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Uchwala nr 5/2014

Rady Spolecznej

Szpitala Wolskiego w Warszawie

z dnia 21 marca 2014 roku

w sprawie opinii dotyczllcej wynajmu cz,:sci powierzchni w Szpitalu Wolskim
im. dr Anny Gostynskiej Samodzielnym Publicznym Zakladzie Opieki

Zdrowotnej w Warszawie

Na podstawie ~ 3 ust. 6 pkt 6 zal~cznika nr 1 do Zarz~dzenia Prezydenta m.st.

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

umow najmu i dzierzav.'Y nieruchomosci przez podmioty lecznicze na okres nie

dluzszy niz 3 lata, Rada Spoleczna Szpitala Wolskiego uchwala, co nast<;puje:

Rada Spoleczna pozytywnie opiniuje wynajem powierzchni wskazanej w wykazie

nr 5/2014 stanowi~cym zal~cznik do niniejszej uchwaly.
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Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj<;cia.
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Uzasadnienie uchwaly Rady Spolecznej Szpitala Wolskiego nr 5/2014 z dnia
21 marca 2014 roku.

Na podstawie S 3 ust. 6 pkt 6 zahlcznika nr 1 do Zarzljdzenia 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 dolljcza m.in. opinitr Rady Spolecznej.

Z uwagi na konczljclj sitr umowtr w przedmiocie serwisu Sprztrtu aparatury

medycznej, Szpital Wolski zamierza oglosic przetarg na swiadczenie ww. uslug. Po

wylonieniu wykonawcy niezbtrdne jest zawarcie z wykonawClj umowy najmu

powierzchni celem swiadczenia usIug serwisowych sprztrtu i aparatury medycznej.
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Zal'lcznik do uchwaly Rady Spolccznej or 5/2014 z dnia 21 marca 2014r.

WYKAZ NR 5/2014.r

nieruchomosci przeznaczonej do najmu/dziertawy

1 Adres nieruchomosci: Kasprzaka 17,01-211 Warszawa

2 Oznaczenie wed/ug ksi~gi wieczyslej: KW 329337

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

4 Powierzchnia przeznaczona do 30,60m2
najmu/dziertawy:

5 Opis nieruchomosci lub jej cz~sci Pomieszczenia "Blaszak"przeznaczonej do najmu/dzierzawy:

6
Przeznaczenie nieruchomosci i sposob Serwis oraz naprawa sprz~lu i aparalury
jej zagospodarowania: medycznej

7 Okres najmu/dziertawy: 21ala

8 Wysokosc oplal z ly1ulu czynszu za 1 m2
21 zl/m2 + Valpowierzchni miesi~cznie

Wysokosc oplal z lytu/u swiadczen Energia eleklryczna, woda, scieki ,wyw6z
9 dodatkowych miesi~cznie nieczystosci ,CO ,podatek od

nieruchomosci - 284,68 neUo

10 Termin wnoszenia opla!: 14 dni od daty otrzymania faktury

Waloryzacja czynszu 0 wskaznik wzroslu

11 Zasady aktualizacji opla!: cen towarow i uslug konsumpcyjnych
ogloszony przez G/owny Urzqd
Statyslyczny

12 Dodatkowe informacje:
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