
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                               UCHWAŁA NR XXXII/295/21 

                                               RADY POWIATU STRZELECKIEGO 

                                                     z dnia 28 lipca 2021 roku 

 

w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat 

Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) w związku z  art. 53a  ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 711) Rada Powiatu Strzeleckiego 

uchwala, co następuje:    

 

§ 1. 1 . Na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej sporządzonego na 

podstawie sprawozdania finansowego za rok 2020, zawierającego analizę sytuacji 

ekonomiczno – finansowej za ten rok, prognozę sytuacji ekonomiczno – finansowej na lata 

2021 – 2023 wraz z opisem przyjętych założeń oraz informację o istotnych  zdarzeniach 

mających wpływ na tę sytuację i przekazanego zgodnie z przepisem art. 53a ustawy z dnia  

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej przez Kierownika samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Strzelecki – 

Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich, po dokonaniu na 

podstawie wskaźników ekonomiczno – finansowych analizy sytuacji ekonomiczno – 

finansowej Szpitala za rok 2020 oraz jej prognozy na lata 2021 – 2023 Rada Powiatu 

Strzeleckiego stwierdza, że sytuacja ekonomiczno – finansowa Szpitala zarówno  

w porównaniu do wykonania w roku ubiegłym, jak i w perspektywie  na kolejne trzy lata 

uległa pogorszeniu, co przedstawiają przypisane ww. wskaźnikom następujące punktowe 

oceny: 

według faktycznego wykonania 

w roku 2019 – 30 pkt, tj. 42,86% łącznej maksymalnej do uzyskania  wartości punktów 

w roku 2020 – 26 pkt, tj. 37,14% łącznej maksymalnej do uzyskania  wartości punktów 

według prognozy sytuacji ekonomiczno – finansowej na kolejne 3 lata obrotowe 

wg raportu za rok  2019  :                                                                        

r. 2020 -28 pkt                            

r. 2021 -36 pkt    

r. 2022  -45 pkt             

r. 2023  - x  

wg raportu za rok  2020: 

r. 2020 -x                           

r. 2021 - 34 pkt    

r. 2022  -34 pkt             

r. 2023  -34 pkt         

 

                    1 



2.Sytuacja ekonomiczno – finansowa Szpitala wymaga zdecydowanego przestrzegania  

w prowadzeniu gospodarki finansowej przez Kierownika Szpitala zasady dostosowywania 

kosztów jego działalności do poziomu osiąganych przychodów. 

3.Raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej Szpitala Powiatowego im. Prałata  

J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich stanowi Załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2.Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego oraz Dyrektorowi 

Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich. 

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

        

 

 

        Przewodniczący Rady  

             Stefan Szłapa 
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