
UCHWAŁA NR 89/XII/11 
 

RADY POWIATU W OTWOCKU 
z dnia 27 października 2011 r. 

 
w sprawie wyraŜenia zgody na przekształcenie  

Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku  
w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 

 
 

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit.i, g, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku,      
o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz 
art. 70 i 72 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, 
poz. 654 z poźn. zm.) uchwala się, co następuje. 
 

§ 1. WyraŜa się zgodę na przekształcenie Zespołu Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Otwocku, dla którego powiat otwocki jest podmiotem tworzącym spółkę          
z ograniczoną odpowiedzialnością.  
 

§ 2. Na podstawie sprawozdania finansowego ZP ZOZ za rok 2010 ustala się 
wysokość wskaźnika zadłuŜenia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej               
w Otwocku na: 0,920601. 
 

§ 3. 1. WyraŜa się zgodę na przejęcie przez powiat otwocki w terminie do dnia                  
31 marca 2012 roku zobowiązań publicznoprawnych oraz cywilnoprawnych ZP ZOZ do 
takiej wysokości, aby wskaźnik zadłuŜenia dla spółki powstałej z przekształcenia ZP ZOZ 
wyniósł nie więcej niŜ 0,5. 

 
2. Ustala się maksymalną wartość zobowiązań ZP ZOZ podlegających przejęciu przez 

powiat otwocki na kwotę 20.556.036,53 złotych. 
 

§ 4. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu, aby w terminie do dnia 31 marca 2012 roku 
podjął wszelkie czynności niezbędne do przygotowania przekształcenia ZP ZOZ w spółkę                          
z ograniczoną odpowiedzialnością na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia         
15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, a w szczególności do: 

1) przedstawienia Radzie Powiatu w terminie do dnia 31 marca 2012 roku pełnej listy 
zobowiązań ZP ZOZ podlegających przejęciu zgodnie z § 3 ust. 1 zawierającej               
w szczególności zobowiązania wskazane w załączniku do niniejszej uchwały; 

2) zlecenia przeprowadzenia jednorazowej wyceny nieruchomości będących                    
w posiadaniu ZP ZOZ; 

3) przygotowania zasad utworzenia i wyposaŜenia spółki powstałej z przekształcenia     
ZP ZOZ w tym wniesienia wkładów; 

4) uzyskania opinii Rady Społecznej ZP ZOZ w sprawach związanych                              
z   przekształceniem ZP ZOZ. 

 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 
§ 6. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie           

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Otwocku. 

 
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
Przewodniczący Rady 

Tomasz Atłowski 



 
Uzasadnienie 

 
 
 Ze sprawozdania finansowego za rok 2010 wynika, Ŝe ZP ZOZ w Otwocku osiągnął 
ujemny wynik finansowy wynoszący 4.224.093,92 zł.   

Zgodnie z art. 59  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 
Nr 112, poz. 654 z poźn. zm.) w sytuacji gdy ZP ZOZ osiąga wynik finansowy ujemny, 
podmiot tworzący zakład, moŜe w terminie trzech miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego ZP ZOZ, pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy.        
W przypadku niepokrycia ujemnego wyniku finansowego podmiot tworzący musi w terminie 
dwunastu miesięcy podjąć decyzję o zmianie formy organizacyjno-prawnej, albo o likwidacji 
ZP ZOZ. 

Mając powyŜsze na uwadze wnosimy o przekształcenie ZP ZOZ w Otwocku w spółkę 
z ograniczoną odpowiedzialnością - jednoosobową spółkę Skarbu Powiatu. 

Podjęcie przedmiotowej uchwały niezbędne jest z uwagi na konieczność ujęcia 
zobowiązań ZP ZOZ w projekcie budŜetu powiatu na 2012 rok. 

Jednocześnie naleŜy podkreślić, Ŝe podejmując uchwałę mamy moŜliwość uzyskania 
dotacji celowej z budŜetu Państwa z przeznaczeniem na: 

1) wycenę majątku ZP ZOZ; 
2) umorzenie wierzytelności lub odsetek; 
3) pokrycie części zobowiązań wynikających z umów cywilno-prawnych itp. 

Dotacja według wstępnych szacunków moŜe wynieść ok. 10 mln zł. 
 W związku z ograniczoną pulą środków w budŜecie Państwa na ten cel, konieczne jest 
niezwłoczne podjęcie uchwały i przystąpienie do procedury przekształcania ZP ZOZ              
w Otwocku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - jednoosobową  spółkę Skarbu 
Powiatu. 

Załącznik zawiera znane na dzień 31.12.2010 r. zobowiązania ZP ZOZ podlegające 
przejęciu przez Powiat Otwocki od ZP ZOZ w ramach przekształcenia ZP ZOZ w spółkę 
powiatu z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 
Przewodniczący Rady 

Tomasz Atłowski 


