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UCHWAŁA NR 3766/2017 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

z dnia 1 czerwca 2017 roku. 

w sprawie: przekazania darowizny rzeczowej w postaci respiratora dla Szpitala Powiatowego im. 

Romana Drewsa w Chodzieży przez Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii 

i Janusza Zeylandów w Poznaniu.  

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 

roku, poz. 486 ze zm.) oraz § 7 ust. 2 pkt. 1 uchwały nr XIV/204/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 26 września 2011r. w sprawie: określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania  

w użytkowanie lub użyczenia majątku trwałego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. 

Urz. Woj. Wlkp. Nr 295 z 2011r. poz. 4768), Zarząd Województw Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wyraża zgodę na przekazanie w formie darowizny na rzecz Szpitala 

Powiatowego im. Romana Drewsa w Chodzieży darowizny rzeczowej w postaci respiratora stanowiącej 

własność Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów  

w Poznaniu.  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 

im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu oraz Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
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Uzasadnienie do uchwały nr 3766/2017 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 1 czerwca 2017 roku. 

w sprawie: przekazania darowizny rzeczowej w postaci respiratora dla Szpitala Powiatowego im. 

Romana Drewsa w Chodzieży przez Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii 

i Janusza Zeylandów w Poznaniu.  

Zgodnie z przytoczonymi w treści uchwały przepisami, do kompetencji Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego należy wyrażenie zgody na zbycie poprzez  darowiznę i oddanie w użyczenie wszelkiego 

mienia ruchomego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów  

w Poznaniu zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zbycie poprzez przekazanie darowizny rzeczowej  

w postaci respiratora dla Szpitala Powiatowego im. Romana Drewsa w Chodzieży załączając pozytywną opinie 

Rady Społecznej wyrażoną w uchwale nr 5/2017 z dnia 16 marca 2017 r. 

W grudniu 2016 roku Starostwo Powiatowe w Chodzieży zwróciło się z prośbą o wsparcie sprzętowe dla 

Szpitala Powiatowego im. Romana Drewsa w Chodzieży i przekazanie respiratora umożliwiającego inwazyjną 

i nieinwazyjną terapie pacjentów w ostrych stanach zagrożenia życia. Na oddziale IOM w Szpitalu 

Powiatowym w Chodzieży hospitalizowani są również pacjenci z Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii  

i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu. 

Centrum dysponuje nieużywanym respiratorem produkcji firmy Datex Ohmeda model Engestrom 

Cerestation, nr. fabr. CBCN 00376, nr. inwentarzowy 168/802, rok produkcji 2009. Na dzień 16 marca 2017 

roku aparat jest zamortyzowany w całości. Przedmiotowy respirator był na wyposażeniu Bloku Operacyjnego 

w Chodzieży. Po decyzji o likwidacji Bloku Operacyjnego respirator został zdeponowany w magazynie sprzętu 

używanego w Poznaniu. W chwili obecnej aparat nie ma zastosowania w Centrum.  

Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

Maciej Sytek 

Członek Zarządu 

 

 


