
UCHWAI,A NR 13412015

Zarz4dt Powiatu Rawskiego

z 29 grudnia 2015 roku

w sprawie umar:zania nale2noSci pienig2nych od Samodzielnego Publicznego Zaklac}u

Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej na kwotg 1.222.22'.2'00 zl

z tytulu poiyczki udzielonej przez Powiat Rawski

Na podstawie art. 32 ust.l i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samotz4dzie

powiatowym (Dz. U.2 2015 r. poz. 1445)oraz$3ust.1 pkt5 i  S 7ust.1 pkt 3 Uchwaly

nr XLY 123312010 l{ady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 wrzeSnia 2010

r. w sprawie szczeg6lov'rych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkladania na raty splaty

nale2noSci pienigznych, maj4cych charakter cywilnoprawny, przypadal4cyc.h Powiatowi lub

jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej

(Dz. U. Wojew6dztwa L6dzkiego Nr 362 po2.3334) Zarz4d Powiatu Rawsldego uchwala, co

nastgpuje:

$ 1. Dokonuje sig umorzenia naleznoSci pienigznych od Samodzielnego Publicznego

Zaldadu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej rv stosunku do PowiaLtu Rawskiego na

kwotg 1.222.222,00 zl (slownie: jeden milion dwieScie dwadzie6cia dwa tysi4ce dwieicie

dwadziescia dwa zlote) z tliu\u poZyczki udzielonej przez Powiat Rawski.

$ 2. Wykonanie Uchwaly powierza sig StaroScie Rawskiemu.

Zarz4d Powiatu:

J6zef Matysiak

Marian Krzyczkorvski

Tadeusz Damaz

Jarosiaw Kobierski

Marek Sekuter



ObjaSnienia

do Uchwaly Zarz4du Powiatu Rawskiego nr 13412015

z dnia 29 grudnia 2015 roku

Zgodnie z $ 7 ust.l pkt 3 Uchwaly Nr XLY 123312010 Rady Powiatu Rawskiego
w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 wrzeSnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania,
odraczania lub rozkladania na raty splaty nale2nodci pienigznych, maj4cych charakter
cywilnoprawny, przypadaj4cych Powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym oraz
wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej do umorzenia nale2noS6 od Samodzielnego
Publicznego Zakla&t Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej uprawniony jest Zarz4d
Powiatu Rawskiego. Nale2no3i w wysoko3ci 1.222.222,00 zl., pnypadaj4ca Powiatowr
Rawskiemu, powstala z t).tulu udzielonej przez Powiat Rawski poZyczki.

Powodem umorzenia nale2noSci jest trudna sltuacja finansowa SPZOZ w Rawie
Mazowieckiej, uniemozliwiaj4ca mu splatg powstalego z tego tltulu zobowi4zania w oparclu
o Srodki finansowe, kt6rymi dysponuje. W wyniku przeprowadzonej reorganizacji, z dniem
01.01.2014 roku zakres dzialalno6ci SPZOZ w Rawie Mazowieckiej zostal znacznre
ograniczony, w konsekwencji czego przychody miesigczne Zakladu ulegly r6wnie2 znacznemu
zmniejszeniu.

W zwi4zkr: z zaistnial4 sytuacjq splata przez SPZOZ zobowiagania wobec Powiatu Rawskiego
staje sig nienroZliwa. Natomiast Sci4gnigcie wierzytelno6ci zagtaza waznym interesom
dluznika, a w szczeg6lno(ci jego dalszemu funkcjonowaniu i Swiadczeniu uslug zdrowotnych
dla mieszkaric6w Powiatu Rawskieso.
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