
UCHWAŁA NR 1392/2015 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

z dnia 10 grudnia 2015 r.  
 
 

w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie prac konserwatorskich          
         przez Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Śremie 

 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392) Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

 
Wyraża się zgodę na przeprowadzenie przez Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy                       
w Śremie prac konserwatorskich sklepienia i polichromii ściennych w kaplicy zakładowej 
posadowionej na nieruchomości położonej w Śremie, przy ul. Promenada 7, oznaczonej  
w ewidencji gruntów i budynków jako: obręb Śrem, arkusz mapy 26, działka  nr 2023/2                 
o pow. 2,1394 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1M/00030989/6, stanowiącej 
własność Województwa Wielkopolskiego. 
 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Geodezji, Kartografii                   
i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego                     
w Poznaniu oraz Dyrektorowi Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Śremie.  

 
§ 3. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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 Nieruchomość położona w Śremie, przy ul. Promenada 7, szczegółowo określona   
w § 1 uchwały stanowi własność Województwa Wielkopolskiego i znajduje się                   
w nieodpłatnym użytkowaniu Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Śremie. 
 Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Śremie wystąpił z wnioskiem              
o wyrażenie zgody na przeprowadzenie prac konserwatorskich sklepienia i polichromii 
ściennych w kaplicy zakładowej posadowionej na nieruchomości położonej w Śremie,                 
przy ul. Promenada 7. 

Realizacja powyższego zadania ma na celu zachowanie i odbudowę dziedzictwa 
kulturowego, utrzymanie istniejącego obiektu zabytkowego w dobrym stanie technicznym, 
a także zapewnienie bezpieczeństwa przebywającym w nim osobom niepełnosprawnym. 

Zgodnie z treścią wniosku Zakład wystąpi w styczniu 2016 r. do Wielkopolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu o uzyskanie pomocy finansowej                    
na realizację przedmiotowej inwestycji. Warunkiem otrzymania dotacji jest wyrażenie                   
zgody przez właściciela nieruchomości, reprezentowanego zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa przez Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego, na przeprowadzenie powyższych prac konserwatorskich.   
 Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne.  

 
 
 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

  


