Uchwala Nr o.Q~~:.~Q
•. A9.9... .I2017
Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia ..
w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na wynajem
pomieszczenia
Na podstawie przepisów art. 54 ust. 2 i ust, 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o

działalności

leczniczej

( j.t.

Dz.U.

z 2016

poz.1638

ze

zm.)

oraz

Uchwały

Nr XII4612011 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 14.07.2011 r. i Uchwały Rady Powiatu
Kolskiego nr XXVV165/2016

z dnia 27.10.2016 r.

w sprawie zasad wydzierżawiania

i wynajmowania aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kole, uchwala się co następuje:

§
W uchwale Nr 0025.96.129.2016
roku w sprawie
Publicznym

wynajęcia

l

Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09 listopada 2016

pomieszczenia

na gabinet medyczny w Samodzielnym

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole wprowadza się

zmianę w § 1,

który otrzymuje brzmienie:
" Wyraża

się zgodę na wynajęcie

Zdrowotnej

w Kole z pominięciem

pomieszczenia

oznaczonego

przez

Samodzielny

trybu publicznego

nr 016 zlokalizowanego

o pow. 9,05 m2 z przeznaczeniem

Publiczny

Zakład

Opieki

przetargu

nieograniczonego,

w budynku

administracyjnym

na gabinet medyczny

badania

słuchu, doboru

i sprzedaży aparatów słuchowych oraz gabinet lekarski.",

§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kole.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

~/

Uzasadnienie do Uchwały nr D . '0..

.'..

~~.J2017

w sprawie zmiany uchwały z dnia 09 listopada 2016 roku Nr 0025.96.129.2016
dot. wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole, pismem z dnia 13.01.20] 7 r.
nr SPZOZ.DAG.004.2.20]

7 IW r. wystąpił z wnioskiem o zmianę Uchwały Zarządu Powiatu

Kolskiego z dnia 09.] 1.2016 r. nr 0025.96.129.2016
wynajem,

na czas

oznaczony

pomieszczenia

w sprawie wyrażenia

nr 016 o pow.

użytkowej

zgody na
9,05 m2,

zlokalizowanego w budynku administracyjnym.
Obecnie

przedmiotowe

pomieszczenie

użytkowane

jest

na

potrzeby

gabinetu

medycznego badania słuchu, dobru i sprzedaży aparatów słuchowych.
W związku z tym, wnioskodawca poszukując możliwości
przychodu

dla potrzeb zakładu,

przedstawił,

pozyskania dodatkowych źródeł

że wystąpiła

możliwość

w/w pomieszczenia w godzinach wolnych na gabinet lekarski.
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie takiej uchwały.

wydzierżawienia

