
UCHWAŁA NR 1348/2015 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

z dnia 1 grudnia 2015 r.  
 
 

 
  zmieniająca  uchwałę  nr  5283/2014  z  dnia  30  października 2014 r.  
  w sprawie wyrażenia zgody na wynajmowanie mienia nieruchomego 
  przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie 

 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392), § 6 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XIV/204/11 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2011 r. w sprawie określenia 
zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenia              
majątku trwałego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. Urz. Woj. 
Wiel. z 2011 r., Nr 295, poz. 4768) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala,                           
co następuje: 

 
§ 1. 

 
W uchwale nr 5283/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 października 
2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajmowanie mienia nieruchomego przez 
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, w załączniku nr 1 w punktach nr 4 i nr 9 wyrazy 
„kontynuację działalności gospodarczej firmy handlowej KORAL Tomasz Antkowiak” 
zastępuje się wyrazami „wynajem pod automaty na ciepłe i zimne napoje oraz słodycze”.  
 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Geodezji, Kartografii                  
i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego                    
w Poznaniu oraz Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. 
 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR 1348/2015 
 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

z dnia 1 grudnia 2015 r.  
 
 
 

 Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie użytkujący nieodpłatnie nieruchomość 
położoną w Koninie, przy ul. Szpitalnej 45, która stanowi własność Województwa 
Wielkopolskiego wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę treści załącznika                
nr 1 do uchwały nr 5283/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia                              
30 października 2014 r.  
 W punktach nr 4 i nr 9 załącznika wyrażono zgodę na wynajmowanie 3 m2 
powierzchni  holu głównego na parterze w budynku D oraz 3 m2 powierzchni na I piętrze  
w budynku C, z przeznaczeniem na kontynuację działalności gospodarczej firmy KORAL 
Tomasz Antkowiak. Wnioskowana zmiana treści w powyższych punktach dotyczy zmiany 
przeznaczenia powierzchni na: wynajem pod automaty na ciepłe i zimne napoje                          
oraz słodycze.   
 WSZ w Koninie zawarł z dniem 31.12.2014 r. umowę najmu części z powyższych 
powierzchni, łącznie 4 m2 z firmą KORAL pod 4 automaty a następnie z dniem       
25.06.2015 r. dokonał cesji umowy na rzecz firmy Vending Wielkopolska Tomasz Łachut.  
 W związku z powyższym przedmiotowa zmiana treści uchwały umożliwi 
dostosowanie stanu prawnego do stanu faktycznego.  

Wynajmowanie przez WSZ w Koninie mienia nieruchomego jest korzystne                   
dla Szpitala pod względem ekonomicznym stanowiąc źródło dodatkowego dochodu.  
 Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XIV/204/11 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 26 września 2011 r. w sprawie określenia zasad zbycia, 
wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenia majątku trwałego 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wydzierżawienie, wynajęcie          
lub użyczenie mienia nieruchomego do którego zakład posiada inne prawo niż własność 
lub użytkowanie wieczyste wymaga zgody Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 
 Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne.  
 
 
 
 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 
 


