
UCHWAŁA  NR 849/2011  
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO 

Z  DNIA 6 lipca 2011r.  
 

 
 
 
w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia administracyjnego  
  przez Medyczne Studium Zawodowe w Kościanie. 
 
 
 
 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 użyczenie przez Medyczne Studium Zawodowe w Kościanie  
na czas nieokreślony pomieszczenia administracyjnego zlokalizowanego w budynku 
szkoły położonym na nieruchomości w Kościanie przy pl. Paderewskiego 1, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Kościan, arkusz mapy 19, działka                
nr 1894/4 o pow. 0.4823 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kościanie prowadzi księgę 
wieczystą KW nr 49527. 
2. Przedmiotowa umowa będzie zawierała zapis umożliwiający wypowiedzenie 
umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku, gdy 
mienie określone w ust. 1 stanie się niezbędne dla realizacji celów statutowych 
Medycznego Studium Zawodowego w Kościanie. 
 
 

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

§ 3  
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

 
Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR 849/2011  

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
Z DNIA 6 lipca 2011r.  

 
 
 
  

 Nieruchomość opisana w § 1 uchwały stanowi własność Województwa 

Wielkopolskiego i znajduje się w trwałym zarządzie Medycznego Studium 

Zawodowego w Kościanie na podstawie decyzji: G 7224/183/98 z dnia 14 grudnia 

1998r.   

Dyrektor Medycznego Studium Zawodowego w Kościanie zwrócił się z prośbą 

o wyrażenie zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczenia administracyjnego 

na czas nieokreślony ze Stowarzyszeniem Oświatowym im. Dezyderego 

Chłapowskiego w Kościanie.  

Biorący do używania będzie wykorzystywał pomieszczenia dla celów 

administracyjnych Stowarzyszenia. Jednocześnie Stowarzyszenie zobowiązuje się 

do ponoszenia kosztów utrzymania lokalu: zużycia gazu, energii elektrycznej, 

wywozu nieczystości, wody oraz kosztów przeglądów kominiarskich, konserwacji 

kotłowni czy ubezpieczenia budynku. 

Ponadto przedmiotowa umowa będzie zawierała zapis umożliwiający 

wypowiedzenie umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia,               

w przypadku, gdy mienie określone w ust. 1 stanie się niezbędne dla realizacji celów 

statutowych Medycznego Studium Zawodowego w Kościanie. 

 W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 
 

Krzysztof Grabowski 
 

Członek Zarządu 
 
 


