
UCHWAŁA NR 1350/2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

Z DNIA 25 listopada 2011 r.  
 
 

 
w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie powierzchni przez Zakład Opiekuńczo-                    

-Leczniczy w Poznaniu  
 

 
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 użyczenie na czas nieokreślony powierzchni 2 m2 ściany budynku 
głównego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, z przeznaczeniem na tablicę informacyjną, 
posadowionego na nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Grobla 26, oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako: obręb Poznań, arkusz mapy 31, działka nr 6/1 o pow.                  
0,1774 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1P/00152296/5, stanowiącej własność 
Województwa Wielkopolskiego.    
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Geodezji, Kartografii                
i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego               
w Poznaniu oraz Dyrektorowi Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Poznaniu. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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Nieruchomość położona w Poznaniu, przy ul. Grobla 26, szczegółowo określona            
w § 1 uchwały stanowi własność Województwa Wielkopolskiego i znajduje się                 
w nieodpłatnym użytkowaniu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Poznaniu.  

Dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Poznaniu zwrócił się z wnioskiem                  
o wyrażenie zgody na użyczenie na czas nieokreślony powierzchni ściany budynku 
głównego Zakładu, z przeznaczeniem na tablicę informacyjną Stowarzyszenia Rodzin, 
Opiekunów i Przyjaciół Osób Psychicznie Chorych „WSPÓLNOTA”. 

Tablica zostanie umieszczona z lewej strony bramy wejściowej do ZOL. Tablica 
będzie miała szerokość 30 cm i długość 61 cm. 

Stowarzyszenie „WSPÓLNOTA” istnieje od dnia 20 września 2000 r. i zostało 
powołane przez rodziny i opiekunów pacjentów ZOL oraz jego pracowników. 
Stowarzyszenie działa na rzecz pacjentów Zakładu, poprzez organizowanie różnego 
rodzaju form aktywizacji społecznej oraz psychoruchowej. Stowarzyszenie pozyskuje 
środki finansowe z dotacji, darowizn oraz składek członkowskich.  

Z uwagi na fakt, iż ww. nieruchomość podlega ochronie zabytków Jednostka  
wystąpiła do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu o wyrażenie zgody                     
na zamieszczenie tablicy. MKZ może ją jednak wystawić po uzyskaniu zgody właściciela 
nieruchomości. 

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 Zakładu przychyla się do wniosku          
i nie widzi przeciwwskazań do wyrażenia zgody na wnioskowane użyczenie. 
 Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne. 
 
 

Krzysztof Grabowski 

      Członek Zarządu 


