
Uchwała nr VIII/6112015

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie: zmiany zasad zbywania aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

Na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( t.j
DZ.U.20l5.6l8 z zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§l

W załączniku do Uchwały Nr XXXVIII/l 72/201 3 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30
października 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

" 7) zbyciu- należy przez to rozumieć fizyczne usunięcie środka trwałego tj. sprzedaż,
w tym również sprzedaż na surowce wtórne i sprzedaż z zaliczeniem uzyskanej ceny
na poczet ceny nabycia nowego sprzętu, darowiznę i kasację - połączone z
wykreśleniem środka z ewidencji środków trwałych.",

2) w §2 ust 2 wyrazy "Składniki aktywów trwałych, mogą być przedmiotem czynności
wymienionych w ust 1 jeżeli:", zastępuje sie wyrazami "Składniki aktywów trwałych,
mogą być przedmiotem zbycia określonego w ust. 1, jeżeli:",

3) w §5 ust 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Sprzedaż aktywów trwałych odbywa się w drodze przetargu, aukcji lub zapytania
ofertowego, zgodnie z przepisami K.c. Komisja, o której mowa w ust. 3, może
postanowić o sprzedaży z wolnej ręki aktywów trwałych o wartości wg wyceny
niższej niż 1.000,00zł.",

4) w §5 po ust. 1 dodaje się ust.1a w brzmieniu:

"1a. Postanowienie ust 1 nie dotyczy sprzedaży na surowce wtórne oraz sprzedaży z
zaliczeniem uzyskanej ceny na poczet ceny nabywanego nowego sprzętu.",

5) §6. otrzymuje brzmienie:

"1. Kasacji poddane mogą być składniki:

a) których wartość wg wyceny jest niższa niż 1.000,00zł,

b) które, mimo przeprowadzenia co najmniej dwóch przetargów, dwóch aukcji albo

trzech zapytań ofertowych nie znalazły nabywcy.



c) które ze względów technicznych nie kwalifikują się do sprzedaży.

2. Składniki aktywów trwałych stanowiące odpady w rozumieniu przepisów ustawy z

dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2013.poz.21 z zm.) są unieszkodliwiane,

zgodnie z właściwymi przepisami w tym zakresie.".

§2

Ustala sie tekst jednolity załącznika do Uchwały określony w §1 w brzmieniu załącznika do
niniejszej Uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i Dyrektorowi Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prze~ Powiatu

Marek Tomicki



Załącznik

do Uchwały Nr.VIII/61/2015

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 28 maja 2015 roku

Zasady zbywania aktywów trwałych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Kole

§1

Ilekroć w zasadach jest mowa o:

1. Zakładzie - należy przez to rozumieć Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Kole dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Kolski,

2. Powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Kolski,

3. Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Kolskiego,

4. Radzie Powiatu - należy przez to rozumieć Radę Powiatu Kolskiego,

5. Radzie Społecznej - należy przez to rozumieć Radę Społeczną Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole,

6. aktywach trwałych - należy przez to rozumieć aktywa jednostki, które
nie są zaliczane do aktywów obrotowych w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U.20l3.330),
z wyłączeniem nieruchomości, (Uchwała nr XI/46/20ll Rady Powiatu Kolskiego z
dnia 14 lipca

2011 roku),

7. zbyciu- należy przez to rozumieć fizyczne usunięcie środka trwałego tj. sprzedaż, w
tym również sprzedaż na surowce wtórne i sprzedaż z zaliczeniem uzyskanej ceny na
poczet ceny nabycia nowego sprzętu, darowiznę i kasację - połączone z wykreśleniem
środka z ewidencji środków trwałych.

§2

1. Zbywanie aktywów trwałych Zakładu przebiega w oparciu o zasady prawidłowego
gospodarowania mieniem, w szczególności uwzględniające celowość i przewidywane
efekty ekonomiczne podjętych działań.

2. Składniki aktywów trwałych, mogą być przedmiotem zbycia określonego w ust. 1
jeżeli:

1. nie są i nie będą wykorzystywane do realizacji zadań Zakładu,

2. nie nadają się do dalszego użytku ze względu na zły stan techniczny poparty opinią
rzeczoznawcy lub podmiotu posiadającego stosowne kwalifikacje,
a ich naprawa byłaby niemożliwa lub nieopłacalna,



3. są technicznie przestarzałe, a ich modernizacja byłaby niemożliwa
lub nieopłacalna,

4. wykorzystywane są sporadycznie w stosunku do możliwości technicznych,
a Zakład dysponuje pełnosprawnym urządzeniem o tym samym przeznaczeniu,

3. Zbywanie aktywów trwałych Zakładu nie może prowadzić do ograniczenia
dostępności
do świadczeń zdrowotnych oraz utrudniać działalności Zakładu, w tym
kontraktowania świadczeń zdrowotnych.

