
 

UCHWAŁA Nr  XXVII/289/09

Rady Gminy w Żyrakowie

z dnia  16 października 2009 roku

w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego 
oraz  w  sprawie  zbycia,  wydzierżawienia  lub  wynajęcia  mienia  ruchomego  przez  Gminny 
Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Żyrakowie,  dla  którego  Gmina 
Żyraków jest organem założycielskim.

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt 15 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz  art. 42 i 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 
Gminy w Żyrakowie,  uchwala, co następuje:

§ 1.

W celu zapewnienia racjonalnego wykorzystania mienia posiadanego przez Gminny Samodzielny 
Publiczny Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w Żyrakowie  utworzony przez Gminę  Żyraków,  zwanym 
dalej  "Zakładem",  określa  się  następujące  zasady  zakupu  lub  przyjęcia  darowizny  aparatury  i 
sprzętu medycznego oraz zasady zbywania, wynajmowania                         i wydzierżawienia 
mienia ruchomego tego zakładu.

§ 2.

Zakupywana  i  przyjmowana  w  ramach  darowizny  aparatura  i  sprzęt  medyczny  powinny 
odpowiadać  możliwie  najwyższym  standardom  technicznym,  aktualnej  wiedzy  medycznej, 
technicznej oraz nie mogą ze względu na ich technologię i zużycie stanowić zagrożenia dla życia 
lub zdrowia ludzkiego.

§ 3.

Przyjęcie darowizny aparatury lub sprzętu medycznego może nastąpić pod warunkiem, że:
1) przedmiot darowizny posiada ważne świadectwo dopuszczalności do stosowania w zakładach 
opieki zdrowotnej,
2) umowa darowizny zostanie zawarta pomiędzy kierownikiem Zakładu a darczyńcą,
3) przedmiot darowizny jest wolny od wad prawnych i fizycznych.

§ 4.

Przyjęcie  darowizny aparatury  lub  sprzętu  medycznego  może  nastąpić  wyłącznie  na  podstawie 
pisemnego oświadczenia darczyńcy,  że posiada on tytuł  prawny do rozporządzania przedmiotem 
darowizny.



§ 5.

1. Zakup aparatury lub sprzętu medycznego o wartości jednostkowej do 3.500 zł przez Zakład 
może być dokonany, jeżeli taki zakup uzasadniają potrzeby statutowe. Zakup aparatury lub sprzętu 
medycznego o wartości jednostkowej powyżej 3.500 zł przez Zakład może być dokonany, jeżeli 
taki zakup uzasadniają potrzeby statutowe, a wydatkowanie środków na ten cel nie grozi utratą 
płynności finansowej i wymaga każdorazowo zgody Wójta Gminy  Żyraków.
2. Zakup aparatury lub sprzętu medycznego powinien być zgodny z zakresem udzielonych przez 
Zakład  świadczeń  zdrowotnych  lub  z  możliwościami  techniczno-organizacyjnymi  Zakładu  w 
zakresie korzystania z zakupionej aparatury lub sprzętu medycznego.

§ 6.

1. Zbycie,  wydzierżawienie  lub  wynajęcie  mienia  ruchomego  Zakładu  należy  każdorazowo 
poprzedzić oceną techniczną, ekonomiczną, sporządzoną przez Zakład, na podstawie której winna 
być podjęta decyzja o przeznaczeniu jego do obrotu, zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki.
2. Ocena, o której mowa w ust. 1, powinna uwzględnić uzasadnienie celowości dokonania obrotu 
mieniem ruchomym, jak również pełną analizę ekonomiczną, techniczną oraz szacunkową wartość 
mienia przeznaczonego do obrotu.
3. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie mienia ruchomego nie może prowadzić do ograniczenia 
dostępności do świadczeń zdrowotnych, udzielanych przez Zakład.
4. Kierownik  Zakładu  przygotowuje  wykaz  mienia  ruchomego  uznanego  za  zbędne  wraz  z 
uzasadnieniem  i  po  uzyskaniu  opinii  Rady  Społecznej  przedkłada  Wójtowi  Gminy  Żyraków 
informacje w tej sprawie.
5. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie mienia ruchomego nie może być dokonane na rzecz:
1) osób  trzecich  pozostających  w stosunku  pokrewieństwa  z  osobami  pełniącymi  funkcje 
kierownicze w Zakładzie,
2) osób trzecich pozostających w stosunku powinowactwa wobec osób pełniących funkcje 
kierownicze w Zakładzie,
3) kierownika Zakładu i jego zastępców.
6. W  umowie  dzierżawy  lub  najmu  mienia  ruchomego  Zakładu  należy  zastrzec  zakaz  jego 
podnajmu lub poddzierżawy.

