
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/265/2017 

RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego  

Pogotowia Ratunkowego w Krośnie 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1868) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1638 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Statucie Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie, stanowiącym załącznik 

do uchwały nr XVI/124/2016 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie Statutu 

Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 1581), 

zmienionej uchwałą nr XVIII/134/2016 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie 

statutu  Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 

poz. 2453) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 1 pkt 1 – 4 otrzymują brzmienie: 

„1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.), 

zwanej dalej „ustawą” i przepisów wydanych na jej podstawie, 

2) ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1868 ze zm.) i przepisów wydanych na jej podstawie, 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.), 

4) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1318 ze zm.)”; 

2) w § 10 pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

„14) Zakład leczniczy „Pogotowie Ratunkowe w Krośnie”.”; 

3) § 11 otrzymuje brzmienie: 

„Schemat organizacyjny SPPR w Krośnie stanowi załącznik nr l do niniejszego Statutu, 

a wykaz komórek organizacyjnych Zakładu leczniczego Pogotowie Ratunkowe w Krośnie 

stanowi załącznik nr 2 do Statutu.”; 

4) w § 28 po ust. 2 dodaje się ust. 3 – 5 w brzmieniu: 

„3. W terminie do dnia 31 maja każdego roku Dyrektor SPPR sporządza i przekazuje Podmiotowi 

Tworzącemu raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPPR. 
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4. Raport, o którym mowa w ust. 3, jest przygotowywany na podstawie sprawozdania finansowego 

za poprzedni rok obrotowy i zawiera w szczególności analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 

poprzedni rok obrotowy, prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz 

z opisem przyjętych założeń oraz informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację 

ekonomiczno-finansową SPPR. 

5. Podmiot Tworzący dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej SPPR na podstawie raportu, 

o którym mowa w ust. 3.”; 

5) w § 32 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) na pokrycie straty netto, o której mowa w art. 59 ust. 2 pkt 1 ustawy.”; 

6) w § 34 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) kwoty środków pieniężnych przekazane na pokrycie straty netto, o której mowa 

w art. 59 ust. 2 pkt. 1 ustawy,”; 

7) § 35 otrzymuje brzmienie: 

„§ 35. 1. SPPR jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej decyduje sam o podziale zysku, 

a także we własnym zakresie pokrywa stratę netto w sposób określony w art. 57 ust. 2 pkt 1 ustawy 

z zastrzeżeniem art. 59 ust. 2 ustawy. 

2. Jeżeli w sprawozdaniu finansowym wystąpiła strata netto Dyrektor SPPR, w terminie 3 miesięcy 

od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sporządza program naprawczy, 

z uwzględnieniem raportu, o którym mowa w art. 28 ust. 3, na okres nie dłuższy niż 3 lata, i przedstawia 

go Podmiotowi Tworzącemu w celu zatwierdzenia.”; 

8) załącznik nr 1 do Statutu SPPR w Krośnie otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej 

uchwały; 

9) załącznik nr 2 do Statutu SPPR w Krośnie otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 
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