
UCHWAŁA NR 1216/2015 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

z dnia 29 października 2015 r.  
 
 

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajmowanie sali w budynku 
       szkoły w Gnieźnie, przy ul. Orzeszkowej 22 

 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 z późn. zm.) oraz art. 25d ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., Nr 782                       
z późn. zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
  

§ 1.  
 

Wyraża się zgodę na wynajmowanie przez Stowarzyszenie „RODZICE-DZIECIOM” 
w Gnieźnie, przez czas nieokreślony sali o pow. 25 m2 znajdującej się na parterze                
w budynku szkoły posadowionym w Gnieźnie, przy ul. E. Orzeszkowej 20,                          
na nieruchomości określonej w ewidencji gruntów i budynków jako: obręb Gniezno, 
arkusz mapy nr 38, działka nr 1/18 o pow. 0,3778 ha, zapisanej w księdze wieczystej                                     
nr PO1G/00020492/6, stanowiącej własność Województwa Wielkopolskiego,                       
z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć nauki gry na instrumentach muzycznych. 
 

§ 2.  
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Geodezji, Kartografii                    
i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego                     
w Poznaniu. 
 

§ 3.  
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR 1216/2015 

 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
z dnia 29 października 2015 r.  

 
 
 

Nieruchomość położona w Gnieźnie, przy ul. E. Orzeszkowej 20, szczegółowo 
określona w § 1 uchwały stanowi własność Województwa Wielkopolskiego.  

Nieruchomość zabudowana jest dwukondygnacyjnym budynkiem szkoły                      
i stanowi przedmiot umowy najmu zawartej w dniu 6 grudnia 2013 r.                       
pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Stowarzyszeniem „RODZICE-                                 
-DZIECIOM” w Gnieźnie, z przeznaczeniem na działalność edukacyjną. 
 Stowarzyszenie wystąpiło z wnioskiem o wyrażenie zgody na wynajmowanie 
przez czas nieokreślony sali o pow. 25 m2 znajdującej się na parterze w budynku 
szkoły, na potrzeby prowadzenia zajęć nauki gry na instrumentach muzycznych. 
Obecnie w sali nie są prowadzone zajęcia lekcyjne i sala wykorzystywana jest przez 
Stowarzyszenie na cele magazynowe.   
 Częstotliwość wynajmowania sali będzie uzależniona od liczby osób 
uczestniczących w zajęciach. Stowarzyszenie przewiduje, że zajęcia będą odbywały 
się co najmniej dwa razy w tygodniu a z zajęć będą korzystali uczniowie szkoły              
oraz społeczność lokalna. 

Zgodnie z § 9 umowy najmu, najemca nie może bez pisemnej zgody 
wynajmującego podnająć lub użyczyć przedmiotu najmu osobie trzeciej. 

Z przedstawionych powyżej względów podjęcie niniejszej uchwały należy 
uznać za zasadne. 

 

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

  
 


