
 
 

Uzasadnienie do uchwały nr XXIX/582/12 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 17 grudnia 2012 roku 
 
 

Uchwałą numer XV/228/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 24 października 2011 roku, Sejmik Województwa Wielkopolskiego negatywnie 
zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Śremie zmieniającej uchwałę w sprawie 
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w Śremie. 
Stanowisko Sejmiku Województwa Wielkopolskiego podyktowane było ochroną interesu 
wierzyciela jakim jest Województwo Wielkopolskie wobec zobowiązań likwidowanego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w Śremie.  

Kolejna zmiana uchwały  numer X/69/11 Rady Powiatu w Śremie sprowadza się do 
wprowadzenia nowego ustępu w § 6 tejże uchwały, zgodnie z którym zakończenie 
działalności leczniczej nastąpi do dnia 31 grudnia 2020 roku. Jednocześnie nienaruszony 
został § 2 zmienianej uchwały, zgodnie z którym „osobom korzystającym dotychczas ze 
świadczeń zdrowotnych likwidowanego Zakładu zapewni się dalsze nieprzerwane udzielanie 
takich świadczeń bez ograniczenia dostępności, warunków udzielania  i ich jakości przez 
nowo utworzoną spółkę prawa handlowego  pn. Szpital w Śremie Sp. z o.o.” Ponadto  „Zakład 
zapewnia pacjentom świadczenia zdrowotne do czasu przejęcia działalności medycznej od 
Zakładu przez nowo utworzoną spółkę.”  

Przed planowaną zmianą uchwała  numer X/69/11 Rady Powiatu w Śremie 
wskazywała jedynie termin zakończenia czynności likwidacyjnych wyznaczając go na 31 
grudnia 2021 roku, ze wskazaniem, iż termin ten może ulec skróceniu. Tak odległy termin 
zakończenia likwidacji nie był niczym uzasadniony, w szczególności koniecznością 
prowadzenia działalności leczniczej, do której powołano spółkę Szpital w Śremie Sp. z o.o.  

Pozostawienie w likwidowanym  SP ZOZ tylko nieznacznej części prowadzonej 
uprzednio działalności leczniczej  wraz z opiniowaną zmianą uchwały numer X/69/11 Rady 
Powiatu w Śremie, służy jedynie usprawiedliwieniu odległego terminu likwidacji jednostki. 
Wyznaczenie tak długiego terminu prowadzenia działalności leczniczej w jednostce 
podlegającej likwidacji należy uznać, jako celowe działanie na szkodę wierzycieli SP ZOZ, w  
tym Województwa Wielkopolskiego. Planowaną zmianą omawianej uchwały Rada Powiatu w 
Śremie jedynie w sposób sztuczny próbuje wykazać, iż przedmiotowej likwidacji nie można 
zakończyć wcześniej, ponieważ likwidowana jednostka cały czas prowadzi działalność 
leczniczą. Jednocześnie stwierdzić należy, iż działalność lecznicza jaka jest obecnie 
prowadzona w likwidowanym SP ZOZ, to jest ambulatoryjna opieka specjalistyczna  
w dziedzinie kardiologii oraz ratownictwo medyczne, realizowana na podstawie kontraktu  
z NFZ, prowadzona mogłaby być w powołanej spółce Szpital w Śremie Sp. z o.o. 

Mając powyższe na uwadze, Województwo Wielkopolskie negatywnie opiniuje 
przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu w Śremie, jako służącej jedynie 
usprawiedliwieniu wyznaczenia 10 – letniego terminu likwidacji SP ZOZ i tym samym 



odroczenia do tego czasu odpowiedzialności majątkowej Powiatu Śremskiego za wymagalne 
zobowiązania likwidowanej jednostki.    

 
 
 


