
 

 
Uchwała Nr 89/478/2016 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 25 kwietnia 2016 r. 

 

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej 

wyrażenia zgody na zbycie aparatu rtg przez SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny 

w Stalowej Woli 

 

 

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (tekst 

jednolity  Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Stalowowolskiego uchwala co 

następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się projekt Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie aparatu rtg przez SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli. 

 
 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 



 

                                                                                                            

Projekt 

Uchwała Nr........................ 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia.......................... 

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny 

w Stalowej Woli aparatu rtg 

 

 

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 

2015 r. poz. 618),   art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

( t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) oraz  § 2 ust. 2 uchwały Nr XXIII/165/2012 Rady 

Powiatu Stalowowolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia zasad zbycia, 

oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym jest Powiat 

Stalowowolski   Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala co następuje: 

 

 

§ 1 

Wyraża się zgodę na zbycie w trybie przetargu przez SP ZZOZ Powiatowy Szpital 

Specjalistyczny w Stalowej Woli aparatu kostno - płucnego Quantum Odyssey. 

 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego. 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
Zaakceptowano: 

Alicja Mach – Naczelnik IMP 

Aleksander Szczęch – Radca Prawny 

Zarząd Powiatu 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

 

Dyrektor SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego Stalowej Woli zwrócił się 

z wnioskiem, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną SP ZZOZ Powiatowego 

Szpitala Specjalistycznego, o wyrażenie zgody na zbycie aparatu rtg płucno-kostnego Quantum 

Odyssey. Aparat rtg został zakupiony przez Szpital w roku 2002 za kwotę 300 630,19 zł i był 

wykorzystywany dla potrzeb Pracowni RTG przez okres około 14 lat tj. do czasu uruchomienia 

nowego aparatu rtg. Zakupiony aparat znajduje się w nowej lokalizacji Pracowni RTG w 

Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym. Jest to rtg typu Telekomando.  

Wobec powyższego aparat dotychczas wykorzystywany jest zbędny dla Szpitala i zasadne jest 

jego zbycie. Szpital planuje sprzedaż aparatu w formie przetargu. Szacunkowa cena zbycia 

została ustalona na kwotę 18 000 zł.  

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 

 


