
UCHWAŁA Nr 304 / 6037 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 16 sierpnia 2021 r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1  

im. Fryderyka Chopina w  Rzeszowie na sprzedaż zespołów prądotwórczych 
oraz kotłów warzelnych.  

 
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) oraz § 6 ust. 3 Uchwały  

Nr XII/185/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2011 r.  

w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury  

i sprzętu medycznego oraz zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania  

w użytkowanie lub użyczenie ruchomych aktywów trwałych samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez Samorząd Województwa 

Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 161, poz. 2322 z poźn. zm),  
 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
 uchwala, co następuje: 

  
§ 1 

 

Wyraża się zgodę dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka 
Chopina w  Rzeszowie na sprzedaż: 
  

1) Zespołu prądotwórczego Wola: typ 3ZPP-125, nr inwentarzowy 032736,  
o wartości początkowej nabycia brutto 48.261,01 zł i wartości księgowej na 
maj 2021 r. 0,00 zł, 

2) Zespołu prądotwórczego SDMO seria Montana typ J66K, nr inwentarzowy 
032379, o wartości początkowej nabycia brutto 44.683,16 zł i wartości 
księgowej na maj 2021 r. 22.676,67 zł, 

3) Zespołu prądotwórczego marki FOGO FM 15, nr inwentarzowy 032266,  
o wartości początkowej nabycia brutto 67.809,00 zł i wartości księgowej na 
maj 2021 r. 58.767,80 zł, 

4) Kotłów warzelnych PK 500 – 6 szt., o nr inwentarzowych: 03-010930,  
03-010931, 03-010932, 03-010933, 03-010934 oraz 027229, o wartości 
początkowa nabycia brutto14.791,97 zł i wartości księgowej na koniec 
maja 2021 r. 0,00 zł .  
 

§ 2 
 

Uchwała podlega przekazaniu Dyrektorowi Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 
im. Fryderyka Chopina w  Rzeszowie. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Podpisał: 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego 


