki w wysokości 1.000.000,00 zł wynikająca z Umowy pożyczki Nr 2/2014 z dnia 21.07.2014 
roku;

3) kwota pożyczki w wysokości 18 833,91 zł wynikająca z Umowy pożyczki Nr 220/2017 z dnia 05.12.2017 
roku;

4) kwota pożyczki w wysokości 533.333,00 zł wynikająca z Umowy pożyczki Nr 50/2016 z dnia 17.03.2016 
roku;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Józef Matysiak
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UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/233/2010 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28
września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi lub jego
jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej na wniosek
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, Zarząd Powiatu
Rawskiego, jako organ uprawniony do tych czynności, umarza należności pieniężne w kwocie 3 052 166,91
zł przypadające Powiatowi Rawskiemu od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Rawie Mazowieckiej z tytułu udzielonych pożyczek i spłaty przez Powiat Rawski rat kapitałowych
kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2005 i 2007 przez SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, a
poręczonych przez Powiat Rawski.

Powodem umorzenia należności jest trudna sytuacja finansowa SPZOZ w Rawie Mazowieckiej
uniemożliwiająca mu spłatę powstałych z tego tytułu zobowiązań w oparciu o środki finansowe, którymi
dysponuje.

W dniu 12.07.2018 roku SPZOZ rozwiązał w trybie natychmiastowym Umowę dzierżawy Nr
210/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku z AMG Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu i
przejął z tym dniem wydzierżawione mienie, personel medyczny, administracyjny oraz działalność leczniczą
Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej ul. Warszawska 14.

Od dnia przejęcia Szpital świadczy usługi bezpłatnie. W pierwszym okresie ze środków własnych
pochodzących z pożyczki udzielonej przez Powiat Rawski, dopiero od 01.10.2018 roku, Szpital pełny
zakres usług realizuje ze środków publicznych, w ramach umów zawartych z Łódzkim Oddziałem
Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi, które zostały zawarte do 30.06.2021 roku.
Uzyskiwane przychody z NFZ nie pokrywają jednak w pełni działalności bieżącej Zakładu, co powoduje, że
SPZOZ się zadłuża.

W związku z zaistniałą sytuacją spłata przez SPZOZ zobowiązań wobec Powiatu Rawskiego staje
się niemożliwa. Natomiast ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w
szczególności jego dalszemu funkcjonowaniu i świadczeniu usług zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu
Rawskiego.
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