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Uchwala Nr 199/V/2021
Zarzqdu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 18 maja 2021r.

o przygotowaniu projektu uchwaly Rady Powiatu Nowotarskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 c,zeouca 1998r. o samozqdzie
powiatowym (tj. Dz. U. z 2Q20r. poz.920) Zazqd Powialu Nowotarskiego postanawia:

sl
i

skierowa6 na sesjq Rady Powiatu Nowotarskiego projekt uchwaly Rady
Powiatu Nowotarskiego w sprawie oceny raportu o sytuacji ekonomiczno- finansowej Podhalariskiego Szpitala Speclalistycznego im. Jana Pawla ll w Nowym Targu za rok 2O20.

Pzygotowac

s2
Wykonanie uchwaly zleca sig Staroscie Nowotarskiemu

s3
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjqcia.
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r.

sllurcji ekonomiczno-tinlnsowej Podhele6skiego Szpltsl, specjelisqcznego im.
J.nr Prtr l. ll n Nor'ym Trrgu

Na podsuwie an. 12pkt ll usta*y z dnia 05 czerwca 1998r. o samorz4dzie powiatov.,ym (Dz.U. 22020t.
poz.920\ w zwiqzku z afl. 53a ust.4 usta*y z dnia l5 kwietnra 201 I r. o dzialalno$ci lcczniczej (Dz.U. z 2021 r.
poz

?

I I ), uchwala sig. co nastgpuje:

$l.Rada Powiatu Nowotarskiego - podmiot tworz{cy. ocenia.............................. sltuacjq ekonomiczlo finansow4 Podhalanskiego Szpitala Specjalistyczrego im. Jana Pawla ll w No$ym Targu, na podstawie
przedstawionego raportu sunowiqcego zalaczrik do niniejszej Uchwaly.
$ 2, Rapon o sytusji ekonomicmo finansowej Podhalariskiego Szpiala Specjalistycznego

im. Jana Pawla Il

w Nowym Targu zawiera:
I

) analiz4 synucji ekonomiczno-finanowej za poprzedni rok obrotowy

2) prognozg synracji ekonomicmo-finansowej na kolejne trzy lala obrotowe wraz z opisem prz,vjftych zalozefi

l)

informacjg o istotnych zdarzaniach majqcych wptyw na sytuacjg ekonomiczro-finansorvq
$ 3. Uchwala wchodzi

$

zr-cie z dniem podpisania.

Przewodnic z4cy Rady Powiatu

Nowotarskiego
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