UCHWAŁA NR XLV/243/09
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 09.11.2009roku

w sprawie: określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu
medycznego oraz w sprawie zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania
w użytkowanie i użyczenia środków trwałych Gminnego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zmian.) oraz art.42 i art.53 ust.2 i 3
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 roku Nr 14,
poz.89 z późn. zmian.) uchwala się co następuje:
§1
W celu zapewnienia racjonalnego wykorzystania środków trwałych posiadanych przez Gminny
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży zwany dalej " Zakładem"
określa się następujące zasady zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego
oraz zasady zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddania w użytkowanie i użyczenia
środków trwałych.
§2
Zakupywana i przyjmowana w drodze 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
i zdrowia ludzkiego.
§3
Przyjęcie darowizny aparatury lub sprzętu medycznego może nastąpić wyłącznie na podstawie
pisemnego oświadczenia darczyńcy, że posiada tytuł prawny do rozporządzenia przedmiotem
darowizny.
§4
Przyjęcie darowizny aparatury lub sprzętu medycznego może nastąpić pod warunkiem, że:
1/ przedmiot darowizny nie jest obciążony prawami osób trzecich,
2/ przedmiot darowizny jest wolny od wad prawnych i fizycznych,
3/ umowa darowizny nie ma charakteru umowy wiązanej,
4/ przedmiot darowizny posiada ważne świadectwo dopuszczalności do stosowania w zakładach
opieki zdrowotnej.

§5
1. Zakup aparatury i sprzętu medycznego przez zakład może być dokonany, jeżeli zakup
uzasadniają potrzeby statutowe, a wydatkowanie środków na ten cel nie grozi utratą
płynności finansowej.
2. Zakup aparatury i sprzętu medycznego powinien być zgodny z zakresem udzielanych
przez zakład świadczeń zdrowotnych oraz możliwościami techniczno-organizacyjnymi
zakładu w zakresie korzystania z zakupionej aparatury lub sprzętu medycznego.
§6
Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie środków trwałych nie może
pogorszyć standardu i ilości świadczeń medycznych.
§7
1. Zbycie oraz oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie
oraz użyczenie majątku nieruchomego na okres powyżej 3 lat wymaga:
1) pozytywnej opinii Rady Społecznej,
2) zgody Rady Miejskiej
2. Oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie majątku nieruchomego
na okres do 3 lat wymaga:
1) pozytywnej opinii Rady Społecznej,
2) zgody Burmistrza Iłży.
§8
1. Zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie, użyczenie majątku ruchomego
dokonuje dyrektor zakładu z zachowaniem prawidłowej gospodarki finansowej ,
z zastrzeżeniem ust.2.
2. Zbycia, oddania w dzierżawę, najmu, użytkowania, użyczenia majątku ruchomego
o jednostkowej wartości ewidencyjnej powyżej 300,00 zł dokonuje dyrektor
zakładu po uzyskaniu:
1) pozytywnej opinii Rady Społecznej
2) zgody Burmistrza.
§9
Wniesienie środków trwałych w formie aportu do spółki, jego przekazanie do fundacji,
stowarzyszenia wymaga zgody Rady Miejskiej w Iłży.
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłży.
§ 11
Traci moc nr XLII/224/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie „Określenia
zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz w sprawie zbycia,
wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie i użyczenia środków trwałych Gminnego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży.”

§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

