Uchwała nr 410/2004
Rady  Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 28 października 2004 roku


w sprawie: określenia zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Gmina Siemianowice Śląskie. 
 

	Działając na podstawie art. 18 ust.2  pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), 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 1991 r. z późn. zm.) 

Rada Miasta Siemianowic Śląskich
uchwala:

§ 1

Określić zasady zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego przez samodzielne publiczne zakłady  opieki zdrowotnej, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

    § 2


Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

    § 3

Traci moc Uchwała nr 150/2003 RM  z dnia 26 czerwca 2003 roku. 

						   § 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

       















Załącznik do Uchwały nr ........./2004
                                                                                                                                              z dnia 28 października 2004 r.
Rady Miasta  Siemianowic Śląskich

Zasady zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Gmina Siemianowice Śląskie.

1.	Zbyciu może podlegać majątek  trwały będący własnością samodzielnego  publicznego zakładu opieki zdrowotnej.  

2.	Wydzierżawieniu lub wynajęciu może podlegać majątek będący własnością samodzielnego  publicznego  zakładu opieki zdrowotnej  lub majątek otrzymany przez niego w nieodpłatne użytkowanie.

3.	Zbyciu może podlegać majątek trwały, który stał się zbędny zakładowi na skutek:
-	zużycia 
-	ograniczenia lub zmiany rodzaju działalności. 
 
4.	Wydzierżawieniu lub wynajęciu może podlegać majątek:
-	czasowo niewykorzystywany przez zakład
-	częściowo niewykorzystywany przez zakład.

5.	Wydzierżawienie lub wynajęcie części majątku nie może ograniczać zakresu działania zakładu ani pogarszać  jakości udzielanych świadczeń. 

6.	Rodzaj działalności prowadzonej przez najemcę lub dzierżawcę nie może naruszać interesu samodzielnego publicznego  zakładu opieki zdrowotnej. 


7.	Zawarcie umowy najmu  lub dzierżawy może nastąpić z podmiotem, który nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

8.	Decyzję o zbyciu majątku podejmuje Dyrektor zakładu, gdy wartość księgowa zbywanego majątku jest niższa lub równa kwocie 50.000,00 złotych. /pięćdziesiąt tysięcy złotych/. W przypadku, gdy wartość księgowa  zbywanego majątku  przekracza kwotę 50.000,00 złotych, wymagana jest zgoda Rady Miasta. 

9.	Decyzję o wydzierżawieniu lub wynajęciu majątku podejmuje Dyrektor zakładu, gdy przychód roczny z realizacji umowy jest niższy lub równy kwocie 100.000,00 /sto tysięcy złotych/. W przypadku, gdy przewidywany  dochód roczny przekracza kwotę 100.000,00 złotych, do podpisania umowy wymagana jest zgoda Rady Miasta.







10.	 Dyrektor zakładu zobowiązany jest do informowania o podjętych decyzjach, wynikających z pkt.8 i 9 , Radę Społeczną samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej co pół roku, oraz Radę Miasta po zakończeniu roku kalendarzowego.  

11. Niniejsze zasady  nie naruszają kompetencji Rady Społecznej zakładu, wynikających z odrębnych przepisów.

