
Dchwala nr 1/2014

Rady Spolecznej

Szpitala Wolskicgo w Warszawic

z dnia 21 marca 2014 roku

w sprawic opinii dotyczljcej wynajmu cZl(sci powierzchni w Szpitalu Wolskim
im. dr Anny Gostynskiej Samodzielnym Puhlicznym Zakladzie Opieki

Zdrowotnej w Warszawie

Na podstawie II 3 ust. 6 pkt 6 zalljcznika nr I do Zarzljdzenia Prezydenta m.st.

Warszawy nr 215012012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zasad zawierania

umow najmu i dzierzawy nieruchomosci przez podmioty lecznicze na okres nie

dluzszy nit 3 lata, Rada Spoleczna Szpitala Wolskiego uchwala, co nast~puje:

Rada Spoleczna pozytywnie opiniuje wynajem powierzchni wskazanej w \\ykazie

nr 1/2014 stanowiljcym zalljcznik do niniejszej uchwaly.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjcrcia.

Przewodniczljcy Rady Spolecz e

S,.it'I:f~}~
Dr Mfin Hoffman
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Uzasadnicnic IIchwaly Rady Spolccznej Szpitala Wolskiego nr 1 /2014 z dnia
21 mllrca 2014 rokll.

Na podstawie ~ 3 ust. 6 pkt 6 zalfjcznika nr 1 do Zarzfjdzenia Prezydenta m.st.

Warszav.y nr 2150/2012 z dnia 29 1utego 2012 roku w sprawie zasad zawierania

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

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

skladanego do Dyrektora 8iura Polityki Zdrowotnej, kierownik podmiotu

leczniczego dolfjcza m.in. opinitr Rady Spolecznej.

Zawarta przez Szpital Wolski z podmiotem zewntrtrznym umowa w

przedmiocie prowadzenia bufetu dobiega kOlka. funkcjonowanie na terenie Szpitala

bufetu gastronomicznego zasadne jest ze wzgltrdu na potrzeby pracownikow oraz

pacjentow.
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. .
Zahlcznik do uchwaly Rady Spoleczncj nr 1/2014 z dnia 21 marca 2014r.

WYKAZ NR 1/2014.r

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 46,64 m'
najmu/dziertawy:

5
Opis nieruchomosci lub jej cz~sci Powierzchnia na I pi~lrze paw. VII -
przeznaczonej do najmu/dzierzawy: wejscie z klalki schodowej

6
Przeznaczenie nieruchomosci i spos6b Bufel Gaslronomiczny dla pracownik6w
jej zagospodarowania: Szpilala Wolskiego

7 Okres najmu/dziertawy: 31ala

8 Wysokosc oplal z lytulu czynszu za 1 m' 25 zl/m2
powierzchni miesi~cznie

Energia eleklryczna wg.licznika

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

271,14 zl netto

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

Waloryzacja czynszu 0 wskainik wzroslu

11 Zasady aklualizacji opla!: cen lowar6w i uslug konsumpcyjnych
ogloszony przez G!6wny Urzqd
Slalvslvcznv

12 Dodalkowe informacje:
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