
UCHWAŁA NR XXVIII/185/13
RADY GMINY GNOJNO

z dnia 28 marca 2013 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 ze zm.) oraz § 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 Gnojno uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora SPZOZ w Gnojnie wyraża się zgodę na zawarcie 
z dotychczasowym najemcą Panią Eugenią Pałygą kolejnej umowy najmu lokali o łącznej powierzchni 67,62 
m2, usytuowanych na parterze w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Gnojnie, na okres 2 lat w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na punkt apteczny. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi SPZOZ w Gnojnie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Terlecki
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Uzasadnienie
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie złożył w dniu 04.03.2013 

r. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokali z przeznaczeniem na punkt 
apteczny z dotychczasowym najemcą - Panią Eugenią Pałygą. 

Rada Społeczna Zakładu pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek na posiedzeniu w dniu 21.03.2013 r. 
z zaznaczeniem skrócenia czasu najmu z trzech lat na dwa lata. 

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 SPZOZ może wyrazić zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Gminy jest zasadne.
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