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UCHWAŁANr590\2020
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 22 grudnia 2020 r

w sprawie użyczenia Namiotu pneumatycznego z wyposażeniem stanowiącego własność
Powiatu Łowickiego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, ul. Ułańska 28, 99-
400 Łowicz.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3 oraz art. 4 ust. l pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. póz. 920 t.j.) Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala
co następuje:

§ 1.1. Postanawia przekazać umową bezpłatnego użyczenia na czas nieokreślony
Namiot pneumatycznego z wyposażeniem stanowiący własność Powiatu Łowickiego
o wartości 58.000,00 zł. na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, ul. Ułańska 28,
99-400 Łowicz.

2. Przekazany sprzęt, o którym mowa w ust.l, winien być wykorzystywany jako zaplecze
izby przyjęć w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

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

2. Przekazanie sprzętu, o którym mowa w § l ust. l dokonane zostanie na podstawie
protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Łowickiego:

l. Marcin Kosiarek - Starosta Łowicki

2. Piotr Malczyk - Wicestarosta Łowicki

3. Janusz Michalak-Członek Zarządu



Uzasadnienie:

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2020 r., póz. 920 t.j.) jednym z zadań Zarządu Powiatu jest gospodarowanie mieniem powiatu, oraz
art. 4 ust. l pkt 15 wykonywanie zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Wojewoda Łódzki decyzją z dnia 6 kwietnia 2020 r. znak ZK-111.6310.146.2020 wydaną
na podstawie art. 11 ust. l ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz, U. z 2020 r.póz. 374 z późn. zm.)
zobowiązał Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz, którego
organem założycielskim jest Powiat Łowicki, do zorganizowania pracy izby przyjęć
(IP)/szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) w sposób umożliwiający bezpieczną segregację
i separację osób z podejrzeniem lub chorych na COVID-19 od innych osób przebywających
na IP/SOR poprzez wydzielenie strefy dla osób z podejrzeniem COVID-19 bez objawów oraz
strefy dla osób z podejrzeniem COVID-19 prezentujących objawy infekcji oraz wdrożenie
algorytmu postępowania -triaż dotyczącego segregacji pacjentów z podejrzeniem COVID-19.

Zgodnie z wnioskiem Nr 13/2020 rozpatrzonym na posiedzeniu Zarządu Powiatu Łowickiego w dniu
08.12,2020 roku ww. namiot będzie wykorzystany jako zaplecze izby przyjęć w Zespole Opieki
Zdrowotnej w Łowiczu,
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