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Uchwała Nr ………. /………. / 21 

SEJMIKU  WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia …………………… 2021 roku 

 
 

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń o łącznej powierzchni 

37,97 m² przez  Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie.   
 

 

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.), § 22 ust. 2 Uchwały Nr XXVII/493/12 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie 

zasad gospodarowania mieniem Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. 

z 2012 r. Nr 217, poz. 2958), 

 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Wyraża się zgodę na użyczenie przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła 

II w Krośnie pomieszczeń o łącznej powierzchni 37,97 m² zlokalizowanych w budynku 

B na poziomie -1 położonym w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57 dla Karpackiej 

Państwowej Uczelni w Krośnie, z przeznaczeniem na szatnie dla studentów oraz pokój 

dydaktyczny.  
 

§ 2 

 

Umowa użyczenia zostanie zawarta na czas nieokreślony 

 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie zwrócił się z prośbą 

o wyrażenie zgody na użyczenie na czas nieokreślony pomieszczeń o łącznej 

powierzchni 37,97 m² w budynku B (tj. B111, B110, B108, B112) na poziomie -1 

położonym w Krośnie, przy ul. Korczyńskiej 57 dla Karpackiej Państwowej Uczelni 

w Krośnie, z przeznaczeniem na szatnie dla studentów oraz pokój dydaktyczny.  

W dniu 27 sierpnia 2018 roku Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 

LIX/951/18 wyraził zgodę na użyczenie pomieszczeń o łącznej powierzchni 60,66 m² 

w budynku B na poziomie 0 położonym w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57 i do chwili 

obecnej są one użytkowane.  

Umowa została zawarta w dniu 13 września 2018 roku.  

W związku z tym iż pomieszczenia szatni w budynku B na poziomie 0 potrzebne 

są dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii, gdyż zostaje 

rozwinięta działalność pracowni wirusologii o diagnostykę laboratoryjną w kierunku 

Sars-CoV-2 metodą biologii molekularnej RT-PCR, koniecznym jest  rozwiązanie w/w 

umowy i zawarcie nowej umowy użyczenia dla pomieszczeń B111, B110, B108, B112 

w budynku B na poziomie -1 o łącznej powierzchni 37,97 m² w Krośnie przy 

ul. Korczyńskiej 57 z przeznaczeniem na szatnie dla studentów oraz pokój 

dydaktyczny.  

Z uwagi na fakt, iż dotychczasowa współpraca pomiędzy Szpitalem a Karpacką 

Państwową Uczelnią w Krośnie układa się bardzo dobrze oraz pozytywną opinią 

Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, 

wnioskuję o podjęcie uchwały wyrażającej zgodę.   

 

 

 

 

 
 


