
UCHWAŁA NR 4/2/06
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia  7 grudnia  2006 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
dotyczącej  określenia  zasad  zbywania,  oddawania  w  dzierżawę,  najem,
użytkowanie  oraz  użyczenie  aktywów  trwałych  Samodzielnego  Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu. 

Na  podstawie  art.  32  ust.  2  pkt  1  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) - Zarząd
Powiatu w Sierpcu postanawia, co następuje:

§ 1.

Wnieść pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały w sprawie określenia
zasad  zbywania,  oddawania  w  dzierżawę,  najem,  użytkowanie  oraz  użyczenie
aktywów  trwałych  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Zakładów  Opieki
Zdrowotnej w Sierpcu. 

§ 2.

Uchylić uchwałę Nr 1083/127/06 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 października
2006 r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
dotyczącej określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie
oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.  

    § 3.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

     § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

Przewodniczący – Sławomir Fułek ...........................................
Członek – Andrzej Twardowski ...........................................
Członek – Szczepan Jamiołkowski ...........................................
Członek – Paweł Kaźmierczak ...........................................
Członek – Adam Pijankowski           ........................................... 



           
UCHWAŁA NR ......./......./06

RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia  ....................  2006 r.

w  sprawie  określenia  zasad  zbywania,  oddawania  w  dzierżawę,  najem,
użytkowanie  oraz  użyczenie  aktywów  trwałych  Samodzielnego  Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu. 

Na podstawie art. 12  pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.
o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.)- Rada  Powiatu w Sierpcu
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa  zasady  zbywania,  oddawania  w  dzierżawę,  najem,  użytkowanie  oraz
użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Sierpcu wyszczególnione w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.

Uchyla się uchwałę Nr 94/XVII/2000 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 kwietnia
2000 r. w sprawie przyjęcia zasad zbywania, wydzierżawiania oraz wynajmowania
majątku  trwałego   Samodzielnego  Publicznego   Zakładu  Opieki  Zdrowotnej
w Sierpcu.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu.

        
 § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr ......./......./06 
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia ................... 2006 r.

Zasady zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie
aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki

Zdrowotnej w Sierpcu

Zbywanie,  oddawanie  w dzierżawę,  najem, użytkowanie  oraz użyczenie  aktywów
trwałych  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej
w  Sierpcu  następuje  zgodnie  z  niżej  wymienionymi  zasadami
z uwzględnieniem przepisów prawa, wynikających z odrębnych ustaw.

AKTYWA TRWAŁE NIERUCHOME

A. Zasady zbywania aktywów trwałych nieruchomych SPZZOZ w Sierpcu:

1. Zbycie aktywów trwałych nieruchomych, następuje po uprzednim uzyskaniu
zgody Rady Powiatu w Sierpcu, udzielonej na podstawie wniosku Dyrektora
SPZZOZ  zaakceptowanego  przez  Zarząd  Powiatu.  Zbywanie  następuje
zgodnie z zasadami określonymi odrębnymi ustawami.

B. Zasady oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie i użyczenie aktywów
     trwałych nieruchomych  SPZZOZ w Sierpcu:

1. Oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych
nieruchomych na okres:                                                
a) do trzech lat następuje na podstawie decyzji Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu,
b)  od  trzech  do  pięciu  lat  wymaga  zgody  Zarządu  Powiatu  w  Sierpcu,
udzielonej na podstawie wniosku Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu,
c) powyżej pięciu lat wymaga zgody Rady Powiatu w Sierpcu, udzielonej na
podstawie  wniosku  Dyrektora  SPZZOZ  zaakceptowanego  przez  Zarząd
Powiatu.



 II.  AKTYWA TRWAŁE RUCHOME

A. Zasady zbywania aktywów trwałych ruchomych SPZZOZ w Sierpcu:

1. Zbycie  aktywów  trwałych  ruchomych,  zamortyzowanych  następuje  na
podstawie decyzji Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu.

2. Zbycie aktywów trwałych ruchomych innych  niż określone w pkt. 1 następuje
po dokonaniu wyceny wartości na zasadach;
a)  o  wartości  do  5  tys.  zł  (słownie:  pięciu  tysięcy  złotych)  następuje  na
podstawie decyzji Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu,
b) o wartości od 5 tys. zł do 20 tys. zł (słownie: od pięciu tysięcy złotych do
dwudziestu  tysięcy  złotych)  wymaga  zgody  Zarządu  Powiatu  w  Sierpcu,
udzielonej na podstawie wniosku Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu,
c) o wartości powyżej 20 tys. zł (słownie: dwudziestu tysięcy złotych) wymaga
zgody Rady Powiatu w Sierpcu, udzielonej na podstawie wniosku Dyrektora
SPZZOZ w Sierpcu zaakceptowanego przez Zarząd Powiatu.

B. Zasady oddawania w dzierżawę,  najem, użytkowanie i użyczenie  aktywów
     trwałych ruchomych  SPZZOZ w Sierpcu:

1. Oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych
ruchomych na okres:                                                
a) do trzech lat następuje na podstawie decyzji Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu,
b)  od  trzech  do  dziesięciu  lat  wymaga  zgody  Zarządu  Powiatu  w Sierpcu,
udzielonej na podstawie wniosku Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu, 
c) powyżej dziesięciu lat wymaga zgody Rady Powiatu w Sierpcu, udzielonej
na podstawie wniosku Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu zaakceptowanego przez
Zarząd Powiatu.

III.Dyrektor  SPZZOZ  w  Sierpcu  sporządza  szczegółowy  wykaz  dokonanych
transakcji  objętych  jego  kompetencją  i  raz  do  roku  przy  sprawozdaniu  z
wykonania  budżetu oraz każdorazowo na żądanie,  przedkłada informację w
tym zakresie organom Powiatu Sierpeckiego.



Uzasadnienie projektu

UCHWAŁY NR .................
RADY POWIATU W SIERPCU

 z dnia ...............................

w  sprawie  określenia  zasad  zbywania,  oddawania  w  dzierżawę,  najem,
użytkowanie  oraz  użyczenie  aktywów  trwałych  Samodzielnego  Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu. 

W dniu 10 września 2006 r. wszedł w życie znowelizowany artykuł 53 ust. 2 ustawy
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408
z późn. zm.) Nałożył on na podmiot, który utworzył samodzielny publiczny zakład
opieki zdrowotnej obowiązek określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę,
najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych zakładu.

Zmiany w brzmieniu art. 53 ust 2 w/w ustawy polegają na:
1. zastąpieniu zwrotu "majątek trwały" zwrotem "aktywa trwałe"
2. rozszerzeniu zakresu zasad zbywania, wydzierżawiania i wynajmowania o

                 - oddawanie  w użytkowanie i użyczenie

Rada Powiatu  w Sierpcu – podmiot  który utworzyl  SPZZOZ w Sierpcu,  zgodnie
z  dotychczasową  treścią  cytowanego  artykułu  przyjęła  przedmiotowe  zasady
uchwałą Nr 94/XVII/2000 z dnia 29 kwietnia 2000 r. 
W  związku  z  wejściem  w  życie  wymienionych  zmian  zachodzi  konieczność
uchylenia  tejże  uchwały  i  podjęcia  aktualnej,  dostosowanej  do  obowiązującego
zapisu art. 53 ust. 2.  

     


