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Uchwala Nr

Rady Powiatu w Pultusku
2018 r.

z dnia

w sprawie wyraienia zgody na dokonanie zmian w umowie poddzieriawy i dzieriawy
nieruchomoid i ruehomogei.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorz4dzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018r. poz. 130) Rada Powiatu w
Pultusku uchwala co nastepuje:

•

§ 1.
Wyra2a sic zgode dokonanie zmian w umowie poddzier2awy i dzierzawy nieruchomoki i
ruchomoki z dnia 18 maja 2016r., zawartej pomicdzy Szpitalem Powiatowym w Pultusku sp:
z o.o. a Szpitalem Powiatowym Gajda-Med sp. z o.o.
§ 2.
Wykonanie uchwaly powierza sic Zarzgdowi Powiatu w Pultusku.

§ 3.
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjecia.

i

Aneks nr 1 do
Umowy poddzieriawy i dzieriawy
nieruchomoici i ruchomoici
z dnia 18 maja 2016r.

zawarty w Pultusku dnia

pomiedzy:

Szpitalem Powiatowym w Pultusku Sp. z o.o., z siedzibq w Pultusku, przy ulicy Teofila
Kwiatkowskiego 19 (06-100), wpisanq do rejestru przedsicbiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS 0000472325; NIP: 5681616554; REGON: 000311645, o
•

kapitale zakladowym w wysokoki 1.210.000,00 zl, reprezentowana przez Bogdana
Mossakowskiego — Prezesa Zarzqdu, zwana dalej „Spolk4",
a
Szpitalem Powiatowym GAJDA—MED sp. z o.o., z siedzibq w Pultusku, przy ul. Teofila
Kwiatkowskiego 19 (06-100 Pultusk), wpisana do rejestru przedsicbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000560865; NIP: 5681617967,
REGON: 361505810, o kapitale zakladowym w wysokoki 30.000.000,00 zl, reprezentowana
przez Roberta Gajde — Prokurenta samoistnego, zwanq dalej „Nowq Spolk4",

•

zwanymi dalej htcznie „Stronami", a oddzielnie „Stron4".
§1
W umowie poddzier2awy i dzier2awy nieruchomoki i ruchomoki zawartej przez Strony w
dniu 18 maja 2016r. (dalej „Umowa"), na podstawie § 11 Umowy Strony postanawiaja
wprowadzie nastepujace zmiany:
1) trek' § 2 ust. 6 Umowy otrzymuje brzmienie:
„Bez uprzedniej pisemnej zgody Powiatu Pultuskiego lub Spolki, Nowa Spolka nie jest
uprawniona do zmiany przeznaczenia lub dokonywania zmian w substancji rzeczy
stanowiqcej Przedmiot Umowy, dokonywania wymagajqcych uzyskania pozwolenia na
budowg prac budowlano - adaptacyjnych, wznoszenia budynk6w, budowli i innych
urzqdzen. Uzyskanie ww. zgody nie dotyczy ww. dzialah (z wylqczeniem wznoszenia
budynkow) majqcych na celu realizack zadan okreslonych w § 12 ust. 1 umowy w celu

