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UCHWAŁA NR XX/114/16
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 9 czerwca 2016 r.
w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie lub użyczania
aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, zm: Dz. U. z 2015, poz. 1890) oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity - Dz. U. z 2015, poz. 618, zm: Dz. U. z 2015 r. poz. 788, poz.
905, poz. 1640, poz. 1697, poz. 1844, poz. 1887, poz. 1918, poz. 1991), Rada Powiatu Włoszczowskiego
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa zasady zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie lub
użyczania aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.
§ 2. 1. Zbycie aktywów trwałych, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie może
nastąpić wyłącznie na zasadach określonych niniejszą uchwałą.
2. Czynności określone w ust.1 nie mogą ograniczać możliwości realizacji zadań statutowych Zespołu
Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie oraz wpływać negatywnie na jakość udzielania świadczeń zdrowotnych.
§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o aktywach trwałych należy przez to rozumieć: grunty, budynki, lokale,
w tym ich część, urządzenia techniczne, maszyny, środki transportu i inne środki trwałe.
§ 4. 1. Zbycie aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości, wymaga zgody Zarządu Powiatu, z
zastrzeżeniem ust. 2.
2. O zbyciu aktywów trwałych, których wartość księgowa netto nie przekracza 5 000 zł, decyduje Dyrektor
ZOZ we Włoszczowie.
3. Zbycie nieruchomości wymaga zgody Rady Powiatu Włoszczowskiego.
§ 5. 1. Zbycie nieruchomości następuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.).
2. Zbycie pozostałych aktywów trwałych następuje w drodze przetargu według zasad określonych przez
Dyrektora ZOZ we Włoszczowie, z uwzględnieniem zasad racjonalnej gospodarki i korzyści ekonomicznych
dla kierowanej jednostki.
§ 6. 1. Wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych na okres:
1) dłuższy niż 3 lata wymaga zgody Rady Powiatu Włoszczowskiego,
2) do 3 lat wymaga zgody Zarządu Powiatu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dyrektor ZOZ we Włoszczowie samodzielnie podejmuje decyzje o wydzierżawieniu, wynajęciu,
oddaniu w użytkowanie lub użyczeniu budynków lub lokali użytkowych lub ich części o łącznej powierzchni
do 30 m2, zaś gruntu o powierzchni do 50 m2
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§ 7. 1. Dyrektor ZOZ we Włoszczowie przedkłada odpowiednio Radzie Powiatu Włoszczowskiego lub
Zarządowi Powiatu wniosek o wyrażenie zgody na zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie
w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych wraz z uzasadnieniem oraz ze wskazaniem korzyści
ekonomicznych podjętej decyzji.
2. Wniosek o zbycie aktywów trwałych wymaga opinii Rady Społecznej ZOZ we Włoszczowie.
§ 8. 1. Wydzierżawienie, wynajęcie lub oddanie w użytkowanie aktywów trwałych następuje w drodze
przetargu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W uzasadnionych przypadkach właściwy organ Powiatu na pisemny wniosek Dyrektora ZOZ we
Włoszczowie, może wyrazić zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu.
3. Organizatorem przetargu jest Dyrektor ZOZ we Włoszczowie, który ustala formę przetargu oraz jego
warunki.
§ 9. Dyrektor ZOZ we Włoszczowie obowiązany jest corocznie, w terminie do dnia 31 marca każdego
roku, złożyć Zarządowi Powiatu sprawozdanie z zawartych umów zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia,
oddania w użytkowanie lub użyczenia aktywów trwałych w roku poprzednim wraz z określeniem wyniku
finansowego z tego tytułu.
§ 10. Do spraw wszczętych i niezakończonych do czasu wejścia w życie niniejszej uchwały, stosuje się
zasady określone w Uchwale Nr XVII/84/2000 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 sierpnia 2000 r. w
sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania i wynajmowania majątku trwałego oraz zakupu lub
przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.
§ 11. Traci moc Uchwała Nr XVII/84/2000 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 sierpnia 2000 r. w
sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania i wynajmowania majątku trwałego oraz zakupu lub
przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie wraz ze
zmianami wprowadzonymi następującymi uchwałami:
1) Nr XII/83/03 z dnia 11 grudnia 2003 r.,
2) Nr XVI/100/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
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