
Uchwala nr 16/2016

Rady SpolccZIlcj

Szpitala Wolskicgo w Warszawic

z dnia 21 czcrwca 2016 roku

w spnlwic opinii dotycz:lcej wynajmu cz'tsci powierzchni w Szpitalu Wolskim
im. dr Anny Gostynskiej Samodzielnym Publicznym Zakladzic Opicki

Zdrowotnej w Warsz:l\vie

Na podstawie S 3 ust. 6 pkt 6 zalqeznika nr I do Zarzqdzenia Prezydenta m.st.

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

umow najmu i dzierzawy nieruehomosei przez podmioty leeznieze na okres nie

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

Rada Spoleezna pozytywnie opiniuje wynajem powierzehni wskazanej w wykazie

nr 4/2016 stanowiqeym zalqeznik do niniejszej uchwaly.

Uehwala wehodzi w zyeie z dniem podj~eia.



Uzasadnienie uchwaly Rady Spolecznej Szpitala Wolskiego IIr 16/2016
z dnia 21 czerwca 2016 roku.

Na podstawie S 3 ust. 6 pkt 6 zalqcznika nr I do Zarzqdzenia Prezydenta m.st.

Warszawy nr 2150/20 I2 z dnia 29 lutego 20 I2 roku w sprawie zasad zawierania

um6w 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 dolqcza m.in. opinilt Rady Spolecznej.

Przedmiotem najmu jest powierzchnia 336, 16m2 z przeznaczemem na

wykonywanie bad an z zakresu diagnostyki obrazowej na okres do 3 lat.

Rada Spoleczna Szpitala Wolskiego zapoznala silt z wnioskiem Szpitala kierowanym

do Biura Polityki Zdrowotnej Urzltdu m. st. Warszawy, dotyczqcym wyrazenia

zgody na zawarcie kolejnej umowy z podwykonawcll swiadczllcym uslugi z zakresu

diagnostyki obrazowej, kt6rych realizacja jest niezbltdna dla funkcjonowania

Szpitala oraz hospitalizowanych w nim pacjent6w i w pelni podziela argumenty

przedstawione w ww. wniosku.

Z powyzszych wzglltd6w Rada Spoleczna zajlt1a stanowisko jak w tresci uchwaly.



WYKAZ NR 4/2016r

nieruchomosci przeznaczonej do najmu/dzieriawy

1 Adres nieruchomosci: Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa

2 Oznaczenie wedlug ksi~gi wieczyslej: KW329337

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

4 Powierzchnia przeznaczona do 336,16 m2

najmu/dzieriawy:

5 Opis nieruchomosci lub jej cz~sci
Pawilon nr 7 -parterprzeznaczonej do najmu/dzieriawy:

Przeznaczenie nieruchomosci i spos6b Przedmiol najmu b~dzie wykorzyslany do
6 wykonywania badari z zakresujej zagospodarowania:

diagnoslyki obrazowej

7 Okres najmu/dzieriawy: 31ala

Wysokosc oplal z lytulu czynszu za 1 m2

8 powierzchni miesi~cznie lub za 1 godzin~ 27/m2+VAT
uzywania:

Wysokosc oplal z lytulu swiadczeri Energia eleklryczna wg. wskazari Iicznika.
9 dodalkowych za 1 m2 powierzchni Woda, scieki, CO, wyw6z odpad6w

komunalnych, podalek od nieruchomoscimiesi~cznie lub za 1 godzin~ uzywania:
- 2542,23 + VAT

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

Waloryzacja czynszu 0 wskainik wzroslu
cen lowar6w i uslug konsumpcyjnych

11 Zasady aklualizacji opla!: ogloszony przez GI6wny Urz~d
Slalyslyczny.

Odmalowanie pomieszczeri,
12 Dodalkowe informacje: doslosowanie do polrzeb.


