
UCHWAŁA  NR 1290/2011 
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO  

Z DNIA 10 listopada 2011r. 
 

 
 

w sprawie:  wyrażenia zgody na wynajęcie powierzchni i udostępnienie sali  
          przez Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu. 
 
 
 
 
 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 z późn. zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala,                    
co następuje: 
 
 

§ 1.  
 

1. Wyraża się zgodę na wynajęcie przez Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu 
na okres do 3 lat powierzchni 3,00 m2  zlokalizowanej na parterze w budynku 
położonym na nieruchomości w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 99, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Jeżyce, arkusz mapy 18, działka                
nr 5/10 o pow. 1648 m2, działka nr 6/8 o pow. 1222 m2.  

2. Wyraża się zgodę na udostępnienie przez Medyczne Studium Zawodowe                      
w Poznaniu na okres do 3 lat sali nr 01 o powierzchni 33,30 m2                             
w piwnicy budynku zlokalizowanym na nieruchomości w Poznaniu przy                   
ul. Szamarzewskiego 99, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Jeżyce, 
arkusz mapy 18, działka nr 5/10 o pow. 1648 m2, działka  nr 6/8 o pow. 1222 m2. 

3. Przedmiotowe umowy zawarte na podstawie podjętej uchwały będą stanowiły 
kontynuację dotychczasowych umów. 

 
 

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

§ 3.  
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

z up. Marszałka Województwa 
Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
 
 
 



 
 
 

UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR 1290/2011 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO   
Z DNIA 10 listopada 2011r. 

 
 

 

 Nieruchomość położona w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 99, opisana                

w § 1 uchwały stanowi własność Województwa Wielkopolskiego i znajduje się                  

w trwałym zarządzie Medycznego Studium Zawodowego w Poznaniu na podstawie 

decyzji DG. IV 7014/16/05 z dnia 7 października 2005r.  

Dyrektor Medycznego Studium Zawodowego w Poznaniu zwrócił się                          

z wnioskiem o wyrażenie zgody na wynajęcie powierzchni i udostępnienie                         

sali nr 01 na okres do 3 lat.  

Wynajęta powierzchnia 3,00 m2 zostanie przeznaczona na posadowienie 

automatów spożywczych firmy VEMAT z którą Studium współpracuje od 2003r. 

Firma VEMAT przedstawiła najkorzystniejszą ofertę i zdecydowała się na dalszą 

współpracę pomimo uruchomienia bufetu zakładowego. 

Ponadto wynajęcie powierzchni jest korzystne dla Studium, ponieważ 

uzyskane z tego tytułu środki finansowe stanowić będą dodatkowe źródło dochodu              

i przeznaczone zostaną na remonty oraz zakup nowych pomocy naukowych                       

i książek. 

Natomiast sala nr 01 udostępniona zostanie na rzecz Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Studenci Uniwersytetu 

odbywają zajęcia w pracowni Studium, a w zamian uczniowie Medycznego Studium 

Zawodowego odbywają praktyki zawodowe na terenie szpitali klinicznych 

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 

 Przedmiotowe umowy zawarte na podstawie podjętej uchwały będą stanowiły 

kontynuację dotychczasowych umów. 

 Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie stosownej uchwały.  

 
Krzysztof Grabowski 

 

Członek Zarządu 
 

 


