
UCHWAŁA  NR 1415/2015 
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO  

Z DNIA 17 grudnia 2015r.  
 
 

w sprawie: wyrażenia zgody na wielokrotne wynajęcie i użyczenie pomieszczeń  
         przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni. 

 
 
 
 Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2015r., poz. 1392 ze zm.) oraz art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy              
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 
1774 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1.  
 

1. Wyraża się zgodę na wielokrotne wynajęcie przez Nauczycielskie Kolegium 
Języków Obcych we Wrześni na rzecz różnych najemców na okres                     
do 30 września 2016r. sal wykładowych nr 6, 3, 203, 206, 207 o powierzchni 
łącznej 329,75 m2 oraz bufetu o powierzchni 7,00 m2 znajdujących się w budynku 
Kolegium,  położonym na nieruchomości we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 
2a, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Września, arkusz mapy nr 16, 
działka nr 1271/11 o pow. 1479 m2 dla której Sąd Rejonowy we Wrześni prowadzi 
księgę wieczystą KW PO1F/00034318/3. 

2. Wyraża się zgodę na wielokrotne użyczenie przez Nauczycielskie Kolegium 
Języków Obcych we Wrześni na rzecz Stowarzyszenia Wrzesińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na okres do 30 września 2016r. sal wykładowych 
nr 6, 3, 203, 206, 207 o powierzchni łącznej 329,75 m2  znajdujących się                       
w budynku Kolegium,  położonym na nieruchomości we Wrześni przy ul. Wojska 
Polskiego 2a, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Września, arkusz mapy 
nr 16, działka nr 1271/11 o pow. 1479 m2 dla której Sąd Rejonowy we Wrześni 
prowadzi księgę wieczystą KW PO1F/00034318/3 

 
 

§ 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Geodezji, Kartografii                         
i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego                      
w Poznaniu oraz Dyrektorowi Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych                        
we Wrześni. 
 
 

§ 3.  
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 



UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR 1415/2015 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO   
Z DNIA 17 grudnia 2015r.  

 
 

 

 Nieruchomość położona we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 2a, opisana              
w § 1 uchwały stanowi własność Województwa Wielkopolskiego i znajduje się                   
w trwałym zarządzie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrześni                  
na podstawie decyzji DG. IV 7014/8/2005 z dnia 15 lipca 2005r.  

Dyrektor Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrześni zwrócił się             
z wnioskiem o wyrażenie zgody na wielokrotne wynajęcie pomieszczeń  Kolegium  
na rzecz różnych najemców w okresie do dnia 30 września 2016r. 

Jednocześnie Kolegium przewiduje, iż zgodnie z zawartym w dniu                          
22 października 2007r. porozumieniem o współpracy i udostępnianiu sal 
wykładowych, seminaryjnych i innych pomieszczeń na prowadzenie zajęć przez 
Uniwersytet, przedmiotowe pomieszczenia będą użyczane Stowarzyszeniu – 
Wrzesińskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku. W użyczonych salach 
wykładowych Kolegium odbywać się będą zajęcia fakultatywne z języka angielskiego 
oraz spotkania tematyczne: zdrowie i medycyna, miłośników muzyki oraz sekcji 
regionalnej. Ponadto, poprzez udostępnianie pomieszczeń Uniwersytetowi Trzeciego 
Wieku rozszerza się współpraca z lokalną społecznością. 
 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni zdecydowało się                
na wynajmowanie pomieszczeń firmom z zewnątrz, gdyż umożliwia to pozyskanie 
dodatkowych środków finansowych, które są przeznaczone na promowanie Kolegium 
oraz zakup niezbędnych artykułów przeznaczonych do prawidłowego funkcjonowania 
placówki. Przewidywany koszt za wynajem sal to 30 zł za jedną godzinę. 
 Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie stosownej uchwały.  
 

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

 

 


