
Uchwała Nr XXXIII/446/01  
RADY MIEJSKIEJ KATOWIC 

z dnia 26 marca 2001 r.  

w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Miasto Katowice.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 
1996r. Nr 13, poz. 74 z póz. zmian./, art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym /Dz. U. Nr 91, póz. 578 z późn. zmianami/, art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 
r. o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 91, póz. 408 z póżn. zmian./  

Rada Miejska Katowic  
uchwala: 

1. Przyjąć następujące zasady wydzierżawiania lub wynajmowania przez samodzielne publiczne 
zakłady opieki zdrowotnej majątku trwałego, będącego w ich dyspozycji na rzecz osób 
trzecich:  
a) zapewniać dbałość o nie pogorszenie warunków związanych z realizacją przez samodzielne 
publiczne zakłady opieki zdrowotnej zadań statutowych z zakresu ochrony zdrowia,  
b) udostępniać majątek na rzecz podmiotów obcych wyłącznie w celu realizacji zadań z 
ochrony zdrowia lub związanych z funkcjonowaniem samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej,  
c) określić warunki odpłatności,  
d) przeznaczać uzyskiwany dochód na odtworzenie majątku,  
e) przeznaczać, w szczególnych przypadkach, części uzyskiwanego dochodu na działalność 
statutową samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.  

2. Zbycie trwałego majątku ruchomego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
następuje wyłącznie w przypadku braku jego przydatności do realizacji zadań statutowych 
przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w drodze:  
a) bezprzetargowej, w przypadku zbycia na rzecz innej jednostki organizacyjnej Miasta,  
b) przetargowej, w przypadku zbycia na rzecz innych podmiotów, niż określone w punkcie 2 
ppkt "a" niniejszej uchwały  

3. Wyłączać z użytkowania, na wniosek samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 
nieruchomości będących w ich władaniu, w przypadku braku ich przydatności do realizacji 
zadań statutowych przez te jednostki.  

4. Upoważnić Zarząd Miasta do realizacji powyższych postanowień.  
5. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta.  
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Katowic  

 
/-/ Wojciech Boroński  

 


