
UCHWAŁA  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

z dnia 26 wrze śnia 2011r. 

Nr XIV/204/11 

 

w sprawie: okre ślenia zasad zbycia, wydzier Ŝawienia, wynaj ęcia, oddania              
w uŜytkowanie lub u Ŝyczenia maj ątku trwałego samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej.  

 

Na podstawie art. 54, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala co 
następuje: 

§ 1 

Uchwała określa zasady odnoszące się do wszystkich podmiotów leczniczych 
niebędących przedsiębiorcami działających w formie samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej , dla których podmiotem tworzącym jest Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego  - zwanych dalej zakładem.  

§ 2 

1.Wniesienie mienia nieruchomego i ruchomego przez zakład do spółek, fundacji lub 
stowarzyszeń nie wykonujących działalności leczniczej, wymaga zgody Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego, po uzyskaniu opinii Rady Społecznej i Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego. 
2. Przy określaniu wartości mienia nieruchomego wymagane jest sporządzenie operatu 
szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego. 

§ 3 

1. SprzedaŜ przez zakład w drodze bezprzetargowej, dokonanie darowizny lub zamiany 
mienia nieruchomego stanowiącego jego własność lub przedmiot uŜytkowania 
wieczystego gruntu, wymaga zgody Zarządu Województwa Wielkopolskiego, po 
uzyskaniu opinii Rady Społecznej. 
2. Ustalenie ceny mienia nieruchomego winno nastąpić z odpowiednim zastosowaniem 
art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.). 

§ 4 

1. Zakład moŜe sprzedawać lokale mieszkalne stanowiące jego własność w trybie 
bezprzetargowym na rzecz ich najemców, jeŜeli najem trwa co najmniej 1 rok, a 
najemca nie zalega z naleŜnościami z tytułu najmu. SprzedaŜ ta wymaga zgody 



Zarządu Województwa Wielkopolskiego, po uzyskaniu opinii Rady Społecznej. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 zakład moŜe zastosować bonifikatę od ceny 
sprzedaŜy lokalu i udziału w gruncie, ustalonej zgodnie z §3 ust 2. 
3. Wysokość udzielonej bonifikaty nie moŜe przekroczyć 90% ceny sprzedaŜy lokalu 
mieszkalnego i udziału w gruncie. O wysokości udzielonej bonifikaty decyduje kierownik 
zakładu po uzyskaniu opinii Rady Społecznej. 
4. Ustalając wysokość bonifikaty, uwzględnia się m. in. długość okresu najmu, sposób 
zapłaty ceny sprzedaŜy lokalu - jednorazowej lub w ratach, kondycję finansową zakładu. 
5. Zapłata naleŜności za nabycie lokalu mieszkalnego moŜe nastąpić jednorazowo lub 
zostać rozłoŜona na raty. Wybór sposobu zapłaty oraz wysokość oprocentowania 
ewentualnych rat naleŜy do zakładu, przy czym oprocentowanie rat nie moŜe być niŜsze 
niŜ wynikające z art. 70 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

§ 5 

1. Zgody Zarządu Województwa Wielkopolskiego, po uzyskaniu opinii Rady Społecznej, 
wymaga równieŜ sprzedaŜ w drodze przetargu mienia nieruchomego określonego w §3 
ust. 1, jeśli spełnia przesłanki wymienione w art. 58. ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1590 z późn. 
zm.). 
2. SprzedaŜ przez zakład w drodze przetargu własności oraz prawa uŜytkowania 
wieczystego naleŜącego do niego mienia nieruchomego - jeŜeli nie stanowi ono mienia 
nieruchomego określonego w powołanym art. 58, ust. 1, pkt 1 ustawy o samorządzie 
województwa - moŜe być dokonana bez zgody organów samorządu Województwa 
Wielkopolskiego. 
3. Przetarg o którym mowa w ust. 1 i 2, winien odbyć się na zasadach określonych w 
art. 39 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1, 2, 3 i 4 oraz art. 67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami . 

