/
Uchwala Nr XI/75/2019
Rady Powiatu w Pultusku
z dnia 30 paidziernika 2019r.

w sprawie wyraienia zgody na dokonanie zmian w umowie poddzieriawy i
dzieriawy nieruchomoki i ruchomoki.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzjdzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 511, ze zm.) Rada Powiatu
w Pultusku uchwala co nastypuje:

§ 1.
Wyraza sic zgodc na zawarcie aneksu nr 2 do umowy poddzier2awy i dzier2awy
nieruchomoki i ruchomoki z dnia 18 maja 2016r., zawartej pomiedzy Szpitalem
Powiatowym w Pultusku sp. z o.o. a Szpitalem Powiatowym Gajda-Med sp. z o.o.

§ 2.
Wykonanie uchwaly powierza sic Zarz4dowi Powiatu w Pultusku.

§ 3.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjccia.

Aneks nr 2 do
Umowy poddzieriawy i dzieriawy
nieruchomoki i ruchomoici
z dnia 18 maja 2016r.
zawarty w Pultusku dnia

2019r. pomicdzy:

Szpitalem Powiatowym w Pultusku Sp. z o.o., z siedzibq w Pultusku, przy ulicy Teofila
Kwiatkowskiego 19 (06-100), wpisanq do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sqd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sqdowego pod numerem KRS 0000472325; NIP: 5681616554; REGON: 000311645, o
kapitale zakladowym w wysokoki 1.210.000,00 zl, reprezentowanq przez Bogdana
Mossakowskiego — Prezesa Zarzqdu, zwang dalej „Spoikq",
a
Szpitalem Powiatowym GAJDA—MED sp. z o.o., z siedzibq w Pultusku, przy ul. Teofila
Kwiatkowskiego 19 (06-100 Pultusk), wpisanq do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sid Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sqdowego pod numerem KRS: 0000560865; NIP: 5681617967, REGON: 361505810,
o kapitale zakladowym w wysokoki 30.000.000,00 A, reprezentowanq przez Roberta Gajde —
Prokurenta samoistnego, zwanq dalej „Nowq14",
zwanymi dalej lqcznie „Stronami", a oddzielnie „Strong".
§1
W umowie poddzierzawy i dzier2awy nieruchomoki i ruchomoki zawartej przez Strony w
dniu 18 maja 2016r. (dalej „Umowa"), na podstawie § 11 Umowy Strony postanawiajq
wprowadzie nastepujgce zmiany:
1) tress § 1 pkt 1 Umowy otrzymuje brzmienie:
„ Sp()lka awiadcza, ±e:
1) na zasadach przewidzianych w Umowie dzier±awy nieruchomoki i ruchomaki
z dnia 11 wrzegnia 2013 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 10 czerwca 2014r.,
aneksem nr 2 z dnia 6 sierpnia 2015r., aneksem nr 3 z dnia 18 maja 2016r.,
aneksem nr 4 z dnia 29 listopada 2016r., aneksem nr 5 z dnia 3 lipca 2018r.
oraz aneksem nr 6 z dnia 12 grudnia 2018r. dzier±awi od Powiatu Pultuskiego:
a) nieruchomos'e polozonq w Pultusku przy ul. Teofila Kwiatkowskiego 19
w obrgbie 28, w sklad ktorej wchodzq dzialki gruntu oznaczone

numerami: 90/2, 91/2, 92/2, 93/2, 94/2, 95, 96, 97, 98, 99, 100/1, 101/1,
102/1, 103, 104/1, 105/2, 105/15, 106/7, 107/4, 107/5, 108/7, 117/1,
117/2, 118/1, 119/1, 120/1, 121/1, 122/1 o iticznej powierzchni 5,1636
ha, dla kt6rej Sqd Rejonowy w Pultusku IV Wydzial Ksiqg Wieczystych z
prowadzi ksiggg wieczystq nr KW OS1U/00039218/9,
b) nieruchomok polozonq w Pultusku przy ulicy 3 Maja 5 w obrcbie 13, w
sklad kt6rej wchodzi dzialka gruntu oznaczona nr 114 o powierzchni
0,5727 ha, dla ktorej Sqd Rejonowy w Pultusku IV Wydzial Ksiqg
wieczystych prowadzi ksicge wieczystq nr KW 051U/00028041/7,
c) majqtek ruchomy przekazany lub oddany w dzier2awc Spolce na
podstawie uchwal Zarzqdu Powiatuw Pultusku wymienionych w Aneksie
nr 1, 2,3,4,5,6 do Umowy dzierzawy z dnia 11 wrzes'nia 2013 r.
Odpis umowy dzier2awy wraz z aneksami nr 1-6 stanowi zalgeznik nr 1 do Umowy.";
2) trek. § 2 ust. 1 i 2 Umowy otrzymuje brzmienie:
„ 1. Spolka oddaje, a Nowa Spolka przyjmuje do u2ywania i pobierania po2ytkow
nieruchomoki i ruchomoki wskazane w §1 pkt 1 Umowy.
2. Lqczna powierzchnia nieruchomoki objgtej poddzier2awq wynosi ok. 5,7363 ha, w tym:
lqczna powierzchni dzialek przy ul. Teofila Kwiatkowskiego 19 ob. 28 - 5,1636 ha oraz
powierzchnia dzialki przy ul. 3 Maja 3,5 - 0,5727 ha. Jednoczegnie Nowa Spolka udostgpni
mo2liwa'se przejazdu i przechodu do nieruchomoki oznaczonej numerem dzialki 392
o powierzchni 1,1988 ha polozonej w obrcbie 28 m. Pultuska od strony
ul. T. Kwiatkowskiego.
§2
Pozostale postanowienia Umowy nie ulegajq zmianom.
3
Aneks wchodzi w Zycie z dniem zawarcia.
§4
Aneks zostal zawarty w 4 jednobrzmi4cych egzemplarzach, z kt6rych 2 egzemplarze otrzymuje
Spolka, a 2 egzemplarze Nowa Spolka.
SPOLKA

