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Uchwała Nr .................... 

Rady Miejskiej w Jaworznie 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Jaworznie za 2021 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1 pkt 6, art. 59 ust. 2 pkt 1, art. 83 pkt 2 ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. 
zm.) 

Rada Miejska w Jaworznie 
uchwala, co następuje: 

§ 1  

Postanawia się pokryć stratę netto (suma straty netto i kosztów amortyzacji) Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Jaworznie 
za 2021 r. w kwocie 276 644,41 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset 
czterdzieści cztery złote 41/100). 

§ 2  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna. 

§ 3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

   
Prezydent Miasta Jaworzna 

 
 

Paweł Silbert 
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Uzasadnienie 

W 2021 roku Zakład poniósł stratę netto w wysokości 429 195,43 zł. Na powstanie straty miały wpływ: 

- brak pełnego finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia zrealizowanych świadczeń 
zdrowotnych, 

- obniżenie ilościowe kontraktu w porównaniu do poprzednich okresów, 

- koszt amortyzacji naliczonej od środków trwałych. 

Strata netto po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość ujemną i wynosi 276 644,41 zł. 

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o działalności leczniczej, podmiot tworzący może pokryć stratę 
netto za rok obrotowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w kwocie jaka nie może 
zostać pokryta z funduszu zakładu, jednak nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji. 

Dyrektor Zakładu pismem znak: ZPO/A.II/30/103/22 z dnia 6 maja 2022 r. zwrócił się z wnioskiem 
o pokrycie straty jednostki za 2021 r. Jednostka nie ma możliwości pokrycia straty we własnym 
zakresie, ze względu na brak funduszu zakładu.  

Podkreślić należy, że dalsze istnienie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Jaworznie jest uzasadnione jego celami i zadaniami, 
do których realizacji został utworzony. Inne podmioty lecznicze na terenie miasta nie byłyby w stanie 
przejąć zadań jednostki. 

 

Jaworzno, 30 maja 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: Naczelnik Wydziału Zdrowia - Małgorzata Helbin - Więcek 
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