
UCHWAŁA NR XXXIII/214/2021 
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ 

z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zmiany  uchwały Nr XII/85/2011 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 
30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia zasad zbywania aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej oddawania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz 

użyczenie 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 920, zm.: Dz. U z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku 
o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1655,  poz.2331) Rada Powiatu 
Rawskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XII/85/2011 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2011 roku 
w sprawie określenia zasad zbywania aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej oddawania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie (Dz. Urz. Województwa 
Łódzkiego z 2012 roku poz. 581) zmienionej uchwałą Nr VI/41/2015 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie 
Mazowieckiej z dnia 29 kwietnia 2015 roku w  sprawie zmiany  uchwały Nr XII/85/2011 Rady Powiatu Rawskiego 
w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia zasad zbywania aktywów trwałych 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej oddawania ich w dzierżawę, 
najem, użytkowanie oraz użyczenie (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2015 roku poz. 2152) zmienia się treść § 
10, który po zmianach otrzymuje brzmienie: 

„§ 10. Postępowania przetargowego nie stosuje się w przypadku: 

1) przejęcia udzielania całości lub części świadczeń zdrowotnych realizowanych przez SPZOZ, 
finansowanych ze środków publicznych, wraz z niezbędnymi do ich realizacji pracownikami, przez 
inny podmiot leczniczy pod warunkiem, że świadczenia te nadal będą finansowane ze środków 
publicznych; 

2) oddania nieruchomości lub mienia ruchomego w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie 
podmiotowi, który wspólnie z SPZOZ prowadzi badania kliniczne i tworzy pion badań klinicznych 
w SPZOZ, w zakresie niezbędnym do koordynacji tych badań.”. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego i Dyrektorowi Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

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

 

   

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Rawskiego 

 
 

Maria Charążka 
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Uzasadnienie 

W związku z powstaniem możliwości współuczestniczenia przez SPZOZ w Rawie Mazowieckiej w procesie 
prowadzenia badań klinicznych zachodzi potrzeba udostępnienia pomieszczenia podmiotowi, który w SPZOZ 
stworzy pion badań klinicznych w zakresie niezbędnym do koordynacji tych badań poza przetargiem. 

W związku z tym koniecznym jest wprowadzenie zapisu w „Zasadach zbywania aktywów trwałych 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej oddawania ich w dzierżawę, 
najem, użytkowanie oraz użyczenie” określonych przez Radę Powiatu Rawskiego umożliwiającego takie 
działanie.
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