U C H W A Ł A NR XVI/134/2016
Rady Gminy Manowo
z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) Rada Gminy Manowo u c h w a l a, co następuje:
§ 1. Zezwala się na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym do
adaptacji, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 226/11 o pow. 0,0437 ha położona
w obrębie ewidencyjnym Rosnowo, dla której w Sądzie Rejonowym w Koszalinie Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KO1K/00046541/2, na rzecz Przychodni Zdrowia "OTWARTE
SERCE S.C., reprezentowanej przez Tetyanę i Leonida Kozynskich, 76 – 015, Manowo 11A, na okres 30 lat.

§ 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, o
której mowa w § 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Manowo.

UZASADNIENIE do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy
nieruchomości

Pełnomocnik Przychodni Zdrowia "Otwarte Serce S.C. pani Iryna Kozynska, wystąpiła do Wójta
Gminy z wnioskiem o zawarcie umowy dzierżawy na budynek po starej kotłowni w Rosnowie na
okres 30 lat.
Zaoferowała kompleksowy remont pod nowoczesny budynek, w którym będzie się mieścił ośrodek
zdrowia. W budynku tym Spółka planuje świadczyć usługi zdrowotne w ramach Narodowego
Funduszu Zdrowia w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Poradni Pediatrycznej a także
usług stomatologicznych. Propozycja wydzierżawienia na tak długi okres wynika z poniesionych
na kapitalny remont przez Spółkę nakładów jak również chęci poprawienia świadczonych usług
zdrowotnych na terenia gminy Manowo oraz z planowanym kontraktowaniem świadczeń
zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na lata 2017 – 2020.

