
Uchwała Nr 211/XXXII/2005
Uchwała w sprawie przekazania w nieodpłatne uŜytkowanie na rzecz Zespołu Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Otwocku nieruchomości połoŜonej w Józefowie przy ul. Sienkiewicza 28.

Na podstawie art. 53 i 53a ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U.
z 1991 r. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.), art. 11 ust. 1, art. 11a, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), w
związku z  art. 12 pkt. 8 lit.a i  z  art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia  5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2001 r.  Nr 142,  poz.1592 z  późn.  zm.),  Rada Powiatu w Otwocku
uchwala, co następuje:

§ 1.

WyraŜa  się  zgodę  na  przekazanie  w  nieodpłatne  uŜytkowanie  na  czas  nieokreślony,  w  formie  aktu
notarialnego na rzecz Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku przy ul. Batorego 44,
zabudowanej nieruchomości połoŜonej w Józefowie przy ul. Sienkiewicza 28, oznaczonej jako działka ewid.
nr 25/1  o  pow.  3231  m2 z  obr.  24,  stanowiącej  własność Powiatu  Otwockiego,  uregulowanej  w  KW
WA10/00042726/7- z przeznaczeniem na działalność statutową w/w Zespołu.

§ 2.

W przypadku likwidacji Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku, jego majątek staje
się własnością Powiatu Otwockiego, a o jego przeznaczeniu decyduje Rada Powiatu.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Na przedmiotowej  nieruchomości  znajduje  się  Zakład Pielęgnacyjno  – Opiekuńczy ( dawne Sanatorium
Rehabilitacyjne dla Dzieci ), administrowany przez ZPZOZ.
Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej samodzielny Publiczny
Zakład  Opieki  Zdrowotnej  gospodaruje  samodzielnie  przekazanymi  w  nieodpłatne  uŜytkowanie
nieruchomościami, m. in. majątkiem powiatu.
Natomiast na podstawie art. 53a ust. 1 cyt. wyŜej ustawy, podmiot, który utworzył publiczny zakład opieki
zdrowotnej,  moŜe  pozbawić  zakład  składników  przydzielonego  lub  nabytego  mienia,  w  przypadku
połączenia lub podziału, albo przekształcenia  zakładu, przeprowadzanych na zasadach określonych w tej
ustawie.
Powiat  Otwocki  na  podstawie  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  11czerwca  1990  r.  -
zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki  zdrowotnej
oraz  jednostek samorządu terytorialnego właściwych do przejęcia uprawnień organu, który je utworzył (
Dz. U. Nr 60 poz. 641 ) z dniem 1 stycznia 1990 r. przejął uprawnienia organu administracji rządowej,
który utworzył w/w Zakład Opieki  Zdrowotnej  w Otwocku przy ul. Batorego 44, co zostało potwierdzone
decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 210/P/00 z dnia 21 listopada 20

 