§ 7.

1. Zbyciu podlega tylko mienie uznane za zbędne.
2. Mienie ruchome Zakładu można uznać za zbędne, jeżeli spełnia ono następujące warunki:
1) nie  jest  i  nie  będzie  wykorzystywane  w  ciągu  najbliższych  dwunastu  miesięcy  lub  jest 
wykorzystywane sporadycznie w stosunku do jego możliwości technicznych,
2) w przypadku sprzętu i  aparatury medycznej  nie spełnia wymaganych standardów lub nie 
posiada stosowanych świadectw zapewniających bezpieczne użytkowanie, a uzyskanie ich nie jest 
możliwe,
3) nie jest sprawne techniczne, a jego naprawa nie jest możliwa lub jest nieopłacalna, co zostało 
potwierdzone opinią rzeczoznawcy, lub podmiotów posiadających uprawnienia serwisowe.
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§ 8.

Zbycie mienia ruchomego następuje:
  1)  w trybie przetargu nieograniczonego,
  2)  w trybie bezprzetargowym wyłącznie na rzecz podmiotów świadczących usługi medyczne. 

§ 9.

1. Kierownik  Zakładu  może  dokonać  zbycia  mienia  ruchomego  z  wolnej  ręki,  w  przypadku 
nierozstrzygnięcia dwóch kolejnych przetargów.
2. Zbycie mienia z wolnej ręki następuje za cenę ustaloną w wyniku negocjacji miedzy stronami, 
przeprowadzonych z zachowaniem należytej staranności.

§ 10.

Po  zatwierdzeniu  procedur  przetargowych  lub  zbyciu  mienia  z  wolnej  ręki  kierownik  Zakładu 
niezwłocznie przekazuje informacje na temat wyników przetargu lub negocjacji Wójtowi Gminy 
Żyraków.

§ 11.

Kierownik Zakładu sporządza listę mienia ruchomego przeznaczonego do wynajęcia lub dzierżawy 
i przedstawia ją do zatwierdzenia Wójtowi Gminy  Żyraków, po uzyskaniu opinii Rady Społecznej.

§ 12.

Kierownik  Zakładu  zobowiązany jest  do  zachowania  należytej  staranności  przy  przygotowaniu 
procedury najmu lub dzierżawy, a także do zapewnienia odpowiednich zapisów w umowach celem 
ochrony  interesów  właściciela  oraz  zapewnienia  odpowiednich  warunków  eksploatacji, 
użytkowania oraz ewentualnego ubezpieczenia.

§ 13.

Mienie ruchome zakładu można wydzierżawić lub wynająć w następującym trybie:
  1)  przetargu nieograniczonego,
  2)  bezprzetargowym dla podmiotów świadczących usługi medyczne.

§ 14.

1. W przypadku gdy nie dojdzie do wydzierżawienia lub wynajęcia mienia ruchomego, ogłasza się 
kolejny przetarg nieograniczony, a stawka wywoławcza może zostać obniżona do 25% w stosunku 
do stawki wywoławczej z pierwszego przetargu.
2. Drugi przetarg organizuje się po upływie dwóch tygodni, lecz nie później niż w terminie do 
sześciu miesięcy od dnia zamknięcia pierwszego przetargu.

§ 15. 

W przypadku nierozstrzygnięcia dwóch kolejnych przetargów, Kierownik Zakładu może dokonać 
wydzierżawienia  lub wynajęcia  mienia  ruchomego z wolnej ręki,  za stawkę ustaloną w wyniku 
negocjacji miedzy stronami, przeprowadzonych z zachowaniem należytej staranności.
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§ 16.
1. Wynik procedur przetargowych powinien zostać każdorazowo zatwierdzony przez Kierownika 
Zakładu.
2. Po  zatwierdzeniu  procedur  przetargowych  kierownik  Zakładu  niezwłocznie  przekazuje 
informacje na temat wyników przetargu Wójtowi Gminy Żyraków.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Żyraków.

§ 18.

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa  Podkarpackiego.
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