
PROJEKT      

UCHWAŁA NR     /      /2021 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia        maja 2021 roku 
 

w sprawie: powołania Komisji doraźnej do dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na podstawie raportu 
 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.                

z 2020r. poz. 920) i § 47 Statutu Powiatu Wągrowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 

XVI/121/2012 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia 

Statutu Powiatu Wągrowieckiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019r. poz. 1423) w związku z art. 53a 

ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021r. poz. 711)                    

Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala, co następuje:   
 

§ 1. 1. Powołuje się Komisję w składzie: 

1) ………………………….. - Przewodniczący Komisji   

2) ………………………….. - Zastępca Przewodniczącego Komisji 

3) ………………………….. - Członek 

4) ………………………….. - Członek 

5) ………………………….. - Członek 

6) Alicja Żabska-Szymańska - Członek 

7) Wojciech Kotarba - Członek 
 

2. Upoważnia się osoby wchodzące w skład Komisji, o której mowa w ust. 1  do dokonania oceny 

sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na podstawie raportu                

o sytuacji ekonomiczno – finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu za 2020r.   

3. Komisja, o której mowa w ust. 1 zostaje powołana na czas przeprowadzenia oceny. 

4. Na sekretarza Komisji powołuje się Panią Alicję Żabską-Szymańską. 
 

§ 2. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu obejmuje: 

1) analizę formalną przedstawionego raportu, 

2) analizę wskaźnikową i punktową sytuacji finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej                         

w Wągrowcu za 2020 rok, 

3) prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata, 

4) ocenę ogólną.   

§ 3. Członkowie Komisji, o której mowa w § 1 ust. 1 dokonają oceny sytuacji ekonomiczno-

finansowej na podstawie raportu w dniach od 1 czerwca do 30 lipca 2021 roku. 

§ 4. 1. Komisja przedstawi Radzie Powiatu Wągrowieckiego ocenę sytuacji ekonomiczno-

finansowej na podstawie raportu w terminie do 31 lipca 2021 roku.     

2. W razie konieczności Komisja może korzystać z opinii i doradztwa specjalistów                              

w sprawach wymagających specjalnych kwalifikacji. 
 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego. 
 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                                

Przewodnicząca 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

______________________ 

/ Małgorzata Osuch / 

 



 

UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR      /      /2021 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia            maja 2021 roku 

 

 

w sprawie: powołania Komisji doraźnej do dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na podstawie raportu 

 

 

 Zgodnie z art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.                      

z 2021r., poz. 711) w terminie 2 miesięcy od dnia upływu terminu do sporządzenia rocznego 

sprawozdania finansowego kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

zobowiązany jest do sporządzenia i udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej raportu                         

o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ-u.  

 Raport ten powinien być przygotowany na podstawie sprawozdania finansowego za 

poprzedni rok obrotowy i zawierać w szczególności: analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej; 

prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych 

założeń; informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową 

SP ZOZ. 

 Podmiot tworzący czyli Rada Powiatu Wągrowieckiego dokonuje oceny sytuacji 

ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na podstawie powyższego 

raportu. 

W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 
Przewodnicząca 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

______________________ 

/ Małgorzata Osuch / 

 


