
UCHWAŁA NR 1349/2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

Z DNIA 25 listopada 2011 r.  
 
 

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń przez Pogotowie 
Ratunkowe w Kaliszu  

 
 

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.), § 6 ust. 2 pkt 1 uchwały  
Nr XIV/204/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2011 r.                    
w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie 
lub użyczenia majątku trwałego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej     
(Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2011 r., Nr 295, poz. 4768) uchwala się co następuje: 

 
§ 1 

 
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie przez Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu na okres                   
trzech lat pomieszczenia o powierzchni 13,3 m2 oraz pomieszczenia o powierzchni                 
12,9 m2, z przeznaczeniem na gabinety lekarskie, znajdujących się w budynku 
administracyjno-socjalnym, posadowionym w Kaliszu, przy ul. Nowy Świat 35,                         
na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako: arkusz mapy 1, obręb 68 Czaszki, działka 
nr 142 o pow. 0,2483 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu prowadzi księgę wieczystą 
KW KZ1A/00043041/0.  
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Geodezji, Kartografii               
i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego               
w Poznaniu oraz Dyrektorowi Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu.  

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR 1349/2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

Z DNIA 25 listopada 2011 r.  
 
 
 

 Nieruchomość wskazana w § 1 uchwały stanowi własność Województwa 
Wielkopolskiego i znajduje się w nieodpłatnym użytkowaniu Pogotowia Ratunkowego        
w Kaliszu na podstawie aktu notarialnego Rep. A 3515/2005 z dnia 8 czerwca 2005 r. 

Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu wystąpiło z wnioskiem o wyrażenie zgody                 
na wydzierżawienie na okres trzech lat dwóch pomieszczeń o powierzchni 13,3 m2                         
i 12,9 m2, z przeznaczeniem na prywatne gabinety lekarskie.  

Przedmiotowe pomieszczenia znajdują się w budynku administracyjno-socjalnym 
posadowionym w Kaliszu, przy ul. Nowy Świat 35 i nie są obecnie użytkowane. 

Gabinety były przygotowane dla lekarzy mających udzielać świadczenia zdrowotne 
w ramach nocnej i świątecznej podstawowej opieki zdrowotnej, jednakże Pogotowie                   
nie uzyskało stosownego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia i gabinety 
pozostają niezagospodarowane.  

Wydzierżawienie pomieszczeń będzie korzystne dla Jednostki pod względem 
finansowym stanowiąc źródło pozyskania dodatkowego dochodu. 

Ponadto działalność podmiotów, z którymi będą podpisane umowy nie będzie 
konkurencyjna w stosunku do Pogotowia i nie będzie zakłócać jego funkcjonowania. 

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XIV/204/11 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 26 września 2011 r. w sprawie określenia zasad zbycia, 
wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenia majątku trwałego 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wydzierżawienie, wynajęcie          
lub użyczenie mienia nieruchomego do którego zakład posiada inne prawo niż własność 
lub użytkowanie wieczyste wymaga zgody Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 
 Jednocześnie Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom 
jako merytorycznie nadzorujący działalność statutową Pogotowia, przychyla się do 
wniosku i nie widzi przeciwwskazań do wyrażenia zgody na wnioskowane 
wydzierżawienie. 
 Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne. 
 
 
 

Krzysztof Grabowski 

       Członek Zarządu 
 


