
 
UCHWAŁA NR  LXIV/423/06

RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃSKU 
z dnia  27 września 2006 r.

w  sprawie  określenia  zasad  zakupu  lub  przyjęcia  darowizny  wyrobów  medycznych 
oraz ich przeznaczenia i standardu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z  2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128), art. 42 
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 
408; z 1992 r. Nr 63, poz. 315; z 1994 r. Nr 121, poz. 591; z 1995 r. Nr 138, poz. 682, Nr 141, poz.  
692; z 1996 r. Nr 24, poz. 110; z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769; z 1998 r. Nr 106, poz.  
668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1115; z 1999 r. Nr 28, poz. 255, Nr 28, poz. 256, Nr 84, poz. 
935; z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268; z 
2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 
126, poz. 1382, Nr 126, poz. 1383, Nr 126, poz. 1384, Nr 128, poz. 1407; z 2002 r. Nr 113, poz. 
984; z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 171, poz. 1663, Nr 124, poz. 1151, Nr 124, poz. 1152, Nr 213, 
poz. 2081, Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 164 poz. 
1365, Nr 169, poz. 1420, Nr 249 poz. 2104, Nr 239, poz. 2020, z 2006r. Nr 75, poz. 518), art. 103 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 896) 
Rada Miejska w Kamieńsku uchwala, co następuje:

§ 1.  Uchwała określa zasady zakupu lub przyjęcia darowizny wyrobów medycznych oraz 
ich  przeznaczenia  i  standardu  przez  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w 
Kamieńsku, zwany dalej Zakładem.

§ 2. 1. Zakup lub przyjęcie darowizny wyrobów medycznych może być dokonane jedynie 
zgodnie z zasadami prawidłowej i efektywnej gospodarki oraz winno być poprzedzone szczegółową 
analizą ekonomiczną.

2.  Przedmiotem zakupu lub darowizny mogą być jedynie wyroby medyczne spełniające 
wymagania określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o wyrobach medycznych i innych 
ustawach.

3.  Przy  zakupie  wyrobów  medycznych  Kierownik  Zakładu  zobowiązany  jest  stosować 
przepisy o zamówieniach publicznych.

§ 3. 1. O zakupie wyrobu medycznego o wartości jednostkowej nie stanowiącej wartości 
środka trwałego Kierownik Zakładu decyduje samodzielnie.

2.O  zakupie  wyrobu  medycznego  o  wartości  jednostkowej  stanowiącej  wartość  środka 
trwałego Kierownik Zakładu decyduje samodzielnie, po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.

3. O przyjęciu darowizny wyrobu medycznego Kierownik Zakładu decyduje samodzielnie.  

§  4. 1.  Wyroby  medyczne,  będące  przedmiotem  zakupu  lub  darowizny,  winny  być 
przeznaczone  do  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  lub  innych  usług  przewidzianych  
w statucie Zespołu. 

2.  Zakup lub  przyjęcie  darowizny wyrobów medycznych winno mieć  na  celu  wymianę 
zużytego wyrobu medycznego, poprawę jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Zakład 
oraz rozszerzenie ich zakresu. 



§ 5.  1. Wyroby medyczne, będące przedmiotem zakupu, winny być możliwie najnowszej 
generacji  i  spełniać  warunki  pozwalające  na  stosowanie  technologii  medycznych  według 
aktualnych osiągnięć wiedzy.

2. Wyroby medyczne, o których mowa w ust. 1, winny w szczególności posiadać: 
1) dopuszczenie do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej, 
2) instrukcję obsługi w języku polskim, 
3) określenie warunków zabezpieczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. 

§  6. 1.  Wyroby  medyczne,  nabywane  w  drodze  darowizny,  winny  być  sprawne  oraz 
posiadać  aktualne  świadectwo  dopuszczenia  do  stosowania  w  zakładach  opieki  zdrowotnej, 
wystawione przez uprawniony podmiot. 

2. Przyjęcie darowizny może nastąpić pod warunkiem, że:
1) przedmiot darowizny nie jest obciążony prawami osób trzecich;
2) umowa  darowizny  nie  ma  charakteru  umowy  wiązanej  –  darowizna  nie  może  być 

uwarunkowana przez darczyńcę ponoszeniem przez obdarowanego zobowiązań majątkowych 
na rzecz darczyńcy lub wskazane przez niego osoby fizyczne lub prawne;

3) przedmiot darowizny jest wolny od wad prawnych i technicznych.
3.  Przyjęcie  darowizny  może  nastąpić  jedynie  na  podstawie  pisemnej  umowy  zawartej 

pomiędzy Kierownikiem Zakładu a darczyńcą, na podstawie pisemnego oświadczenia darczyńcy, 
że posiada on tytuł prawny do rozporządzania przedmiotem darowizny. 

§  7.   Po  zakończeniu  roku  kalendarzowego  Kierownik  Zakładu  przedkłada  organowi 
założycielskiemu pisemną informację o dokonanych zakupach i przyjętych darowiznach wyrobów 
medycznych.

§  8. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Kamieńska  oraz  Kierownikowi 
Zakładu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


