
Uchwała nr 187/9/18 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 18 grudnia 2018 r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Medycznych Szkół Policealnych  
w Otwocku na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu kuchennego w budynku 
przy ul. Andriollego 90 w Otwocku 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 oraz art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000 i 1432), w związku z art. 43  
ust. 2 pkt 3 i art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) oraz § 13 ust. 1 pkt 2 załącznika do uchwały nr 188/13 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania 
mieniem Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 13013) – uchwala się,  
co następuje: 
 

§ 1. 
1. Wyraża się zgodę Zespołowi Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku na zawarcie 

kolejnej umowy najmu lokalu kuchennego o powierzchni 45 m2 w budynku położonym  
przy ul. Andriollego 90 w Otwocku, w celu prowadzenia usług cateringowych. 

2. Najem lokalu, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na rzecz Niepublicznego Przedszkola 
„Domowe Przedszkole” w Otwocku. 

 

§ 2. 

1. Szczegółowe warunki najmu, o którym mowa w § 1 ust. 1, zostaną określone w umowie. 
2. Umowa najmu, o której mowa w § 1 ust. 1, zostanie zawarta na czas oznaczony, od dnia 

2 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 
3. Do podpisania umowy najmu, o której mowa w ust. 1, upoważnia się Teresę Adamczyk 

-Pawluczuk – Dyrektora Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku. 
 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Medycznych Szkół Policealnych  
w Otwocku. 
 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Marszałek 
Województwa Mazowieckiego 

 
 

Adam Struzik 
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