
Uchwała Nr VII/     /2011 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 26 maja 2011 roku  
 
 
w sprawie: wyraŜenia zgody na przyjęcie darowizny uŜywanego sprzętu medycznego 

przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą ,,Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”. 

 
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),  
art. 42 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity  
Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 i § 5 ust. 2 uchwały  
Nr XV/161/2000 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27 marca 2000r. w sprawie zasad 
przyjmowania darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez samodzielne publiczne 
zakłady opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” i „Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.”  
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
WyraŜa się zgodę na przyjęcie przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod 
nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” darowizny uŜywanego sprzętu 
medycznego - dwóch respiratorów noworodkowych o łącznej wartości 1 742 zł, od Fundacji 
Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju pozytywnie zaopiniowanej 
Uchwałą Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim Nr 6/2011  
z dnia 12 maja 2011 roku, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.  

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  
do Uchwały Nr VII/…/2011 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 26 maja 2011 roku 

 

Uchwała nr 6 /2011 
Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Wodzisławiu Śl. z dnia  12.05.2011r. 
 

w sprawie: wyraŜenia opinii dotyczącej przyjęcia darowizny sprzętu medycznego stanowiącego 
dwa respiratory noworodkowe dla potrzeb samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej p.n. „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” 

 
Na podstawie art. 46 pkt 1 lit. b ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 
1991r. (t.j. Dz.U. z 2007r. nr 14 poz. 89 z późniejszymi zmianami)  
 

Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Wodzisławiu Śl. postanawia, co następuje: 

 
§ 1 

Pozytywnie opiniuje się przyjęcie darowizny dwóch respiratorów noworodkowych dla 
potrzeb samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej p.n. „Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” 
 

§ 2 
Zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. do przedłoŜenia 
uchwały Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. Radzie Powiatu 
Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

 Przewodniczący Rady Społecznej 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. 

 
mgr inŜ. Tadeusz Skatuła 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie  
do Uchwały Nr VII/     /2011 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 26 maja 2011 roku  

 
w sprawie: wyraŜenia zgody na przyjęcie darowizny uŜywanego sprzętu medycznego 

przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą ,,Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”. 

 
 

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej 

(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) publiczny zakład opieki 

zdrowotnej moŜe dokonać zakupu lub przyjąć darowiznę aparatury i sprzętu medycznego 

wyłącznie o przeznaczeniu i standardzie określonym przez podmiot, który zakład utworzył, 

oraz na zasadach określonych przez ten podmiot. 

 Rada Powiatu Wodzisławskiego w dniu 27 marca 2000r. podjęła uchwałę  

Nr XV/161/2000 w sprawie zasad przyjmowania darowizny aparatury i sprzętu medycznego 

przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach” i „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.”.  

 Stosując się do powyŜszych zapisów ustawowych oraz cytowanej uchwały Rady 

Powiatu Wodzisławskiego, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim  

zwrócił się z prośbą o wyraŜenie zgody na przyjęcie od Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy 

Społecznej w Jastrzębiu Zdroju na potrzeby Oddziału Neonatologicznego, darowizny 

uŜywanego sprzętu medycznego – dwóch respiratorów noworodkowych firmy Bear 

wyprodukowanych w 1993 roku o łącznej wartości 1 742,00 zł. 

Z informacji przekazanej przez Dyrektora Zakładu wynika, iŜ przedmiot darowizny 

odpowiada zakresowi i rodzajowi świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Zakład. 

Respiratory są sprawne technicznie i spełniają normy bezpieczeństwa załoŜone przez 

producenta. Posiadają aktualne świadectwa przeglądu technicznego autoryzowanego serwisu 

dopuszczające je do dalszej eksploatacji. 

 Przyjęcie niniejszej darowizny zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę 

Społeczną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim w dniu 12 maja 2011r. 

uchwałą Nr 6/2011. 

 Biorąc pod uwagę powyŜsze wnoszę jak w sentencji przedłoŜonego projektu uchwały. 

 

              Naczelnik Wydziału 
        Zdrowia i Polityki Społecznej 
 
            /-/ mgr Iwona Koczy 
 


