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UCHWAŁA NR XLIII/225/2010
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie przyjęcia „Programu reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na obszarze Powiatu 
Rawskiego.” 

Na podstawie art. 12 ust.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity z 2001 

roku Dz. U. Nr 142 poz. 1592, ze zmianami z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 

153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102 

poz. 1055, z 2007 r. Dz.U. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Dz.U. nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Dz.U. 

Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Dz.U. nr 28 poz. 142 i poz. 146) oraz art. 36, art. 43, art. 53 a ust. 2 oraz art. 60 ustawy 

z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity z 2007 roku Dz.U. Nr 14 poz. 89 

zmianami z roku 2006 Dz.U. Nr 143 poz. 1032, Nr 191 poz. 1410, z roku 2007 Dz.U. Nr 123 poz. 849, Nr 166 poz. 

1172, Nr 176 poz. 1240 Nr 181 poz. 1290, z roku 2008 Dz.U. Nr 171 poz. 1056, Nr 234 poz. 1570, z roku 2009 

Dz.U. Nr 19, poz.100, Nr 76 poz. 641, Nr 98 poz. 817, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1707), w związku z ust 

8 załącznika do Uchwały Nr 58/2009 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia programu 

wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system 

ochrony zdrowia”, Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Program reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na obszarze Powiatu Rawskiego” 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego . 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Rawskiego 

Teresa Pietrzak
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Uzasadnienie

Rada Powiatu Rawskiego dokonała wyboru kierunku zmiany organizacyjno-prawnej Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, polegającego na powierzeniu wykonywania usług 
zdrowotnych dla mieszkańców powiatu rawskiego oraz wydzierżawieniu majątku pozostałego po całkowicie lub 
częściowo zlikwidowanym SPZOZ na okres do 30 lat podmiotowi, który utworzy i będzie prowadził zakład opieki 
zdrowotnej oraz przejmie realizację zadań powiatu z zakresu usług zdrowotnych w niezmienionym zakresie bez 
istotnego ograniczenia ich dostępności w ramach ubezpieczenia zdrowotnego ( Uchwała Nr XLII/223/2010 z dnia 
28 maja 2010). Wybór wariantu przewidującego całkowitą likwidację SPZOZ i przejęcie przez Powiat Rawski jego 
zobowiązań i należności daje możliwość skorzystania z rządowego programu Pt. „Wsparcie jednostek samorządu 
terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” Jednakże warunkiem uczestnictwa 
w rządowym Programie jest m.in.: 1) przyjęcie przez Radę Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej „Programu 
reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na obszarze Powiatu Rawskiego” zawierającego: a) propozycję 
restrukturyzacji i spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego powstałych w wyniku likwidacji 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej ; b) zasad i harmonogramu 
przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej; 2) uzyskanie 
pozytywnej oceny Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie ekonomiczno-finansowych aspektów propozycji 
restrukturyzacji i spłaty zobowiązań przez Powiat Rawski powstałych w wyniku likwidacji SPZOZ; 3) skierowanie 
do Wojewody Łódzkiego wniosku o objęcie Programem wraz z wymaganymi dokumentami. Ponieważ Powiat 
Rawski nie zakłada tworzenia spółki prawa handlowego, jak również nie będzie powiązany kapitałowo 
z podmiotem zewnętrznym, który utworzy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, w celu zapewnienia realizacji 
świadczeń zdrowotnych mieszkańcom powiatu rawskiego, po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej „Program reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na 
obszarze Powiatu Rawskiego” nie zawiera : a) analizy ekonomiczno-finansowej ( biznesplanu) określającej 
możliwości i niezbędne warunki dla funkcjonowania spółki kapitałowej w okresie co najmniej 5 lat od dnia 
wpisania do rejestru zakładów opieki zdrowotnej niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez 
spółkę, b) analizy możliwych do uzyskania przychodów z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie co 
najmniej 5 lat od dnia wpisania do rejestru zakładów opieki zdrowotnej niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej 
utworzonego przez spółkę, zgodnie z ust.8 pkt 5 Programu „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego 
w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” przyjętego Uchwałą Nr 58/2009 Rady Ministrów z dnia 27 
kwietnia 2009 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu 
terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”. Program rządowy stwarza możliwość spłaty 
części zobowiązań przejętych przez Powiat Rawski po zlikwidowaniu SPZOZ. W ramach Programu jednostki 
samorządu terytorialnego – w tym Powiat Rawski - będą mogły otrzymać dotację celową z budżetu państwa na 
zadania własne z zakresu polityki rozwoju nieujęte w kontraktach wojewódzkich w związku z przejęciem 
zobowiązań SPZOZ na podstawie art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. 
Dotacja celowa z budżetu państwa udzielana będzie na podstawie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) w wysokości: a) 
zobowiązań publicznoprawnych SPZOZ przejętych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 60 
ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, według stanu na dzień zakończenia 
likwidacji, jednak nie większej niż kwota zobowiązań znana na dzień 31 grudnia 2008 r., b) wartości umorzonych 
w wyniku ugody, o której mowa w ust. 8 pkt 1 lit. e, załącznika do uchwały Rady Ministrów, kwoty głównej 
i odsetek z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych, c) zobowiązań cywilnoprawnych wynikających z zaciągniętych 
kredytów bankowych, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy 
publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z późn. zm.), 
pozostałych do spłaty na dzień 31 grudnia 2008 r., przejętych przez jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, d) podatku od towarów 
i usług uiszczonego od wniesionego przez jednostkę samorządu terytorialnego aportu do spółki kapitałowej, 
o której mowa w ust. 10 pkt 3 załącznika do uchwały Rady Ministrów ( jeżeli spółka będzie tworzona). 


