
Uchwala nr 13/2016

Rady Spolecznej

Szpitala Wolskiego w Warszawie

z dnia 21 czcnvca 2016 roku

w sprawie opinii dotYCZllccjwynajmu CZ4;scipowierzchni w Szpitalll Wolskim
im. dr AnllY Gostyllskicj Samodzielnym Publicznym Zakladzie Opicki

Zdrowotncj w Warszawie

Na podstawie !i 3 ust. 6 pkt 6 zahjcznika nr 1 do Zarzlldzenia 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, Rada Spoleczna Szpitala Wolskiego uchwala, co nast«puje:

Rada Spoleczna pozytywnie opiniuje wynajem powierzchni wskazanej w wykazie

nr 3/2016 stanowillcym za1llcznik do niniejszej uchwaly.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj«cia.



Uzasadnicnic IIchwaly Rady Spoleczncj Szpitala Wolskicgo nr 13/2016
z dnia 21 czcnVCll 2016 rokll.

Na podstawie S 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 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~cza m.in. opinit( Rady Spolecznej.

Przedmiotem najmu jest powierzchnia 144,73 m2 z przeznaczeniem na

wykonywanie badan z zakresu diagnostyki obrazowej, na okres do 3 lat.

Rada Spoleczna Szpitala Wolskiego zapoznala sit( z wnioskiem Szpitala kierowanym

do Siura Polityki Zdrowotnej Urzt(du m. s1. Warszawy, dotycz'lcym wyrazenia

zgody na zawarcie kolejnej umowy z podwykonawc~ swiadcz~cym uslugi z zakresu

diagnostyki obrazowej, ktorych realizacja jest niezbt(dna dla funkcjonowania

Szpitala oraz hospitalizowanych w nim pacjentow i w pelni podziela argumenty

przedstawione w ww. wniosku.

Z powyzszych wzglt(dow Rada Spoleczna zajt(la stanowisko jak w tresci uchwaly.
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WYKAZ NR 3/2016r

nieruchomosci przeznaczonej do najmu/dzier.l:awy

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 144,73 m2

najmuldzier.l:awy:

5 Opis nieruchomosci lub jej cz~sci
Pawilon nr 8 -parterprzeznaczonej do najmu/dzierZawy:

Przeznaczenie nieruchomosci i spos6b Przedmiol najmu b~dzie wykorzyslany do
6

jej zagospodarowania: wykonywania badari z zakresu
diagnostyki obrazowej

7 Okres najmu/dzier.l:awy: 31ala

Wysokosc oplal z tylulu czynszu za 1 m2

8 powierzchni miesi~cznie lub za 1 godzin~ 15,50/m2+VAT
uzywania:

Wysokosc oplal z tytulu swiadczeri Energia eleklryczna wg. wskazari licznika.
9 dodatkowych za 1 m2 powierzchni WOda, scieki, CO, wyw6z odpad6w

miesi~cznie lub za 1 godzin~ uzywania: komunalnych, podalek od nieruchomosci
- 1094,53zl + VAT

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

Waloryzacja czynszu 0 wskaznik wzroslu
cen towar6w i uslug konsumpcyjnych

11 Zasady aktualizacji opla!: ogloszony przez GI6wny Urzltd
Stalyslyczny.

Odmalowanie pomieszczeri,
12 Dodatkowe informacje: doslosowanie do potrzeb


