
UCHWAŁA  NR 884/2011 
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO 

Z DNIA 15 lipca 2011r. 
 
 
 
 
w sprawie:  wyraŜenia zgody na wynajęcie pomieszczeń przez Zespół Szkół 
  Medycznych w Koninie. 
 
 
 
  

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 43 ust. 2 pkt 
3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2010r.,               
Nr 102, poz. 651 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co 
następuje: 
 
 

§ 1. 
 
1. WyraŜa się zgodę na wynajęcie przez Zespół Szkół Medycznych w Koninie                
na okres do 3 lat: 
- świetlicy szkolnej, 
- sali lekcyjno – wykładowej nr 44, 
- pracowni informatycznej  
zlokalizowanych na parterze w budynku szkoły połoŜonym na nieruchomości                  
w Koninie przy ul. Przemysłowej 4, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb 
Glinka, arkusz mapy 2, działka nr 396 o pow. 19759 m2 dla której Sąd Rejonowy w 
Koninie prowadzi księgę wieczystą KW KN1N/00065093/5. 
2. Wynajęcie pomieszczeń moŜe następować wielokrotnie na rzecz róŜnych 
najemców jednakŜe tylko i wyłącznie w okresie do 3 lat od daty zawarcia pierwszej 
umowy. 
 
 

§ 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Geodezji, Kartografii                         
i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego                      
w Poznaniu, Dyrektorowi Zespołu Szkół Medycznych w Koninie. 
 
 

§ 3. 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 
 



 
 

UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR 884/2011 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
Z DNIA 15 lipca 2011r. 

 
 
 
 Nieruchomość połoŜona w Koninie przy ul. Przemysłowej 4, opisana w § 1 

uchwały stanowi własność Województwa Wielkopolskiego i znajduje się w trwałym 

zarządzie Zespołu Szkół Medycznych w Koninie na podstawie decyzji                   

DG. IV. 7014/2/02 z dnia 26 lipca 2002r.  

Dyrektor Zespołu Szkół Medycznych w Koninie zwrócił się z wnioskiem                  

o wyraŜenie zgody na wielokrotne wynajmy pomieszczeń na okres do 3 lat na rzecz 

potencjalnych najemców.   

Świetlica szkolna zlokalizowana na parterze obok stołówki szkolnej będzie 

wynajmowana m.in. na rzecz Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. w celu 

przeprowadzania krótkich szkoleń raz do dwu razy w miesiącu.  

Sala lekcyjno – wykładowa nr 44 zlokalizowana na parterze szkoły m.in. 

będzie wynajmowana na rzecz Pana Pawła Juszczaka – Ośrodka Szkolenia 

Kierowców w celu przeprowadzania zajęć teoretycznych. 

Pracownia informatyczna zlokalizowana na parterze szkoły będzie 

wynajmowana m.in. na rzecz WyŜszej Szkoły Zawodowej w Koninie w celu 

prowadzenia zajęć w soboty i w niedziele ze słuchaczami studiów zaocznych.  

Jednocześnie najem wymienionych wyŜej pomieszczeń nie będzie kolidował  

z planem nauczania. 

Uzyskana zgoda umoŜliwi Zespołowi wynajem, na cele szkoleniowe, 

przedmiotowych pomieszczeń, osobom fizycznym, szkołom, instytucjom lub innym 

placówkom, które zwracają się o taki wynajem na krótko przed planowanym 

terminem. 

Ponadto wynajęcie jest korzystne dla Zespołu Szkół Medycznych w Koninie, 

poniewaŜ uzyskane z tego tytułu środki finansowe stanowić będą dodatkowe źródło 

dochodu. 

  

 Wobec powyŜszego zasadnym jest podjęcie stosownej uchwały.  

Krzysztof Grabowski 
 

Członek Zarządu 


