
 Do uchwały nr 44/2003 r. 
 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego 
 z dnia 04 lutego 2003 r. 
 
 
 

UCHWAŁA nr   /  / 2003 
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

z dnia    lutego 2003 roku 
 

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Ośrodka Rehabilitacji  
w Nowym Czarnowie 

 
Na podstawie: Art. 18 pkt. 19 lit. a i f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. jedn. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, ze zm.) w związku z artykułem 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991  
o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, ze zm.) 
 

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Postanawia się zlikwidować Samodzielny Publiczny Dziecięcy Ośrodek Rehabilitacji  
w Nowym Czarnowie, zwany dalej „zakładem”. 
 

§ 2 
 

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” w Szczecinie 
zapewni osobom korzystającym dotychczas ze świadczeń zdrowotnych likwidowanego 
zakładu dalsze nieprzerwanie udzielanie świadczeń bez istotnego ograniczenia ich 
dostępności, warunków udzielania oraz na dotychczasowym poziomie do czasu rozpoczęcia 
działalności niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego na bazie majątku 
likwidowanego zakładu. 
 

§ 3 
 

1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej 
17 budynkami i budowlami na działce oznaczonej w ewidencji gruntów pod  
nr 257/22, obręb Pniewo, o powierzchni 56.081 m2 , nr KW 23786 na rzecz podmiotu, 
który utworzy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej i będzie świadczył usługi  
w zakresie zadań statutowych likwidowanego zakładu. 

2. Majątek ruchomy likwidowanego zakładu pozostawia się w dyspozycji Zarządu 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

3. Środki uzyskane ze sprzedaży majątku i z należności zakładu przeznacza się na spłatę 
zobowiązań zakładu. 

 
§ 4 

 
Zobowiązuje się Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego do podjęcia działań mających 
na celu wstrzymanie narastania zadłużenia zakładu poprzez regulowanie w trakcie likwidacji 
zobowiązań zakładu. 
   



§ 5 
 

Zobowiązuje się Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego do powołania likwidatora 
zakładu z dniem 1 marca 2003 roku oraz określenia jego zadań. 
 

§ 6 
 

1. Termin rozpoczęcia likwidacji ustala się na dzień 1 marca 2003 roku. 
2. Termin zakończenia działalności ustala się nie wcześniej niż po upływie trzech 

miesięcy od dnia rozpoczęcia likwidacji, lecz nie dalej niż 31 grudnia 2003 roku. 
 
 

§ 7 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
 

§ 8 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 


