
UCHWAŁA NR 519/2018 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 10 października 2018  r. 

 

w sprawie: likwidacji majątku trwałego będącego na wyposażeniu Domu Pomocy 

Społecznej „MORS” w Stegnie. 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym  (t. j. Dz.U. z 2018 r.  poz. 995 ze zm. ) uchwala się co następuje : 

 

§ 1. 

Likwiduje się majątek trwały, będący na wyposażeniu pomieszczeń Domu Pomocy 

Społecznej „MORS” w Stegnie. Szczegółowy wykaz stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały, 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „MORS”  

w Stegnie. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Starosta Nowodworski 

    (-) 

      Zbigniew Ptak 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Wymieniony majątek trwały wykazuje wysoki stopień zużycia, jest niesprawny, utracił cechy 

użytkowe,  ewentualne naprawy są nieopłacalne i nie gwarantują dalszej bezawaryjnej 

eksploatacji. 

1. Mata Biocomfort – (Agregat sterujący  do zestawu do kąpieli perełkowej  wraz z 

matą ) – urządzenie wyeksploatowane , uszkodzony silnik, uszkodzony moduł 

elektroniki, mata popękana, nieszczelna; okres użytkowania ok. 9 lat. Orzeczenie 

techniczne:  PUH “RENOMED” Elbląg  (serwis aparatury elektromedycznej). 

2. Laser biostymulacyjny – okres użytkowania ok. 25 lat  ;  aparat niesprawny, 

uszkodzenie sondy laserowej. Orzeczenie techniczne PUH “RENOMED” Elbląg  – 

(serwis aparatury elektromedycznej). 

3. Magnetowid SANYO – okres używania ponad 30 lat; sprzęt przestarzały 

technologicznie, niesprawny. Brak nośników  (taśm video). Brak możliwości i 

zasadności naprawy. 

4. Platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych – Według dwóch opinii 

technicznych wykonanych przez serwis (PP ATLAS-LIFT Straszyn) z dnia 

12.01.2018 r. oraz 09.03.2018 r. ,  platforma posiada uszkodzenia eksploatacyjne, 

których zakres naprawy przekracza  opłacalność. Urządzenie nie przeszło badania 

okresowego i zostało wyrejestrowane przez Urząd Dozoru Technicznego. 

5.  Zbiornik żelbetonowy bezodpływowy na ścieki – 2 sztuki. Zbiorniki umiejscowione 

na terenie Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie  nie są użytkowane od ok. 

25 lat ze względu na bezpośrednie podłączenie budynku do instalacji kanalizacyjnej.   

6.  Urządzenie do mechanoterapii – rotor mechaniczny do ćwiczeń kończyn górnych 

użytkowany od 24 lat. Rotor wyeksploatowany, niesprawny, ze względu na 

przestarzałą konstrukcję brak możliwości naprawy. Brak wymaganego atestu dla 

urządzeń rehabilitacyjnych.  

Przedmiotowa  uchwała została przygotowana zgodnie z przyjętą przez Powiat „Strategią 

Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024 Obszar priorytetowy KAPITAŁ 

GOSPODARCZY (P1), Cel strategiczny CS.1.3 Wzrost dochodów mieszkańców  

i samorządów powiatu. Zgodnie z przyjętym celem operacyjnym CO.1.3.2 Spadek deficytu 

budżetowego lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków wpływa 

na  efektywne gospodarowanie majątkiem powiatu. 

 

 Starosta Nowodworski 

    (-) 

      Zbigniew Ptak 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 519/2018 

 

Wykaz 

sprzętu i wyposażenia przeznaczonego do likwidacji w formie złomowania. 

 

l.p. Nazwa sprzętu Nr ewid. Ilość Wartość 

początkowa 

/ZŁ/ 

Wartość po 

umorzeniu 

/ZŁ/ 

1. Mata Biocomfort – (Agregat 

sterujący  do zestawu do kąpieli 

perełkowej) – Nr fabr. AQ003058IM 

 

1-8/77 1 3.350,- 0,- 

 2. Laser biostymulacyjny 

terapeutyczny Typ IR 904-30 Nr fab. 

P255 

1-8/13 1 3.941,48 0,- 

 3. Magnetowid SANYO 1-6/1 1 1.239,23 0,- 

 4. Platforma schodowa dla osób 

niepełnosprawnych 

1-6/14 1 26.136,- 11.325,60 

 5. Zbiornik bezodpływowy na ścieki 

żelbetonowy 

1-2/4 

1-2/5 

2 4.818,- 

4.818,- 

0,- 

0,- 

 6. Urządzenie do mechanoterapii 1-8/66 1 1.711,23 0,- 

 

 


