
Załącznik do uchwały nr XXX/160/2009 
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej 

 
                                                                                       Projekt 

Uchwała nr …………… 
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej 

z dnia …………………………. 
 

w sprawie : likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej 
 
 Na podstawie art. 12, pkt 8 lit i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym ( tekst jednolity z 2001r Dz. U. Nr 142, poz. 1592  ze zmianami) oraz   art. 36, 
art. 43, art. 53 a ust 2 oraz art. 60 ust 4 b  ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r o zakładach opieki 
zdrowotnej ( tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 14 poz.89 ), Rada Powiatu Rawskiego 
uchwala, co następuje: 
 

§  1. 1. Stawia się w stan likwidacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej, zwany dalej  „ Zakładem”. 

       2. Dniem otwarcia likwidacji jest dzień wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały. 
 
 § 2. Osobom korzystającym dotychczas z oznaczonych rodzajowo  świadczeń 

zdrowotnych likwidowanego Zakładu w Rawie Mazowieckiej zapewnia się dalsze 
nieprzerwane udzielanie tych świadczeń bez istotnego ograniczenia ich dostępności, 
warunków udzielania i jakości przez nowo utworzoną spółkę prawa handlowego                         
z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem będzie Powiat Rawski.  

 
 § 3. 1.  Zobowiązania i naleŜności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej po jego likwidacji stają się zobowiązaniami  
i naleŜnościami Powiatu Rawskiego. 

 
           2. Mienie dotychczas uŜytkowane przez likwidowany Zakład będzie 

zagospodarowane w następujący sposób: 
1) Mienie ruchome i nieruchome stanowiące własność Powiatu Rawskiego zostanie zwrócone 
Powiatowi i wniesione aportem do nowo utworzonej spółki . 
2) Mienie ruchome stanowiące własność likwidowanego Zakładu zostanie przejęte przez 
Powiat i wniesione aportem do nowo utworzonej spółki. 
3) Zakład nie posiada składników niematerialnych 
 

§ 4. 1. Czynności likwidacyjne będą wykonywane przez likwidatora Zakładu 
powołanego przez Zarząd Powiatu Rawskiego. 

          2. Do zadań likwidatora naleŜy w szczególności: 
1) opracowanie harmonogramu likwidacji Zakładu, 
2) zawiadomienie kontrahentów Zakładu o otwarciu likwidacji, 
3) zawiadomienie banków obsługujących Zakład o otwarciu likwidacji, 
4) przeprowadzenie inwentaryzacji majątku Zakładu, 
5) sporządzenie bilansu na dzień otwarcia likwidacji i dzień jej zakończenia, 
6) dokonanie czynności prawnych wynikających z Kodeksu Pracy wobec    
    pracowników likwidowanego Zakładu, 
7) zawieranie umów  w zakresie niezbędnym do likwidacji, 
8) zaspokojenie wierzycieli, 



9) zakończenie prowadzenia działalności medycznej, 
10) dokonanie czynności związanych z wykreśleniem Zakładu z właściwych  rejestrów, 
             

§ 5. 1.Termin zakończenia działalności medycznej Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej ustala się do dnia …………………., 
jednak nie wcześniej niŜ po upływie 3 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o likwidacji 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

      2.Termin zakończenia czynności likwidacyjnych ustala się do dnia ……………… 
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego. 
 
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
 
 



                                                      
Uzasadnienie 

 
Na podstawie art. 12, pkt 8 lit i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity z 2001r Dz. U. Nr 142, poz.1592 ze zmianami) oraz art. 36 
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r o zakładach opieki zdrowotnej ( tekst jednolity z 2007r. Dz. 
U. Nr 14 poz.89  ze zmianami) Rada Powiatu Rawskiego jest właściwa do podjęcia uchwały 
w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej. Podjęcie tej uchwały jest konsekwencją realizacji postanowień Uchwały Nr 
VIII/54/2007 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 21 maja 2007r. w sprawie ustalenia kierunków 
działania dla Zarządu Powiatu Rawskiego w zakresie ochrony zdrowia na lata 2007-2009 
(ze zmianami) oraz wyraŜenia woli Rady Powiatu Rawskiego  dokonania zmian 
organizacyjno-prawnych uchwałą nr XXX/160/2009. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, jak 
wynika z przedstawianych corocznie sprawozdań finansowych, juŜ od kilku lat nie ma 
płynności finansowej. Utrzymujący się taki stan rzeczy jest przyczyną powaŜnych trudności 
w prawidłowym funkcjonowaniu Zakładu i stwarza zagroŜenie zaprzestania jego dalszej 
działalności.  

Aby poprawić sytuację ekonomiczną, SPZOZ, w ciągu ostatnich kilku lat, przeszedł 
głęboki proces restrukturyzacji, zarówno w sferze organizacji, zatrudnienia, jak i finansów. 
Otrzymał równieŜ pomoc finansową i  pozafinansową ze strony Powiatu. 

 PowyŜsze działania nie wpłynęły jednak znacząco na poprawę sytuacji ekonomicznej                   
i nie przywróciły płynności finansowej Zakładu. To daje podstawę do stwierdzenia, Ŝe dalsze 
funkcjonowanie SPZOZ w obecnej formie organizacyjno-prawnej nie jest moŜliwe. Brak 
środków finansowych na bieŜącą działalność stanowi powaŜne zagroŜenie bezpieczeństwa 
leczonych pacjentów. 

Zarząd Powiatu zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, w świetle obowiązku 
zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom Powiatu uznał, Ŝe jedynym 
moŜliwym na dziś rozwiązaniem jest przekształcenie SPZOZ w spółkę prawa handlowego 
poprzez jego likwidację. Organem załoŜycielskim dla nowo powstałego nzoz będzie spółka  
której jedynym udziałowcem będzie Powiat Rawski. Taka forma przekształcenia nie 
spowoduje dla mieszkańców Powiatu ograniczeń w dostępie do świadczeń zdrowotnych              
w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. 

Nowoutworzona placówka niepubliczna przejmie całość obecnie realizowanych przez 
SPZOZ usług zdrowotnych, zapewniając dalsze nieprzerwane ich udzielanie, bez 
ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości w ramach umów zawartych               
z NFZ. 
 Zarząd Powiatu Rawskiego stoi na stanowisku, Ŝe likwidacja SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej i jednoczesne utworzenie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej Sp. z o.o.  
umoŜliwi Powiatowi realizację ustawowego zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia 
zapewniając bezpieczeństwo zdrowotne społeczności lokalnej.  

Projekt niniejszej uchwały wymaga zaopiniowania przez: Wojewodę Łódzkiego, 
Sejmik Województwa Łódzkiego, Rady gmin z terenu Powiatu Rawskiego, Radę Społeczną 
działającą przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej, związki zawodowe i organizacje samorządowe lekarzy oraz pielęgniarek                  
i połoŜnych działające w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej, reprezentatywne organizacje związkowe działające na terenie Powiatu 
Rawskiego (art.19 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych Dz.U. Nr 
79,poz.854 ze zmianami ) – reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku 
o Trójstronnej, a takŜe Komisję Zdrowia Rady Powiatu Rawskiego. 
         


