
Uchwala nr 1/2015

Rady Spolecznej

Szpitala Wolskiego w Warszawie

z dnia 8 stycznia 2015 rokll

w sprawie opinii dotyczllcej wynajmll cz~scipowierzchni w Szpitalll Wolskim
im. dr Anny Gostynskiej Samodzielnym PlIblicznym Zakladzie Opieki

Zdrowotnej w Warszawie

Na podstawie ~ 3 ust. 6 pkt 6 zal'leznika nr 1 do Zarz'ldzenia Prezydenta m.st.

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

urnow najrnu i dzien:awy nieruehornosci przez podrnioty leeznieze na okres nie

dluzszy niz 3 lata, Rada Spoleezna Szpitala Wolskiego uehwala, co nast«puje:

Rada Spoleezna pozytywnie opiniuje wynajern powierzehni wskazancj w wykazie

nr 1/2015 stanowi'leyrn zal'leznik do niniejszej uehwaly.

Uehwala wehodzi w zycie z dniern podj«eia.

Przewodniczllcy Rady Spoleczne,'

8";'0'07)~go
DrMa~ Hof man/ '
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Uzasadnienie uchwaly Rady Spolecznej Szpitala Wolskiego nr 1/2015 z dnia 8
stycznia 2015 roku.

Na podstawie S 3 ust. 6 pkt 6 zal'lcznika nr I do Zarz'ldzenia 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 wynajem

powierzchni skladanego do Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej, kierownik

podmiotu leczniczego dol'lcza m.in. opinit; Rady Spolecznej.

Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej na Karowej podpisal ze

Szpitalem Wolskim umowt; na przechowywanie zwlok jednoczesnie zwrocil sit; z

zapytanie ofertowym na najem sali sekcyjnej.

Najem sali sekcyjnej nie koliduje z dzialalnosci'l Zakladu patomorfologii.
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Za!<lcznik do uchwaly Rady Spolecznej nr 1/2015 z dnia 8 stycznia 2015r.

WYKAZ NR 1/2015r

nieruchomosci przeznaczonej do najmu/dziertawy

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
10m2

najmu/dziertawy:

5 Opis nieruchomosci lub jej cz~sci
Pawilon nr 12przeznaczonej do najmu/dziertawy:

6 Przeznaczenie nieruchomosci i spos6b Najem Sali sekcyjnej do wykonywania
jej zagospodarowania: aulopsji

7 Okres najmu/dziertawy: 1 rok

8 Wysokosc': oplal z lylulu czynszu za 3
170z1netto+ podalek VATgodziny uzywania Uedna aulopsja):

Wysokosc': oplal z lylulu swiadczeri
9 dodalkowych za 1 m2 powierzchni brak

miesi~cznie lub za 1 godzin~ uzywania:

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

Waloryzacja czynszu 0 wskainik wzroslu
11 Zasady aktualizacji opla!: cen lowar6w i uslug konsumpcyjnych

ogloszony przez GI6wny Urzqd
Slalyslyczny

12 Dodalkowe informacje: Najem nie koliduje z dzialalnosciq
palomorfologii Szpilala Wolskiego


