
projekt

UCHWAŁA NR ......../........../2021
RADY POWIATU W KIELCACH 

z dnia....................................  2021 r.

w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Świętokrzyskiego Centrum Matki 
i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach na lata 2021 - 2023.

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 z późn. zm.) w związku z art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 711 z późn. zm.) uchwala się, co

następuje:

§1
1. Rada Powiatu w Kielcach zatwierdza program naprawczy Świętokrzyskiego 

Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach na lata 2021 -

2023, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i zobowiązuje Dyrektora do 

jego wdrożenia.

2. Zobowiązuje się Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka Szpital 

Specjalistyczny w Kielcach do raportowania procesu realizacji programu 

naprawczego poprzez składanie Zarządowi Powiatu w Kielcach półrocznych 

sprawozdań (do dnia 30 czerwca i 31 grudnia) w okresie jego realizacji według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2
_jWykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kielcach i Dyrektorowi 

yiętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach.

Głów

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marta Kumor Przewodniczący Rady

CZŁON NARZĄDU Jacek Kuzia

Dyrektor

Dominik Kąsek
Oó 40 Mir

Shffaji Bąk



UZASADNIENIE
do projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie zatwierdzenia programu 
naprawczego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach 
na lata 2021 - 2023.

Zgodnie z art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej jeżeli 

w sprawozdaniu finansowym wystąpiła strata netto dyrektor sp zoz, w terminie do 3 miesięcy 

od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sporządza program naprawczy, 

z uwzględnieniem raportu, o którym mowa w art. 53a ust. 1, na okres nie dłuższy niż 3 lata 

i przedstawia go podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia. Podmiot tworzący 

zatwierdzając program naprawczy akceptuje go i zobowiązuje dyrektora podmiotu leczniczego 

do jego wdrożenia.

W dniu 30 września 2021 r. Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Matki 

i Noworodka w Kielcach złożył w Starostwie Powiatowym w Kielcach sporządzony program 

naprawczy Centrum w celu zatwierdzenia go przez Radę Powiatu w Kielcach. Zatwierdzając 

program naprawczy ŚCMiN - Sz.S w Kielcach Rada Powiatu w Kielcach jednocześnie 

zobowiązuje Dyrektora Centrum do jego wdrożenia oraz do składania Zarządowi Powiatu 

w Kielcach półrocznych sprawozdań z jego realizacji.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Kielcach przygotował niniejszy projekt 

uchwały Rady Powiatu w Kielcach i wnosi ojej przyjęcie.

Kielce, 2021 - 10-06

Dyrektor
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
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Dominika Kąsek


