
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/680/2018 

RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU 

z dnia 22 marca 2018 r. 

zmieniająca Statut Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II  w Elblągu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

z 2017 r. poz. 1875; poz. 2232; z 2018 r. poz.130) i art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej  (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.160; poz. 138) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Statucie Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu, którego tekst jednolity stanowi załącznik 

do Obwieszczenia Nr 70/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 listopada 2017 r., opublikowanego 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 5 grudnia 2017 r. pod poz. Nr 4846, 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

„Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, zwany dalej „Szpitalem” działa na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.) 

oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy; 

2. Uchwały Nr XVII/336/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie 

połączenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu z Elbląskim Szpitalem Specjalistycznym z Przychodnią 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Elblągu; 

3. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.); 

4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.); 

5. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.); 

6. innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; 

7. niniejszego Statutu.”. 

2. w § 7 ust. 5 skreśla się pkt  9), 11), 13) oraz pkt 15) lit. s 

3. § 7 ust. 5 pkt 16) otrzymuje nowe brzmienie: 

„inne komórki organizacyjne działalności medycznej, w tym: 

a) gabinety diagnostyczno-zabiegowe; 

b) gabinet promocji zdrowia”. 
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4. § 22 otrzymuje nowe brzmienie: 

„1. Szpital sam decyduje o podziale zysku po uzyskaniu opinii Rady Społecznej. 

2. Szpital pokrywa we własnym zakresie stratę netto. 

3. Jeżeli strata netto nie może być pokryta w sposób określony w ust. 2 Rada Miejska w Elblągu 

zgodnie z art. 59 ustawy o działalności leczniczej jest obowiązana w terminie: 

1) 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego             

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu w kwocie, 

jaka nie może być pokryta zgodnie z ust. 2, jednak nie wyższej niż suma straty netto i kosztów 

amortyzacji albo 

2) 12 miesięcy od upływu terminu określonego w pkt 1 podjąć uchwałę o likwidacji samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

- jeżeli strata netto za rok obrotowy nie może być pokryta w sposób określony w ust. 2 oraz 

po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość ujemną. 

4. Strata netto i koszty amortyzacji, o których mowa w ust. 3, dotyczą roku obrotowego objętego 

sprawozdaniem finansowym. 

5. Uchwała Rady Miejskiej w Elblągu o likwidacji Szpitala, w rozumieniu ust. 3 pkt 2 stanowi 

podstawę do wykreślenia Szpitala z Krajowego Rejestru Sądowego z dniem zakończenia likwidacji. 

6. Zobowiązania i należności szpitala po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami 

Gminy Miasto Elbląg. 

7. Jeżeli w sprawozdaniu finansowym wystąpiła strata netto, kierownik samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego, sporządza program naprawczy, z uwzględnieniem raportu, o którym mowa w art. 53a 

ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, na okres nie dłuższy niż 3 lata i przedstawia go Radzie Miejskiej 

w Elblągu w celu zatwierdzenia.”. 

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  

Województwa  Warmińsko-Mazurskiego.  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu 

Marek Pruszak 
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