
UCHWAŁA NR 1058/2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 7 września 2011 roku 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na udzielenie pomocy zakładom pracy 
chronionej 
 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXII/279/08                 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie określenia 
zadań, na które w 2008 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych przekazane samorządowi województwa zmienionej uchwałą                         
Nr XXVIII/396/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 października                
2008 roku, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 

W uchwale Nr 2113/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia              
2008 roku w sprawie przyznania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na udzielenie pomocy zakładom pracy chronionej zmienionej uchwałą  
Nr 313/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2011 roku, 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 w pkt 2 wyrazy „Zakładowi Pracy Chronionej Alvo Grupa Gastrometal Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śmiglu” zastępuje się wyrazami 
„Zakładowi Pracy Chronionej Alvo Grupa Gastrometal Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Śmiglu”, 

2) w § 2 wyrazy „Zakładem Pracy Chronionej Alvo Grupa Gastrometal Spółka                               
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śmiglu” zastępuje się wyrazami 
„Zakładem Pracy Chronionej Alvo Grupa Gastrometal Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Śmiglu”. 

 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej             
w Poznaniu. 
 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

z up. Marszałka Województwa 
Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 1058/2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 7 września 2011 roku 
 

 
Na podstawie uchwały Nr 2113/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia                   
18 grudnia 2008 roku udzielono pomocy finansowej Pani Barbarze Staszczuk-Olszewskiej 
prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Pracy Chronionej Alvo Grupa 
Gastrometal z siedzibą w Śmiglu, w formie jednorazowej pożyczki w kwocie 390.000,00 zł    
w celu ochrony istniejących w zakładzie miejsc pracy osób niepełnosprawnych ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  
  
Umowa pożyczki została zawarta z wymienionym wyżej Pożyczkobiorcą w dniu 19 grudnia 
2008 r., która określiła termin jej spłaty do dnia 30 grudnia 2011 r.  
 
Pani Barbara Staszczuk-Olszewska założyła w 2010 roku firmę pod nazwą Alvo Grupa 
Gastrometal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śmiglu, która w dniu            
8 listopada 2010 r. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000369770, do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – 
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.    
Z dniem 31 grudnia 2010 r. powyższa spółka przejęła w formie notarialnej przedsiębiorstwo 
w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego, prowadzone przez Barbarę Staszczuk-Olszewską 
pod firmą Alvo Grupa Gastrometal z siedzibą w Śmiglu, na podstawie wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Śmigla pod numerem 1135, 
stanowiące zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do 
prowadzenia działalności gospodarczej, a obejmujące wszystko co wchodzi w skład tego 
przedsiębiorstwa według stanu wynikającego z jego ksiąg rachunkowych na dzień wniesienia 
wkładu niepieniężnego (aportu). Obejmowało zatem również zobowiązania wynikające                            
z wymienionej wyżej umowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. 
Spółka posiadała status zakładu pracy chronionej przyznany decyzją Wojewody 
Wielkopolskiego od dnia 31 grudnia 2010 r. na czas nieokreślony.  
 
Powyższe zmiany skutkowały przyjęciem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
uchwały Nr 313/2011 z dnia 23 lutego 2011 roku zmieniającej uchwałę Nr 2113/2008 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2008 roku. 
 
Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Alvo Grupa Gastrometal Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością podjęło w dniu 30 maja 2011 roku uchwałę o przekształceniu w Spółkę 
komandytową, w trybie określonym przepisami art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 
Stosownie do art. 553 Kodeksu spółek handlowych spółce przekształconej przysługują 
wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. 
Mając na uwadze ciągłość bytu prawnego przekształconej spółki, Wojewoda Wielkopolski 
wydał decyzję w dniu 27 lipca 2011 roku, nr PS.V-5.9510-27/2011, potwierdzającą 
posiadanie przez nią statusu zakładu aktywności zawodowej. 
 
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
 

Wojciech Jankowiak 
Wicemarszałek 

 


