UCHWAŁA NR XXIII/151/12
RADY GMINY GNOJNO
z dnia 27 września 2012 r.
zmieniająca Uchwałę nr XI/68/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia
zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów
trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654, ze zm.) - Rada Gminy Gnojno uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XI/68/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 sierpnia 2011 r. „Zasady
zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie” wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4. ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Przeznaczenie lokalu do oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie może nastąpić po
uzyskaniu przez Dyrektora Zakładu pozytywnej opinii Rady Społecznej Zakładu oraz zgody Wójta
Gminy Gnojno, wyrażonej w formie zarządzenia na wniosek Dyrektora Zakładu, z zastrzeżeniem
wyjątków przewidzianych w kolejnych paragrafach.”;
2) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 1. 1.Oddanie majątku trwałego nieruchomego w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie na
okres:
1) powyżej 1 roku do 5 lat - wymaga zgody Wójta wyrażonej w formie Zarządzenia wydanego na
wniosek Dyrektora;
2) dłuższy niż 5 lat - wymaga zgody Rady Gminy wyrażonej w formie uchwały na wniosek Dyrektora.
2. O oddaniu w dzierżawę, najem, użytkowanie odpłatne lokali użytkowych lub ich części o pow. do
25 m2 na okres nie dłuższy niż 1 rok samodzielnie decyduje Dyrektor Zakładu.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Terlecki
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UZASADNIENIE
W dniu 1 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
Nr 112, poz. 654), która w art. 54 ust. 2 nakłada na podmiot tworzący samodzielne publiczne zakłady opieki
zdrowotnej obowiązek określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie oraz
użyczenia aktywów trwałych.
Ponad roczny okres obowiązywania Uchwały w jej pierwotnym brzmieniu pozwolił na wskazanie tych
zapisów, które wymagają zmian redakcyjnych w celu usprawnienie procesu zarządzania aktywami trwałymi
SPZOZ w Gnojnie.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Gminy jest zasadne.

———————————————————————————————————————————————————————
Id: A5FDF09E-548F-4AD5-8575-26B0DED89F12. Podpisany
Strona 2 z 2

