
chwala nr XVII J 18 12019

Rady Powiatu Kol. kiego

l dnia 26 wrze' nia 2019r.

w sprawie: " yrażenia zgodo na \'.'najęeie romi.eszczcń '" budvnlm gMwnym zpit:da

przez amudzielny Pabliezny Zakład Opieki Zdrowotne] w Kole

a pod tawie art, 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kv letnia. 20 l] r. o działalności

leczniczej ( Dz. U. 20 8 r. poz. 219.0 z późno zm. ) oraz U hwały Rad Powiatu Kolski go

nr XXX n/20 512Ol 7 z dni 3O.O3.20 l 7 roku w sprawie zasad b wania odda wani a

w dzierżawę, naj m, użytkowanie oraz użyczenie nieruchomości. stano iących aktywa trwałe

Samodzielnego Publicznego Za ładu Opieki Zdro otnej w Kole ( Dz. Urz, \ oj. Wlkp.

Z 2017 r., poz. 26 -1 , uchwala się co na tępuj :

§1

Wyraża się zgodę amodzieln mu Publicznernu Zakładowi. Opi ki Zdrowotnej

w Kole na wynajęcie pomieszczeń o łącznej powierzchni 168,98 m2 \v budynku głównym

szpitala na okr ~ 7 lat - podmiotowi wyłoninnemu w ramach konkursu, na świadczenie w

trybie ciągłym u ługi diagno tvki laboratoryjnej, analitycznej mikrobiologicznej oraz

serologiczn ~j.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi amodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Koje.

3

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie do uchwały nr XV1/1l8/2019

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 2.6wrze łnia 2019r.

Pelniąca obowiązki Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

\. Kol pismem nr SPZOZ.ADTE-SZ.200A. 1.20 19TK z dnia 02,09.2019 r. \ .stapiła

z wmo iern o wyrażenie z-gody amodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdro otn j

w Kole, na w; najęcie pornie zczcń o łaczuej powierzchni. 16898 m2 na o:re 7 lat.

Wnios odawca uzasadnia, że ''lo najmowana po, ierzehnia zostanie przeznaczona do

adaptacji przez podmiot. wyłoniony w ramach końkur u. przeprowadzonego 'iN trybie art. 26

i 27 ustawi z dnia 15 h letnia 201] roku o działalności leczniczej na świadczenie trybie

ciągłym usługi diagnosf ki laboratoryjnej, analitycznej. mikrobiologicznej or z serologicznej

dla ws _ tkich pacjentów, na podstawie odrębnej umowy zawartej p przeprowadzeniu

konkursu.

\V związku z OVi/yZ zym zasadne jest podjecie ninlej ze] uchwały,
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