
UCHWAŁA NR XIV/214/11 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 26 września 2011 roku 

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu. 

 

 

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. z 2011 r. Nr 112 poz. 654) Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Wyraża się zgodę na zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, z określonego w umowie  

„na roboty budowlane/do przetargu nieograniczonego nr 10/2011”, zawartej w dniu  

18 kwietnia 2011 roku jako ALSTAL Grupa Budowlana Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Spółka komandytowa, na wierzyciela Powszechna Kasa Oszczędności 

Bank Polski Spółka Akcyjna.  

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu. 

 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie do uchwały nr XIV/214/11 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 września 2011 roku 

 

W dniu 18 kwietnia 2011 roku SP ZOZ Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu zawarło 

z ALSTAL Grupa Budowlana Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 

umowę „na roboty budowlane/do przetargu nieograniczonego nr 10/2011”, której przedmiotem 

jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku Wielkopolskiego 

Centrum Onkologii wraz z rozbiórką kolidujących części budynków na części działek nr 15  

i 16, ark. 36, obręb Poznań – w ramach projektu pod nazwą: „Poprawa wykrywalności, 

standardów diagnostyki i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce”, której wartość umowna 

brutto wynosi 13.985.286,84 zł. Projekt objęty jest dofinansowaniem ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Dofinansowanie przyjęte zostało Uchwałą  

nr 237/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 lutego 2011 roku. W myśl 

zapisów § 5 pkt 9 Umowy nr 10/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku Wykonawca Spółka 

ALSTAL Grupa Budowlana, zwrócił się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na cesję 

wierzytelności wynikających z przedmiotowej Umowy na rzecz banku PKO BP S.A.  

na zabezpieczenie spłaty kredytu. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku 

o działalności leczniczej (Dz. U. 11.112.654) art. 54 ust. 5 Kierownik SPZOZ WCO wnosząc  

o wyrażenie zgody na cesję przedmiotowej wierzytelności, pozytywnie zaopiniował wniosek 

wskazując, iż zmiana wierzyciela na PKO BP S.A. nie wpłynie w żaden sposób  

na zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych, jak również na zmianę sytuacji 

finansowej i wynik finansowy SPZOZ WCO. Analiza sytuacji finansowej zakładu wskazuje,  

iż jest ona na dobrym poziomie. Za 2010 rok SPZOZ WCO osiągnął zysk netto  

w kwocie 3.421.942,76 zł; w roku 2009 zysk wyniósł 568.605,18 zł. W 2010 roku przychody  

z działalności podstawowej Centrum wzrosły o 14.230.826,92 zł i wynosiły 167.404.590,63 zł.  

Pozostałe przychody operacyjne osiągnęły poziom 4.332.427,73 zł. Centrum posiadło 

zobowiązania ogółem w wysokości 10.846.541,67 zł, które jak w roku 2009 stanowiły 

zobowiązania krótkoterminowe. Jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.  

Fundusz zakładu stanowiący wartość majątku WCO po odliczeniu funduszu założycielskiego 

jest co roku zwiększany o zysk netto.  

Zmiana wierzyciela nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu Województwa 

Wielkopolskiego. Realizacja projektu jest istotna dla Województwa Wielkopolskiego  

w zakresie usprawnienia działań wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych i zwiększenia 

jej dostępności. Rozbudowa zakładu zwiększy możliwości diagnostyczne i terapeutyczne  

dla pacjentów z regionu Województwa Wielkopolskiego.  

 W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 


