Uchwała nr 1110/270/III/2009
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 14.05. 2009 roku

w sprawie 
wyrażenia zgody na likwidację aparatury i sprzętu medycznego przez 
Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., nr 142 poz. 1590 z pózn. zm.) w związku z art. 53 ust. 2 ustawy  z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. 2007 nr 14 poz. 89 z późn. zm.).


Zarząd Województwa Śląskiego 
uchwala

§1
Wyraża się zgodę na likwidację:
1. 	Aparat Magnetotronic MF-10 – rok produkcji 1997 r., o numerze inwentarzowym T-802-	215, o wartości początkowej 8520,01 zł, umorzony w 100%,
2. 	Przepływomierz UDM-48 – rok produkcji 1994 r., o numerze inwentarzowym T-802-130,             	o wartości początkowej 9486,72 zł, umorzony w 100%,
3. 	Urządzenie do kriochirurgii A-2 – rok produkcji 1995 r., o numerze inwentarzowym              	T-802-70, o wartości początkowej 5939,96 zł, umorzony w 100%,
4. 	Aparat USG Sigma 20 Nr 374 – rok produkcji 1985 r., o numerze inwentarzowym T-802-	133, o wartości początkowej 42855,10 zł, umorzony w 100%,
5. 	Aparat USG Sigma 20 nr 550 – rok produkcji 1985 r., o numerze inwentarzowym T-802-73,    	o wartości początkowej 32797,68 zł, umorzony w 100%,
6. 	System Suprima do monitorowania EKG metodą Holtera model TM 400 – rok produkcji 	1995 r., o numerze inwentarzowym T-802-1, o wartości początkowej 95309,13 zł, 	umorzony w 100%,
7. 	Aparat diagnostyczny Mini-Cap nr fabryczny 0741031/95 – rok produkcji 1995 r.,                        	o numerze inwentarzowym T-802-208,  o wartości początkowej 43867,27 zł, umorzony      	w 100%,
8. 	Fotometr Epoll-20 nr Fabryczny 6638 – rok produkcji 1994 r., o numerze inwentarzowym             	T-802-10, o wartości początkowej 6163,04 zł, umorzony w 100%,
przez Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zbyszek Zaborowski – Wicemarszałek Województwa			.................................
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Piotr Spyra – Członek Zarządu Województwa 				.................................

