
UCHWAŁA NR XXXVII.294.2021 
RADY GMINY KOWALA 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddania w użytkowanie 
i użyczenia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowali- 

Stępocinie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. 
z 2021r. poz. 1372 ze zm.) oraz 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 
2021 poz.711 ze zm.) , Rada Gminy Kowala uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Zbycie, wynajęcie, wydzierżawienie, użyczenie majątku trwałego nie może ograniczać realizacji 
zadań statutowych  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowali-Stępocinie zwanym 
dalej SPZOZ  oraz dostępności do udzielanych świadczeń medycznych.  

2. Zbycie, wynajęcie, wydzierżawienie, użyczenie majątku trwałego należy każdorazowo poprzedzić 
analizą ekonomiczną sporządzoną przez SPZOZ, na podstawie której winna być podjęta decyzja 
o przeznaczeniu na inne cele statutowe majątku niewykorzystanego zgodnie z zasadami prawidłowej 
gospodarki. 

3. Ocena,  o której mowa w ust. 2 powinna uwzględniać uzasadnienie celowości dokonania obrotu 
majątkiem trwałym , a także korzyści uzyskane przez SPZOZ w Kowali- Stępocinie na skutek dokonania 
czynności, o której mowa w ust. 1. 

4. Użyczenie aparatury i sprzętu medycznego pacjentom samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej wymagającym kontynuacji leczenia w warunkach domowych nie podlega zasadom określonym 
w niniejszej Uchwale. 

§ 2. 1. Zbycie  majątku trwałego o wartości księgowej powyżej 50 000, 00 zł netto, z zastrzeżeniem ust. 2, 
wymaga zgody Rady Gminy Kowala.  

2. Zbycie nieruchomości bądź jej części stanowiącej własność  SPZOZ w Kowali- Stępocinie  wymaga 
każdorazowo zgody Rady Gminy Kowala. 

3. Zgoda Rady Gminy Kowala , o której mowa w ust. 1 i ust. 2 wyrażona jest w formie uchwały podjętej na 
uzasadniony wniosek Kierownika Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej złożony do Rady Gminy Kowala  
za pośrednictwem Wójta Gminy. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zawierać: 

1) opinię  rady społecznej działającej przy SP ZOZ w Kowali- Stępocinie 

2) szczegółowy opis proponowanej formy zbycia majątku trwałego 

3) określenie przedmiotu zbycia 

4) uzasadnienie celowości przedsięwzięcia 

5) oświadczenie, że zbycie majątku trwałego nie ograniczy realizacji zadań statutowych , a także 
nie ograniczy dostępności do udzielanych usług medycznych 

§ 3. 1. Zbycie majątku trwałego o wartości księgowej 10.000, 00 zł - 50.000, 00 zł netto z zastrzeżeniem 
§2. ust. 2 , dokonywane jest przez Kierownika  SPZOZ  po uzyskaniu opinii rady społecznej. 

2. Zbycie majątku trwałego o wartości księgowej poniżej 10 000, 00 zł netto, z zastrzeżeniem §2. ust. 2, 
dokonywane jest  przez Kierownika SPZOZ bez konieczności  uzyskania opinii rady społecznej. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: CECA5C3A-ADDC-49A7-92F5-DCEA4AF114F5. Podpisany Strona 1



§ 4. 1. Wydzierżawianie lub wynajęcie nieruchomości lub jej części o powierzchni powyżej 150 m² 
wymaga zgody Rady Gminy Kowala.  

2. SPZOZ składa wniosek dotyczący uzyskania zgody na podjęcie czynności zmierzających do 
wydzierżawienia lub wynajęcia nieruchomości lub jej części  o powierzchni powyżej 150 m² do Rady Gminy 
Kowala za pośrednictwem Wójta Gminy. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać: 

1) opinię Rady Społecznej działającej przy SPZOZ w Kowali- Stępocinie 

2) określenie przedmiotu najmu lub dzierżawy ( w tym jego powierzchni) i celu, na jaki ma być 
wynajmowana( wydzierżawiana) nieruchomość lub jej część 

3) uzasadnienie celowości przedsięwzięcia 

4) oświadczenie, że wynajęcie( wydzierżawienie) nieruchomości  nie ograniczy realizacji zadań statutowych , 
a także nie ograniczy dostępności do udzielanych usług medycznych 

4. Wydzierżawienie lub wynajęcie nieruchomości lub jej części o powierzchni nie przekraczającej 150 m² 
dokonywane jest przez Kierownika SPZOZ po zasięgnięciu opinii rady społecznej. 

§ 5. 1. SPZOZ składa wniosek dotyczący uzyskania zgody na podjęcie czynności zmierzających do 
użyczenia nieruchomości lub jej części oraz ruchomości do Rady Gminy Kowala za pośrednictwem Wójta 
Gminy.  

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać: 

1) opinię  Rady Społecznej działającej przy SPZOZ w Kowali- Stępocinie 

2) określenie przedmiotu użyczenia ( w tym jego powierzchni) i celu, na jaki jest użyczany 

3) uzasadnienie celowości przedsięwzięcia oraz jego analizę ekonomiczną 

4) oświadczenie, że użyczenie majątku trwałego   nie ograniczy realizacji zadań statutowych , a także 
nie ograniczy dostępności do udzielanych usług medycznych oraz że działalność prowadzona w użyczanym 
majątku trwałym bądź z jego użyczeniem nie będzie konkurencyjna dla działań samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej 

§ 6. 1. Zbycie, wydzierżawianie lub wynajęcie majątku trwałego wymaga przeprowadzenia publicznego 
przetargu na niżej określonych zasadach, którego rozpoczęcie ma być poprzedzone publicznym ogłoszeniem.  

2. Dla przeprowadzenia postępowania przetargowego Kierownik SPZOZ powołuje Komisję. 

3. Zasady pracy komisji określa regulamin zatwierdzony przez Kierownika. 

4. Komisja dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty. 

5. Z przeprowadzonego postępowania komisja sporządza protokół. 

6. Po zakończeniu postępowania przetargowego: 

1) Kierownik SPZOZ informuje uczestników o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

2) następuje zawarcie umowy z oferentem, który wygrał przetarg, chyba że SPZOZ odstąpi od zamiaru 
sprzedaży, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego. 

7. Kierownik SPZOZ ma prawo odstąpić od stosowania trybu, o którym mowa w ust. 1 w następujących 
okolicznościach: 

1) wynajem lub wydzierżawienie jednostce organizacyjnej gminy, 

2) wynajem lub dzierżawa małych powierzchni do 60 m², 

3) wynajem lub wydzierżawienie, przy których koszt przeprowadzenia przetargu przekroczy roczne dochody   
z tytułu zawartej umowy, Wynajem lub dzierżawa dokonana w opisanych okolicznościach nie wymaga 
uzyskania opinii rady społecznej. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowala oraz  Kierownikowi Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowali- Stępocinie. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kowala 

 
 

Dariusz Chruślak 
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