
 

 

UCHWAŁA NR XIX/117/2020 

RADY POWIATU W OŁAWIE 

z dnia 20 maja 2020 r. 

o zmianie uchwały nr XX/102/2016 z dnia 25 maja 2016 r. Rady Powiatu w Oławie, w sprawie określenia 

zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych  

w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oławie działającym  w formie samodzielnego publicznego  

zakładu opieki zdrowotnej 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a i pkt 11, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 511) oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2190 ze zm.) 

Rada Powiatu w Oławie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XX/102/2016 z dnia 25 maja 2016 r. Rady Powiatu w Oławie, w sprawie określenia 

zasad gospodarowania majątkiem trwałym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Oławie 

pn. Zespół Opieki Zdrowotnej wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 4 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Czynności prawne wskazane w § 2 ust. 1 mogą być dokonywane 

po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu Oławskiego, wyrażonej w formie uchwały.”. 

2. § 5 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie: „Dopuszcza się możliwość dalszego oddania w użytkowanie, 

wydzierżawienia, wynajęcia lub użyczenia aktywów trwałych na okres nie dłuższy niż 5 lat,  

bez przeprowadzenia przetargu w przypadku, gdy przed upływem terminu na jaki umowa pierwotna została 

zawarta, dotychczasowy użytkownik, dzierżawca, najemca lub biorący do używania, wyrazi wolę  

jej kontynuowania. W takim przypadku kontynuowanie umowy odbywać się będzie na podstawie podpisanego 

przez strony aneksu do umowy pierwotnej.”. 

3. w § 5 dodaje się ust. 6, o treści: „Dokonanie czynności prawnych określonych w ustępie 3 i 5 wymaga 

zgody Zarządu Powiatu Oławskiego wyrażonej w formie określonej w § 4 ust. 1, po uprzednim uzyskaniu 

pozytywnej opinii Rady Społecznej.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu: 

Tadeusz Kułakowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 maja 2020 r.

Poz. 3359
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