
Uchwała Nr ttlihli /2021 

z dnia 2021 r. 
Zarządu Powiatu w Kielcach 

W sprawie wyrażenia zgody na podstawie § 6 ust. 6 umowy dzierżawy nieruchomości 
znak: GN-1.6845.2.4.2013.KZ z dnia 16 marca 2021r., na wniosek Świętokrzyskiego Centrum Innowacji 
i Transferu Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach z dnia 15 grudnia 2021r.; na dzierżawę (najem) 
w terminie od dnia 01 stycznia 2022r. do dnia 30 czerwca 2022r. przedmiotu dzierżawy 
na rzecz Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim 
z przeznaczeniem laboratorium Domu autonomicznego posadowionego na dzierżawionej 
nieruchomości na świadczenie usług medycznych polegających na utworzeniu punktu poboru 
próbek do badań laboratoryjnych - walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) w ramach 
realizowanego projektu pn. „Stop Wirusowi", jedynie za pokryciem kosztów eksploatacyjnych 
związanych z funkcjonowaniem tego punktu pobrań. W zorganizowanym punkcie Regionalne 
Centrum Naukowo-Technologiczne kontynuować będzie wykonywanie przeciwciał w klasie IgG. 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

Zarząd Powiatu w Kielcach wyraża zgodę dla Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu 
Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach reprezentowanego jednoosobowo przez Prezesa 
Zarządu Pana Pawła Łaskiego, na dzierżawę (najem) w terminie od dnia 01 stycznia 2022r. 
do dnia 30 czerwca 2022r. przedmiotu dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Kieleckiego położonej w obrębie Starochęciny gm. Chęciny, oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka Nr 137/76 o pow. 0,3457 ha, ujawnionej w księdze wieczystej Nr KI1L/00089678/7, 
na rzecz Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim, 
z przeznaczeniem laboratorium Domu autonomicznego posadowionego na dzierżawionej 
nieruchomości na świadczenie usług medycznych polegających na utworzeniu punktu poboru 
próbek do badań laboratoryjnych - walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) w ramach 
realizowanego projektu pn. „Stop Wirusowi" oraz kontynuacji wykonywania przeciwciał w klasie IgG. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 

Starostwa Powiatowego w Kielcach. 

§ 1  

§ 2  
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zarzad Powiatu: 

Członkowie Zar 
Stefan Bąk 
Cezary Majche 
Mariusz Ściana 