§ 6 

1. Zakład moŜe samodzielnie wydzierŜawiać, wynajmować, oddawać w uŜytkowanie lub 
uŜyczać mienie nieruchome stanowiące jego własność lub przedmiot uŜytkowania 
wieczystego, z zastrzeŜeniem ust. 2 pkt 2. 
2. Zgody Zarządu Województwa Wielkopolskiego wymaga: 
 1) wydzierŜawienie, wynajęcie lub uŜyczenie mienia nieruchomego do którego zakład 

posiada inne prawo niŜ własność lub uŜytkowanie wieczyste, 
 2) wydzierŜawienie, wynajęcie lub uŜyczenie wszelkiego mienia nieruchomego jeŜeli 

spowoduje ono zmianę dotychczasowego jego przeznaczenia albo spowoduje 
zaistnienie działalności konkurencyjnej wobec zakładu. 

3. Do lokali mieszkalnych, naleŜących do wojewódzkiego zasobu nieruchomości, 
będących w dyspozycji zakładu, stosuje się uchwałę nr VII/95/2003 Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji wojewódzkich 
samorządowych osób prawnych Województwa Wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. 
Wielk. Nr 103, poz. 1898.). 

 
 



§ 7 

1. Zakład moŜe samodzielnie zbyć, wydzierŜawić lub wynająć swoje mienie ruchome z 
zastrzeŜeniem ust. 2. 
2. Zgody Zarządu Województwa Wielkopolskiego wymaga: 
 1) zbycie poprzez darowiznę i oddanie w uŜyczenie wszelkiego mienia ruchomego, 
 2) zbycie w drodze sprzedaŜy lub zamiany mienia ruchomego o bieŜącej wartości 

księgowej przekraczającej 150.000 zł, 
 3) czynności prawne powodujące zbycie lub zmianę przeznaczenia mienia ruchomego 

określonego w art. 58, ust. 1, pkt 2, ustawy o samorządzie województwa, 
 4) wydzierŜawienie lub wynajęcie mienia ruchomego na okres powyŜej dwóch lat. 
3.Uzyskania opinii Rady Społecznej  wymagają czynności określone w pkt 1) , pkt 2) 

oraz w pkt 3) w części dotyczącej zbycia. 

§ 8 

Kierownik zakładu zobowiązany jest składać Zarządowi Województwa Wielkopolskiego 
półroczne sprawozdania z czynności zrealizowanych na podstawie § 5 ust. 2 oraz § 6 
ust. 1. 

§ 9 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego oraz 
kierownikom  samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których 
podmiotem tworzącym jest Sejmik Województwa Wielkopolskiego. 

§ 10 

Uchwała wchodzi w Ŝycie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie do Uchwały  

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
Nr XIV/204/11 

z dnia  26 wrze śnia 2011r. 
 
 
 

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

leczniczej  (Dz. U. nr 112, poz. 654) zbycie aktywów trwałych podmiotów leczniczych nie 

będących przedsiębiorcami działających w formie samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej, oddanie go w dzierŜawę, najem, uŜytkowanie oraz uŜyczenie moŜe 

nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący. Zasady te 

polegają w szczególności na ustanowieniu wymogu uzyskania zgody podmiotu 

tworzącego. 

 Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej gospodarują samodzielnie 

przekazanymi w nieodpłatne uŜytkowanie nieruchomościami i majątkiem Samorządu 

Województwa oraz majątkiem własnym.  

 Aby umoŜliwić Samorządowi Województwa ocenę prawidłowości 

gospodarowania mieniem przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 

konieczne jest ustalenie powyŜszych zasad, które pozwolą podmiotowi tworzącemu 

sprawować odpowiedni nadzór nad podległymi podmiotami leczniczymi nie będącymi 

przedsiębiorcami.     

 

 
 


