
Zarządu Powiatu Kolskiego

z dnia ~1~ h~~~1\~\.Q2017

w sprawie: wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki

Zdrowotnej w Kole - na wydzierżawienie części nieruchomości, stanowiącej działkę

56/12 ark. mapy 50, pod posadowienie urządzeń do obsługi parkingowej.

Na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

leczniczej ( Dz. U. 2016 r. poz. 1638 ze zm. ) oraz § 4 ust. l uchwały nr XXXII/205/2017

Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 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:

§l

Wyraża SIę zgodę Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej

w Kole - na wydzierżawienie 10m2 pod posadowienie urządzeń do obsługi parkingowej.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Kole.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do uchwały nr , ~"v'2017
Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia ~'to'.0, iJ ~,~ 2017

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole - pismem

nr SPZOZ.DAG.004.26.2017IW z dnia 23.10.2017 r. wystąpił z wnioskiem o wyrażenie

zgody na wydzierżawienie ok. 10m2, terenu będącego w użytkowaniu Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole - pod posadowienie urządzeń do obsługi

parkingowej, na okres do trzech lat.

W uzasadnieniu wnioskodawca informuje, iż trudna współpraca oraz wielomiesięczne

zaległości finansowe obecnego dzierżawcy terenu zajmującego się obsługą parkingową

na terenie szpitala zmusiła Dyrektora do podjęcia decyzji i wystąpienia o rozwiązanie

umowy z dniem 31.10.2017 r.

Obecnie Dyrektor szpitala planuje podjęcie współpracy w zakresie zlecenia

zewnętrznej firmie, płatnej obsługi wjazdu i parkowania na terenie SP ZOZ w Kole,

w systemie bezobsługowym.

Umowa z zewnętrznym podmiotem będzie zawierała zapisy, iż konieczny sprzęt do

w/w czynności jest własnością firmy " Dzierżawiącej" teren ( ok. 10m2 ) na którym

posadowione zostaną: bileterka, szlabany, czytniki kart abonamentowych, wpłatomat.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie takiej uchwały.
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