
Uchwała Nr 39/2019 

Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
z dnia 27 maja 2019 r. 

w sprawie wydzielenia z mienia Gdańsldego Uniwersytetu Medycznego 
części majątku nieruchomego w postaci działek gruntu wraz ze znajdując3mii się na tych działlcach 

budynkami i infrastrukturą towarzyszącą, będącymi w posiadaniu SP ZOZ Uniwers3rtecldego 
Centrum Klinicznego w Gdańsku i wykorzystj^anymi w celu prowadzenia działalności leczniczej 

oraz przekazania tych nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie na rzecz SP ZOZ 
Uniwers3rteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku w celu zwiększenia funduszu założycielskiego 

Działając na podstawie przepisów art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm), art. 230 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669), art. 
252 Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025), art. 56 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112, poz. 654, t j . Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2190) oraz § 27 ust. 2 pkt 4 lit. a) oraz ust. 4 pkt 10 Statutu GUMed (tj . zał. 1 do Uchwały Nr 21/2018 
Senatu GUMed z dnia 23.04.2018 r.) 

uchwala się, co następuje: 

§1 
1. Senat Gdańskiego Uniwers3^etu Medycznego wyraża zgodę na dokonanie czynności prawnej 

w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, 
w postaci działek gruntu wraz ze znajdując3nni się na tych działkach budynkami i infrastrukturą 
towarzyszącą, o wartości księgowej: 605.473.562,82 zł (słownie: sześćset pięć milionów czterysta 
siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa złote i 82/100) poprzez wydzielenie składników 
aktywów trwałych zmienia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i oddanie tych składników do 
korzystania samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej Uniwersyteckie Centrum 
Kliniczne w Gdańsku (nr wpisu do rejestru stowarzyszeń KRS: 0000122150) na zasadach 
nieodpłatnego użytkowania oraz w celu zwiększenia funduszu założycielskiego Uniwersyteckiego 
Centrum Klinicznego. 

2. Wykaz składników aktywów trwałych o których mowa w ustępie 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
Uchwały. 

§2 
Rozporządzenie składnikami aktywów trwałych opisanymi w § 1 powyżej zostanie poprzedzone 
uzyskaniem zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz wykonaniem innych 
niezbędnych w tym celu czynności faktycznych i prawnych. 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się prof. dr hab. Marcinowi Gruchale, Rektorowi. 

§4 

Traci moc Uchwała Nr 13/2019 Senatu GUMed z dnia 25.02.2019 r. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załącznik: 

1. Wykaz składników aktywów trwałych. 

Przew odnif lpący^ l a t u j ^ M e d 

prof dr W r c i n Gruchała 


