Uchwała nr 71/XII/2003
Uchwała w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem załoŜycielskim jest Powiat Otwocki.
Uchwała Nr 71/XII/2003
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 28 października 2003 r.
w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury
i sprzętu medycznego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
dla którego organem załoŜycielskim jest Powiat Otwocki.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jen. Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1952 z późn. zm.) w związku z art. 42 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o
zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) Rada Powiatu w Otwocku uchwala, co
następuje:
§1
W celu zabezpieczenia racjonalnego wykorzystania mienia posiadanego przez zakład opieki zdrowotnej,
którego organem załoŜycielskim jest Powiat Otwocki, określa się następujące zasady zakupu lub przyjęcia
darowizny aparatury i sprzętu medycznego.
§2
Kupowana i przyjmowana w ramach darowizny aparatura i sprzęt medyczny powinny odpowiadać moŜliwie
najwyŜszym standardom technicznym, aktualnej wiedzy medycznej oraz aktualnym i przewidywanym w
okresie uŜytkowania sprzętu i aparatury potrzebom zakładu i nie mogą ze względu na ich technologię i
zuŜycie stanowić zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia ludzkiego.
§3
1. Kupno lub przyjęcie darowizny aparatury lub sprzętu medycznego moŜe nastąpić pod warunkiem, Ŝe:
1)uprzednio została sporządzona opinia techniczno-ekonomiczna o przedmiocie kupna lub darowizny
uwzględniająca:
a)ocenę warunków wykorzystania kupowanej lub darowanej aparatury lub sprzętu medycznego,
b)moŜliwość zapewnienia właściwych warunków materialnego środowiska pracy dla bezzwłocznego jej
wykorzystania uruchomienia,
c)stan techniczny aparatury lub sprzętu medycznego posiadanego.
2)przedmiot kupna lub darowizny posiada waŜne świadectwo dopuszczalności do stosowania w zakładach
opieki zdrowotnej,
3)umowa darowizny nie ma charakteru umowy wiązanej lub darowizny z poleceniem,
4)przedmiot darowizny jest wolny od wad przwnych i fizycznych.
§4
1. Zakup aparatury lub sprzętu medycznego przez Zakład moŜe być dokonany, jeŜeli uzasadniają to cele
statutowe Zakładu, a wydatkowanie środków płatniczych nie grozi utratą płynności finansowej,
2. Zakup aparatury lub sprzętu moŜe być dokonany równieŜ w przypadku ujemnego wyniku finansowego
lub braku płynności, jeŜeli dokonanie go warunkuje ciągłość udzielania świadczenia i organ załoŜycielski
wyrazi na to zgodę.
3. Darowizna sprzętu lub aparatury medycznej moŜe zostać przyjęta jeŜeli uzasadniają to cele statutowe
Zakładu, a wydatkowanie środków związanych z jej zastosowaniem w okresie uŜytkowania nie grozi utratą
płynności finansowej.
4. Zakup aparatury lub sprzętu medycznego winien być zgodny z moŜliwościami technicznoorganizacyjnymi Zakładu w zakresie racjonalnego korzystania z zakupionej aparatury lub sprzętu
medycznego.
§5
1. Zakład upowaŜniony jest do dokonywania zakupów lub przyjęcia darowizny sprzętu lub aparatury po
zasięgnięciu opinii Rady Społecznej ZP ZOZ:
a)bez ograniczenia wysokości ceny zakupu – jeśli zakup finansowany jest ze środków własnych,
b)do wysokości środków otrzymanych lub określonych w odrębnej zgodzie organu – jeśli zakup
finansowany lub współfinansowany jest ze środków pomocy publicznej.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§7
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

