
UCHWAŁA NR XX/142/2020 
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ 

z dnia 17 lipca 2020 r. 

w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno –finansowej  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), art. 53a ust.4 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) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 roku 
w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji 
ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ( Dz. U z 2017 roku poz. 832) 
Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  Na podstawie "Raportu o sytuacji ekonomiczno– finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej” za rok 2019", stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały dokonuje 
się oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.   

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Rawskiego 

 
 

Maria Charążka 

Id: 043BD3FA-B6BF-4DF2-AC1E-AB9F27D2C2E5. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 53a ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) w terminie do dnia 31 maja każdego roku kierownik samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej sporządza i przekazuje podmiotowi tworzącemu raport
o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Przedłożony „Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za rok 2019”, zgodnie z art. 53a ust.2 powyższej ustawy przygotowywany
jest na podstawie sprawozdania finansowego SPZOZ za rok 2019 i zawiera
w szczególności:

1) analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2019;

2) prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na lata 2020-2022 wraz z opisem przyjętych założeń;

3) oraz informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową SPZOZ
w Rawie Mazowieckiej.

Analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej, o których mowa wyżej, dokonano na podstawie
wskaźników ekonomiczno-finansowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia
analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej ( Dz. U z 2017 roku poz. 832).

W związku z powyższym zgodnie art. 53a ust.4 Podmiot tworzący, którym dla Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej jest Powiat Rawski, dokonuje oceny sytuacji
ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie Raportu, o
którym mowa wyżej.
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