
UCHWAŁA NR 811/2015 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

z dnia 16 lipca 2015 r.  
 

 
 
w sprawie: wyrażenia zgody na termomodernizację budynku posadowionego w Ostrowie 

Wlkp., przy ul. Limanowskiego 17  
 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2013 r., Nr 596 z późn. zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
uchwala co następuje: 

 
§ 1  

 
Wyraża się zgodę na przeprowadzenie przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp. termomodernizacji budynku 
internatu posadowionego w Ostrowie Wlkp., przy ul. Limanowskiego 17 na nieruchomości 
określonej w ewidencji gruntów i budynków jako: obręb Ostrów Wlkp. – miasto, arkusz 
mapy 33, działki nr: 3/13 o pow. 0,1167 ha, nr 10/4 o pow. 0,0303 ha, nr 10/8 o pow. 
0,2484 ha, nr 5/12 o pow. 1,2154 ha, nr 6/4 o pow. 0,0483 ha i nr 9/3 o pow. 0, 1353 ha, 
zapisanej w księdze wieczystej KW KZ1W/00068162/5. 
 

§ 2  
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Geodezji, 
Kartografii i Gospodarki Mieniem oraz Dyrektorowi Wielkopolskiego Samorządowego 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.  
 

 
§ 3  

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 
 
 
 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR 811/2015 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
z dnia 16 lipca 2015 r.  

 
 
 

             Nieruchomość położona w Ostrowie Wlkp., przy ul. Limanowskiego 17, 
szczegółowo opisana w § 1 uchwały, stanowi własność Województwa Wielkopolskiego 
i znajduje się w trwałym zarządzie Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.  

Dyrektor Centrum, Pan Tomasz Kuczma, pismem z dnia 25 czerwca 2015 r. 
wystąpił z wnioskiem  do Zarządu Województwa Wielkopolskiego o wyrażenie zgody na 
przeprowadzenie termomodernizacji budynku internatu posadowionego  w  Ostrowie 
Wlkp., przy ul. Limanowskiego 17, uzasadniając planowane przedsięwzięcie znacznym 
zmniejszeniem kosztów zużywanej energii cieplnej w budynku oraz poprawieniem jego 
estetyki. 

Przewidywany koszt inwestycji wynosi 1.058.859,00 zł. Środki przeznaczone na 
ten cel pochodzą częściowo z budżetu Województwa Wielkopolskiego (w wysokości 
423.544,00 zł), a pozostała kwota zostanie pokryta ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 Przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji wyznaczono na dzień 15 września 
2015 r., a zakończenie prac planowane jest na dzień 31 sierpnia 2016 r. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za 
uzasadnione.  
 

 
 
 
 
 

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 

 


