
Uchwala nr 4/2014

Rady Spolccznej

Szpitala Wolskiego w Warszawic

z dnia 21 marca 2014 roku

w sprawic opinii dotyCZllccjwynajmll cZ'lsci powicrzchni w Szpitalll Wolskim
im. dr Anny Gostynskicj Samodziclnym PlIblicznym Zakladzie Opicki

Zdrowotncj w Warszawic

Na podstawie * 3 ust. 6 pkt 6 zahlcznika nr I do Zarzqdzenia Prezydenta m.st.

Warszawy nr 2150/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zasad zawierania

umaw najmu i dzierzawy nieruchomosci przez podmioty 1ecznicze na okres nie

dluzszy niz 3 lata, Rada Spoleczna Szpitala Wolskiego uchwa1a, co nastcrpuje:

Rada Spoleczna pozytywnie opiniuje wynajem powierzchni wskazanej w wykazie

nr 4/2014 stanowillcym za1llcznik do niniejszej uchwaly.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjcrcia.

Przcwodniczllcy Rady Spolcczncj

s'PU;;II:'d,gO
[}r Iy,IarcinHoffman
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Uzasadnienie uchwaly Rady Spolecznej Szpitala Wolskiego nr 4 /2014 z dnia
21 marca 2014 roku.

Na podstawie S 3 ust. 6 pkt 6 zal~cznika nr I do Zarz~dzenia Prezydenta m.st.
Warszawy nr 2150/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zasad zawierania

umow najmu i dzierzawy nieruchomosci przez podmioty lecznicze na okres nie

dluzszy niz 3 lata, do wniosku 0 wyrazenie zgody na \vynajem powierzchni

skladanego do Dyrektora Siura Polityki Zdrowotnej, kierownik podmiotu

leczniczego dol~cza m.in. opini~ Rady Spolecznej.

Szpital Wolski zamierza zawrzec umow~ z podmiotem zewn~trznym

swiadcz~cym uslugi zwi~zane z zabezpieczeniem sprawnosci technicznej Szpitala,

w tym m.in. konserwacji instalacji elektrycznej, hydraulicznej oraz centralnego

ogrzewania. Po wylonieniu wykonawcy niezb~dne jest zawarcie z nim ummvy

najmu celem swiadczenia ww. uslug.
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Zal'lcznik do uchwaly Rady Spolecznej nr 4/2014 z dnia 21 marca 2014 roku

WYKAZ NR 4/2014.r

nieruchomosci przeznaczonej do najmu/dzieri:awy

1 Adres nieruchomosci: Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa

2 Oznaczenie wedlug ksi~gi wieczyslej: KW 329337

3 Numery ewidencyjne dzialek, obr~b: 17/4

4
Powierzchnia przeznaczona do 13,75 m2-pomieszczenie biurowe
najmu/dzieri:awy: 67,51 m2-zaplecze warszlalowe

5
Opis nieruchomosci lub jej cz~sci Piwnica paw. Nr 6
przeznaczonej do najmu/dzierzawy:

Przedmiol dzieri:awy b~dzie

Przeznaczenie nieruchomosci i spos6b
wykorzyslany podczas wykonywania

6 jej zagospodarowania:
umowy na uslugi konserwacyjne
urzqdzen i inslalacji w budynkach
Szoilala Wolskieoo

7 Okres najmu/dzieri:awy: 21ala

8 Wysokosc oplal z lylulu czynszu za 1 m2 21 zl/m2 + Val-pomieszczenie biurowe
powierzchni miesi~cznie 12 zllm2+Val- zaplecze warsztalowe

Energia eleklryczna wg. Wskazan licznika

9
Wysokosc oplal z lylulu swiadczen Woda, scieki, energia cieplna, wyw6z
dodalkowych miesi~cznie nieczyslosci, podalek od nieruchomosci -

472,40zl nello

10 Termin wnoszenia opla!: 14 dni od daly olrzymania faklury

Waloryzacja czynszu 0 wskaznik wzroslu

11 Zasady aklualizacji opla!: cen lowar6w i uslug konsumpcyjnych
ogloszony przez GI6wny Urzqd
Slalyslyczny

12 Dodalkowe informacje: Swobodne wejscie do pomieszczen od
fronlu budynku
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