
UCHWAŁA NR LX/405/2022
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Kole

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1526), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 201 Ir. o działalności leczniczej (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 633, 655, 974 i 1079) oraz § 4 ust. 2 uchwały nr XXXII/205/2017 Rady Powiatu Kolskiego 
z dnia 30.03.2017 roku, w sprawie zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz 
użyczenie nieruchomości stanowiących aktywa trwałe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Kole (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 2651), uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę, na dodatkowe wynajęcie pomieszczeń o łącznej powierzchni 27,51 m2,
przeznaczonych na kolejne gabinety terapii psychologicznej i psychiatrycznej Centrum Medycznemu Multimed 
Tadeusz Jucyk, Spółka z o.o. od 01.01.2023 r. do 31.12.2025 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Kole.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Kolskiego

Marek Świątek
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Uzasadnienie 

do uchwały nr LX/405/2022 

Rady Powiatu Kolskiego 

z dnia 27 października 2022r.

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Kole

Pani Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole, pismem nr 
SPZOZ.ADTE-SZ.200.2.2022.IRK z dnia 21.09.2022 r. wystąpiła z wnioskiem o wyrażenie zgody na 
wynajęcie pomieszczeń o łącznej powierzchni 27,51 m2, przeznaczonych na gabinety lekarskie dla Centrum 
Medycznego Multimed Tadeusz Jucyk, Sp. z o.o, na świadczenie usług w zakresie medycznym.

Uzasadniając oświadczyła, że obecna sytuacja ekonomiczna SPZOZ w Kole zmusza do podejmowania 
decyzji o pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych na funkcjonowanie zakładu, a wynajem 
wolnych pomieszczeń przyczyni się do poprawy finansowej szpitala. Pomieszczenia objęte wnioskiem 
użytkowane będą jako gabinety terapii psychologicznej i psychiatrycznej istniejącego już Centrum 
Medycznego Multimed Tadeusz Jucyk - Spółka zo.o., z uwagi na duże zapotrzebowanie społeczne na tego 
typu poradnictwo.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Marek Świątek

WODNICZĄCY
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