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UCHWAŁA NR .................... 

RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/453/2014 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 25 września 2014 roku w sprawie określenia zasad 

zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie 
aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla 

których Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1526) oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 633 z późn. zm.) po 
przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w przepisie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z późn. zm.), 
Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim 
i mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr XLVII/453/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 
25 września 2014 roku w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, 
najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Wodzisławski jest podmiotem 
tworzącym (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 4892) w ten sposób, że 
§ 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku dzierżawy, najmu nieruchomości lub ich części stosuje się 
stawki czynszu wskazane w uchwale Zarządu Powiatu Wodzisławskiego 
określającej minimalne stawki czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Wodzisławskiego.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego.        
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Odpowiedzialny 
za 

przygotowanie  
 

data i podpis 

 Biuro 
Prawne 
 
 

data 
i podpis 

 Zarząd 
 
 

data 
i podpis 

 

Dostarczono do Rady 
Powiatu w dniu Skierowano do komisji opinie Głosowanie na sesji Druk 

nr 
za przeciw wstrzym.  Komisja Rewizyjna  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  
Komisja Budżetu 
Komisja Infrastruktury i Ochrony 
Środowiska 
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej  
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 
Komisja Samorządu oraz Strategii i 
Rozwoju Powiatu 
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Uzasadnienie 

Uchwałą Nr XLVII/453/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 września 
2014 roku zostały określone zasady zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, 
użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej, dla których Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym. 

Zgodnie z zapisami wyżej wskazanej uchwały w przypadku dzierżawy, najmu 
nieruchomości lub ich części stosuje się stawki czynszu określone przez Zarząd Powiatu 
Wodzisławskiego w uchwale dotyczącej zasad oddawania w najem, dzierżawę oraz 
użyczenie nieruchomości Powiatu Wodzisławskiego. 

W związku z podjęciem przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego dnia 20 lipca 
2022 roku uchwały Nr 1343/2022, w której ustalono nowe minimalne stawki czynszu za 
najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wodzisławskiego, 
zachodzi konieczność zmiany brzmienia § 10 ust. 3 przedmiotowej uchwały. 

Biorąc pod uwagę powyższe wnoszę jak w sentencji przedłożonego projektu uchwały. 

 Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki 
Społecznej 

  
Iwona Koczy 
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