
 

 

UCHWAŁA NR 3554/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 6 maja 2021 roku 

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody właścicielskiej Zarządu Województwa Wielkopolskiego na zmianę  

Decyzji Prezydenta Miasta Poznania znak: KOS-III.6131.1.213.2020 z 11 maja 2020r. w zakresie 

przedłużenia terminu wykonania nasadzeń zastępczych na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 

2/29 arkusz 27 obręb 20 Golęcin, położonej w Poznaniu przy ul. Adama Wrzoska 

  

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa 

(tekst jednolity: Dz. U z 2020r. poz. 1668 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1 

 

Wyraża się zgodę na zmianę decyzji  Prezydenta Miasta poznania znak: KOS-III.6131.1.213.2020  

z dnia 11 maja 2020r. w zakresie przedłużenia terminu wykonania nasadeń zastępczych na działce 

oznaczonej numerem ewidencyjnym 2/29 arkusz 27 obręb 20 Golęcin, położonej w Poznaniu przy ul. 

Adama Wrzoska do dnia 30 czerwca 2021r., w związku z realizacją Projektu, o którym mowa w ust. 2 

uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się spółce pod firmą „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o. z siedzibą  

w Poznaniu, świadczącej na rzecz Województwa Wielkopolskiego usługę Inwestora Zastępczego oraz 

inne usługi w ramach Projektu pn.: „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala 

pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”.  

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  

 



 

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 3554/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 6 maja 2021 roku 

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody właścicielskiej Zarządu Województwa Wielkopolskiego na zmianę  

Decyzji Prezydenta Miasta Poznania znak: KOS-III.6131.1.213.2020 z 11 maja 2020r. w zakresie 

przedłużenia terminu wykonania nasadzeń zastępczych na działce oznaczonej numerem  

ewidencyjnym 2/29 arkusz 27 obręb 20 Golęcin, położonej w Poznaniu przy ul. Adama Wrzoska. 

 

Inwestorem dla zadania pn.: „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala 

pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” jest Województwo Wielkopolskie.  

W związku z realizacją umowy nr SzW/4/2018 na wykonanie zadania: „Budowa 

Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”  

z dnia 17 października 2018r. oraz zmianami ww. umowy, w tym Aneksu nr 6 z dnia 25 stycznia  

2021r., z którego wynika zmiana terminu zakończenia realizacji Zadania Inwestycyjnego  

tj. prac budowlanych, które będą trwały do 30 czerwca 2021r., Generalny Wykonawca tj. firma 

WARBUD SA pismem nr B/DZP/WCZD/PP/036/2021 z dnia 3 marca 2021r. zwrócił się z prośbą  

do Urzędu Miasta Poznania o przesunięcie ostatecznego terminu nasadzeń rekompensacyjnych 

wynikającego z Decyzji Prezydenta Miasta Poznania nr KOS-III.6131.1.213.2020 z dnia 11 maja 

 2020r. 

Generalny Wykonawca wskazał, że posadzenie roślin oraz drzew przed zakończeniem robót 

budowlanych spowoduje ich zniszczenie lub znaczące pogorszenie warunków siedliskowych,  

w związku z tym zawnioskowano o przedłużenie terminu nasadzeń na okres wczesnowiosenny, 

co pozwoli dokonać nasadzeń po zakończeniu wszelkich prac. 

Urząd Miasta Poznania pismem nr KOS-III.6132.1.146.2021 z 26 kwietnia 2021r. wezwał 

Generalnego Wykonawcę do przedstawienia zgody właścicielskiej Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego na zmianę Decyzji Prezydenta Miasta Poznania w ww. zakresie. 

W związku z realizowanym Projektem pn.: „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia 

Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” nr RPWP.09.01.01-30-0001/18, 

Województwo Wielkopolskie – Inwestor budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka,  

na podstawie zamówienia in-house, powierzyło spółce „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o.  

wykonywanie usługi Inwestora Zastępczego i zawarło ze Spółką w tej mierze umowę nr DZ-I/2/2018  

z 18 czerwca 2018 r. na usługę Inwestora Zastępczego oraz innych usług pn. „Budowa  

Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” 

współfinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  



 

 

2014–2020. W myśl § 3 ust. 6 rzeczonej umowy Zamawiający udziela Inwestorowi Zastępczemu 

pełnomocnictwa do działania w związku z realizacją ww. umowy. 

Kompetencje do gospodarowania mieniem Województwa Wielkopolskiego posiada Zarząd 

Województwa, tym samym niezbędne jest wyrażenie zgody właścicielskiej Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego, na zmianę Decyzji Prezydenta Miasta Poznania w zakresie o przesunięcia 

ostatecznego terminu nasadzeń rekompensacyjnych wynikającego z Decyzji Prezydenta Miasta  

Poznania nr KOS-III.6131.1.213.2020 z dnia 11 maja 2020r. 

W tym stanie rzeczy podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

 

Paulina Stochniałek 

  Członek Zarządu 

  


