
UCHWAŁA NR 782/2015 
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO  

Z DNIA 30 LIPCA 2015 r. 
 
  
 

w sprawie: wyrażenia zgody na remont dachu oraz zainstalowanie zbiorczej 
wentylacji wywiewnej w budynku  położonym  w Poznaniu przy 
ul. Mostowej 6 

 
 

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

 
 

§ 1  
 

Wyraża się zgodę na przeprowadzenie przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu remontu dachu oraz 
zainstalowanie zbiorczej wentylacji wywiewnej od stołów laboratoryjnych 
w pracowniach protetycznych w budynku posadowionym na nieruchomościach  
położonych  w Poznaniu przy ul. Mostowej 6,   oznaczonych geodezyjnie jako obręb 
51, ark. mapy 33, działka nr 6/2 o pow. 0,0986 ha, zapisana w księdze wieczystej 
KW nr PO1P/00134865/3 oraz działka nr 7 o pow. 0,0237 ha, zapisana w księdze 
wieczystej KW nr PO1P/00101844/0, będących własnością Województwa 
Wielkopolskiego.   
 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Geodezji, Kartografii 
i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  
w Poznaniu oraz Dyrektorowi Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu. 
 
 

§ 3  
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

UZASADNIENIE  
DO  UCHWAŁY 782/2015 

ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO   
  Z  DNIA 30 LIPCA 2015 r. 

 
  

      Budynek dydaktyczny posadowiony na nieruchomościach przy ul. Mostowej 6 
w Poznaniu, opisanych szczegółowo w  §  1  uchwały,  stanowi  własność  
Województwa   Wielkopolskiego i pozostaje w trwałym zarządzie Wielkopolskiego 
Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 
w Poznaniu. 

 Wicedyrektor Centrum, Pani Marzena Radomska, pismem z dnia 15 lipca 
2015 r. zwróciła się do Zarządu Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem 
o wyrażenie zgody na remont dachu ww. budynku, polegający na wymianie 
deskowania na części dachu w miejscu ponadnormatywnych ugięć oraz 
przeprowadzenie inwestycji polegającej na zainstalowaniu zbiorczej wentylacji 
wywiewnej od stołów laboratoryjnych w pracowniach protetycznych. 

Koszt remontu dachu zostanie pokryty z kwoty w wysokości 47.500,00 zł 
zabezpieczonej w Wydzielonym Rachunku Dochodów jednostki w rozdziale 85410, 
paragraf 4270. 

Inwestycja polegająca na zainstalowaniu zbiorczej wentylacji wywiewnej 
zostanie sfinansowana ze środków w wysokości 90.000,00 zł zabezpieczonych 
w planie finansowym na rok 2015  w rozdziale 80140, paragraf 6050. 

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni 
uzasadnione.  

 

 

  

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 


