
Uchwała Nr 148/554/2018 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 17 października 2018 r. 

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie przez Powiat Namysłowski  

na rzecz Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. środków trwałych stanowiących 

własność Powiatu Namysłowskiego  

na czas nieokreślony 
 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995, 1000, 1349 i 1432), Zarząd Powiatu 

Namysłowskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na oddanie w bezpłatne użyczenie przez Powiat Namysłowski na 

rzecz Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. środków trwałych określonych w załączniku 

do niniejszej uchwały. 

2. Środki trwałe określone w § 1 ust. 1, stanowią własność Powiatu Namysłowskiego. 

 

§ 2. Środki trwałe określone w § 1 użycza się na czas nieokreślony pod potrzeby działalności 

statutowej. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Namysłowskiemu. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.10.2018r. 
 

 
 

 

 

 

Członkowie Zarządu Powiatu 

Namysłowskiego 

 Przewodniczący Zarządu Powiatu 

Namysłowskiego 

      Konrad Gęsiarz  

Mariusz Jabłoński 

Artur Masiowski  

Krzysztof Żołnowski                

 

  

 

Andrzej Michta 
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      Załącznik do Uchwały Nr 148/554/2018 Zarządu Powiatu Namysłowskiego                    

z dnia 17 października 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie                                

przez Powiat Namysłowski na rzecz Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.  

                                  środków trwałych stanowiących własność Powiatu Namysłowskiego na czas nieokreślony. 

 

 
Opis sprzętu sztuk/ 

kompletów 

Wartość początkowa                    

( w zł ) 

Ureterorenoskop kompaktowy 8/9,8 Charr, długość robocza 

43 cm, kąt patrzenia optyki skośny w przedziale 10°-14°, 

autoklawowany, okular, kompatybilny z posiadanym torem 

wizyjnym firmy KARL STORZ 

1 12.772,31 

Zestaw resektoskopu kompatybilny z posiadanym torem 

wizyjnym firmy KARL STORZ ENDOSKOPE, w skład 

którego wchodzą: 

1) Optyka urologiczna, autoklawowana, kąt patrzenia 

30°- 2szt., 

2) Element pracujący – 1 szt., 

3) Płaszcz wewnętrzny z izolacją ceramiczną – 1 szt., 

4) Płaszcz resektoskopu, regulacja przepływu, średnica 

26 Chaar – 1 szt., 

5) Obturator do płaszczy, średnica 24-26 Chaar – 1 szt., 

6) Elektroda ścinająca 0,4 mm, 24 Chaar – 5 szt., 

7) Kabel do posiadanej diatermi EXCALIBUR – 1 szt., 

1 20.334,28 

Aparat CPAP dla noworodków, posiadający dwa kompletne 

układy oddechowe, podgrzewane z komorą wielorazowego 

użytku, nawilżacz współpracujący z drenami podgrzewanymi 

1 18.000,00 

Wózki (łóżka) do przewożenia chorych, z regulacją 

wysokości za pomocą pompy hydraulicznej, regulowanym 

oparciem pleców, czteroma kołami jezdnymi – 2 z blokadą 

jazdy i obrotu, leżem tapicerowanym i barierkami bocznymi 

składanymi  

4 7.885,90 

Zgrzewarka szczękowa z obcinarka do zmykania: rękawów 

foliowo-papierowych do sterylizacji (o wymiarach w mm: 

50x200, 75x200, 100x200, 150x200, 200x200) oraz rękawów 

foliowo-papierowych z fałda do sterylizacji (o wymiarach w 

mm: 75x25x100, 100x40x100, 150x50x100, 200x50x100, 

300x80x100) 

1 3.055,86 

Negatoskop 4-klatkowy z regulacją, ekran 144x43 cm, 

podświetlacz punktowy z regulacją  

1 2.461,00 

Ssak przenośny z torbą i akumulatorem/ładowarką z 

wbudowanym regulatorem i wskaźnikiem zasysania, 

przepływ 10-30l/min, pojemnikiem wielorazowego użytku   z  

możliwością wymiany na pojemniki jednorazowego użytku   

1 1.605,00 

Ssak z wbudowanym regulatorem i wskaźnikiem podciśnienia 

, wydajność pompy 10-20l/min., 2 pojemniki szklane lub z 

tworzywa z wkładami jednorazowymi, obudowa nierdzewna, 

podstawowa jezdna na kółkach  

2 3.745,00 

Łóżko porodowe 1 5.856,00 

Holter ciśnieniowy 1 10.165,00 

85.880,35 

 

 

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego 

 


