projekt

UCHWAŁA NR
/
/ 2019
RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO
z dnia 27 listopada 2019 roku.
w sprawie: zatwierdzenia Programu naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r. poz. 2190 ze zm.)
Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się Program naprawczy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, stanowiący
załącznik Nr 1 do uchwały z uwagami określonymi w Arkuszu oceny stanowiącym załącznik Nr 2
do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

______________________
/ Małgorzata Osuch /

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
/
/ 2019
RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO
z dnia 27 listopada 2019 roku
w sprawie: zatwierdzenia Programu naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.
Zgodnie z art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2190 ze zm.), jeżeli w sprawozdaniu finansowym wystąpiła strata netto, kierownik
samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w terminie 3 miesięcy od upływu terminu
do zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządza program naprawczy z uwzględnieniem
raportu, o którym mowa w art. 53a ust. 1 w/w ustawy, na okres nie dłuższy niż 3 lata i przedstawia
go podmiotowi tworzącemu, tj. Radzie Powiatu Wągrowieckiego w celu zatwierdzenia.
Przedłożony w terminie dnia 31 maja 2019 r., Raport, wraz z prognozą ZOZ w Wągrowcu
o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2018 r. wykazał stratę w wysokości - 2.942.584 zł.
Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu wykonując wymagania wynikające z w/w.
ustawy, sporządził i przedłożył w terminie dnia 30 września br. Program naprawczy na lata 20192021. Ponieważ ustawa nie określa zakresu współpracy ZOZ z podmiotem tworzącym, Zarząd
Powiatu dokonał oceny programu naprawczego na podstawie własnego Arkusza oceny. Analizie
i ocenie poddano szczególnie poprawę sytuacji ekonomiczno-finansowej, proponowane zmiany
organizacyjne oraz warunki konieczne do świadczenia usług leczniczych. Stawiane w obecnym
czasie warunki funkcjonowania dla jednostek ochrony zdrowia w Polsce, nie są zaspokajane przez
jej właściwe finansowanie.

Biorąc pod uwagę nadrzędny interes zdrowia i życia pacjentów,

zatwierdza się przedłożony Programu naprawczy 2019-2021 tylko w ograniczonym zakresie,
a szczegółową ocenę zawarto w Arkuszu oceny. Pozwala to na funkcjonowanie ZOZ i świadczenie
usług na rzecz pacjentów oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie prowadzonej
działalności. Umożliwia dyrektorowi ZOZ

wdrożenie zaproponowanych zmian, które zostały

ocenione pozytywnie i dostosowanie do wymagań.
W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego
______________________
/ Małgorzata Osuch /

