
UCHWAŁA  NR 3276/2021 
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO 

Z DNIA 18 lutego 2021r. 
 
 
 
 
w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń przez Centrum Doskonalenia 
          Nauczycieli w Koninie. 
 
 
  
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2020r., poz. 1668 ze zm.) oraz art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy                           
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 1990 
ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1. 
 

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie                 
na okres 3 lat kolejnej umowy najmu pomieszczeń o łącznej powierzchni 284,10 m2 
zlokalizowanych w budynku położonym na nieruchomości w Koninie przy                              
ul. Przemysłowej 7, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Czarków, arkusz mapy 
6, działka nr 472/5 o pow. 2425 m2, dla której Sąd Rejonowy w Koninie prowadzi księgę 
wieczystą KW KN1N/00091869/7. 
 
 

§ 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Gospodarki Mieniem 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz 
Dyrektorowi Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. 
 
 

§ 3. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 3276/2021 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

Z DNIA 18 lutego 2021r. 
 
 
 
 Nieruchomość położona w Koninie przy ul. Przemysłowej 7, opisana w § 1 

uchwały stanowi własność Województwa Wielkopolskiego i znajduje się w trwałym             

zarządzie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na podstawie decyzji                            

DG-V.7741.1.151.2013 z dnia 13 lutego 2013r.  

Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zwrócił się z wnioskiem                 

o wyrażenie zgody na kontynuację wynajęcia pomieszczeń o powierzchni 284,10 m2                   

na okres do 3 lat, które będą wykorzystywane na potrzeby Przedszkola nr 32                               

w Koninie. 

Po opuszczeniu obiektu przy ul. Przemysłowej 7 i przeniesieniu placówki 

Centrum do wyremontowanego obiektu przy ul. Sosnowej 14, Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli w Koninie część pomieszczeń przekazało Publicznej Bibliotece 

Pedagogicznej, a pozostałą część o pow. 284,10 m2 przekazało 28 marca 2012r.                     

na rzecz Miasta Konin w imieniu, którego działa Przedszkole nr 32.  

Przedszkole uzyskało dodatkową powierzchnię, co pozwoliło uruchomić 

Ośrodek Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i zapewnić dostęp do edukacji 

przedszkolnej większej liczbie dzieci, a Centrum Doskonalenia Nauczycieli zyskało 

dodatkowe środki finansowe. 

 Dodatkowo pomieszczenia zostały zaadaptowane na sale dydaktyczne                             

i gabinety specjalistyczne, wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne 

do pracy edukacyjnej i terapeutycznej, sfinansowane z budżetu Miasta Konina. 

 Ponadto Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie współpracuje                               

na różnych płaszczyznach edukacyjnych i organizacyjnych z Przedszkolem nr 32                     

w Koninie.  

 Czynsz najmu w kwocie 3650 zł netto stanowić będzie dla Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Koninie dodatkowe źródło dochodu. 

 Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni 

uzasadnione. 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 


