

Uchwała Nr VI/35/07
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia 30 marca 2007r.

w sprawie  określenia zasad dokonywania  zakupu, leasingu, zbywania lub przyjmowania darowizn  aparatury i sprzętu medycznego i innego oraz zasad dzierżawy  i wynajmu  majątku trwałego  dla Samodzielnego  Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie.

	Na podstawie  art. 42 ustawy  z dnia 30 sierpnia 1991  o  zakładach  opieki zdrowotnej  (Dz.U. Z dnia 1991 Nr 91, poz. 408 z późn. zm.)  oraz art.  7 ust. 1 pkt 5 ustawy  z dnia 8 marca  1990r.  o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.  zm.) Rada Gminy uchwala  co następuje:

§ 1
	Postanawia się określić zasady dokonywania zakupu, leasingu zbywania lub przyjmowania darowizn aparatury i  sprzętu medycznego i innego oraz zasad  dzierżawy  i wynajmu majątkutrwałego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie stanowiące Załącznik Nr 1  do niniejszej  uchwały.

§ 2
	Traci moc obowiązującą uchwała  Nr XVII/158/00 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 września 2000 w sprawie  ustalenia zasad wydzierżawiania lub wynajęcia  majątku trwałego SPZOZ w Gniewoszowie.

§ 3
	Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4
	Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Halina Banaś




                                                                                    Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr VI/35/07
                                                                                    Rady Gminy w Gniewoszowie
                                                                                    z dnia 30 marca 2007r.




Zasady dokonywania  zakupu, leasingu, zbywania lub przyjmowania darowizn  aparatury i sprzętu medycznego i innego oraz zasad dzierżawy  i wynajmu  majątku trwałego dla Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie gospodaruje przekazanym majątkiem  będącym  własnością  Gminy Gniewoszów wg niżej określonych zasad.


§  1
1.	Kierownik SPZOZ nie ma prawa  decydowania  o zbyciu majątku  nieruchomego (gruntu wraz z budynkami).
2.	Wydzierżawienie, najem lub oddanie  w nieodpłatne  użytkowanie  majątjku trwałego  nie może pogarszać  ani ograniczać  poziomu usług  świadczonych  przez SPZOZ .
3.	Zakup lub  przyjęcie  darowizny  w postaci aparatury  i sprzętu medycznego na rzecz SPZOZ w Gniewoszowie  ma służyć  poprawie  jakości  lub rozszerzeniu usług medycznych świadczonych  przez  SPZOZ.
4.	Zakup lub przyjęcie  darowizny innego  niż aparatura  medyczna  wyposażenia ma służyć poprawie jakości pracy  SPZOZ.


§ 2
1.	Wydzierżawianie  lub wynajmowanie  majątku  należy  do uprawnień Wójta Gminy.
2.	Jeżeli wartość  księgowa  zbywanego  majątku  SPZOZ w Gniewoszowie jest wyższa niż  3.000 EURO wymagana jest  pozytywna opinia  Rady Społecznej SPZOZ  wyrażona w formie  uchwały  i zgoda  Wójta Gminy.
3.	Jeżeli wartość księgowa zbywanego  majątku  jest niższa  niż  3.000 EURO o zbyciu decyduje  samodzielnie  Kierownik SPZOZ  w Gniewoszowie po uzyskaniu pisemnej opinii rzeczoznawcy , że sprzęt  ten jest  dla SPZOZ  bezużyteczny, nie dotyczy to  sprzętu zużytego wskutek  upływu czasu  typu- tzw. przedmiotów nietrwałych.
	
§ 3
1.	Kierownik SPZOZ w Gniewoszowie  może  samodzielnie  dokonywać zakupów i przyjmować darowizny:
	a) finansowe  bez względu  na ich wysokość;
       b) sprzętu i aparatury medycznej spełniającej obowiązujące  standardy, jeżeli 
	   wartość  zakupu netto lub darowizny  nie przekracza  6.000 EURO;
	c) innego sprzętu niż sprzęt medyczny, jeżeli jego wartość  nie przekracza 6.000 EURO.
2.	W pozostałych  przypadkach , jeżeli wartość  zakupu  netto lub darowizny przekracza  6.000 EURO wymagana jest  pozytywna  opinia  Rady Społecznej wyrażona  w formie  uchwały i zgoda Wójta Gminy.
   

§ 4
	Kierownik SPZOZ w Gniewoszowie samodzielnie decyduje  o montażu urządzeń służących pacjentom i personelowi  takich jak:  automatów do wody, aparatów  telefonicznych itp.


§ 5
	Za zasadność  podejmowanych  decyzji w zakresie  wymienionym  w niniejszym załączniku odpowiada Kierownik  SPZOZ w Gniewoszowie.

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Halina Banaś

