
UCHWAŁA NR XIV/217/11 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 26 września 2011 roku 

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej – Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. 

 

 

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 – Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,  

z określonego w umowie Nr 21/11 na roboty budowlane pn.: „Termomodernizacja obiektów 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 

energii – II etap”, zawartej w dniu 11 maja 2011 roku jako „J.A.M. alu” Wasik Spółka Jawna, 

na wierzyciela Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej – Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. 

 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie do uchwały nr XIV/217/11 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 września 2011 roku 

 

W dniu 11 maja 2011 roku SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu zawarł z firmą 

„J.A.M. alu” Wasik Spółka Jawna z siedzibą w Kaliszu umowę nr 21/11 na roboty budowlane 

pn.: „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu  

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – II etap”, których wartość umowna brutto 

wynosi 8.499.735,49 zł. Projekt objęty jest dofinansowaniem ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Lista projektów wybranych do dofinansowania ustalona  

została uchwałą nr 4423/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 września 

2010 roku. W myśl zapisów § 13 pkt 11 umowy nr 21/11 z dnia 11 maja 2011 roku 

Wykonawca, zwrócił się do Zamawiającego o cesję wierzytelności wynikających  

z przedmiotowej umowy na rzecz banku BGŻ S.A. na zabezpieczenie spłaty kredytu 

niezbędnego do finansowania przedmiotowego zadania. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 11.112.654) art. 54 ust. 5 Kierownik 

SPZOZ Wielkopolskiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu wnosząc o wyrażenie zgody na cesję 

przedmiotowej wierzytelności, pozytywnie zaopiniował wniosek wskazując, iż zmiana 

wierzyciela na Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna nie wpłynie w żaden sposób  

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

finansowej i wynik finansowy Szpitala. Analiza sytuacji finansowej Szpitala wskazuje, iż jego 

kondycja finansowa jest stabilna. Za 2010 rok SPZOZ WSZ w Kaliszu osiągnął zysk netto w 

kwocie 2.069.975,69 tys. zł; za rok 2009 zysk netto wynosił 3.362.406,47 zł. Szpital na 

bieżąco reguluje zobowiązania – brak zobowiązań wymagalnych. Wskaźniki rentowności 

obliczone na podstawie zatwierdzonych sprawozdań finansowych wskazują na dobry poziom 

efektywności zarządzania posiadanymi zasobami i wynikającą z powyższego możliwość 

osiągania zysków w przyszłości.  

Prognozowany przez Jednostkę wynik finansowy za rok 2011 zakłada zysk netto na poziomie 

przekraczającym 700,0 tys. złotych, z jednoczesnym zwiększeniem wartości aktywów 

trwałych.  

Zmiana wierzyciela nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu Województwa 

Wielkopolskiego 

 W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest uzasadnione. 


