
UCHWAŁA NR VIII/57/2019
RADY GMINY ODRZYWÓŁ

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 , 
poz. 506 i 1309) w związku z art 60 i 61 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. 
z 2018 poz. 21901), 1629 i 2219, z 2019r. poz. 492, 730 i 959), uchwala się:

§ 1. 1. Likwiduje się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Odrzywole zwany w dalszej 
części uchwały „SP ZOZ”

2. Dniem zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych przez SP ZOZ w Odrzywole jest dzień 
31 grudnia 2019r.

3. Dniem otwarcia likwidacji ustala się dzień 1 stycznia 2020r.

4. Z dniem otwarcia likwidacji SP ZOZ używa się nazwy SP ZOZ w Odrzywole z dopiskiem 
„w likwidacji”.

§ 2. 1. Osobom korzystającym dotychczas ze świadczeń zdrowotnych likwidowanego SP ZOZ dalsze 
nieprzerwane ich udzielanie , bez ograniczenia dostępności, warunków udzielania i ich jakości w rodzajowo 
oznaczonym zakresie wynikającym ze statutu SP ZOZ zapewni od dnia 1 stycznia 2020r. podmiot wykonujący 
działalność, spełniający wymagania określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej 
(Dz. U. z 2018r. poz. 2190 z późn. zm.), którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu ofertowym.

§ 3. 1. Mienie stanowiące własność SP ZOZ zostanie przekazane Gminie Odrzywół. 

2. Zagospodarowanie pozostałej części mienia stanowiącego własność Gminy Odrzywół, a użytkowanego 
dotychczas przez likwidowany SP ZOZ polegać będzie na:

a) udostępnieniu budynku Ośrodka Zdrowia w Odrzywole podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą, 
z którym zostanie zawarta umowa dzierżawy w wyniku rozstrzygnięcia postępowania ofertowego.

b) udostępnieniu majątku ruchomego podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą, z którym zostanie 
zawarta umowa dzierżawy w wyniku rozstrzygnięcia postępowania ofertowego.

§ 4. 1. Wszelkie zobowiązania, należności oraz prawa SP ZOZ po jego likwidacji stają się zobowiązaniami, 
należnościami i prawami Gminy Odrzywół.2 Źródłem pokrycia kosztów likwidacji oraz spłaty zobowiązań 
likwidowanego SP ZOZ będą należności SP ZOZ zaksięgowane do dnia 31 grudnia 2019r. oraz dochody 
własne Gminy Odrzywół.

3. Pracownicy likwidowanego SP ZOZ wykonujący prace na podstawie umów o pracę zawartych na czas 
określony i nieokreślony z wyjątkiem pracowników, którzy do dnia rozpoczęcia likwidacji rozwiążą stosunek 
pracy w trybie art. 231 kodeksu pracy, stają się z dniem 1 stycznia 2020r. pracownikami podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu ofertowym, 
świadczącymi pracę na dotychczasowych warunkach zatrudnienia.

§ 5. 1. Czynności związane z likwidacją SP ZOZ dokonuje likwidator powołany Zarządzeniem Wójta 
Gminy Odrzywół

2. Koszty likwidacji, w tym wynagrodzenie likwidatora, pokrywane będą ze środków SP ZOZ w likwidacji.

§ 6. Czynności likwidacyjne zakończone zostaną do dnia 30 czerwca 2020r. i z tym dniem SP ZOZ 
zakończy działalność.

§ 7. Niniejsza Uchwała stanowi podstawę do wykreślenia SP ZOZ z właściwych rejestrów po zakończeniu 
postępowania likwidacyjnego.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy opublikowane zostały w Dz. U. z 2018r. 1629 i 2219 oraz z 2019r. poz. 492, 730 i 959

Id: 8BCC1430-165E-43B2-A016-7BCBF04ACDAD. Podpisany Strona 1



§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Stanisław Gapys
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