
PROJEKT 

UCHWAŁA Nr         /          /15 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

W RZESZOWIE 

z dnia ………………… 

 

zmieniająca uchwałę Nr XII/185/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia 

darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz zasad zbycia, wydzierżawienia, 

wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenie ruchomych aktywów trwałych 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez 

Samorząd Województwa Podkarpackiego 

 

Na podstawie art. 18 pkt 1 lit. „b” i pkt 20, art. 89 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 z późn. zm.) oraz art. 54 

ust. 2 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2618  

z późn. zm.)  

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

 uchwala, co następuje: 

  

    § 1 

 

W Uchwale Nr XII/185/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 

2011 r. w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury  

i sprzętu medycznego oraz zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania  

w użytkowanie lub użyczenie ruchomych aktywów trwałych samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez Samorząd Województwa 

Podkarpackiego zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/744/13 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 23 września 2013 r. § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie aktywów trwałych Zakładu o wartości 

początkowej równej lub wyższej niż 3.500,00 zł powinno być dokonane w drodze 

przetargu przeprowadzonego na zasadach określonych przepisami Kodeksu 

cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 3a i 7.” 

 

     § 2 

 

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

 



 

Uzasadnienie 
do Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XII/185/11 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad zakupu 
lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz zasad zbycia, 

wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenie ruchomych 
aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

utworzonego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego 
 

 

Mając na uwadze wnioski Dyrektorów nadzorowanych podmiotów leczniczych,  

w których zwracają się z prośbą o odstąpienie od procedury przetargowej dla zbycia 

aktywów trwałych o niskiej wartości (np. telefony komórkowe), zaistniała konieczność 

wprowadzenia zmian w w/w uchwale. 

 

 

 

 

Rzeszów, 2015 – 12 - 10 

 

 

 

 

 

 

 


