
      Uchwała Nr 1317/15      
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 19 listopada 2015  roku 
 

w sprawie: nieodpłatnego przejęcia składnika rzeczowego majątku ruchomego 
państwowej jednostki budżetowej, bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu 
 

Na podstawie art. 48, art. 55 oraz art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                                 
o samorządzie województwa (Dz.U. z 2015 r. poz.1392), art. 12 ustawy z dnia 25 października 
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406 z późn. 
zm.) oraz § 38 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i 
trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są 
jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 114 poz. 761), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala,                           
co następuje: 

 
§ 1 

 
1.Postanawia się przejąć na rzecz Województwa Wielkopolskiego pianino marki Sponnagel 
stanowiące składnik rzeczowy majątku ruchomego Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu,                   
bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu. 
2. Składnik rzeczowy, o którym mowa w ust. 1, po jego przejęciu, zostanie przekazany                          
do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu   

 
§ 2 

 
Upoważnia się Panią Grażynę Brzezińską – p.o. Dyrektora Departamentu Kultury Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu do: 
1) złożenia w Okręgowym Urzędzie Miar w Poznaniu wniosku o przekazanie składnika 

rzeczowego, o którym mowa w § 1 ust. 1, bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu; 
2) złożenia oświadczenia, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie 

odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym; 
3) podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego; 
4) przekazania  składnika rzeczowego, o którym mowa w § 1 ust. 1, do Muzeum Okręgowym 

Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury.  

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 
 
 
 
 



U z a s a d n i e n i e 
 

 
Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu posiada pianino marki Sponnagel, które jest zbędnym                   
tej państwowej jednostce budżetowej, składnikiem majątku ruchomego. Jednocześnie Muzeum 
Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, dla której organizatorem jest samorząd Województwa 
Wielkopolskiego, jest zainteresowane tym instrumentem, który ma duże walory artystyczne,                   
aby wzbogacił on ekspozycję Muzeum w Zespole Pałacowo-Parkowym w Lewkowie. Pianino                 
to mogłoby być także wykorzystywane podczas organizacji koncertów, spotkań autorskich                          
i wernisaży wystaw. Omawiane pianino nie jest wpisane do rejestru zabytków. 
 
Na podstawie przywołanego w uchwale rozporządzenia Rady Ministrów państwowa jednostka 
budżetowa może nieodpłatnie przekazać składniki rzeczowe majątku ruchomego m.in. jednostce 
samorządu terytorialnego na czas oznaczony, nieoznaczony albo bez zastrzeżenia obowiązku 
zwrotu. Nieodpłatne przekazanie następuje na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. 
 
Ze względu na to, że Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu będzie korzystać z pianina 
stale, w uchwale proponuje się przekazanie tej ruchomości przez Urząd Miar bez zastrzeżenia 
obowiązku zwrotu. 
 
Czynności niezbędne do przyjęcia przez Województwo Wielkopolskie i przekazania Muzeum 
ruchomości należącej do Skarbu Państwa dokona upoważniony w uchwale pracownik Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 
 
 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
 
 
 
 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
 
 


