
  

 

ZARZĄD POWIATU 

W LESKU 

 

Uchwała Nr 131.244.2022 

Zarządu Powiatu Leskiego 

z dnia 05 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę pomieszczeń  będących                                     

w użytkowaniu  Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku 

Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                             

(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 54 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.) oraz § 4.ust 1 pkt. a) uchwały nr XX.100.2016 Rady Powiatu 

Leskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, 

użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnych Publicznych Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Lesku  

Zarząd Powiatu w Lesku 

uchwala co następuje: 

 

§1 

 

Wyraża się zgodę na oddanie w najem lub dzierżawę, nieruchomości Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku w Lesku: 

1. Lokal użytkowy mieszczący się w budynku byłego pogotowia, o powierzchni 199,62 m2                                

z przeznaczeniem  na Centrum Zmiany „Empatia” - Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień  

lub 

 Lokal użytkowy mieszczący się w budynku byłego pogotowia, o powierzchni 127,65 m2 dla Centrum 

Zmiany „Empatia” - Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień.  

 

2.Lokal użytkowy w Szpitalu Powiatowym w Lesku przy ul. Kochanowskiego 2 o powierzchni 46,15 m2 

dla Poradni Kardiologicznej prowadzonej przez G.V.M. Carint sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy                

al. Beliny-Prażmowskiego 60, 31-514 Kraków.  

3. Lokal użytkowy w budynku przychodni ul. Kazimierza Wielkiego 4 o powierzchni 364,32 m2                             

dla Powiatowego Urzędu Pracy w Lesku.  

 

§2 

 

 Wynajem lub dzierżawa pomieszczeń, o którym mowa w  §1 nastąpi w trybie bezprzetargowym                   

na podstawie art. § 4 ust. 5 z uchwały nr XX.100.2016 Rady Powiatu Leskiego z dnia 28 kwietnia 2016 

r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów 

trwałych Samodzielnych Publicznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku.  

 

 

 

 

 



  

 

§3 

 

Umowa  najmu lub dzierżawy nieruchomości może zostać zawarta na czas oznaczony od dnia zawarcia 

do 31 grudnia 2022 roku z możliwością jej przedłużenia na okres nieprzekraczający  łącznie lat 3                            

z przeznaczeniem na  cele świadczenie usług wskazanych  w § 1. 

 

§4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi  Samodzielnego Publicznego  Zespołu  Opieki 

Zdrowotnej  w Lesku.  

 

§5 

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będą Członkowie Zarządu Powiatu  Leskiego. 

 

§6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Starosta  

(-) 

Andrzej Olesiuk 

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 


		2022-03-02T15:50:13+0000




