
UCHWAŁA NR^It.^/2021
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO
zdnia.28..qiCUdMi^.............. 2021 r.•T

r^

w sprawie nieodpłatnego przekazania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu sprzętu
medycznego

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 oraz z 2021 póz. 1038 i póz. 1834) Zarząd Powiatu
Łowickiego uchwala, co następuje:

§1. l Nieodpłatnie przekazuje się Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu sprzęt
medyczny o łącznej wartości 9.839,00 zł.

2. Wykaz sprzętu medycznego, o którym mowa w ust. l stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.

3. Przekazany sprzęt medyczny winien być wykorzystywany przy udzielaniu
świadczeń zdrowotnych osobom i w zakresie określonym w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu.

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

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

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

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

l. Starosta Łowicki Marcin Kosiarek

2. Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk

3. Członek Zarządu Piotr Gołaszewski
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 4 ust. l pkt 2 oraz art. 32 ust. 2 pkt ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. póz. 920 oraz z 2021 r. póz. 1038 i póz. 1834)
powiat wykonuje zadania o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia
oraz do zadań zarządu powiatu należy w szczególności gospodarowanie mieniem powiatu.

W związku z ponownym uruchomieniem oddziału covidowego w ZOZ w Łowiczu na
potrzeby jego funkcjonowania zakupiono sprzęt medyczny.



^l.?0^Załącznik
do Uchwały nr
Zarządu^Powiatiji Łoiwickiego
z dnia 28..AWXtó^...2021 r.

Wykaz sprzętu medycznego
nieodpłatnie przekazanemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
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l. Koncentrator tlenu Philips
Everflo

Vlll/1/2/215 l 3 240/00 zł

2. l Ssak New Hospivac400 | VIII/1/2/216 l 3 899/00 zł
3. Agregat prądotwórczy IF

3KW
Vlll/1/2/217 l 2 700,00 zł

Razem 9 839,00 zł
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