
UCHWAŁA NR XXX/188/2021 
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ 

z dnia 23 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia "Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej na lata 2020-2022" 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 
z 2020 roku poz.920 oraz art. 59 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 2019 r. poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 567, poz. 1493, poz. 2112, 
poz. 2345 i poz. 2401) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się "Program naprawczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej na lata 2020-2022" w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego oraz Dyrektorowi Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Rawskiego 

 
 

Maria Charążka 
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Uzasadnienie

Jeżeli w sprawozdaniu finansowym samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, za dany rok
obrotowy, wystąpiła strata netto, to zgodnie z art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności
leczniczej, kierownik tej jednostki zobowiązany jest sporządzić program naprawczy i przedstawić go do
zatwierdzenia podmiotowi tworzącemu. Program, o którym mowa należy złożyć w terminie 3 miesięcy od
upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Zgodnie z wyżej cytowanym przepisem program
naprawczy sporządzany jest na okres nie dłuższy niż 3 lata i powinien uwzględniać raport o sytuacji
ekonomiczno-finansowej spzoz.

Ponieważ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zakończył rok
obrotowy 2019 ze stratą netto w wysokości 2.460.031,35 zł, Dyrektor Zakładu, wypełniając ustawowy
obowiązek, przygotował Program naprawczy dla SPZOZ na lata 2020-2022 i przedstawił do zatwierdzenia
Radzie Powiatu Rawskiego.

Program ten został przygotowany na podstawie „Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za rok 2019" oraz w oparciu o analizę stanu
bieżącego zaistniałego w 2020 roku w poszczególnych obszarach działalności Zakładu.

Celem przedstawionego Programu naprawczego jest wskazanie kierunków zmian organizacyjnych i 
ekonomiczno-finansowych, koniecznych do przeprowadzenia w celu poprawy płynności finansowej
i efektywności działalności SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.
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