
UCHWAŁA  NR    1052/2011 
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO  

Z DNIA   7 wrze śnia    2011r. 
 
 
 

w sprawie:  wyrażenia zgody na wynajęcie sal lekcyjnych przez Nauczycielskie  
  Kolegium Języków Obcych w Lesznie. 
 
 
 
 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. Wyraża się zgodę na wynajęcie przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych         
w Lesznie do 30 czerwca 2012r. sal lekcyjnych: o łącznej powierzchni 226,09 m2 

znajdujących się w budynku dydaktycznym oraz o łącznej powierzchni 605,43 m2 

znajdujących się w budynku głównym, położonych na nieruchomości w Lesznie przy                            
pl. Kościuszki 5, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Leszno, arkusz mapy  
nr 17, działka nr 1/12 o pow. 6321 m2 dla której Sąd Rejonowy w Lesznie prowadzi 
księgę wieczystą KW 29806 stanowiącej własność Województwa Wielkopolskiego          
w udziale w wysokości 83152/164965. 
2. Przedmiotowa umowa zawarta na podstawie podjętej uchwały będzie stanowiła 
kontynuację dotychczasowej umowy. 
 
 

§ 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Geodezji, Kartografii                         
i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego                      
w Poznaniu, Dyrektorowi Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Lesznie. 
 
 

§ 3.  
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

z up. Marszałka Województwa 
Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR 1052/2011 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO   
Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2011r. 

 
 
 

 Nieruchomość położona w Lesznie przy ul. Kościuszki 5, opisana w § 1 

uchwały stanowi własność Województwa Wielkopolskiego w udziale w wysokości 

83152/164965 i znajduje się w trwałym zarządzie Nauczycielskiego Kolegium 

Języków Obcych w Lesznie na podstawie decyzji DM. II 7014/6/06 z dnia                        

25 maja 2006r.  

Dyrektor Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Lesznie zwrócił się             

z wnioskiem o wyrażenie zgody na wynajęcie sal lekcyjnych o łącznej powierzchni 

831,52 m2 znajdujących się w budynku głównym oraz budynku dydaktycznym 

Kolegium na rzecz Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”. Ww. Firma będzie korzystała             

z sal lekcyjnych w soboty i niedziele tak aby plan zajęć wynajmującego nie zakłócał 

pracy Kolegium. 

Wynajęcie przedmiotowych pomieszczeń jest korzystne dla Kolegium, 

ponieważ uzyskane z tego tytułu środki finansowe stanowić będą dodatkowe źródło 

dochodu i zostaną przeznaczone na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,              

a także na bieżące potrzeby. 

 Przedmiotowa umowa zawarta na podstawie podjętej uchwały będzie 

stanowiła kontynuację dotychczasowej umowy. 

 Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie stosownej uchwały.  

 
 

Krzysztof Grabowski 
 

   Członek Zarządu 


