
UCHWAŁA NR 1380/2015 
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO  

Z DNIA 10 GRUDNIA 2015 r. 
 
  
 

w sprawie: wyrażenia zgody na prace remontowe w budynku  położonym  
w Gnieźnie przy ul. Mieszka I 27 

 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 t. j.) i art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.) 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1  
 

Wyraża się zgodę na przeprowadzenie przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie wymiany okien, drzwi, instalacji 
elektrycznej  oraz malowanie pomieszczeń i zainstalowanie systemu wentylacji 
w budynku szkoły położonym w Gnieźnie przy ul. Mieszka I 27, posadowionym na 
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako: obręb Gniezno, arkusz mapy 
42, działka nr 42 o pow. 5258 m², działka nr 37/1 o pow. 752 m², działka nr 38/2 
o pow. 1162 m², działka nr 84/2 o pow. 1116 m², działka nr 36/1 o pow. 498 m², dla 
której Sąd Rejonowy w Gnieźnie prowadzi księgę wieczystą nr KW 
PO1G/00033511/0, będącej własnością Województwa Wielkopolskiego.   
 
 

§ 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 Gnieźnie. 
 
 

§ 3  
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE  
DO  UCHWAŁY 1380/2015 

ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO   
  Z  DNIA 10 GRUDNIA 2015 r. 

 
  

      Budynek dydaktyczny posadowiony na nieruchomości położonej w Gnieźnie, 
przy ul. Mieszka I 27, opisanej szczegółowo w  §  1  uchwały,  stanowi  własność  
Województwa Wielkopolskiego i pozostaje w trwałym zarządzie Wielkopolskiego 
Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie. 

Dyrektor Centrum, Pani Elżbieta Kabzińska, pismem z dnia 10 listopada 
2015 r. zwróciła się do Zarządu Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem 
o wyrażenie zgody na przeprowadzenie w ww. budynku następujących prac: 
wymiana okien w salach dydaktycznych i pomieszczeniach administracyjnych, 
wymiana drzwi wejściowych, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana lamp 
i oświetlenia na energooszczędne, malowanie ścian, a także zainstalowanie systemu 
wentylacji pomieszczeń. 

Koszt przedsięwzięcia wnioskodawca planuje pokryć ze środków WRPO 
w ramach Osi Priorytetowej 3. Energia, Działanie 3.2 Poprawa efektywności 
energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.1 
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. 

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni 
uzasadnione.  

  

 

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

  


