
UCHWAŁA NR XXIV/437/12 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 23 lipca 2012 roku 

 
 

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej – Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. 

 
 
 
Na podstawie art. 54 ust. 5 w związku z art. 2 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku 
o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz. 654 z późń. zm.) Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Wyraża się zgodę na zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej – Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, z określonego w umowie  
Nr 123/12 zawartej dnia 1 czerwca 2012 roku, na wykonanie instalacji klimatyzacji bloku 
operacyjnego – „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich 
Jednostek Ochrony Zdrowia – Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, zadanie 1”  
– wymiana instalacji klimatyzacyjnej dla Bloku Operacyjnego – układy N5, N6, N8, N9,  
z IGLOTECHNIK Spółka z o. o., os. Pomorskie 29 Zielona Góra, na Bank Ochrony 
Środowiska Oddział Operacyjny w Zielonej Górze, ul. Westerplatte 9. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

 
 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie do uchwały nr XXIV/437/12 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 23 lipca 2012 roku 

 
W dniu 1 czerwca 2012 roku SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie zawarł z firmą 
IGLOTECHNIK Spółka z o. o., os. Pomorskie 29 Zielona Góra umowę nr 123/12 na 
wykonanie instalacji klimatyzacji bloku operacyjnego – „Poprawa  poziomu funkcjonowania  
i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia – Wojewódzki Szpital 
Zespolony w Lesznie, zadanie 1” – wymiana instalacji klimatyzacyjnej dla Bloku 
Operacyjnego – układy N5, N6, N8, N9, której wartość umowna wraz z podatkiem VAT  
wynosi 1.623.003,33 zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007 – 2013. W myśl zapisów § 6 pkt 3 umowy nr 123/12 z dnia  
1 czerwca 2012 roku Wykonawca, zwrócił się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na 
przeniesienie wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz finansującego realizację zadania.   
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U.  
Nr 112 poz. 654 ze zm.) art. 54 ust. 5 Kierownik SPZOZ Wielkopolskiego Szpitala Zespolonego  
w Lesznie wyraził pozytywną opinię w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie cesji 
wierzytelności. Analiza sytuacji finansowej Szpitala, w tym za rok poprzedni wskazuje, iż jego 
kondycja finansowa nie kształtuje się na zadowalającym poziomie. Uchwałą Nr 2077/2012  
z dnia 26 czerwca 2012 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego nie zatwierdził 
sprawozdania finansowego za rok 2011 SP ZOZ w Lesznie. Jednocześnie Uchwałą Nr 
2123/2012 powołał niezależnego biegłego rewidenta w celu ponownego badania sprawozdania 
finansowego. Na koniec maja br. SP ZOZ osiągnął stratę w wysokości - 4.266.937,49 zł. 
Zobowiązania Szpitala wyniosły 42.398.159,76 zł, w tym zobowiązania wymagalne 
4.420.660,16 zł. Dyrekcja Szpitala realizuje jednak program naprawczy na lata 2012 i 2013,  
z którego wynikają działania związane ze zmniejszeniem kosztów funkcjonowania Jednostki 
oraz zwiększeniem przychodów. Biorąc pod uwagę powyższe oraz pozytywną opinię 
kierownika SP ZOZ jako uwzględniającą konieczność zapewnienia ciągłości udzielania 
świadczeń, podjęcie uchwały w tym stanie rzeczy jest zasadne.   
 
 


