
UCHWAŁA NR XLIV/860/2014 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 28 kwietnia 2014 roku 

 

w sprawie wyraŜenia zgody na zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

"Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie. 

 

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. 2013 r. poz. 217) Sejmik Województwa Wielkopolskiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

WyraŜa się zgodę na zmianę wierzyciela z określonego w umowie 27/2013 z dnia 13 grudnia 

2013 roku, której przedmiotem jest świadczenie usług pralniczych wraz z dzierŜawą bielizny 

szpitalnej oraz wdroŜenie systemu komputerowego z RFID, zawartej pomiędzy 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie,  

a MEDIJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na wierzyciela Getin Noble Bank Spółka 

Akcyjna.  

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie do uchwały nr XLIV/860/2014 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 kwietnia 2014 roku 

 

w sprawie wyraŜenia zgody na zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

"Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie.  

 

W dniu 13 grudnia 2013 roku SP ZOZ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie 

Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie zawarł ze Spółką MEDIJ  

Sp. z o. o., ul. Kobylińska 12, 63-830 Pępowo, umowę 27/2013 na świadczenie usług 

pralniczych wraz z dzierŜawą bielizny szpitalnej oraz wdroŜenie systemu komputerowego  

z RFID. Wykonawca zwrócił się o wyraŜenie zgody na dokonanie przelewu wierzytelności 

wynikającej z przedmiotowej umowy na rzecz Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, 

przy ulicy Przykopowej 33, celem zabezpieczenia roszczeń ww. Banku, wynikających  

z umowy kredytowej 30114/JST/2014.  

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  

(Dz. U. 2013 r. poz. 217) art. 54 ust. 5 Dyrektor SPZOZ Wielkopolskiego Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie 

wnosząc o wyraŜenie zgody, pozytywnie zaopiniowała cesję wierzytelności wynikających  

z umowy 27/2013 z dnia 13 grudnia 2013 roku.  

Analiza sytuacji finansowej wskazuje, Ŝe SPZOZ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo  

i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie za 2013 rok osiągnął zysk netto w kwocie 

259.522,13 zł. Zobowiązania ogółem za ubiegły rok obrachunkowy wyniosły 6.854.501,93 zł, 

z czego całość stanowiły zobowiązania krótkoterminowe. Szpital na koniec 2013 roku nie 

posiadał zobowiązań wymagalnych.  

Zdaniem Kierownictwa zgoda nie wpłynie negatywnie na sytuację finansową Szpitala. 

Kondycja finansowa Szpitala kształtuje się na zadowalającym poziomie. Jednostka bieŜąco  

i terminowo realizuje zobowiązania. Zapewniona jest równieŜ ciągłość udzielania świadczeń 

zdrowotnych  

 W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 