konsolidacji podmiotow leczniczych i wspolpracy w zakresie ochrony i promocji zdrowia
na obszarze Powiatu Pultuskiego z dnia 16 marca 2015r. - w takim przypadku Nowa
Sp()ika jest zobowiqzania do uprzedniego pisemnego poinformowania Powiatu
Pultuskiego oraz Spoiki o takich dzialaniach. Wysokosce ani charakter nakladow
poniesionych na zagospodarowanie terenu, rozbudowc lub przebudowy istniejqcego
budynku oraz wzniesienie jakichkolwiek obiekt6w trwale i nietrwale zwiqzanych z
gruntem nie bcdzie stanowie podstawy do domagania sic zawarcia kolejnej umowy
dzierzawy, jak rownie± do zglaszania przez Nowq Spalkc jakichkolwiek innych roszczeh
wobec Spolki lub Powiatu Pultuskiego po wygagniriu umowy. ",
2) trek § 8 ust. 2 pkt 2 Umowy otrzymuje brzmienie:
„2) przez Spolkc, z zachowaniem 3 - miesiccznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem
na koniec miesiqca kalendarzowego, po uprzednim wezwaniu Nowej Spoiki do
usunivia przyczyny wypowiedzenia i berskutecznym uplywie terminu wyznaczonego w
wezwaniu (nie krotszego niz 30 dni), w przypadku:
a) rozwiqzania przez publicznego platnika (NFZ) umowy w rodzaju leczenie szpitalne
w zakresie chorob wewnytrznych lub chirurgii lub ginekologii i polo±nictwa lub
anestezjologii i intensywnej terapii, na skutek sposobu wykonywania umowy z dnia
16 marca 2015r. zawartej w celu konsolidacji podmiotow leczniczych i wspolpracy
w zakresie ochrony i promocji zdrowia na obszarze powiatu pultuskiego lub
dzialania lub zaniechania Inwestora (tj. p. Roberta Gajdy), o ile Nowa SpOlka
przez okres 6 miesiccy (liczonych od daty rozwiqzania ww. umowy lub umow), lub
po uplywie ww. okresu, zaprzestanie bezplatnego swiadczenia uslug w zakresie
zgodnym z rozwiqzanq lub rozwiqzanymi umowami;
b) utraty plynnoscci finansowej powodujqcej konieczno.§6 zloZenia wniosku o
ogloszenie upadloki „Nowej Spolki";
c) naruszenia przez Nowq Spolkg postanowien Umowy tj. § 2 ust. 5-6, § 5 ust. 1 - 2,
ust 6 -7. ",
3) trek § 9 ust. 1 Umowy otrzymuje brzmienie:
„1. Po zakohczeniu Umowy, w tym tak±e w przypadku jej wygagniria przed uplywem
terminu zakonczenia Umowy, Nowa Spolka jest zobowiqzana zwrocie nieruchomoscci
oraz ruchomoscci stanowiqce przedmiot Umowy w stanie niepogorszonym i
uporzqdkowanym (za wyjqtkiem zuZycia rzeczy bcdqcego wynikiem prawidlowego jej
uzywania). W przypadku nie wypelnienia powyzszego obowiqzku w terminie jednego
miesiqca od daty zakonczenia Umowy, Spolka bcdzie uprawniona do dokonania

niezbgdnych napraw i innych prac z tym zwiqzanych (w tym do usuniccia naniesien i
zabezpieczenia ich pozostalacz) na koszt i ryzyko Nowej Spolki, z wylqczeniem
naniesien dokonanych przez Nowq Spa.14".
§2
Pozostale postanowienia Umowy nie ulegajq zmianom.

§3
Aneks wchodzi w Zycie z dniem zawarcia.

•

§4
Aneks zostal zawarty w 4 jednobrzmi4cych egzemplarzach, z ktorych 2 egzemplarze
otrzymuje Spolka, a 2 egzemplarze Nowa Spoika.
SPOLKA

•

NOWA SPOLKA

Uzasadnienie do uchwaly Rady Powiatu w sprawie wyraienia zgody na dokonanie
zmian w umowie poddzieriawy i dzierzawy nieruchomoki i ruchomoki

W dniu A-9 marca 2018r. Pan Robert Gajda - wspolnik Szpitala Powiatowego Gajda - Med
sp. z o.o. - zlo2y1 wniosek o dokonanie zmian w umowie poddzierZawy i dzierZawy
nieruchomoki i ruchomoSci z dnia 18 maja 2016r., zawartej pomicdzy Szpitalem
Powiatowym w Pultusku sp. z o.o. (zwanej dalej w skrocie SpOlkq) a Szpitalem Powiatowym
Gajda-Med sp. z o.o. Propozycje uki§lajqce zasady wspolpracy uzasadnione sq dobrym
okresem wspolpracy i realizacjq przez ww. Wspolnika swoich zobowiqzan, ale take potrzebq
wzmocnienia trwaloki umowy celem dalszego szybkiego rozwoju Szpitala Powiatowego
Gajda - Med sp. z o.o., pozyskiwania nowych inwestorow, §rodkow finansowych oraz
wspoldzialania w poszczegolnych obszarach medycznych.

