
UCHWAŁA Nr XIX/113/08 
Rady Gminy w Bogorii 

z dnia 27 marca 2008 roku 
 

 
 
 
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości i mienia 

ruchomego stanowiących własność gminy na rzecz 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bogorii 

 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi 
zmianami) w związku z wykonaniem § 8 uchwały Nr XIII/70/07 Rady Gminy    
w Bogorii z dnia 28 września 2007 roku w sprawie: likwidacji Gminnego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bogorii 
(Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego Nr 190, poz.2752). 
 
Rada Gminy w Bogorii uchwala co następuje: 
 
 

 
§ 1 

 
 
Rada Gminy akceptuje projekt umowy dzierżawy na nieruchomości i mienie 
ruchome na rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bogorii 
stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Zygmunt Madej 

 
 
 



Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr XIX/113/08 
Rady Gminy w Bogorii 

PROJEKT        z dni 27 marca 2008 r. 
 

UMOWA  DZIERŻAWY 

 
zawarta dnia -………2008 roku w Bogorii pomiędzy: 
 
Gminą Bogoria  
reprezentowaną przez: 
1. Wójta gminy – Pana mgr Władysława Brudka 

2. Skarbnika Gminy – Panią mgr Ewę Gajek 

zwaną dalej: "Wydzierżawiającym" 
a 
Niepublicznym  Zakładem Opieki Zdrowotnej  „Auxilium” s.c. z siedzibą w Bogorii  
28 -210, ul. Spacerowa 7, zarejestrowanym w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej 
Wojewody Świętokrzyskiego – Księga Rejestrowa 26 - 00521 z dnia 28 grudnia 2007 r.  
reprezentowanym przez  Pana Piotra Harlę – pełnomocnika wspólników spółki cywilnej 
 zwanym dalej: "Dzierżawcą". 
 
Przedmiotem Dzierżawy są : 
1. część nieruchomości zabudowanej wraz z częścią budynku Ośrodka Zdrowia w Bogorii 

przy ul. Spacerowej 7. 

2. pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Jurkowicach Nr 80. 

3. pomieszczenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bogorii przy ul. Południowej 12 

4. mienie ruchome. 

§ 1 
1. Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy do odpłatnego użytkowania nieruchomości 

wymienione w ust. 2 w celu prowadzenia działalności medycznej polegającej przede 

wszystkim na udzielaniu mieszkańcom Gminy Bogoria w ramach ubezpieczenia 

zdrowotnego bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na podstawie kontraktów zawartych 

ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach 

lub innym ubezpieczycielem na zasadach określonych przez tych ubezpieczycieli. 

Dzierżawca może świadczyć usługi medyczne nie objęte umową z NFZ lub innym 

ubezpieczycielem na zasadach odrębnych. 

2. Wydzierżawiający przekazuje a Dzierżawca przyjmuje w dzierżawę następujące 

nieruchomości : 

a) Część nieruchomości zabudowanej położonej w Bogorii przy ul. Spacerowa 7 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 422/2 o pow. 0,20 ha wraz                  



z pomieszczeniami znajdującymi się na parterze i w piwnicach budynku położonego 

na w/w działce o powierzchni użytkowej 228 m2 z całym jego wyposażeniem              

i liniami telefonicznymi. 

b) Część nieruchomości zabudowanej położonej w Jurkowicach Nr 80  

wraz z wydzierżawionymi pomieszczeniami znajdującymi się na parterze budynku 

Szkoły Podstawowej w Jurkowicach o łącznej powierzchni 180 m2  łącznie z całym 

jego wyposażeniem oraz liniami telefonicznymi. 

c) Pomieszczenie mieszczące się w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

w Bogorii przy ul. Południowej 12 o pow. 16 m2   wraz z całym jego wyposażeniem. 

3. Gmina oświadcza, że jest właścicielem w/w nieruchomości. 
 

§ 2 
Wydzierżawiający przekazuje do użytkowania Dzierżawcy mienie ruchome (samochód osobowy 
marki fiat UNO rok 2000 – przebieg 120.000 km i samochód sanitarny, sprzęt medyczny, 
komputer) wg załącznika Nr 1 – „Wykaz środków trwałych” oraz pozostałe mienie ruchome 
zgodnie ze spisem inwentaryzacyjnym.  
 

