UCHWAŁA NR VIII/58/2015
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ
z dnia 18 czerwca 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie lokalu użytkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 595, zm. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku
o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618) i art.11 ust.2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 zm. poz. 659, poz.805, poz. 822, poz. 906, poz. 1200),
oraz § 21 pkt 1 Uchwały Nr V/42/2011 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Rawskiego (Dz. Urz. Województwa
Łódzkiego Nr 153 poz.1474) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Powiatu wyraża zgodę na przekazanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
w Rawie Mazowieckiej, w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony, mającego być wydzielonym w budynku
przy ul. Niepodległości 8, posadowionym na działkach nr 387/1 i 387/2, w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka
o łącznej powierzchni 4043 m2, objętym księgą wieczystą LD1R/00037315/7, samodzielnego dwupoziomowego
lokalu użytkowego nr 1 o powierzchni 519,20m2 wraz z przynależnościami i prawami z tym lokalem związanymi,
zgodnie z zaświadczeniem Starosty Rawskiego znak SAB.I.6745.2.2015.GS z dnia 03.06.2015 roku i załącznikiem
w postaci operatu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego
Maria Charążka
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2015 poz.
618 ) samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne
użytkowanie nieruchomościami i majątkiem jednostki samorządu terytorialnego oraz majątkiem własnym
(otrzymanym lub zakupionym).
Ponieważ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej jest utworzony
i prowadzony przez Powiat Rawski, tak więc jest on zobowiązany do wyposażenia go w mienie, aby mógł
samodzielnie nim gospodarując realizował swoją misję.
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