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UCHWAŁA NR XXIII/606/16 

 
SEJMIKU  WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

 
z  dnia 31 października 2016 r. 

 
 
w sprawie: udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Grodziskiego 

Na podstawie art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm), § 3 ust. 3 pkt 2 uchwały                             
Nr XX/296/2000 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2000 r.                          
w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciąŜania nieruchomości oraz ich wydzierŜawiania 
lub wynajmowania na okres dłuŜszy niŜ 3 lata (Dziennik Urzędowy Województwa 
Wielkopolskiego Nr 10, poz. 112 ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala,  
co następuje: 

§ 1 

WyraŜa się zgodę na dokonanie przez Województwo Wielkopolskie na rzecz Powiatu 
Grodziskiego darowizny udziału w wysokości 24365/199460 w nieruchomości połoŜonej                     
w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Zbąszyńskiej 11, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
obręb Grodzisk Wielkopolski, arkusz mapy 8, działka nr 1272/1 o pow. 0,0438 ha, zapisanej 
w księdze wieczystej KW nr PO1S/00044497/6. 
 

§ 2 
 
Darowizny nieruchomości dokonuje się na zadania własne Powiatu (cele oświatowe). 
 

§ 3 
 
W przypadku wykorzystania nieruchomości na inny cel niŜ określony w § 2 darowizna 
podlega odwołaniu. 
 

§ 4 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

  § 5 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 

 
U z a s a d n i e n i e 

do Uchwały XXIII/606/16 
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Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia  31 października 2016 r.  

 
 

Stosownie do treści art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami, nieruchomości stanowiące własność województwa mogą, za zgodą 
sejmiku województwa, stanowić przedmiot darowizny na rzecz innych jednostek samorządu 
terytorialnego lub Skarbu Państwa. W uchwale Nr XX/296/2000 z dnia 31 stycznia 2000 r.              
z sprawie zasad nabywania, zbywania i obciąŜania nieruchomości oraz ich wydzierŜawiania 
lub wynajmowania na okres dłuŜszy niŜ trzy lata, zastrzeŜono, iŜ dokonanie darowizny 
nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, powiatów lub gmin wymaga zgody Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego w formie odrębnej uchwały. 

Nieruchomość opisana w § 1 niniejszej uchwały, stanowi współwłasność 
Województwa Wielkopolskiego udziale 24365/199460 i Powiatu Grodziskiego w pozostałej 
części. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem oświatowym. W stosunku do udziału 
naleŜącego do Województwa Wielkopolskiego ustanowiony został trwały zarząd                        
dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu. Na ww. udział składają się: 
pomieszczenie nr 4 o pow. 21,69 m² i połowa pokoju nr 12 o pow. 5,35 m², tj. 2,675  m².   

W związku z zamiarem likwidacji z dniem 31 października 2016 r. Publicznej 
Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Filia w Grodzisku Wielkopolskim (uchwała Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego nr XVIII/487/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.), Biblioteka 
zwróciła się z wnioskiem o wydanie decyzji o wygaśnięciu prawa trwałego zarządu                       
w stosunku do ww. udziału w nieruchomości. Ponadto Departament Edukacji i Nauki 
poinformował, iŜ Ŝadna z podległych jednostek nie jest zainteresowana wykorzystaniem             
ww. pomieszczeń do prowadzenia działalności statutowej. 

Pismem z 17 czerwca 2016 r. Starosta Grodziski wyraził zainteresowanie nabyciem           
w drodze darowizny udziału naleŜącego do Województwa Wielkopolskiego,                                
tj. 24365/199460. W pozostałej części budynku mieści się Poradnia Psychologiczno - 
Pedagogiczna, a powierzchnia pomieszczeń zajmowanych przez Poradnię jest 
niewystarczająca. W związku z powyŜszym pomieszczenia zajmowane dotychczas przez 
Bibliotekę mogłyby zostać przekazane na rzecz Powiatu na cele publiczne (oświatowe). 

Na posiedzeniu 21 lipca 2016 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego wyraził 
zgodę na podjęcie działań zmierzających do przekazania udziału w przedmiotowej 
nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Powiatu. 
 Wartość przedmiotu darowizny określa się na kwotę 15.725,00 zł. 

Koszty zawarcia umowy darowizny będą obciąŜać obdarowanego.  
W świetle powyŜszego podjęcie uchwały jest w pełni zasadne. 

 
 
 
 
 
 
 
 


