
-Projekt- 
Uchwała Nr XIV/…/2012 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 26 stycznia 2012 roku  

 
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą ,,Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Wodzisławiu Śląskim”. 

 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 54 ust. 2 i 3 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 
z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 Uchwały Nr X/125/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 
29 września 2011 roku w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, 
użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, dla których Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym (Dziennik 
Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 320, poz. 5567) 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Wyraża się zgodę na zbycie przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod 
nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” następujących aktywów 
trwałych: 

1) aparatu EEG 8 kanałowego – nr fabryczny brak, rok produkcji 1984, będącego na 
wyposażeniu pracowni EEG, 
 

2) aparatu USG ts 1000exd, nr fabryczny QZUKTW8171, rok produkcji 1996,  
będącego na wyposażeniu Oddziału Chorób Wewnętrznych II, 
 

3) aparatu USG EWB 310p, nr fabryczny 15486104, rok produkcji 1993, będącego na 
wyposażeniu Oddziału Chirurgii Ogólnej, 
 

4) autoklawu AS-2Y, nr fabryczny 405, rok produkcji 1984, będącego na wyposażeniu 
Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej – Mikrobiologicznej, 

 
pozytywnie zaopiniowane Uchwałą Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Wodzisławiu Śląskim  Nr 3/2011 z dnia 26 lipca 2011 roku, która stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.  

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik  
do Uchwały Nr XIV/…/2012 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 26 stycznia 2012 roku 

 
Uchwała nr  3/ 011 

Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim  
z dnia 26.07.2011r. 

 
 
w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zbycia aktywów trwałych zbędnych  

do prowadzenia działalności statutowej samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej p.n. „Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Wodzisławiu Śląskim”. 

 
 
Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654) 
 
 
 

Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim   
postanawia, co następuje: 

 
§ 1 

 
Pozytywnie opiniuje się zbycie aktywów trwałych zbędnych do prowadzenia działalności 
statutowej samodzielnego  publicznego zakładu opieki zdrowotnej p.n. „Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim a wykazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 
 

 
§ 2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 

  Przewodniczący Rady Społecznej 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim 

 
 
              mgr Dariusz Prus 



 
Uzasadnienie 

do projektu Uchwały Nr XIV/…/2012 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 26 stycznia 2012 roku  
 
 
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą ,,Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Wodzisławiu Śląskim”. 

 
 
 Zgodnie z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) zbycie aktywów trwałych 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, 

użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot 

tworzący. 

 Rada Powiatu Wodzisławskiego w dniu 29 września 2011r. podjęła uchwałę  

Nr X/125/2011 w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, 

użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej, dla których Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym, która została 

opublikowana w  Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 20 grudnia 2011r. 

Nr 320, poz. 5567.  

 Zgodnie z § 4 ust. 1 ww. uchwały zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie  

w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych zakładu wymaga każdorazowo zgody Rady 

Powiatu wyrażonej w uchwale. Natomiast zgodnie z § 4 ust. 2 zbycie aktywów trwałych 

zakładu należy poprzedzić uzyskaniem opinii Rady Społecznej. 

 Stosując się do powyższych zapisów ustawowych oraz cytowanej uchwały Rady 

Powiatu Wodzisławskiego, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Wodzisławiu Śląskim  

zwrócił się z wnioskiem wyrażenie zgody na zbycie następujących aktywów trwałych: 

1) aparatu EEG 8 kanałowego – nr fabryczny brak, rok produkcji 1984, będącego na 

wyposażeniu pracowni EEG,  o wartości: 600,00 zł, 

2) aparatu USG ts 1000exd, nr fabryczny QZUKTW8171, rok produkcji 1996,  

będącego na wyposażeniu Oddziału Chorób Wewnętrznych II o wartości: 600,00 zł, 

3) aparatu USG EWB 310p, nr fabryczny 15486104, rok produkcji 1993, będącego na 

wyposażeniu Oddziału Chirurgii Ogólne,j o wartości: 600,00 zł, 



 

4) autoklawu AS-2Y, nr fabryczny 405, rok produkcji 1984, będącego na wyposażeniu 

Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej – Mikrobiologiczne, o wartości: 500,00 zł. 

Aparat EEG i dwa aparaty USG ze względu na przestarzałą konstrukcję, pogorszoną 

funkcjonalność i niewystarczające parametry diagnostyczne zostały wycofane z eksploatacji 

po zakupie nowych urządzeń dla pracowni EEG, Oddziału Chorób Wewnętrznych II  

i Oddziału Chirurgii Ogólnej.  

W przypadku autoklawu znajdującego się w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej 

Mikrobiologicznej, urządzenie to stało się zbędne po zmianie procesu ( technologii) pracy. 

W związku z tym, iż wyżej wymieniony sprzęt medyczny nie posiada wartości 

księgowej  został on wyceniony na podstawie szczątkowych informacji o podobnych, 

pojedynczych transakcjach tego typu urządzeń medycznych.  

Według oświadczenia Dyrektora Zakładu ww. sprzęt medyczny jest zbędny  

dla realizacji zadań statutowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim, a jego 

sprzedaż  nie wpłynie negatywnie na jakość realizowanych świadczeń zdrowotnych.  

Zbycie ww. sprzętu medycznego zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę 

Społeczną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim w dniu 26 lipca 2011r. 

Uchwałą Nr 3 /2011. 

 Biorąc pod uwagę powyższe wnoszę jak w sentencji przedłożonego projektu uchwały. 

 

 
 
 
       Naczelnik Wydziału 
         Zdrowia i Polityki Społecznej 
 
               /-/ mgr Iwona Koczy 


