
UCHWAŁA NR XX/141/2020 
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ 

z dnia 17 lipca 2020 r. 

w sprawie pokrycia straty finansowej netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej za rok 2019 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 920) w związku z art. 59 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 295; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 567) art. 53 ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1495, poz. 1571 i poz. 1680 oraz z 2020 r. poz. 568) ) 
oraz § 3 ust.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie określenia innych 
terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, 
udostępniania i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. 
z 2020 roku poz.570) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.   Pokrywa się stratę finansową netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej za rok 2019 w wysokości 2.180.040,10 zł ( słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy 
czterdzieści zł i dziesięć groszy) ze środków budżetu Powiatu Rawskiego. 

2. Strata finansowa netto, o której mowa w ust.1 zostanie pokryta w terminie do 30 czerwca 2021 roku. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Rawskiego 

 
 

Maria Charążka 
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Uzasadnienie

W sprawozdaniu finansowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rawie Mazowieckiej za rok 2019, zatwierdzonego przez Radę Powiatu Rawskiego (Uchwała Nr
XX/140/2020 z dnia 17 lipca 2020 r.) wykazano stratę netto w wysokości 2.460.031,35 zł.

Zgodnie z art. 57 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz.U. z 2020 roku poz. 295 z późn. zm.)
SPZOZ pokrywa stratę we własnym zakresie zmniejszając fundusz zakładowy. W przypadku gdy strata netto
nie może być pokryta z funduszu zakładu oraz po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość ujemną wówczas
zgodnie z art. 59 ust. 2 pkt 1 i 2 powyższej ustawy podmiot tworzący ma obowiązek w terminie:

1)9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu w kwocie, jaka nie może być
pokryta przez SPZOZ, jednak nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji albo

2)12 miesięcy od upływu terminu określonego w pkt 1 wydać rozporządzenie, zarządzenie albo podjąć
uchwałę o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej z uwagi na ujemny kapitał
zakładu nie może pokryć straty we własnym zakresie w sposób, o którym mowa wyżej, ponadto po dodaniu
kosztów amortyzacji strata netto ma wartość ujemną.

Mając powyższe na względzie oraz zapewnienie mieszkańcom powiatu rawskiego dostępu do świadczeń
zdrowotnych realizowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej
należy podjąć działania umożliwiające mu zachowanie ciągłości funkcjonowania i świadczenie usług. Dlatego,
też w zaistniałej sytuacji, wypełniając obowiązek, o którym mowa w 59 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy koniecznym jest
podjęcie przez Radę Powiatu Rawskiego uchwały o pokryciu straty przez podmiot tworzący, jakim jest dla
SPZOZ Powiat Rawski.

Wysokość straty netto do pokrycia przez Powiat Rawski, po dodaniu sumy straty netto i kosztów
amortyzacji, stanowi kwotę w wysokości 2.180.040,10 zł.

Termin pokrycia straty nastąpi zgodnie z wyżej cytowanym przepisem prawa
w ciągu 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Termin do zatwierdzenia
sprawozdania finansowego został przesunięty o 3 miesiące i upływa 30 września 2020 roku - § 3 ust.4
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie określenia innych terminów
wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania
i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 roku
poz.570) zatem ostateczny termin pokrycia straty finansowej upływa z dniem 30 czerwca 2021 roku.

W przypadku, gdy będzie możliwość wcześniejszego zabezpieczenia w budżecie Powiatu Rawskiego
środków finansowych na ten cel, strata może być pokryta wcześniej.
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