
UCHWAŁA NR IV/52/11 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

Z DNIA 21 lutego 2011 roku 

 

w sprawie utworzenia przez Województwo Wielkopolskie spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością pod firmą „Szpitale Wielkopolski” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością   

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 18 pkt 19 lit. e) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie województwa ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku z art. 9 

ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 

43 ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

Tworzy się jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpitale 

Wielkopolski” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Poznaniu, zwaną 

dalej Spółką. 

 

§ 2  

Przedmiotem działalności Spółki będzie: 

1) wykonywanie zadań inwestora lub inwestora zastępczego dla zakładów opieki zdrowotnej, 

o ile takie zadania zostaną Spółce powierzone, 

2) przygotowanie oraz realizacja inwestycji polegającej na budowie nowego szpitala matki      

i dziecka, a po jej zakończeniu - wyposażenie, utrzymanie oraz użytkowanie wybudowanych 

obiektów w sposób zabezpieczający udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie                     

z obowiązującymi unormowaniami prawnymi, 

3) reprezentowanie zakładów opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1) i 2)                        

w negocjacjach zakupowych i innych postępowaniach o charakterze gospodarczym w celu 

wsparcia efektywności wydatkowania środków przez te zakłady opieki zdrowotnej, o ile takie 

zadania zostaną Spółce powierzone. 

 

 

 



§ 3 

1. Województwo Wielkopolskie wniesie do Spółki  środki finansowe w wysokości 

50 000 zł (pięćdziesiąttysięcyzłotych), z przeznaczeniem na objęcie 1000 (jednego 

tysiąca) udziałów po 50 zł (pięćdziesiątzłotych), stanowiących 100% kapitału 

zakładowego. 

2. Kapitał zakładowy może ulec zwiększeniu, bez konieczności zmiany umowy Spółki, 

do wysokości 400.000.000,00 mln zł (czterystamilionówzłotych), w drodze uchwały 

Zgromadzenia Wspólników. 

3. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty określonej w ust. 2 może nastąpić        

w drodze wniesienia udziałów w formie pieniężnej lub niepieniężnej (aportów),           

a także zmiany wartości nominalnej udziałów. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR IV/52/11 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

Z DNIA  21 lutego 2011 roku 

 

Zgodnie z art. 18 pkt.19 lit. e) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) do kompetencji Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych 

województwa dotyczących tworzenia spółek prawa handlowego lub spółdzielni                        

i przystępowania do nich. 

Jednym z zadań własnych województwa zgodnie z wyżej cytowaną ustawą jest ochrona 

zdrowia, którą Samorząd realizuje poprzez zakłady opieki zdrowotnej, dla których jest 

organem założycielskim.   

Utworzenie podmiotu „Szpitale Wielkopolski” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

zajmującego się między innymi wykonywaniem zadań inwestora lub inwestora zastępczego w 

zakresie opieki zdrowotnej oraz reprezentacją zakładów opieki zdrowotnej, zwiększy 

możliwość kontroli nad właściwym gospodarowaniem majątkiem oraz usprawni realizację 

zadań związanych z działalnością służby zdrowia, nałożonych na Samorząd Województwa.  

 W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

      

 

 

 

 

 

 


