ZARZAD POWIATL
W NOWYM TARGU
ul. Boleslawa WstYdliwego l4
14-400 Nowv Tars

Uchwala Nr 187N12021
Zazqdu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 11 maja 2021r.

o przygotowaniu projektu uchwaly Rady Powiatu Nowotarskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt I ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samozqdzie
powiatowym (tj. Dz. U. z202Or. poz. 920) Zazqd Powiatu Nowotarskiego postanawia:
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skierowai na sesjq Rady Powiatu Nowotarskiego projeK uchwaly Rady
Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrazenia zgody dla DyreKora Podhalariskiego Szpitala
Specjalistycznego im. Jana Pawla ll w Nowym Targu na wynajem pomieszczeh o powierzchni 725,58 m'? znajdujqce sig w budynku polo2onym pomigdzy gl6wnym budynkiem szpitala a
kotlowniq w trybie bezpzetargowym z ptzeznaczeniem na dzialalnoic medycznq- stacjQ
dializ waz z oddzialem nefrologicznym i poradniq nefrologicznq na okres 15 lat firmie
Pzygotowac

Fresenius Nephrocare Polska sp.zo.o

.

s2
\A&konanie uchwaly zleca siq Staro6cie Nowotarskiemu.

s3
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia
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