
Uchwała nr 627/333/18 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 23 kwietnia 2018 r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie łodzi ratunkowej  
wraz z przyczepą do jej transportu, stanowiącej mienie ruchome 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 oraz z 2018 r. poz. 130) i art. 54 ust. 2 i 3  
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 138  
i 650), w związku z § 10 i § 12 ust. 1 załącznika do uchwały nr 150/12 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zasad postępowania 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, będących wojewódzkimi 
samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, przy zbywaniu aktywów trwałych, 
oddawaniu ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie – uchwala się,  
co następuje: 
 

§ 1. 
Wyraża się zgodę na odpłatne zbycie łodzi ratunkowej wraz z przyczepą do jej transportu, 
stanowiącej mienie ruchome Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, której 
wartość księgowa netto wynosi 195.674,94 zł. 
 

§ 2. 
Zbycie mienia ruchomego, o którym mowa w § 1, nastąpi w trybie przetargu 
przeprowadzonego na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  
– Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132 oraz z 2018 r. poz. 398 i 650)  
i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.  
poz. 1579 i 2018), który zostanie przygotowany i przeprowadzony przez Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego  
i Transportu Sanitarnego w Płocku. 
 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 
 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Marszałek 
Województwa Mazowieckiego 

 
 

Adam Struzik 
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