
 

UCHWAŁA NR ………….. 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

Z DNIA……………… 

 

 

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Szpitala Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy w Wołominie 

             Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r  o samorządzie 

powiatowym  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm. ) w związku z art. 53a ust. 4 ustawy 

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (t. j Dz. U. z 2018 r.  poz. 2190, z późn. 

zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje :  

§ 1 

1. Dokonać  oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Szpitala Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy w Wołominie, zwanego dalej Szpitalem, której treść stanowi załącznik Nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

2. Ocena, o której mowa w ust. 1, dokonana zostaje na  podstawie przedstawionego  przez  

Szpital  skorygowanego Raportu o sytuacji ekonomiczno - finansowej Szpitala za rok   

2017, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi Powiatu Wołomińskiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 53a ust 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej  (t. j  Dz. U.  

z 2018   poz. 2190  z późn. zm. ) kierownik samodzielnego  publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej sporządza i przekazuje podmiotowi tworzącemu raport o sytuacji ekonomiczno- 

finansowej  spzoz. Raport jest przygotowywany na podstawie sprawozdania finansowego  za 

rok poprzedni. Raport zawiera  analizę sytuacji ekonomiczno - finansowej za rok oceniany, 

prognozę sytuacji ekonomiczno - finansowej na kolejne trzy lata wraz z opisem przyjętych 

założeń  oraz informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na  sytuację ekonomiczno - 

finansową. Podmiot tworzący  (Rada Powiatu)  dokonuje  oceny   opierając się na wskaźnikach 

ekonomiczno - finansowych  ustalonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 

2017 r.  w sprawie wskaźników ekonomiczno - finansowych niezbędnych do sporządzenia 

analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno - finansowej  samodzielnych  publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 poz. 832). Oceny dokonuje się na podstawie 

czterech grup wskaźników. 

Korekty  Sprawozdania finansowego za rok 2017 i Raportu zostały złożone do Starostwa 

Powiatowego w dniu 28 września 2018 r. Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone  

Uchwałą Nr  LIV-598/2018  na Sesji  w dniu 18.10.2018 r.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


