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Uchwala Nr
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia ..O.S)...<^Mfi-JL.^<^....2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wyeksploatowanego sprzętu medycznego w postaci
tomografu komputerowego firmy TOSHIBA typ Activion 16 (sa. 1CC09X2523) przez

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r. póz. 920), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz. U. z 2020 póz. 567,póz. 1493,póz. 2112, póz. 2345 oraz póz. 2401), § 4 ust.
2, 3, 4 Uchwały Nr XLVIII/320/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie określenia zasad zbywania aktywów trwałych samodzielnego publicznego Zespołu
Opieki zdrowotnej w Łowiczu, oddawania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz
użyczenie oraz w związku z podjętą Uchwałą Nr 635./2021 Zarządu Powiali Łowickiego
z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania Zespołowi Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu tomografii komputerowego firmy TOSHIBA typ Activion 16 (sn. 1CC09X2523)
przekazanego do ZOZ w nieodpłatne użytkowanie na podstawie Uchwały Nr 419/2009
Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 grudnia 2009 r.. Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala,
co następuje:

§ l. Wyraża się zgodę na zbycie przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej w Łowiczu wyeksploatowanego sprzętu medycznego w postaci ww. tomografu
komputerowego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu
Łowickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

Marcin Kosiarek - Starosta Łowicki

Piotr Malczyk - Wicestarosta Łowicki

Janusz Michalak - Członek Zarządu



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r. póz. 920) do zadań zarządu powiatu należy w szczególności
gospodarowanie mieniem powiatu. Zgodnie z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011
r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 póz. 567, póz. 1493,póz.2112,póz. 2345 oraz póz.
2401), zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na
zasadach określonych przez podmiot tworzący. Zasady, o których mowa w ust. 2, polegają
w szczególności na ustanowieniu wymogu uzyskania zgody podmiotu tworzącego na zbycie,
wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych.

Na skutek Uchwały Nr 635/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu tomografa
komputerowego finny TOSHIBA typ Activion 16 (sn. 1CC09X2523) przekazanego do ZOZ
w nieodpłatne użytkowanie na podstawie Uchwały Nr 419/2009 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 30 grudnia 2009 r. dokonano nieodpłatnego przekazania Zespołowi Opieki Zdrowotnej
ww. tomografu komputerowego.

W związku z powyższym w nawiązaniu do § 4 ust. 2, 3, 4 Uchwały Nr XLVIII/320/2014
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zbywania
aktywów trwałych samodzielnego publicznego Zespołu Opieki zdrowotnej w Łowiczu,
oddawania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie - zbycie sprzętu medycznego
przez ZOZ, którego wartość sprzedaży określono na kwotę 20 000,00 zł wymaga zgody
Zarządu Powiatu. Konieczność zbycia nastąpiła na skutek awarii sprzętu, wysokich kosztów
naprawy oraz faktu pozyskania nowego tomografu od Rządowej Agencji Rezerw
Strategicznych. ZOZ może dokonać zbycia po wcześniejszym nieodpłatnym przekazaniu
sprzętu przez właściciela mienia tj. przez Powiat Łowicki.

W związku z powyższym uważa się za zasadne podjęcie niniejszej Uchwały.