 
§ 3 

Szczegółowy opis przedmiotu dzierżawy określa protokół zdawczo-odbiorczy.  
 

§ 4 
Dzierżawca oświadcza, że znany jest mu stan techniczny przedmiotu umowy określonego 
w § 1 i  § 2, który przyjmuje w dzierżawę z dniem zawarcia umowy. 
 

§ 5 
Pomieszczenia, wyposażenie i pojazdy będące przedmiotem tej umowy mogą być 
wykorzystywane wyłącznie do świadczenia usług medycznych. 
 

§ 6 
1. Dzierżawca zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem 

i wymaganiami prawidłowej gospodarki oraz nie dokonywać w nim zmian bez zgody 

Wydzierżawiającego. 

2. Dzierżawca zobowiązuje się do użytkowania wydzierżawionych pomieszczeń w taki 

sposób, aby nie pogarszać jego stanu technicznego i po upływie okresu użytkowania 

zwrócić w stanie nie pogorszonym.      

 
§ 7 

Dzierżawca zobowiązuje się ubezpieczyć na własny koszt przedmiot dzierżawy 
z uwzględnieniem  żywiołów, kradzieży oraz zobowiązuje się do dokonania na własny koszt 
wszelkich napraw i konserwacji, niezbędnych do prawidłowej eksploatacji przedmiotu 
dzierżawy.  

 



§ 8 
1. Dzierżawca w dzierżawionych obiektach pokryje koszty: 

a) zużycia energii elektrycznej, 

b) zużycia energii gazowej, 

c) zużycia wody i odprowadzania ścieków, 

d) wywozu odpadów komunalnych, 

e) bieżącej eksploatacji i konserwacji, 

f) utrzymania porządku i czystości w dzierżawionych nieruchomościach. 

2. Do czasu zainstalowania odrębnych urządzeń pomiarowych zużytego gazu, energii 

elektrycznej oraz wody, odprowadzania ścieków, dzierżawca pokryje koszty zużytej 

energii gazowej, elektrycznej, wody i ścieków zgodnie z wydzierżawioną powierzchnią. 

3. Należności o których mowa w punkcie 1 dzierżawca uiści w terminie 10 dni od daty 

otrzymania faktury obciążającej wystawionej przez Wydzierżawiającego. 

 
§ 9 

Wszelkie należności podatkowe wynikające z dzierżawy nieruchomości zapłaci Dzierżawca 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 10 
Dzierżawca zobowiązuje się nie poddzierżawiać przedmiotu dzierżawy, ani nie obciążać 
go prawami osób trzecich, bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego. 
W razie naruszenia powyższego obowiązku Wydzierżawiający może dzierżawę 
wypowiedzieć bez zachowania okresów wypowiedzenia. 

§ 11 
Dzierżawca zobowiązuje się płacić czynsz dzierżawny za nieruchomości wymienione 
w § 1 ustęp 2 w wysokości 800 zł miesięcznie, płatnych do końca każdego miesiąca 
kalendarzowego na rachunek wskazany przez Wydzierżawiającego. 
W przypadku zwłoki w opłatach będą naliczane odsetki ustawowe . Brak płatności przez 
kolejne trzy okresy płatnicze powodują rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
 

 
§ 12 

Wysokość czynszu może być zmieniana nie częściej niż raz w roku w wyniku negocjacji 
pomiędzy stronami ustalana na dzień 1 stycznia z wyprzedzeniem 1 miesiąca.  

 
§ 13 

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony pod warunkiem przedkładania umów 
na świadczenia zdrowotne z Narodowym Funduszem Zdrowia Wydzierżawiającemu. 

 
§ 14 

Rozwiązanie umowy może nastąpić przez każdą ze stron z zachowaniem 6 - miesięcznego 
okresu wypowiedzenia  

 
 
 



§ 15 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej 
umowy jest Sąd rzeczowo właściwy dla Wydzierżawiającego.  

 
§ 16 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 17 
Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze  
dla każdej ze stron. 
 
___________________      _____________________ 
   Dzierżawca             Wydzierżawiający 
 

 
 
Przewodniczący Rady Gminy 

Zygmunt Madej 


