UCHWAŁA Nr .....^§..\8.Q50
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia...0.k....Y^^.<.^..s5Q^Ov,
w sprawie przekazania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w nieodpłatne
użytkowanie szafek przyłóżkowych Kabi-2 firmy Egerton Sp. z o.o. oraz foteli

opiekuna IGOR firmy Klaromed Sp. z o.o.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. póz. 511, 1571 i 1815) Zarząd Powiatu

Łowickiego uchwala, co następuje:

§1.1. Przekazuje się na czas nieokreślony Zespołowi Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu w nieodpłatne użytkowanie szesnaście sztuk fabrycznie nowych szafek
przyłóżkowych Kabi-2 firmy Egerton Sp. z o.o. oraz trzynaście foteli opiekuna IGOR
firmy Klaromed Sp. z o.o. o łącznej wartości 40 253,30 zł.

2. Przekazany sprzęt, o którym mowa w ust. 1, winien być wykorzystywany
do udzielania świadczeń zdrowotnych osobom i w zakresie określonym w Statucie
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

§2.1.Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków wynikających
z nieodpłatnego użytkowania przekazanego sprzętu określony zostanie w odrębnej
umowie.

2. Przekazanie nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.
§4. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.
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Członkowie Zarządu:

1. Marcin Kosiarek - Starosta Łowicki

2. Piotr Malczyk - Wicestarosta Łowicki
3. Janusz Michalak - Członek Zarządu
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. póz. 511, 1571 i 1815), powiat
wykonuje zadania o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony
zdrowia oraz do zadań zarządu powiatu należy w szczególności gospodarowanie
mieniem powiatu.

Po przeprowadzeniu zapytania ofertowego, którego przedmiotem była dostawa
szafek przyłóżkowych oraz foteli rozkładanych dla rodzica z przeznaczeniem dla
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Zarząd Powiatu Łowickiego na posiedzeniu
w dniu 31.01.2020 r. zatwierdził wybór oferty na dostawę 16 szafek przyłóżkowych
Kabi-2 przez firmę Egerton Sp. z o.o., ul. Legnicka 21, 41-811 Zabrze oraz ofertę na
dostawę 13 foteli opiekuna IGOR przez firmę Klaromed Sp. z o.o., ul. Jana III
Sobieskiego 123, 05-070 Sulejówek. Protokół zdawczo - odbiorczy dotyczący dostawy
foteli opiekuna IGOR przez firmę Klaromed Sp. z o.o. został podpisany bez uwag
w dniu 18.02.2020 r., natomiast protokół zdawczo - odbiorczy dotyczący dostawy
szafek przyłóżkowych Kabi-2 przez firmę Egerton Sp. z o.o. został podpisany bez uwag
w dniu 26.02.2020 r.

Nieodpłatne przekazanie ww. sprzętu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
umożliwi jego wykorzystywanie zgodnie z celem, w jakim został zakupiony.
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