
UCHWAŁA  NR 1110/2015 
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO  

Z DNIA 30 września 2015r. 
 
  
 

w sprawie:   wyrażenia zgody na dysponowanie przez Dzienny Dom „Senior –  
  WIGOR” w Ostrowie Wlkp. nieruchomością położoną w Ostrowie Wlkp. 
  przy ul. Limanowskiego 17 na cele budowlane.   
 
 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2015r., poz. 1392) Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1.  
 

1. Wyraża się zgodę na dysponowanie przez Dzienny Dom „Senior – WIGOR”                  
w Ostrowie Wlkp. zabudowaną nieruchomością stanowiącą własność 
Województwa Wielkopolskiego, położoną w Ostrowie Wlkp. przy                                    
ul. Limanowskiego 17, oznaczoną w ewidencji gruntów jako obręb Ostrów Wlkp. - 
miasto, arkusz mapy 33, działka nr 3/13 o pow. 1167 m2, działka nr 10/4                 
o pow. 303 m2, działka nr 10/8 o pow. 2484 m2, działka nr 5/12 o pow. 12154 m2 
działka nr 6/4 o pow. 483 m2, działka nr 9/3 o pow. 1353 m2 dla której Sąd 
Rejonowy w Ostrowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą KW KZ1W/00068162/5, 
na cele budowlane, w związku z przeprowadzeniem prac adaptacyjnych               
w ramach Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR”. 

2. Przeprowadzenie prac adaptacyjnych zostanie sfinansowane z dotacji w ramach 
Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR w latach 2015 – 2020 oraz ze środków 
własnych Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Ostrowie Wlkp.   

 
 

§ 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 w Ostrowie Wlkp.  
 
 

§ 3.  
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  



 
 

UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR 1110/2015 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO   
Z DNIA 30 września 2015r. 

 
 
 
 

Nieruchomość położona w Ostrowie Wlkp. przy ul. Limanowskiego 17,   
opisana w § 1 uchwały stanowi własność Województwa Wielkopolskiego i znajduje 
się w trwałym zarządzie Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp. na podstawie decyzji                      
GG. 7224/65-12/96/97 z dnia 16 kwietnia 1997r.  

Kierownik Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Ostrowie Wlkp. zwrócił się                
z prośbą o wyrażenie zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością               
w związku z planowanym przeprowadzeniem prac adaptacyjnych w ramach 
Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR”.  

Jednocześnie Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 1080/2015  
w dniu 24 września 2015r. wyraził zgodę trwałemu zarządcy, tj. Wielkopolskiemu 
Samorządowemu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie 
Wlkp. na wynajęcie na rzecz Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Ostrowie Wlkp. 
na okres 15 lat powierzchni objętej planowaną adaptacją.  

Głównym celem działalności Domu Seniora, który został wydzielony                           
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp. jest zapewnienie 
wsparcia osobom powyżej 60 roku życia, samotnym, o niskich dochodach, które 
posiadają złe warunki mieszkaniowe, są bezradne w prowadzeniu gospodarstwa 
domowego. Jednocześnie Dom Seniora przeprowadzi na własny koszt prace 
adaptacyjne pomieszczeń polegające na: montażu platformy wewnętrznej, 
przebudowie dwóch pokoi poprzez ich połączenie, przebudowie pomieszczeń 
sanitarnych w celu dostosowania do osób niepełnosprawnych, wymianie stolarki 
drzwiowej, wymianie instalacji elektrycznej, przebudowie pomieszczeń kuchni, 
malowaniu ścian i wymianie wykładzin na antypoślizgowe. Wykonanie powyższych 
prac adaptacyjnych pozwoli brać udział w zajęciach osobom z dysfunkcją narządu 
ruchu. Ponadto zmiany adaptacyjne wpłyną korzystnie na realizację programu 
szkoleniowego słuchaczy Centrum. 

Przeprowadzenie prac adaptacyjnych zostanie sfinansowane z dotacji                                
w ramach Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR w latach 2015 – 2020                       
oraz ze środków własnych Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Ostrowie Wlkp.   

Stosownie do postanowień prawa budowlanego przed przystąpieniem                       
do inwestycji,  niezbędnym jest uzyskanie zgody właściciela nieruchomości.  
           Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie stosownej uchwały.  
 
 

 

Marzena Wodzińska 

  Członek Zarządu 

  


