
ZARZĄDZENIE NR 2558/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 13 listopada 2009 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady 
Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana
Żeromskiego w Krakowie na realizację zakupów inwestycyjnych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady 
Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana 
Żeromskiego w Krakowie na realizację zakupów inwestycyjnych.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
/ - /



druk nr             projekt Prezydenta Miasta Krakowa

UCHWAŁA NR

Rady Miasta Krakowa

z dnia

w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie 
na realizację zakupów inwestycyjnych.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 92 ust. 1 pkt 1 
i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1592 z późń. zm.), art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 
zdrowotnej (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr CXIX/1275/06 Rady 
Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony 
i Promocji Zdrowia „Zdrowy Kraków 2007 - 2009” (z późn. zm.), Rada Miasta Krakowa uchwala, 
co następuje:

§ 1.

Udziela się dotacji dla Szpitala Specjalistycznego im Stefana Żeromskiego w Krakowie na 
realizację zakupów inwestycyjnych w wysokości 60 000 zł.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

Na podstawie Uchwały Nr LXXX/1053/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 września 2009 r. w 
sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2009 Szpital Specjalistyczny im. S. 
Żeromskiego SPZOZ w Krakowie otrzymał dotację w wysokości 790 000 zł na realizację zakupów 
inwestycyjnych w 2009 r., w tym na zakup kardiomonitorów z centralą, defibrylatorów, 
respiratorów oraz pulsyksometrów. Z uwagi na konieczność zakupu dodatkowego sprzętu 
medycznego, w tym pomp infuzyjnych, co wynika z konieczności realizacji Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod 
względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. 
Nr 213, poz. 1568 z późn. zm.) udziela się dotacji dla Szpitala na realizację dodatkowych zakupów
inwestycyjnych w 2009 r. w wysokości 60 000 zł.


