
UCHWAŁA NR VI-229/2020 

ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO  

z dnia 30 lipca 2020 r. 

 

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szpitala Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy w Wołominie 

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala,  

co następuje: 

 

§ 1 

Upoważnia się Pana Grzegorza Kryckiego - Dyrektora Szpitala Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy z siedzibą w Wołominie przy ul. Gdyńskiej 1/3 do: 

1) wykonywania nadzoru w imieniu Powiatu Wołomińskiego nad realizacją umów, 

których przedmiotem są wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2010 r. 

o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 186) zakupione przez Powiat Wołomiński 

na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie; 

2) dokonywania w imieniu Powiatu Wołomińskiego czynności faktycznych i prawnych 

w zakresie odbioru przedmiotu umów, o których mowa w pkt 1, w siedzibie Szpitala Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. 

 

§ 2 

Niniejsze upoważnienie może stanowić podstawę do udzielania dalszych upoważnień 

pracownikom szpitala przez Dyrektora Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

w Wołominie, z zastrzeżeniem, iż Dyrektor każdorazowo pisemnie poinformuje Zarząd 

Powiatu Wołomińskiego o udzieleniu dalszego upoważnienia ze wskazaniem osoby 

upoważnionej i zakresu udzielonego upoważnienia. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

/-/ Adam Lubiak 

 

 



Uzasadnienie 

 

Powiat Wołomiński w związku z realizacją przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

w Wołominie swoich zadań statutowych oraz zadań związanych  z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych systematycznie 

zamawia dla potrzeb Szpitala sprzęt medyczny oraz materiały ochronne. Sprzęt medyczny oraz 

materiały ochronne przeznaczone są do udzielania świadczeń medycznych pacjentom Szpitala 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Odbiorcą zamawianych wyrobów 

medycznych jest Powiat Wołomiński i następnie, protokołem przekazuje te wyroby Szpitalowi. 

Upoważnienie Dyrektora Szpitala do odbioru ww. wyrobów medycznych usprawni 

dostarczenie i zamontowanie sprzętu na wskazanych przez Dyrektora oddziałach Szpitalnych. 

 

 

 

      
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


