Uchwała Nr XXXII/205/2009
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 marca 2009
w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie.

Na podstawie art.12 pkt. 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym /tekst jednolity w Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm./ oraz art.
36 i 43 oraz art. 60 ust. 4 lit. „b” ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki
zdrowotnej / tj. w Dz.U. z 2007 roku Nr 14, poz. 89 ./ - Rada Powiatu Sztumskiego uchwala,
co następuje:
§1
1.Postanawia się zlikwidować powiatową jednostkę organizacyjną p.n. Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sztumie, ul. Reja 12 zwany dalej Zakładem.
2.Ustala się rozpoczęcie likwidacji Zakładu na dzień 31 maja 2009 roku.
3.Termin zakończenia działalności medycznej Zakładu określa się na dzień 31 sierpnia 2009
roku.
4.Termin zakończenia likwidacji Zakładu ustala się na dzień 31 maja 2019 roku.
5.Prawa i obowiązki Zakładu w zakresie świadczeń medycznych przejmuje uprawniony
podmiot.
6.Pracownicy Zakładu stają się z dniem 1 września 2009 roku pracownikami nowego
podmiotu w trybie art. 23 1 Kodeksu Pracy.
§2
1.Mieszkańcom Powiatu Sztumskiego korzystającym dotychczas ze świadczeń Zakładu
zapewnia się świadczenia zdrowotne oferowane w sposób ciągły i nieprzerwany z
zachowaniem co najmniej dotychczasowego zakresu, rozmiaru, profilu, jakości i
dostępności.
Wykaz świadczeń stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
2.Realizację świadczeń określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu zapewni uprawniony
podmiot niepubliczny wyłoniony w drodze przetargu.
§3
1.Mienie dotychczas użytkowane przez likwidowany Zakład zadysponowane będzie w
następujący sposób:
1/nieruchomości niezbędne do świadczenia usług zdrowotnych przekazane będą powiatowi,
który zadecyduje o ich wydzierżawieniu podmiotowi niepublicznemu
2/Majątek ruchomy, który stanowi własność Zakładu podlega sprzedaży lub innemu
zagospodarowaniu, a uzyskany dochód będzie przeznaczony na spłatę zobowiązań.
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§4
Zobowiązania i należności oraz majątek Zakładu po zakończeniu jego likwidacji stają się
według stanu na dzień zamknięcia likwidacji należnościami i zobowiązaniami oraz
majątkiem Powiatu Sztumskiego.

§5
Niniejsza uchwała traci moc wiążącą w przypadku:
1/ nie wybrania w terminie lub nie utworzenia do dnia 31 sierpnia 2009 roku podmiotu o
którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały,
2/nie zawarcia do dnia 31 sierpnia 2009 roku przez podmiot określony w § 2 ust. 2 uchwały
kontraktów na udzielanie dla mieszkańców świadczeń zdrowotnych z Narodowym
Funduszem Zdrowia, obejmujących co najmniej dotychczasowy zakres świadczeń Zakładu.
§6
1.Czynności likwidacyjne Zakładu przeprowadzi likwidator powołany przez Zarząd Powiatu.
2.Do zadań likwidatora należy w szczególności:
a/przeprowadzenie inwentaryzacji majątku Zakładu,
b/sporządzenie bilansu na dzień otwarcia i zakończenia likwidacji,
c/uregulowanie spraw wynikających ze stosunków pracy z pracownikami,
d/zawieranie umów w zakresie niezbędnym dla likwidacji,
e/sporządzenie wykazu wymagalnych należności Zakładu w likwidacji i ich windykacja,
f/sporządzenie wykazu zobowiązań finansowych i świadczeń już wymagalnych, w tym
publicznoprawnych, cywilnoprawnych i pracowniczych i przekazanie ich powiatowi
g/sporządzenie wykazu mienia ruchomego i nieruchomego podlegających zagospodarowaniu
przez likwidatora,
h/sporządzenie harmonogramu działań likwidacyjnych,
i/dokonywanie czynności prawnych niezbędnych do zakończenia likwidacji, w tym
renegocjacji porozumień z wierzycielami dotyczących ich wierzytelności /w ostatnim
przypadku zalecana współpraca z Zarządem Powiatu/,
j/analiza możliwości zaspokojenia lub zabezpieczenia zobowiązań i określenie sposobu
uregulowania zobowiązań oraz ich uregulowanie,
k/przekazanie nieruchomości niezbędnych do świadczenia usług zdrowotnych powiatowi,
l/składanie kwartalnych sprawozdań Zarządowi Powiatu o przebiegu likwidacji,
m/zarchiwizowanie dokumentów Zakładu w likwidacji i i przekazanie ich do archiwum
Starostwa Powiatowego w Sztumie,
n/wykreślenie Zakładu z właściwych rejestrów.
3.Likwidator nie może bez zgody Zarządu Powiatu zaciągać nowych zobowiązań.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .
§8
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Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-stu dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
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