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Poz. 4356
UCHWAŁA NR XIX/207/2013
RADY POWIATU W ZAMOŚCIU
z dnia 25 września 2013 r.

Rady Powiatu w Zamościu
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania mieniem powiatu
Na podstawie art.12 pkt. 8 lit. a i pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz.
U. z 2013 r.,poz.595 z późn. zm./ w związku z art. 54 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej /Dz. U. z 2013 r. ,poz.217/oraz art.13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z póź. zm./ - Rada Powiatu w Zamościu uchwala co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIII/92/2000 Rady Powiatu Zamojskiego z dnia 20 listopada 2000 r. w sprawie zasad
gospodarowania mieniem powiatu /Dz. Urz. Woj. Lub. z 2001 r. Nr 46,poz.698 ze. zm./, zmienionej uchwałą
Nr XXV/99/2001 Rady Powiatu Zamojskiego z dnia 19 lutego 2001 r. oraz uchwałą Nr XV/80/2008 Rady
Powiatu w Zamościu z dnia 14 kwietnia 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Gospodarowanie mieniem będącym w posiadaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej regulują przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej /Dz.
U. z 2013 r. , poz.217/”.
2. w § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. zasady ustalania wysokości czynszu za najem lokali mieszkalnych określają przepisy ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu
cywilnego /Dz. U. z 2005 r. Nr 31,poz. 266 z późn. zm./”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Zamościu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu
Kazimierz Mielnicki

