
   Uchwała Nr  1160 / 2015    

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  15 października 2015  roku 

 

w sprawie: nieodpłatnego przekazania bez obowiązku zwrotu systemów kontroli 

dostępu stanowiących składniki majątku ruchomego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 art. 55 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie 

województwa (tj. DZ. U. z 2015 r., poz. 1392) Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Postanawia się przekazać na rzecz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 

następujące składniki majątku ruchomego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu: 

 

1. System kontroli dostępu w budynku B al. Niepodległości 18 o nr inwentarzowym 1/669/30 

pokój nr 429    

2. System kontroli dostępu w budynku B al. Niepodległości 18 o nr inwentarzowym 1/669/31 

pokój nr 430 

3. System kontroli dostępu w budynku C al. Niepodległości 18 o nr inwentarzowym 1/669/32 

pokój nr 30 

4. System kontroli dostępu w budynku C al. Niepodległości 18 o nr inwentarzowym 1/669/33 

pokój nr 30a 

5. System kontroli dostępu w budynku C al. Niepodległości 18 o nr inwentarzowym 1/669/34 

pokój nr 338 

6. System kontroli dostępu w budynku C al. Niepodległości 18 o nr inwentarzowym 1/669/35 

pokój nr 338a 

7. System kontroli dostępu w budynku C al. Niepodległości 18 o nr inwentarzowym 1/669/36 

pokój nr 340 

8. System kontroli dostępu w budynku C al. Niepodległości 18 o nr inwentarzowym 1/669/37 

pokój nr 341 

 



§ 2 

Przekazanie mienia, o którym mowa w  § 1 nastąpi w formie protokołu. 

 

 

§ 3 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Administracyjnego.  

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie  

          do Uchwały 1160 / 2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  15 października 2015  roku 

 

w sprawie: nieodpłatnego przekazania bez obowiązku zwrotu systemów kontroli 

dostępu stanowiących składniki majątku ruchomego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

 

 Systemy kontroli dostępu wyszczególnione w § 1 Uchwały stanowią wyposażenie 

pomieszczeń budynku przy al. Niepodległości 18 w Poznaniu. Na mocy Porozumienia                  

nr DA/67/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. pokoje nr 338, 338a, 340 i 341 w budynku C                 

oraz pokoje nr 429 i 430 w budynku B przy al. Niepodległości 18 w Poznaniu zostały 

przekazane przez Województwo Wielkopolskie na rzecz Skarbu Państwa -  Wielkopolskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z zamontowaną kontrolą dostępu. Jednocześnie 

zakończeniu uległa umowa najmu pomieszczeń nr 30 oraz 30a w budynku C, w których także 

znajduje się przedmiotowy system. Po dokonaniu oceny urządzeń ustalono, że ich demontaż 

oraz przywrócenie powierzchni biurowych do stanu przed montażem (w tym gładzenie, 

malowanie ścian) jest nieopłacalne.  

Wskazane systemy kontroli dostępu nie są także kompatybilne z technologią nowej siedziby 

Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 

34 w Poznaniu.  

 W związku z powyższym przekazanie zbędnych dla Urzędu Marszałkowskiego  

systemów kontroli dostępu  jest uzasadnione i usprawni funkcjonowanie Wielkopolskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.        

 

  Sekretarz 

Województwa Wielkopolskiego 

            Adam Habryło 

 

 

 

 


