Uchwała Nr :!L~,.9~,1~~016

w spr WIe:
wynajęcia pomieszczenia na gabinet medyczny w budynku administracyjnym

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Na odstawie art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
( Dz. U.2016 poz. 1638 j.t.
z dni

) oraz uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr XI/46/2011

14 lipca 2011 roku w sprawie zasad wydzierżawiania

trwał ch Samodzielnego

Publicznego

i wynajmowania

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole,

aktywów
uchwala się

co na tepuje:
§1

Wyraża się zgodę na wynajęcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Kle,
ozna

z pominięciem

trybu publicznego

onego nr 016 zlokalizowanego
aczeruem

na gabinet

przetargu

nieograniczonego,

w budynku administracyjnym

medyczny

badania

słuchu,

doboru

pomieszczenia

o pow. 9,05 m2 z
i sprzedaży

aparatów

§2

ykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opie li Zdrowotnej w Kole.

§3
chyla się uchwałę Zarządu Powiatu Kolskiego nr 0025.84.118.2016 z dnia 10 sierpnia
2016 r.

w sprawie

zmiany

uchwały

w przedmiocie

porru szczema.
§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wyrażenia

zgody na wynajem

UZASADN-ł~ v ~: Ą.)_(J
do Uchwały Nr -, /2016
Zarządu Po~\iat Kolskiego
z dnia .. ~')~.. ~.~.L
.. -..2016 roku

S modzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole pismem z dnia 24.10.2016 r.
OZ.DAG.004.2.2016
ozna

IW zwrócił się o wyrażenie zgody na wynajem pomieszczenia

onego nr 016 o pow. 9,05 m2 na czas oznaczony z pominięciem trybu publicznego
oraz

podjęcie

uchwały

w

zakresie

pomi ,szczenia, a także uchylenia uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego nr

wynajmu

innego

0025.84.118.2016

z dni 10 sierpnia 2016 r.
pomieszczenie

stanowi

adm i istracyjnego SPZOZ w Kole.

część

kondygnacji

parteru

budynku

W związku z tym, że nie było zagospodarowane

na

dział lność leczniczą posłuży firmie, która zajmuje się badaniem słuchu i przeznaczone
będzi

na kabinę ciszy

owym.

2x2

111,

ponieważ w poprzednio planowanej

lokalizacj i

było y to nie możliwe ze względu małą powierzchnię.

W związku z tym, zasadne jest podjęcie takiej uchwały.
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