UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Wyrażenie zgody na likwidację mienia ruchomego Województwa KujawskoPomorskiego dzierżawionego przez Centrum Medyczne „Nad Brdą” Sp. z o.o. z siedzibą
w Bydgoszczy.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.) do zadań zarządu
województwa należy w szczególności gospodarowanie mieniem województwa. Stosownie do
treści § 7 ust. 3 i ust. 4 umowy dzierżawy mienia ruchomego zawartej w dniu 15 czerwca
2011 roku pomiędzy Obwodem Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielnym Publicznym
Zakładem Opieki Zdrowotnej w likwidacji z siedzibą w Bydgoszczy, a Centrum Medycznym
„Nad Brdą” Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, zmienionej aneksem z dnia 3 grudnia
2013 roku i aneksem nr 2 z dnia 3 stycznia 2017 r. w przypadku, gdyby naprawa aktywów
trwałych stanowiących przedmiot umowy nie była możliwa z powodu braku części
zamiennych lub podzespołów albo aktywa trwałe stanowiące przedmiot umowy nie nadawały
się do dalszej eksploatacji z uwagi na zły stan techniczny, a ich naprawa byłaby ekonomicznie
nieuzasadniona, Dzierżawca zobowiązany jest o tych faktach poinformować pisemnie
Wydzierżawiającego i zgłosić poszczególne aktywa trwałe do likwidacji.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Nie dotyczy.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego na mocy uchwały Nr XLIX/1338/10
z dnia 30 sierpnia 2010 roku postanowił zlikwidować Obwód Lecznictwa w Bydgoszczy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy. W przyjętym przez Zarząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowisku w sprawie ujednolicenia kryteriów
przekształceń ambulatoryjnych SP ZOZ, dla których organem założycielskim był Samorząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wskazano spółki pracownicze, utworzone przez
pracowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jako podmioty
uprawnione do składania wniosków o przekształcenia organizacyjno-prawne. Pracownicy
likwidowanego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzyli Spółkę pod
nazwą: Centrum Medyczne „Nad Brdą” Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Stosownie
do postanowień uchwały z dnia 30 sierpnia 2010 roku, samodzielny publiczny zakład opieki
zdrowotnej w likwidacji wydzierżawił w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat tj. od dnia
15 czerwca 2011 roku do dnia 14 czerwca 2021 roku Centrum Medycznemu „Nad Brdą”
Spółka z o.o. mienie ruchome likwidowanej jednostki. W myśl art. 61 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 567, z późn. zm.)
oraz stosownie do postanowień uchwały Sejmiku Województwa z dnia 30 sierpnia 2010 roku
zobowiązania i należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
po zakończeniu czynności likwidacyjnych stały się zobowiązaniami i należnościami
Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W tych okolicznościach w związku
z zakończeniem w dniu 31 października 2011 roku likwidacji wszelkie prawa i obowiązki
wynikające z przywołanej umowy dzierżawy przeszły na Województwo KujawskoPomorskie.
Centrum Medyczne „Nad Brdą” Spółka z o.o. w oparciu o postanowienia § 7 ust. 3
umowy dzierżawy mienia ruchomego, zawiadomiła o konieczności likwidacji dzierżawionych
składników majątkowych.

Oceny stanu technicznego dokonały na zlecenie dzierżawcy wyspecjalizowane firmy.
Z przedstawionych opinii wynika, że naprawa sprzętu jest nieuzasadniona ze względu na
długoletnią eksploatację oraz wysokie koszty ewentualnych napraw. Ponadto powołana przez
Spółkę, Komisja Likwidacyjna wnioskuje o fizyczną likwidację środków trwałych, które
zostały wymienione w poz. 63-70, załącznika do niniejszej uchwały, z uwagi na ich
nieprzydatność do dalszego użytkowania.
5. Ocena skutków regulacji:
Skutkiem podjęcia uchwały będzie umożliwienie Centrum Medycznemu „Nad Brdą”
Spółka z o.o. likwidacji majątku ruchomego. Koszty likwidacji poniesie dzierżawca.

