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UCHWAŁA NR XV/133/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na
czas określony, lokalu o powierzchni 67,94 m2 w budynku "M" Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie przy ulicy
Mickiewicza 168, na działalność gabinetów fizjoterapeutycznych.
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Druk nr 364

UCHWAŁA NR XV/133/2019

Rady Powiatu w Lubaczowie

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas określony, lokalu o powierzchni
67,94 m2 w budynku "M" Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Lubaczowie przy ulicy Mickiewicza 168, na działalność gabinetów fizjoterapeutycznych.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 13 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.) oraz
§ 4 ust. 1 i 4 Uchwały Rady Powiatu Nr XVII/157/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie
określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów
trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.
Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1 .

Wyraża się zgodę Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
na oddanie w najem na czas określony - 36 miesięcy od dnia podpisania umowy, lokalu
o powierzchni użytkowej 67,94 m2 w budynku "M" na II piętrze, usytuowanym w Lubaczowie przy
ulicy Mickiewicza 168 stanowiący własność Powiatu Lubaczowskiego, dla potrzeb prowadzenia
działalności gospodarczej - gabinety fizjoterapeutyczne przez podmiot gospodarczy wyłoniony
w drodze przetargu publicznego.

§ 2 .

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lubaczowie.

§ 3 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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