
 

 

Uchwała Nr 3751/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 1 czerwca 2017 roku 

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie działań 

termomodernizacyjnych na nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy              

ul. Żwirki i Wigury 3 do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu w imieniu Województwa Wielkopolskiego przez Powiat Średzki  

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa               

(j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 486 ze zmianami) uchwala się co następuje: 

 

§1 

 

Wyraża się zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie działań termomodernizacyjnych na 

nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Żwirki i Wigury 3 do 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w imieniu 

Województwa Wielkopolskiego przez Powiat Średzki. 

 

 

§2 

 

Nieruchomość opisana w §1 stanowi współwłasność Powiatu Średzkiego w udziale                    

w wysokości 32178/49345 (65,21%) i Województwa Wielkopolskiego w udziale                           

w wysokości 17167/49345 (34,79%). 

 

§3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  

 

 

§4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 3751/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 1 czerwca 2017 roku 

 

 

 

 

 

Nieruchomość położona w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Żwirki i Wigury 3 stanowi 

współwłasność Powiatu Średzkiego w udziale w wysokości 32178/49345 i Województwa 

Wielkopolskiego w udziale w wysokości 17167/49345.  

Udział stanowiący własność Powiatu Średzkiego został oddany w użyczenie Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej, natomiast lokal stanowiący 

własność Województwa Wielkopolskiego wykorzystywany jest na realizację zadań 

statutowych Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu.                       

  Starosta Powiatu Średzkiego poinformował pismem znak: GN.2501.1.2017                     

z 29 marca 2017 r., że w związku z intensywnymi opadami deszczu zalane zostało jedno                   

z pomieszczeń Poradni oraz, że skutek silnego wiatru z dachu budynku oderwała się część 

instalacji odgromowej. Z protokołu z rocznego przeglądu budynku wynika, że stan techniczny 

pokrycia dachu jest zły i zalecane jest wykonanie nowego pokrycia dachu.  

Zarząd Powiatu Średzkiego zamierza wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie 

termomodernizacji dachu do WFOŚiGW w Poznaniu. Szacunkowy koszt termomodernizacji 

dachu wynosi ok. 47.000 zł brutto.   

W związku z powyższym konieczne będzie zabezpieczenie środków finansowych 

stanowiących wkład własny proporcjonalnie do posiadanych udziałów (tj. maksymalnie 

16.351 zł). 

 

Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

Marzena Wodzińska 

  Członek Zarządu 

 


