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Uchwała Nr .................... 

Rady Miejskiej w Jaworznie 

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

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny           
w Jaworznie pomieszczenia dla grupowej stacji wymienników ciepła 

Na podstawie  art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.), § 6 ust. 1 załącznika do uchwały Nr 
XVI/181/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad 
zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych przez samodzielne 
publiczne zakłady opieki zdrowotnej w Jaworznie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej SP 
ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie wyrażonej w uchwale nr 4/2022 z dnia 17 marca 
2022 r. 

Rada Miejska w Jaworznie 
uchwala, co następuje: 

§ 1  

Wyrazić zgodę na wydzierżawienie przez SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie na okres 
do 10 lat, pomieszczenia o powierzchni 23,20 m2 dla grupowej stacji wymienników ciepła w budynku 
kotłowni Szpitala. 

§ 2  

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jaworzna. 

§ 3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Prezydent Miasta Jaworzna 

 
 

Paweł Silbert 
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Uzasadnienie 

Zgodnie art. 54 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z póżn. zm.)  
zbycie aktywów trwałych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, oddanie ich 
w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych 
przez podmiot tworzący. Rada Miejska w Jaworznie określiła zasady zbycia, oddania w dzierżawę, 
najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych przez samodzielne publiczne zakłady opieki 
zdrowotnej w Jaworznie. Na ich podstawie zakład może oddać aktywa trwałe w dzierżawę na okres 
powyżej 3 lat, po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej w Jaworznie wyrażonej w formie uchwały. 

Z uwagi na fakt, że zakończył się termin obowiązywania umowy na dzierżawę pomieszczenia dla 
grupowej stacji wymienników ciepła, zlokalizowanych w budynku kotłowni szpitalnej, dyrektor szpitala 
zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na wydzierżawienie przedmiotowego pomieszczenia 
i możliwość zawarcia nowej umowy. 

Pomieszczenie wraz ze stacją wymienników ciepła dzierżawiła Spółka Ciepłowniczo – Energetyczna 
Jaworzno III Sp. z o. o., utrzymując go we właściwym stanie technicznym poprzez bieżące naprawy           
i monitoring. Przewidywany efekt ekonomiczny w kolejnym okresie trwania umowy dzierżawy              
ww. pomieszczenia o pow. 23,20 m2 to przychód w szacunkowej wysokości 40 368,00 zł netto. Środki 
finansowe uzyskane z dzierżawy zostaną przeznaczone na działalność statutową Szpitala. 

Rada Społeczna Szpitala, uchwałą Nr 4/2022 z dnia 17 marca 2022 r., pozytywnie zaopiniowała 
wydzierżawienie pomieszczenia dla grupowej stacji wymienników ciepła na okres do 10 lat. 

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

 

 

Jaworzno, 29 marca 2022 r. 

Opracował – Naczelnik Wydziału Zdrowia – Małgorzata Helbin – Więcek 
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