
UCHWAŁA  Nr II /13/14 

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 29 grudnia 2014 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., 

poz. 594 ze zm.) w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 

z 2013r., poz. 217 ze zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 2 i § 7 ust. 4 uchwały nr XI/68/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 

sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania 

w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Gnojnie, zmienionej uchwałą nr XXIII/151/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 27 września 2012 r. - uchwala się, co 

następuje: 

§ 1.1. Po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnoj-

nie, wyraża się zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym najemcą - Panią Aleksandrą Paw-

łowską i Panią Justyną Głowanią, działającymi w ramach spółki cywilnej pod nazwą: „Prywatny Gabinet Fizjote-

rapii - Aleksandra Pawłowska, Justyna Głowania S.C.” - umowy najmu lokalu o łącznej powierzchni 101,24 m
2
 z 

przeznaczeniem na gabinet fizjoterapii. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zostanie zawarta na okres 5 lat. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi SP ZOZ w Gnojnie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło  
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UZASADNIENIE 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie złożył w dniu 18.12.2014 r. 

wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu z przeznaczeniem na gabinet 

fizjoterapii z dotychczasowym najemcą – „Prywatnym Gabinetem Fizjoterapii - Aleksandra Pawłowska, Justyna 

Głowania S.C.”.  

Z gabinetu fizjoterapii w ramach kontraktu z NFZ korzystają przede wszystkim mieszkańcy gminy Gnojno, 

którzy przed uruchomieniem gabinetu korzystali ze świadczeń zdrowotnych w innych gminach. Dotychczasowa 

umowa najmu była zawarta na okres 3 lat tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2014 r. 

Rada Społeczna Zakładu pozytywnie zaopiniowała wniosek na posiedzeniu w dniu 29.12.2014 r. 

Zgodnie z § 7 ust. 4 uchwały nr XI/68/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie 

określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów 

trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie, zmienionej uchwałą nr XXIII/151/12 

Rady Gminy Gnojno z dnia 27 września 2012 r. - rada gminy na pisemny wniosek Dyrektora SP ZOZ może 

wyrazić zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu. 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne. 
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