WZORY
WZÓR UCHWAŁY RADY POWIATU W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY
NA WNIESIENIE MAJĄTKU SPZOZ JAKO APORTU DO SPÓŁKI
UCHWAŁA NR ................................................
RADY POWIATU..............................................
z dnia ..............................................................
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie majątku do spółki powstałej z przekształcenia Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w .....................................................................
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.
z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 106 poz.675, ze zm.) Rada Powiatu ......................... uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Wyraża się zgodę na wniesienie do spółki powstałej z przekształcenia Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w ..................................................., jako wkładu niepieniężnego (aportu)
prawa własności następujących nieruchomości stanowiących własność Powiatu ...............................:
1) ................................................................................................................................................................
2) ...............................................................................................................................................................
3) .........................................................................................................................................................
nieodpłatnie użytkowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w ..............................
2. Wyraża się zgodę na wniesienie do spółki, o której mowa w § 1 ust. 1 uchwały majątku ruchomego
będącego własnością Powiatu ......................................, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały-nieodpłatnie użytkowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w ..............................
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu ..................................................................................
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Powiatu ...................................................................
Przepisy ustawowe:
Zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. g ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy
podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących tworzenia i przystępowania do spółek, ich
rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania
i zbywania udziałów i akcji. Stosownie natomiast do treści art. 13 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności
nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi
prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie
tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

PRENUMERATA 2014

Poradnik dla gmin, powiatów i województw

61

