
Uchwała a r ..... t.T.?.V,/2018 
Radv powiatu Łowickiego 

z dnia 2018 roka

iv w o1/2018

w sprawie pokrycia straty netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Na podstawie art 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2018 r. poz, 995, 1000, 1349 i 1432), w związku z art. 59 ust 2 pkt. 1 ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 138, 650, 1128, 1375, 
1532, 1693 i 1669) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przekazuje się ze środków budżetu Powiatu Łowickiego kwotę 232 546,98 zł (słownie: dwieście 
trzydzieści dwa tysiące pięćset czterdzieści sześć złotych 98/100) na pokrycie straty netto ujętej 
w sprawozdaniu finansowym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok obrotowy 2017.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

E rzyszto f Górski

Łd-M-1619



UZASADANEENEE

Sprawozdanie finansowe ZOZ w Łowiczu za 2017 rok, zatwierdzone Uchwałą nr L/302/2018 
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2017 rok, wykazało stratę netto w kwocie 
232 546,98 zł. ZOZ w Łowiczu nie posiada środków na pokrycie straty netto z funduszu zakładu 
zgodnie z przepisem art. 57 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 
Zgodnie z art. 59 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia o działalności leczniczej podmiot tworzący 
jest obowiązany w terminie 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokryć stratę netto za rok 
obrotowy tego zakładu w kwocie, jaka nie może być pokryta zgodnie z ust. 1, jednak nie wyższej niż 
suma straty netto i kosztów amortyzacji. W myśl art. 57 ust. 1 pkt. 3 ustawy kwoty środków 
pieniężnych przekazane na pokrycie straty netto zwiększają fundusz Samodzielnego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej.


