
                                 
UCHWAŁA NR 250/45/07

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 11 grudnia  2007 r.

w  sprawie  wniesienia  pod  obrady  Rady  Powiatu  w  Sierpcu  projektu
uchwały  dotyczącej  przyjęcia  Sprawozdania  o  przychodach,  kosztach
i  wyniku  finansowym  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za II kwartał 2007 roku.

Na  podstawie  art.  32  ust.  2  pkt  1  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) -
Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Po  dokonaniu  analizy  Sprawozdania  SPZZOZ  w  Sierpcu  o  przychodach,
kosztach i wyniku finansowym za II kwartał 2007 roku – wnieść pod obrady
Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania
o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za II kwartał 2007 roku.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:
1. Sławomir Fułek – przewodniczący        ........................................
2. Andrzej Twardowski – członek             ........................................
3. Szczepan Jamiołkowski – członek         ........................................
4. Paweł Kaźmierczak – członek                ........................................
5. Adam Pijankowski – członek                 ........................................

                                                                                                                         



 Projekt

UCHWAŁA NR ......../......./07
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia  ......................... 2007 r.

w  sprawie  przyjęcia  Sprawozdania  o  przychodach,  kosztach  i  wyniku
finansowym  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Zakładów  Opieki
Zdrowotnej w Sierpcu za II kwartał 2007 roku.

Na podstawie art. 67 ust. 1, 2, 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.
o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) i § 6 ust. 1
pkt  1  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  18  listopada  1999  r.  w
sprawie  szczegółowych  zasad  sprawowania  nadzoru  nad  samodzielnymi
publicznymi  zakładami  opieki  zdrowotnej  i  nad  jednostkami  transportu
sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097) - Rada Powiatu w Sierpcu uchwala, co
następuje:

§ 1.

Przyjąć  Sprawozdanie  o  przychodach,  kosztach  i  wyniku  finansowym
Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej
w Sierpcu za II kwartał 2007 roku, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie projektu
UCHWAŁY NR ......../......../07

RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia ............................ 2007 r.

w sprawie  przyjęcia  Sprawozdania  o  przychodach,  kosztach  i  wyniku
finansowym  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Zakładów  Opieki
Zdrowotnej w Sierpcu za II kwartał 2007 roku.

Zgodnie z treścią art. 67 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach
opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) „Nadzór nad zakładami
opieki zdrowotnej sprawuje podmiot, który utworzył zakład”. Tego rodzaju
stwierdzenie wskazuje na kompetencje Rady Powiatu (ze względu na treść
art.  36  cytowanej  ustawy,  w związku  z  art.  12  pkt  8  lit.  i  ustawy z  dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1592 z późn. zm.).
Organ założycielski zakładu opieki zdrowotnej pełni nadzór nad gospodarką
finansową podległej  jednostki  oraz  jej  działalnością  m.in.  poprzez  analizę
kwartalnych  sprawozdań  o  przychodach,  kosztach  i  wyniku  finansowym
jednostki  -  §  6  ust.  1  pkt  1  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia
18  listopada  1999  roku  w  sprawie  szczegółowych  zasad  sprawowania
nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad
jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097). 
W dniu 21 listopada 2007 r. Rada Społeczna SPZZOZ w Sierpcu pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowe sprawozdanie.




