
UCHWAŁA  NR 886/2011 
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO  

Z DNIA 15 lipca 2011r. 
 
 
 

w sprawie:  wyraŜenia zgody na przeprowadzenie remontu w budynku internatu 
  przez Medyczne Studium Zawodowe w Ostrowie Wlkp. 
 
 
 
 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.) Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1.  
 

1. WyraŜa się zgodę na przeprowadzenie remontu w budynku internatu przez 
Medyczne Studium Zawodowe w Ostrowie Wlkp. znajdującego się na nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Limanowskiego 17 w Ostrowie Wlkp. oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako obręb Ostrów Wlkp. - miasto, arkusz mapy 33, działka nr 3/13                       
o pow. 1167 m2, działka nr 5/12 o pow. 12154 m2, działka nr 10/4 o pow. 303 m2, 
działka nr 10/8 o pow. 2484 m2, działka nr 6/4 o pow. 483 m2, działka nr 9/3                     
o pow. 1353 m2 zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. 
KW KZ1W/00068162/5.  
2. Całkowity koszt remontu, o którym mowa w ust. 1 wynosi 45.000,00 zł i zostanie 
sfinansowany ze środków zgromadzonych na Wydzielonym Rachunku Dochodów 
Medycznego Studium Zawodowego w Ostrowie Wlkp.  
 
 

§ 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Geodezji, Kartografii      
i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego      
w Poznaniu oraz Dyrektorowi Medycznego Studium Zawodowego w Ostrowie Wlkp.  
 
 

§ 3.  
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR 886/2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO   

Z DNIA 15 lipca 2011r.  
 
 
 
 

 Nieruchomość połoŜona w Ostrowie Wlkp. przy ul. Limanowskiego 17, 

opisana w § 1 uchwały stanowi własność Województwa Wielkopolskiego i znajduje 

się w trwałym zarządzie Medycznego Studium Zawodowego w Ostrowie Wlkp.                

na podstawie decyzji  GG. 7224/65-12/96/97 z dnia 16 kwietnia 1997r.  

Dyrektor Medycznego Studium Zawodowego w Ostrowie Wlkp. zwrócił się                          

z prośbą o wyraŜenie zgody na przeprowadzenie remontu w budynku internatu 

polegającego na wymianie instalacji centralnego ogrzewania i kanalizacji 

podposadzkowej. Obecna instalacja jest w bardzo złym stanie technicznym, ma 

ponad 30 lat i nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Rury są w znacznym stopniu 

skorodowane, często przeciekają, a całkowite pęknięcie grozi zalaniem całego 

budynku. 

Całkowity koszt remontu wynosi 45.000,00 zł. i zastanie pokryty w całości ze 

środków zgromadzonych na Wydzielonym Rachunku Dochodów Medycznego 

Studium Zawodowego w Ostrowie Wlkp. i jest ujęty w planie na obecny rok.  

 Wobec powyŜszego zasadnym jest podjęcie stosownej uchwały.  

 

 

 

 

 

Krzysztof Grabowski 
 

Członek Zarządu 
 

 


