
UCHWAŁA . 2£& . ŚH .2020
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 9 października 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych ruchomych przez
Samodzielny Publiczny Zespól Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

Na podstawie art. 32 ust. l i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorządzie powiatowym (t.j. Dz.lL z 2020 r. póz. 920) oraz § 64 ust. l pkt l
1 § 77 ust. l Statutu Powiatu Sierpeckiego uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu
w Sierpcu Nr 22.IV.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maź. z 2019 r.
póz. 499) w związku § 4 ust. 3 Uchwały Nr 106.XVI.2019 Rady Powiatu
w Sierpcu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania,
wynajmowania, wydzierżawiania, oddawania w użytkowanie oraz użyczenie
aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Sierpcu (Dz. Urz. Woj. Maź. z 2019 r. póz. 15008) uchwala się, co
następuje:

§ 1.1. Wyraża się zgodę na zbycie aktywów trwałych ruchomych przez
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu ujętych
w poniższym wykazie:

L.p.

1

Nazwa urządzenia

Samochód Ford Mondeo nr rej. WSE-77YA

Ilość sztuk

1

Szacowana wartość

7000,00,- słownie:
siedem tysięcy złotych.

2. Wniosek Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu o wyrażenie zgody na zbycie
pojazdu, wraz z projektem umowy sprzedaży stanowią załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Turalski Mariusz - Przewodniczący

2. Ocicki Jarosław - członek

3. Cześnik Andrzej - członek

4. Krystek Sławomir - członek

5. Różański Kamil - członek
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POWIATU SiERPECKlEGO

Wniosek o wyrażenie zgody na zbycie pojazdu

SPZZOZ w Sierpcu zamierza przystąpić do zbycia samochodu Ford Mon

o nr rejestracyjnym WSE -77VA, Zgodnie z Uchwałą nr 106.XVI.2019 Rady Powiatu

w Sierpcu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania,

wynajmowania, wydzierżawiania, oddawania w użytkowanie oraz użyczenie

aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Sierpcu zbycie aktywów trwałych ruchomych, wymaga zgody Zarządu oraz opinii

Rady Społecznej,

Stan techniczny samochodu wymaga zbyt dużych nakładów finansowych by

było opłacalne dalsze jego użytkowanie przez SPZZOZ w Sierpcu (samochód

uszkodzony na skutek kolizji bez winy właściciela)

Szacunkowa wartość samochodu w obecnym stanie przekracza równowartość

5 000,00 złotych lecz nie przekracza 20 000,00 zł została oszacowana na kwotę

7 000,00 zł na podstawie podobnych ogłoszeń w serwisach zajmujących się

sprzedażą aut. Wartość nieuszkodzonego pojazdu wynosi około 21 000 złotych, W

wyniku wyrządzonej szkody ubezpteczyciel sprawcy kolizji wypłacił odszkodowanie

w kwocie 14 600,52 zł.

Zwracam się z prośbą do Zarządu Powiatu Sierpeckiego o wyrażenie zgody

na zbycie pojazdu.

W załączeniu przedkładam projekt umowy sprzedaży.

Y

Łączę wyrazy szacunku

Dyrektor
SPZZOZwSUrrpcu
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Projekt umowy sprzedaży

UMOWA

Zawarta w dniu r, pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem
Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Słowackiego 32, 09-200 Sierpc,
NIP 776-14-82-499, Regon 000 306 762 wpisanym do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000018020, zwanym „Sprzedającym", w którego imieniu
działa;

zwanym „Kupującym", reprezentowanym przez:

o następującej treści;

§1

Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa wymieniony pojazd marki

modei .,,,,, „..,,,..,.,.,,

o numerze rejestracyjnym

o numerze silnika

o nrV!N.,„..

rok produkcji ,

przebieg

pojemność silnika....

§2
Pojazd, o którym mowa w §1 stanowi własność Sprzedawcy, jest wolny od wad
prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do
niego nie toczą się żadne postępowania, którego przedmiotem jest ten pojazd ani
nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
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§3

Kupujący, tytułem ceny za przedmiotowy pojazd zapłaci Sprzedawcy kwotę:
...zł brutto (słownie: złotych), płatną

gotówką w kasie Sprzedawcy lub przelewem na rachunek bankowy wskazany na
fakturze na podstawie wystawionej przez Sprzedawcę faktury.

§4
1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu należnej
kwoty, o której mowa w § 3 w siedzibie Sprzedawcy.
2. Sprzedawca wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące
pojazdu.
3. Kupujący wraz z podpisaniem niniejszej umowy kwituje odbiór samochodu
będącego przedmiotem sprzedaży,

§5

1, Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny pojazdu określonego
w § 1 niniejszej umowy i oświadcza ponadto, iż z tego tytułu nie będzie rościł
żadnych pretensji do Sprzedawcy,
2. Kupujący sprawdził także oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu
rejestracyjnego, nie wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń,

§6
Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy, w tym także
koszty uiszczenia opłaty skarbowej, obciążają Kupującego,

§7

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące
w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego.

§9
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa
egzemplarze otrzymuje Sprzedawca oraz jeden egzemplarz otrzymuje Kupujący.

Kupujący: Sprzedawca:


