
 UCHWAŁA NR 1662/2016 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

Z DNIA 25 LUTEGO 2016 R. 
 
 
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Prezes Zarządu Wielkopolskiego 

Centrum Ratownictwa Medycznego 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 ze zm.),                              
w związku z art. 4 pkt. 9; art. 25 d; art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 21 września 1997 r.                
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

 
§ 1 

 
1. Udziela się Pani Barbarze Szeflińskiej - Prezes Zarządu Wielkopolskiego         
Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Koninie                                   
przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, pełnomocnictwa do jednoosobowego działania            
w zakresie przeprowadzenia wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia 
podziału nieruchomości położonych w Koninie, będących w nieodpłatnym 
użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, w tym                               
w szczególności: 
- zlecenia podziału nieruchomości; 
- występowania do Urzędu Miasta w Koninie celem złożenia niezbędnej 
dokumentacji oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości; 
- występowania do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w przypadku wpisania 
dzielonej nieruchomości do rejestru zabytków. 
2. Podział ma na celu wydzielenie nieruchomości, która zostanie przekazana                     
w formie nieodpłatnego użytkowania na rzecz Wielkopolskiego Centrum 
Ratownictwa Medycznego w Koninie na prowadzenia działalności statutowej. 
3. Koszty związane z przeprowadzeniem procedury, o której mowa w ust. 1, 
poniesie Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. w Koninie.  

 
§ 2 

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

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 



Uzasadnienie 
do Uchwały nr 1662/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 25 lutego 2016 r. 

 
 

Nieruchomości położone w Koninie przy ul. Szpitalnej 45 stanowią 
własność Województwa Wielkopolskiego w nieodpłatnym użytkowaniu 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. 

Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. w Koninie,                 
w związku z prowadzoną inwestycją wieloletnią dla WCRM pod nazwą „Modernizacja 
obiektu i dostosowanie do aktualnych wymogów pod katem realizacji nowych 
świadczeń zdrowotnych”, zwróciło się z wnioskiem o przekazanie na rzecz WCRM 
części nieruchomości, na których posadowione są obiekty, w których prowadzona 
byłaby działalność spółki. Obiekty te położone są na części nieruchomości 
znajdującej się w nieodpłatnym użytkowaniu WSZ w Koninie.  

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, pismem                   
z 15 stycznia 2016 r. wyraził zgodę na przekazanie wnioskowanej części 
nieruchomości na rzecz WCRM z przeznaczeniem na jego działalność. 

Przekazanie wskazanej części nieruchomości  odbędzie się w formie 
notarialnego ustanowienia prawa nieodpłatnego użytkowania na rzecz WCMR. 
Powyższe wymaga uprzedniego dokonania podziału działek wchodzących w skład 
przedmiotowej nieruchomości.   

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
 
 
 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

  


