
Uchwała nr XXXVI/711/13 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 22 lipca 2013 r. 
 

 

w sprawie: powierzenia Powiatowi Gnieźnieńskiemu prowadzenia zadania publicznego  

o charakterze inwestycyjnym 

 
 
 
Na podstawie art. 8, ust 2 i 18 pkt 12 ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596), Sejmik Województwa Wielkopolskiego 

uchwala, co następuje: 

 

§  1 

Powierza się Powiatowi Gnieźnieńskiemu prowadzenie zadania publicznego o charakterze 

inwestycyjnym polegającym na funkcjonalnym podziale budynku Muzeum Początków Państwa 

Polskiego w Gnieźnie - budowa biblioteki i czytelni w patio budynku współuŜytkowanego przez  

I Liceum Ogólnokształcącego i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. 

 

§  2 
 
Szczegółowe zasady prowadzenia zadania, o którym mowa w § 1, zostaną określone  

w porozumieniu zawartym pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem 

Gnieźnieńskim. 

  

§  3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 



U z a s a d n i e n i e 

 

Województwo Wielkopolskie oraz Powiat Gnieźnieński są współwłaścicielami nieruchomości 
połoŜonej w Gnieźnie przy ul. Kostrzewskiego 1 (wysokość udziałów odpowiednio 
47723/104143 oraz 56420/104143 części nieruchomości), która stanowi siedzibę Muzeum 
Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława 
Chrobrego w Gnieźnie. Przy czym poza częściami budynków pozostającymi w wyłącznym 
posiadaniu obu instytucji, Liceum i Muzeum współkorzystają z części nieruchomości wspólnie. 
Poza tym, ze względu na odrębny charakter prowadzonej przez te placówki działalności 
publicznej, postulowano podział nieruchomości. Pierwotnie miał to być podział fizyczny ze 
względów technicznych, nie mógł być dokonany. Stąd wypracowana koncepcja funkcjonalnego 
podziału budynku Muzeum i Liceum, która zakłada ograniczenie części wspólnych na parterze 
budynku Muzeum ze względu na konieczność zabezpieczenia muzealiów, przeznaczenie patio 
auli na bibliotekę i czytelnię Liceum oraz zapewnienie Muzeum wyłącznego korzystania z I piętra 
budynku. 
 
Środki na realizację ww. zadania publicznego zostały zaplanowane w budŜecie Województwa 
Wielkopolskiego w kwocie 1.078.106 zł, z tego: 
na rok 2013 w kwocie 60.000 zł. na 2014 r. 1.018.106 zł; 
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
w rozdziale 92118 - Muzea 
w § 6620 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 
   

Wobec powyŜszego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

  

 


