
 

UCHWAŁA NR 2443/20 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  

z dnia 29 lipca 2020 r. 

 

w sprawie: przyjęcia i skierowania  do konsultacji i konsultacji społecznych Projektu 

Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia zasad 

gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie. 

 

Na podstawie: art. 10 a ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie województwa (t.j. Dz.U.2019.512 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2020.295 ze zm.), art. 5 ust. 1  

i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie (t.j. Dz.U.2020.1057), Uchwały Nr X/167/11 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

konsultowania projektów aktów prawa miejscowego Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2011 r. nr 217, 

poz. 2537), Uchwały Nr VIII/94/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia  

15 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych z mieszkańcami Województwa Świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Święt.  

z 2019 r. poz. 1917), Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

Przyjmuje się Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 

określenia zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie, 

zwany dalej „Projektem Uchwały”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.  

 

§ 2 

Projekt Uchwały poddaje się:  

1) konsultacjom, o jakich mowa w art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  



(t.j. Dz.U.2020.1057) oraz w Uchwale Nr X/167/11 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

konsultowania projektów aktów prawa miejscowego Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego  

oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2011 r. 

nr 217, poz. 2537)  – w dalszej części uchwały nazywanych konsultacjami;  

2) konsultacjom społecznym o jakich mowa w art. 10 a ust. 1 ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U.2019.512 z późn. zm.) 

oraz w Uchwale Nr VIII/94/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  

z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych z mieszkańcami Województwa Świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Święt.  

z 2019 r. poz. 1917) – w dalszej części uchwały nazywanych konsultacjami społecznymi.  

 

§ 3 

1. Celem konsultacji i konsultacji społecznych jest zebranie uwag, opinii oraz wniosków 

mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów na temat 

projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia zasad 

gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie.  

2. Mając na uwadze charakter regulacji, odstępuje się od konsultacji przedmiotowego 

Projektu Uchwały w trybie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 

zawodowych (t.j. Dz. U. 2019. 263 z późn. zm.).  

§ 4 

Konsultacje i konsultacje społeczne mają zasięg ogólnowojewódzki.  

  

§ 5 

Projekt uchwały wraz z Informacją o rozpoczęciu konsultacji i konsultacji społecznych, 

stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, zostanie:  

1) zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Świętokrzyskiego 

www.bip.sejmik.kielce.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego: www.swietokrzyskie.pro;  

2) skierowany do zaopiniowania do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego. 

http://www.swietokrzyskie.pro/


§ 6 

Konsultacje i konsultacje społeczne przeprowadza się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 

projektu konsultowanej uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa 

Świętokrzyskiego www.bip.sejmik.kielce.pl oraz na stronie internetowej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: www.swietokrzyskie.pro.  

  

§ 7 

Uwagi przyjmowane będą wyłącznie na Formularzu uwag stanowiącym załącznik nr 3   

do niniejszej uchwały:  

1) w formie pisemnej – pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa 

Świętokrzyskiego, Departament Ochrony Zdrowia, al. IX Wieków Kielc 3,  

25-516 Kielce lub złożone osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego (w godzinach pracy Urzędu). Decyduje data wpływu 

dokumentu do Urzędu Marszałkowskiego;  

2)  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sek.oz@sejmik.kielce.pl.  

 

§ 8 

1. Nie będą rozpatrywane anonimowe zgłoszenia uwag oraz zgłoszenia, które wpłyną  

po upływie terminu określonego w § 6.  

2. Nieprzedstawienie opinii w wyznaczonym terminie uważa się za rezygnację z prawa  

jej wyrażenia. 

§ 9 

 Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Ochrony Zdrowia.  

 

§ 10 

Informacja o wynikach konsultacji społecznych a także sprawozdanie z przebiegu i wyników 

konsultacji, po rozpatrzeniu i przyjęciu przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, 

zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Świętokrzyskiego 

www.bip.sejmik.kielce.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego: www.swietokrzyskie.pro. 

 

 

 

 

http://www.swietokrzyskie.pro/


§ 11 

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących udział  

w konsultacjach.  

§ 12 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.  

 

§ 13 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  

                                                                                                                      ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

 

                                                                                                                     

 

                                                                                                                       ANDRZEJ BĘTKOWSKI 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

W myśl art. 54  ust. 2 i 3  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej 

podmiot tworzący określa zasady gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych 

publicznych zakładu opieki zdrowotnej. Mając powyższe na uwadze, w dniu 24 września  

2012 r. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr XXIII/400/2012 określił  zasady 

postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej będących 

wojewódzkimi osobami prawnymi przy zbywaniu aktywów trwałych, oddawaniu ich  

w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie. 

Po kilku latach stosowania obecnie obowiązującej regulacji, stało się koniecznym 

opracowanie nowych unormowań adekwatnych do istniejących potrzeb, usprawniających 

proces gospodarowania aktywami trwałymi.  I tak w projektowanym dokumencie m.in.:  

 określono szersze kompetencje dla: Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  

(np. w zakresie wyrażania zgody na: wydzierżawienie, wynajęcie, użytkowanie oraz 

użyczenie, nieruchomości na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata);  Dyrektorów spzoz-

ów (np. w zakresie: zbycia, wydzierżawienie, wynajęcia, oddania w użytkowanie, 

użyczenie mienia ruchomego, oraz wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie, 

użyczenie, nieruchomości o powierzchni do 50 m
2 

, na okres nie dłuższy niż 3 lata); 

 z uwagi na samodzielność podległych spzoz-ów, odstąpiono od ustalania regulaminu 

przeprowadzania postępowań przetargowych przy wynajmowaniu i wydzierżawianiu 

nieruchomości, zobowiązując w tym zakresie kierowników jednostek do podejmowania 

czynności zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; 

 wprowadzono szczegółowe uregulowania mające na celu doprecyzowanie sposobu 

realizacji obowiązku sprawozdawczego w zakresie gospodarowania aktywami trwałymi. 

 

Uwzględniając fakt, że niniejsze zasady stanowią akt prawa miejscowego, przedmiotowy 

Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego należy skierować do konsultacji  

i konsultacji społecznych w oparciu o poniżej wskazane uregulowania prawne: 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (dalej zwana ustawą) nakłada na organy administracji publicznej 

obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych przed przyjęciem przez 

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, projektów uchwał stanowiących akty 

prawa miejscowego. W myśl z art. 5 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy organy administracji 



publicznej współpracują z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzącymi, odpowiednio  

do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, działalność 

pożytku publicznego, w szczególności poprzez konsultowanie projektów aktów 

normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa  

w art. 4 ustawy, z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich 

utworzenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego.  

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy określono strefę działań publicznych  

m. in. poprzez zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności 

leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej. Konsultowany Projekt Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie określenia zasad gospodarowania aktywami trwałymi 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem 

tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie będzie dotyczyć sposobu 

gospodarowania mieniem przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 

wykonujące działalność leczniczą; 

 Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr: X/167/11 oraz VIII/94/19  

nakładają obowiązek przeprowadzania konsultacji projektów z podmiotami 

działającymi w sferze działalności pożytku publicznego oraz z mieszkańcami 

Województwa Świętokrzyskiego. 

W związku z powyższym przyjmuje się i kieruje do konsultacji i konsultacji 

społecznych przedmiotowy Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