§3

1. Zbywanie aktywów trwałych wymaga opinii Rady Społecznej Zakładu wyrażonej w
formie uchwały.

2. Wniosek kierownika Zakładu o zbycie aktywów trwałych skierowany do Rady
Społecznej winien zawierać:

1. nazwę składnika aktywów trwałych,

2. rok produkcji lub zakupu,

3. numer inwentarzowy i/lub fabryczny,

4. wartość księgową brutto i netto,

5. uzasadnienie zastosowanej przesłanki zgodnie z §2 ust. 2,

6. oświadczenie kierownika Zakładu o braku naruszenia trwałości projektu unijnego,

7. planowaną formę zbycia.

§4

Zbycie aktywów trwałych wymaga:

1. Zgody Rady Powiatu w przypadku wartości księgowej brutto wyższej niż 20.000,OOzł,

2. Zgody Zarządu Powiatu w przypadku wartości księgowej brutto 20.000,OOzł i niższej.

§5

1. Sprzedaż aktywów trwałych odbywa się w drodze przetargu, aukcji lub zapytania
ofertowego, zgodnie z przepisami K.c. Komisja, o której mowa w ust. 3, może
postanowić o sprzedaży z wolnej ręki aktywów trwałych o wartości wg wyceny
niższej niż 1.000,OOzł.,

1a.Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sprzedaży na surowce wtórne oraz sprzedaży z
zaliczeniem

uzyskanej ceny na poczet ceny nabywanego nowego sprzętu.



2. Cenę wywoławczą składnika aktywów trwałych, będącego przedmioten przetargu
ustala się zgodnie z dokonaną wyceną.

3. Wyceny dokonuje Komisja powołana zarządzeniem Dyrektora SP ZOZ w Kole.

4. Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się w siedzibie Zakładu i na jego
stronie internetowej.

5. W przypadku, gdy pierwszy przetarg na sprzedaż aktywów trwałych nie
doprowadzi
do wyłonienia nabywcy, cena wywoławcza w każdym kolejnym przetargu może być
obniżana odpowiednio do 50% i 25% wartości aktywów trwałych.

6. Proces sprzedaży kończy podpisanie umowy z nabywcą.

§6

1. Kasacji poddane mogą być te składniki:

a) których wartość wg wyceny jest niższa niż 1.000,00zł

b) które, mimo przeprowadzenia co najmniej dwóch przetargów, dwóch aukcji albo

trzech zapytań ofertowych nie znalazły nabywcy.

c) które ze względów technicznych nie kwalifikują się do sprzedaży.

2. Składniki aktywów trwałych stanowiące odpady w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.20l3r.poz.2l z zm.) są unieszkodliwiane,
zgodnie z właściwymi przepisami w tym zakresie.

§7

Zbycie aktywów trwałych Zakładu nie może być dokonane na rzecz:

• dyrektora Zakładu, jego zastępcy, głównego księgowego oraz innych osób pełniących
funkcje kierownicze w Zakładzie,

• osób pozostających z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w Zakładzie w takim
stosunku prawnym lub faktycznym, że mogłoby budzić wątpliwości co do ich
bezstronności.

§8



Zakład zobowiązany jest:

• prowadzić osobny rejestr zbycia aktywów trwałych,

• do składania Zarządowi pisemnej informacji dotyczącej zbycia aktywów trwałych w
terminie do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

§9

Kontroli prawidłowego gospodarowania mieniem przez Zakład dokonuje się na podstawie
kryterium legalności, celowości i uzyskanych efektów ekonomicznych w oparciu o niniejsze
zasady.



Uzasadnienie

do Uchwały Nr VIII/61/2015

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 28 maja 2015

Zgodnie z art. 54 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( t.j

DZ.U.2013.217 z zm.) zbycie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot

tworzący.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole kierując się

potrzebą racjonalnego zagospodarowania zbędnego sprzętu wnioskuje o wprowadzenie zmian

w obowiązujących "Zasadach zbywania aktywów trwałych w SPZOZ w Kole."

Wprowadzenie zmian do w/w zasad zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną

SP ZOZ w Kole Uchwałą nr 1/1/2015r. z dnia 8 kwietnia 2015 roku. Zmiany dokonane w

przytoczonych Zasadach pozwolą na poszerzenie możliwości postępowania w zakresie

zbywania aktywów trwałych stanowiących części składowe majątku SP ZOZ w Kole.

Umożliwiają również uporządkowanie składów magazynowych, w których zalegają

wieloletnie pozostałości po starym, nie nadającym się już do użytku sprzęcie, który został

wykorzystany na części zamienne i nie nadaje się do sprzedaży. Ponadto proponowane

zmiany otwierają możliwość sprzedaży zbędnego sprzętu z zaliczeniem uzyskanej ceny na

poczet nabycia nowego sprzętu.

U~IJ~fo~ROSTA'
v1l dltlt./~ .'1'

Marek Banaszew~
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