
UCHWAŁA NR 298/2020 
ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO 

z dnia 31 grudnia 2020 r. 

w sprawie umorzenia należności pieniężnej przypadającej Powiatowi Rawskiemu od 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 

Na podstawie art. 32 ust.1 i ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 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 należność pieniężną przypadającą Powiatowi Rawskiemu od Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w wysokości 533.333,00 zł  
wynikającą z tytułu spłaty przez Powiat Rawski rat kapitałowych kredytów bankowych zaciągniętych 
w latach 2005 i 2007, przez SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, a poręczonych przez Powiat Rawski.  

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
Starosta 
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Wicestarosta 

 
 

Jacek Otulak 

 
Członek Zarządu 

 
 

Jarosław Kobierski 

 
Członek Zarządu 

 
 

Henryk Majewski 

 
Członek Zarządu 

 
 

Grzegorz Stefaniak 
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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 należność pieniężną w kwocie 533.333,00 zł przypadającą Powiatowi Rawskiemu od
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej z tytułu 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. Przychody uzyskiwane przez SPZOZ pokrywają koszty jego działalności tylko w
78%, co uniemożliwia mu całkowitą i terminową spłatę bieżących zobowiązań w oparciu o
własne środki finansowe, a to z kolei powoduje zadłużanie się podmiotu. Ponadto brak
terminowych spłat zobowiązań wobec dostawców i usługodawców stanowi zagrożenie
zaprzestania dostaw i usług bez których Zakład nie może funkcjonować. Aby zapewnić dalsze i
bezpieczne funkcjonowanie podmiotu, SPZOZ zmuszony jest zaciągać pożyczki na spłatę tych
zobowiązań, co powoduje dodatkowe koszty. Ponadto działalność Szpitala w czasie epidemii
wirusa COVID -19 obarczona jest bardzo dużym ryzykiem, pojawiają się trudne do zaplanowania
wydatki związane np. z wymogami reżimu sanitarnego lub koszty związane z obowiązkową
kwarantanną lub izolacją pracowników, konieczność wyodrębnienia łóżek dla pacjentów chorych
na COVID-19, co obciąża Zakład dodatkowymi wydatkami . Pomimo, że SPZOZ w Rawie
Mazowieckiej podejmuje wszelkie możliwe działania mające na celu maksymalizację
uzyskiwanych przychodów i racjonalizację ponoszonych kosztów to jego sytuacja finansowa
nadal nie ulega poprawie. Strata z działalności Zakładu na 31.10.2020 roku wynosi 5.602.765,00
zł.

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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