
Uchwała Nr XLIII/29112018
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 25 stycznia 2018r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem sześciu pomieszczeń w Samodzielnym

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

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

o działalności leczniczej ( Dz. U. 2016 poz. 1638 ze zm.) oraz § 4 ust. 2 uchwały

nr XXXII/205/20l7 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:

§1

Wyraża się zgodę Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kole

na wynajem sześciu gabinetów lekarskich o powierzchni: 14,61 m2, 10,32 m2, 17,23 m2,

14,06 m2, 13,28 m2, 14,96 m2 z dostępem do toalet - zlokalizowanych na parterze

budynku głównego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole,

w trybie bezprzetargowym - firmie" Multimed " z Konina na czas nieoznaczony.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Kole.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewet lezący Rady Powiatuv.
Marek Tomicki



Uzasadnienie do uchwały nr XLIIl/29112018
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 25 stycznia 2018r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem sześciu pomieszczeń w Samodzielnym

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole zwrócił się z prośbą

o wyrażenie zgody na wynajem gabinetów lekarskich o pow. 14,61 m2, 10,32 m2,

17,23 m2, 14,06 m2, 13,28 m2, 14,96 m2 - firmie" Multimed" z Konina.

Przedmiotowe pomieszczenia w wyniku rozbudowy i reorganizacji lokalowej nie będą

użytkowane przez szpital i mogą zostać wydzierżawione podmiotowi zewnętrznemu.

Chęć dzierżawy zgłosiła firma "Multimed", która już dzierżawi pomieszczenia

w budynku administracyjnym świadcząc w nich poradnictwo psychiatryczno

_ psychologiczne dla mieszkańców powiatu.

Rozwój poradnictwa w zakresie psychiatryczno - psychologicznym jest uzasadniony

rosnącymi potrzebami ludności powiatu co zostało zauważone ilością pacjentów

zgłaszających się do istniejącej już na terenie szpitala Poradni. Obecnie współpraca

z firmą "Multimed" układa się poprawnie a dzierżawa kolejnych pomieszczeń pozwoli

pozyskać dodatkowe środki finansowe na rzecz SP ZOZ w Kole.

W związku z tym, podjęcie takiej uchwały jest zasadne.
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