
. chwała nr XVI 1119/2019
Rady Po \\riat-u ol kiego
z dnia 26 września 2019r.

pra .ie w najęcia ośmiu gabinetów w budynl u głównym Samodzlelaego Publieznegn

Zakładu Opieki Zdrowotne] w Kole na usluai w zakres ie

poradnictwa psyehiatr ezno - psvehologlczaego.

Na podstar te przepisów art, 54 ust, 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia ~OIł r.

O działalności leczniczej ( Dz. U. 2018 P z. 2190 z. późn, zm. ) § 4 ust 2 oraz § 5 ust. 2

uchwały nr XXXH/205/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie

zasad zbywania, oddawania \'tl dzierżav ę. najem uzytkov anie oraz użyczenie nieruchomości

stanowiących aktywa trwałe arnodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Vi,' Kole

(Dz. Urz. W ~. Wlkp_ z 20 l7 r., poz. 2651 ). uchwala się co następuje:

.]

Wyraża ię zgodę amodzi lnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej \tv Kole,

na oddani w najem ośmiu lokali o łącznej pow. ok. 120 m2, w bud nku głównym

( po oddaniu do uży kowania no go budyn u na t renie SPZOZ w Kole )

w trybie bezprzetargowym na czas nieokreśloni dla CENTRUM MEDY Z 'GO

IvlULTlMED T. JUCYK PÓŁKA JAWNA z siedztbą \l Koninie, na świadczenie usług

w zakresie poradnictwa p iychiatryczno - ps chelogicznego.

2

Wykonani uchwały powierza. się Dyrektorowi amodzielnego Publieznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Kole.

§3

chwała wchodzi życie z dniem podjęcia.



za udnienle do uehv ały nr XVI/119' I 2019
Rad) Powiału Kolsldego
z dnia 26 września 2019 •..

w prawie: wyrażenia zgody na ~ryn.ajell1 o,śmiu gabinetón' w budynku ghh'r'n m

w iamodzielnvm Pubłieznym Zaldadzi·e Opieki Zdro otnej v r Koje.

Samodziełu Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej \v Koi zwró ił się z prośb

o wyrażenie zgody na wynajęcie dla Centrum 1e;:dy znego MUl TJMED T. J CYK

PÓŁKA JA\VNA z siedzibą w Koninie, w trybie bezprz targów ru na czas

nieokr ślony - ośmiu gabinetów olą znej p w'. ok 120 m2 w budynku główn m

SPZOZ v Kole ( po oddaniu do użytków nia now go

"PZOZ w Kole ).

Z u\ agi na planowen \'v' roku bieżącym oddanie do użytkowania nowego budynku

D rektor SPZOZ widzi konieczność zmian ~ lokalizacji wf,' poradni psychiatryczno

budynku na terenie

- p sychologicznej, 'co wyrnaga ~ cześni jszego przygotowania pomieszczeń.

Wnioskodawca podkreśla, re rozwój poradnictwa w zakresie psychiatryczno

- psychologiczn m jest uzasadniony ro snącymi potrzebami mieszkańców powiatu

kolskiego na \; iadczenia mcd me v t. 111 za .resie,

lAl związku z tym. podjęci takiej uch aly jest zasadne.
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