UCHWALA NR XXV/18112020
RADY POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Kole

Na podstawie art. 54 ust 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia
20 l l r. o działalności leczniczej (Dz. U.
2020 poz. 295 z późno zm.) oraz § 4 ust. 2 uchwały nr XXXI1/205/20 17 Rady Powiatu Kolskiego z dnia
30.03.2017 roku, w sprawie zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie
nieruchomości stanowiących aktywa trwałe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole (
Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r., poz. 2651 ), uchwala się co następuje:
§ l. Wyraża się zgodę Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kole, na wynajęcie
pomieszczeń o łącznej powierzchni 36 m2, zlokalizowanych na parterze budynku głównego szpitala,
w zakresie prowadzenia handlowej działalności gastronomicznej - firmie Katering i Gastronomia Pana
Zbigniewa Kwiatkowskiego, na kolejny okres 3 lat.
§ 2. Wykonanie uchwały- powierza
Zdrowotnej w Kole.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
do uchwały nr XXV/18112020
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 30 kwietnia 2020r.

w sprawie wyrażenia
Zdrowotnej w Kole

zgody na wynajęcie

pomieszczeń

przez Samodzielny

Publiczny

Zakład Opieki

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole, pismem nr SPZOZ.ADTESZ.200.5.2020.IK z dnia 10.04.2020 r. wystąpiła z wnioskiem o wyrażenie zgody na wynajęcie
pomieszczeń o łącznej powierzchni 36 m2, w budynku głównym szpitala na cele handlowe, na kolejny
okres 3 lat.
Pomieszczenia objęte wnioskiem użytkowane są od 2002 roku przez Pana Zbigniewa Kwiatkowskiegowłaściciela firmy Katering i Gastronomia, na cele prowadzenia handlowej działalności gastronomicznej.
Ciągłość funkcjonowania lokalu handlowego zapewnia zarówno pacjentom jak i pracownikom Szpitala
możliwość korzystania z usług gastronomicznych.
___W związku z powyższym zasadne jest podjecie niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄ.CY
Rady Powiatu Kolskiego

/Wrd(

Sn.PY(

Marek Swiątlf

Id: F44F6I 2D-EBB4-437 A-88DC-FEOCB22E3F52. Podpisany

v'

Strona I

