
UCHWAŁA NR 3545/2017 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

Z DNIA 20 kwietnia 2017r. 
 
 
 

w sprawie: wyrażenia zgody na remont schodów w budynku administracyjnym 
zlokalizowanym na nieruchomości położonej w Sielinku. 

 
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2016r., poz. 486 ze zm.) Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 

1. Wyraża się zgodę na wykonanie przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Poznaniu, remontu schodów w budynku administracyjnym, 
zlokalizowanym na nieruchomości położonej w Sielinku, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako obręb Sielinko, arkusz mapy 1, działki: nr 20/3 o pow. 140200 m2,  
nr 20/5 o pow. 238383 m2, nr 20/8 o pow.  152151 m2, nr 20/12 o pow. 83389 m2, 
nr 24/8 o pow. 27000 m2, nr 59/13 o pow. 517 m2, nr 59/27 o pow. 186526 m2,                         
dla której Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu prowadzi księgę wieczystą                                        
KW nr PO1N/00035118/6. 

2. Remont schodów nastąpi na koszt Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Poznaniu. 

 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Gospodarki Mieniem 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 
 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR 3545/2017  

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
Z DNIA 20 kwietnia 2017r.  

 
 
 

Nieruchomość położona w Sielinku, szczegółowo określona w § 1 ust. 1 

uchwały, stanowi własność Województwa Wielkopolskiego i znajduje się obecnie                

w użyczeniu Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu,                   

na podstawie umowy użyczenia zawartej w dniu 10 czerwca 2016r.  

Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zwrócił 

się do Zarządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z wnioskiem o wyrażenie 

zgody na remont schodów w budynku administracyjnym, zlokalizowanym na 

nieruchomości położonej w Sielinku.  

W związku ze złym stanem schodów, który zagraża bezpieczeństwu osób 

wchodzących do budynku i schodzących, zaistniała konieczność przeprowadzenia 

remontu.   

Orientacyjny koszt inwestycji wynosi około 12.215,44 zł brutto, według 

wstępnego kosztorysu. Remont nastąpi na koszt Wielkopolskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.  

Jednocześnie zgodnie z zapisem § 6 umowy użyczenia zawartej w dniu                 

10 czerwca 2016r. dokonanie napraw wykraczających poza drobne naprawy, a także 

adaptacja oraz modernizacja wymagają każdorazowej pisemnej zgody 

Użyczającego, a koszty tych czynności obciążają Biorącego w użyczenie                               

i nie podlegają zwrotowi przez Użyczającego, chyba że Strony zawrą                                  

w tym zakresie odrębne porozumienie. Porozumienie takie nie zostało zawarte. 

 W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.                       

 

 

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

 

 


