
Uchwała nr MAV.Ul.^^/2021
Rad^Powiatu Łowickiego

z dnia ...'^...^.SM^^..... 2021 roku

zmieniająca uchwałę nr XXVI/193/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 lipca 2020 roku
w sprawie pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

za rok 2019 przez Powiat Łowicki

/^>.

,^

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r. póz. 920 oraz z 2021 r. póz. 1038) w związku z art. 59 ust. 2 pkt l ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. póz. 711), art. 53 ust. 3 ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. póz. 217) oraz § 3 ust. 4 Rozporządzenie
Ministra Finansów z dnia 3 l marca 2020 roku w sprawie określenia innych terminów wypełnienia
obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia
i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub infonnacji (Dz. U. z 2020 r.
póz. 570 i 1667 oraz z 2021 r. póz. 572) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ l. W uchwale nr XXVI/193/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 lipca 2020 roku
w sprawie pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2019 przez
Powiat Łowicki, zmienionej uchwałami Rady Powiali Łowickiego nr XXVB[I/209/2020 z dnia
30 września 2020 roku, nr XXXHI/250/2021 z dnia 31 marca 2021 rokuoraznrXXXV/257/2021 zdnia
26 maja 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

l) § l ust. l otrzymuje brzmienie:
„l. Pokrywa się stratę fmmsową netto Zespohi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2019
w kwocie 814.274,19 zł. (słownie: osiemset czternaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt
cztery 19/100 zł.) ze środków budżetu powiatu łowickiego";

2) w § l ust. 2 pkt 2 skreśla się.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiafti Łowickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADANIENIE

Zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2019 r. (sygn. akt. K 4/17),
zasadne jest dokonanie zmiany Uchwały nr XXVI/193/2020 Rady Powiafai Łowickiego z dnia 29 lipca
2020 roku w sprawie pokrycia straty fmansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok
2019 przez Powiat Łowicki.