Zmiany to dotyczq:

1) braku koniecznoki uzyskiwania uprzedniej pisemnej zgody Powiatu Pultuskiego lub
Spolki, na dokonywanie czynnoSci o ktorych mowa w § 2 ust. 6 zd. 1 Umowy (z
wylqczeniem wznoszenia budynkow) majqcych na celu realizacje zadan okre§lonych
w § 12 ust. 1 umowy w celu konsolidacji podmiotow leczniczych i wspolpracy w
zakresie ochrony i promocji zdrowia na obszarze Powiatu Pultuskiego z dnia 16 marca
2015r. - w takim przypadku Szpital Powiatowy Gajda-Med sp. z o.o. jest zobowiqzany
do uprzedniego pisemnego poinformowania Powiatu Pultuskiego oraz SpOlki o takich
dzialaniach,
2) dodania dodatkowego terminu (6 miesiecy liczonych od daty rozwiqzania przez NFZ
umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie choral) wewnetrznych lub chirurgii
lub ginekologii i polo2nictwa lub anestezjologii i intensywnej terapii, na skutek
sposobu wykonywania umowy z dnia 16 marca 2015r. zawartej w celu konsolidacji
podmiotow leczniczych i wspolpracy w zakresie ochrony i promocji zdrowia na
obszarze powiatu pultuskiego lub dzialania lub zaniechania Roberta Gajdy), w
ktorym Szpital Powiatowy Gajda-Med sp. z o.o. jest zobowiqzany do bezplatnego
Awiadczenia uslug w zakresie zgodnym z rozwiqzanq lub rozwiazanymi
umowami. Jezeli przez ww. okres 6 miesigcy lub po jego uplywie Szpital
Powiatowy Gajda-Med sp. z o.o. zaprzestanie ww. bezplatnego Awiadczenia uslug
to wOwczas mozliwe jest rozpoczecie procedury wypowiedzenia Umowy,
3) dodania, ze w przypadku niedokonania przez Szpital Powiatowy Gajda-Med sp. z o.o.
w terminie jednego miesiqca od daty zakoficzenia Umowy zwrotu nieruchomoki

oraz ruchomoici stanowiqcych przedmiot Umowy w stanie niepogorszonym i
uporzqdkowanym (za wyjqtkiem zu2ycia rzeczy bedqcego wynikiem prawidlowego jej
u2yvvania) SpOlka bedzie uprawniona do dokonania niezbcdnych napraw i innych prac
z tym zwiqzanych (w tym do usuniecia naniesien i zabezpieczenia ich pozostaloki) na
koszt i ryzyko Szpitala Powiatowego Gajda-Med sp. z o.o., z vvyNczeniem
naniesien dokonanych przez Szpital Powiatowy Gajda-Med sp. z o.o.

W mygl art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorzqdzie powiatowym do
decyzji Rady na1e2y „podejmowanie uchwal w sprawach majqtkowych powiatu dotyczqcych
zasad nabywania, zbywania i obciq2ania nieruchomoki oraz ich wydzierzawiania lub
wynajmowania na czas oznaczony dlu2szy nit 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy
szczegolne nie stanowiq inaczej; uchwala rady powiatu jest wymagana rownie2 w przypadku,
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gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierajq kolejne umowy, kt6rych
przedmiotem jest to sama nieruchomok; do czasu okre§lenia zasad zarzqd mote dokonywae
tych czynnoki wyl4cznie za zgodq rady powiatu".
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