Uchwała nr
2019
Rady Powiatu Łowickiego
z dn ia..
. 2019 roku

w sprawie pokrycia straty finansowe] netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu .
za rok 2018 przez Powiat Łowicki

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511) 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. 2190 oraz z 2019 r. poz. 492, poz. 730 i poz. 959)
oraz art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351)
Rada Powiatu Łowickiego uchwała, co następuje:
§1.1. Pokrywa się stratę finansową netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2018
w kwocie 2.393.703,89 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzy
89/100 zł) ze środków budżetu powiatu łowickiego.
2. Kwota, o której mowa w ust, 1 zostanie przekazana Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
w sposób następujący:
1) do 31 grudnia 2019 r. w wysokości 1.000.000,00 zł,
2) do31 marca 2020 r.wwysokości 1:393.703,89 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADANIENIE
W sprawozdaniu finansowym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok obrotowy 2018,
zatwierdzonym przez Radę Powiatu Łowickiego Uchwałą nr ..
•- z dnia
wystąpiła strata netto w wysokości 2.393.703,89 zł. Sposób pokrywania straty netto samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej określa art 57 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia:2011 r.
o działalności leczniczej zgodnie, z którym fundusz zakładu zmniejsza się o stratę netto. Natomiast,
jeżeli strata netto za rok obrotowy nie może być pokryta z funduszu zakładu oraz po dodaniu kosztów
amortyzacji ma wartość ujemną wówczas, jak wynika z art. 59 ust. 2 pkt 1 i 2 powyższej ustawy,
podmiot tworzący ma obowiązek w terminie:
1) 9 miesięcy od upływu terminu 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
albo
2) 12 miesięcy od upływu terminu określonego w pkt 1 wydać rozporządzenie, zarządzenie
albo podjąć uchwałę o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu nie może pokryć straty netto za rok 2018 we własnym
zakresie, tj. z funduszu zakładu, ponadto po dodaniu kosztów amortyzacji strata w dalszym ciągu ma
wartość ujemną. W tej sytuacji decydując się na możliwość wskazaną w art. 59 ust. 2 pkt 1
(tj. pokrycie straty przed podmiot tworzący) konieczne jest podjęcie przez Radę Powiaty Łowickiego
uchwały o pokryciu części straty netto przez podmiot tworzący, jakim jest Powiat Łowicki,
w kwocie stanowiącej sumę straty netto i kosztów amortyzacji, tj. w kwocie 2.393.703,89 zł.
Pokrycie straty netto przez Powiat Łowicki nastąpi w dwóch terminach. Pierwsza część w kwocie
1.000.000,00 zł zostanie przekazana Zespołowi Opieki Zdrowotnej do 31 grudnia 2019 r.
a pozostała brakująca część w kwocie Ł393.703,89 zł zostanie przekazana do 31 marca 2020 r.
Mając na uwadze obowiązek nałożony przez ustawodawcę na podmioty tworzące w związku
z brakiem możliwości pokrycia ujemnego wyniku finansowego przez ZOZ w Łowiczu, przekazanie
środków z budżetu Powiatu Łowickiego na pokrycie części straty finansowej netto Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2018 jest działaniem zasadnym, zgodnym z przepisem art. 59 ust. 2
pkt 1 ustawy o działalności leczniczej, pozwalającym placówce zachować ciągłość działania.
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