
Uchwała Nr 75/XI/2007 
Rady Powiatu w Kłobucku 

z dnia 4 października 2007 roku 
 
 

w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania 
w użytkowanie lub użyczenia majątku trwałego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Kłobucku 
 

 
Na podstawie art. 53 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. zakładach opieki 
zdrowotnej (tekst jednolity z 2007r., Dz. U. Nr 14, poz. 89) oraz art. 12 pkt. 11 
ustawy o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r., Dz.U. Nr 142, poz. 
1592 z późn. zm.)  
 

 
uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1. 
1. Wyraża się zgodę na zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie  

w użytkowanie oraz użyczenie przez Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Kłobucku środków trwałych o wartości do 3500 zł, a powyżej tej kwoty – po 
uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu.  

2. Zasada określona w ust. 1 nie ma zastosowania do nieruchomości. 
3. Zasady wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie lub 

użyczenie nieruchomości będących w użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Kłobucku określa odrębna uchwała Rady Powiatu.  

 
 

§ 2. 
1. Przed dokonaniem zbycia składników majątku trwałego należy ustalić cenę 

środków trwałych przy uwzględnieniu ich aktualnej wartości rynkowej. Wycena 
ta może być dokonana przez rzeczoznawców. 

2. Cena nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa, a jeżeli tej wartości nie 
można ustalić – nie może być niższa od początkowej wartości księgowej 
uwzględniającej skutki przeszacowania i zmniejszenia o stopień umorzenia. 

3. Wartość rynkową określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w 
obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i 
stopnia zużycia.  

 
§ 3. 

1. Wydzierżawienie i wynajęcie składników majątku trwałego, określonych w § 
1, może nastąpić na okres do 3 lat, z zachowaniem zasady dążenia do 
uzyskania najkorzystniejszego czynszu. 

2. Na dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1, na okres powyżej  
3 lat wymagana jest zgoda Zarządu Powiatu. 

 
§ 4. 

1. Zbycie składników majątku trwałego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 
wymaga pozytywnej opinii Rady Społecznej ZOZ Kłobuck. 
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2. Wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie oraz użyczenie składników 
majątku trwałego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku o wartości powyżej 
3500 zł wymaga pozytywnej opinii Rady Społecznej ZOZ Kłobuck. 

 
§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku oraz Dyrektorowi 
ZOZ Kłobuck. 
 

§ 6. 
Traci moc Uchwała Nr 84/XIII/2000 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 sierpnia 
2000r. w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku 
trwałego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 
 

§ 7. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 
 


