
UCHWAŁA NR 756/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 30 czerwca 2015 roku 

 

w sprawie dokonania darowizny na rzecz Wielkopolskiemu Centrum Onkologii  

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu.  

 

Na podstawie art. 55 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku  

(Dz. U. 2013 r. poz. 596 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala,  

co następuje:  

§ 1 

Postanawia się dokonać na rzecz Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Poznaniu, jako podmiotu realizującego inwestycję  

pn. „Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii  

w Wielkopolsce”, darowizny dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Ośrodka 

Radioterapii oraz utworzenie Oddziału Onkologii na terenie wydzielonym ze Szpitala 

Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile, w zakresie dotyczącym Ośrodka 

Radioterapii, wykonanej przez Spółkę Projektowania Architektonicznego Sadowski 

Sadowska Sp. z o. o. Sp. k., o wartości 753 888,69 zł.  

   

§ 2 

Szczegółowe warunki darowizny określone zostaną w zawartej umowie.  

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie do uchwały nr 756/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 30 czerwca 2015 roku 

 

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie koncepcji, dokumentacji  

i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce”, w tym planowanym utworzeniem 

Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława 

Staszica w Pile, w dniu 15 kwietnia 2013 roku zawarto porozumienie pomiędzy: 

Województwem Wielkopolskim, Powiatem Pilskim, Szpitalem Specjalistycznym w Pile, 

Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu oraz Gminą Piła.  

Realizując szczegółowe zobowiązania Gmina Piła m. in. zleciła wyłonionemu w drodze 

konkursu wykonawcy, realizację projektu architektoniczno-budowlanego oraz podpisała  

z autorem projektu umowę na pełnienie nadzoru autorskiego. Ponadto Gmina Piła zobowiązała 

się do przeniesienia własności praw wynikających z projektu architektoniczno-budowlanego na 

rzecz Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. 

Przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 

885 ze zm.) umożliwiają udzielenie pomocy rzeczowej z budżetu Gminy jedynie innym 

jednostkom samorządu terytorialnego i wymagają odrębnej uchwały organu stanowiącego, co 

znalazło wyraz w podjętej dnia 31 marca 2015 roku przez Radę Miasta Piły uchwale  

Nr VI/66/15, w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu.  

Uwzględniając zapisy § 2 przywołanej uchwały oraz, że podmiotem realizującym inwestycję 

jest Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, zachodzi konieczność przekazania 

przedmiotowej dokumentacji Centrum.  

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały w tym stanie rzeczy jest zasadne.   

 

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 

 


