
W sprawie:

wynajęcie pomieszczenie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

Na podstawie przepisów art. 7 i art. 54 ust.2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

(Dz.U. nr 112, poz654) oraz Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr XI/46/2011 z dnia 14.07.2011 roku w spra-

wie zasad wydzierżawiania i wynajmowania aktywów trwałych samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole, uchwala się co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na wynajem niżej wymienionego pomieszczenia z pominięciem trybu publicznego przetar-

gu niegraniczonego na okres trzech lat:

1. Pomieszczenie znajdujące się w budynku głównym szpitala na pierwszym piętrze, o powierzchni użyt-
kowej około 12,78 m2 z przeznaczeniem na zmywalnię naczyń dla prawidłowej realizacji Umowy o
świadczenie usługi pod nazwą:

"Kompleksowe świadczenie usług w zakresie
całodziennego przygotowania i dostawy posiłków dla pacjentów hospitalizowanych w

SP ZOZ w Kole"

§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowot-
nej w Kole.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole pismem SPZOZ/Ad/PW/294/012/2015 z

dnia 06.22.2015 roku wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na wynajem niżej wymienionego pomiesz-

czenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole z pominięciem trybu publicznego

przetargu niegraniczonego na okres trzech lat pomieszczenia o powierzchni użytkowej około 12,78 m2 z

przeznaczeniem na zmywalnię naczyń.

W uzasadnieniu Wnioskujący poinformował że wyżej wspomniane pomieszczenie będzie wykorzy-

stywane zgodnie z przeznaczeniem, dotychczasowy Najemca wyraża chęć kontynuacji współpracy z SP

ZOZ w Kole w zakresie objętym niniejszą Uchwałą.

Wnioskujący oświadczył że, zawarcie umowy najmu w niczym nie koliduje z prowadzoną działalnością statu-

tową SP ZOZ w Kole.
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