
    

 

Uchwała nr 3601/2021 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 20 maja 2021 roku 
 
 
w sprawie: wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnego mienia ruchomego będącego 

w posiadaniu jednostki budżetowej - Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie 
 

Na podstawie art. 41 ust 2 pkt 2 oraz art. 55 i 56 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2020 poz. 1668), uchwala się co następuje:  

 
§ 1 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wyraża  zgodę na zbycie zbędnego mienia ruchomego, 
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, należącego do jednostki budżetowej - 
Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie. 

 
§ 2 

W przypadku braku możliwości zbycia, Zarząd Województwa Wielkopolskiego wyraża zgodę 
na likwidację mienia określonego w § 1. 
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie. 

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  
 
 

  



    

 

Uzasadnienie 
do Uchwały nr 3601/2021  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 20 maja 2021 r. 

 
 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 2538/2020 z dnia 30 lipca 2020 roku 
przyznał dofinansowanie projektowi nr RPWP.09.02.01-30-0011/17 pt. Rewitalizacja zespołu 
pałacowo-parkowego w Rokosowie. Projekt dotyczy modernizacji i adaptacji budynków 
i przestrzeni wraz z przyległym otoczeniem Ośrodka w celu przywrócenia i nadania mu nowych 
funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych.  
 
Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie posiada obecnie składniki majątku, które nie są 
potrzebne lub nie będą mogły być wykorzystywane po modernizacji Ośrodka w ramach ww. 
projektu. Mienie, o którym mowa nie jest kompatybilne ze sprzętem, który będzie używany 
po rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego, a ewentualne przystosowanie byłoby 
technicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Większość zbędnego mienia utraciła wartość 
użytkową, zostanie więc zastąpiona sprzętem wydajniejszym i nowocześniejszym. 
 
Mając na uwadze powyższe, Dyrektor Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie występuje 
z wnioskiem o wyrażenie zgody na zagospodarowanie mienia zbędnego ruchomego poprzez 
sprzedaż mienia, a w przypadku braku zainteresowania ze strony potencjalnych kupujących – 
przekazanie organizacjom pozarządowym i instytucjom działającym na rzecz osób ze 
specjalnymi potrzebami. W ostateczności przewiduje się likwidację mienia poprzez utylizację.  
 
W tym stanie rzeczy zasadnym jest zagospodarowanie mienia  Ośrodka Integracji Europejskiej 
w Rokosowie w wyżej zaproponowany sposób.  
 

Jacek Bogusławski 

Członek Zarządu 

  
 
 
 
 
 
 
 

       
       

 
 






