
 
UCHWAŁA NR XV/228/11 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
z dnia 24 października 2011 roku 

 
 
 

w sprawie: wyrażenia opinii Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do projektu uchwały  
Rady Powiatu w Śremie zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w Śremie.  
 
 
Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki 
zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 ze zmianami) w związku z art. 204 ust. 5 ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112,poz.654) Sejmik 
Województwa Wielkopolskiego uchwala co, następuje: 
 
 
 

§ 1 
 

Opiniuje się negatywnie projekt Uchwały Rady Powiatu w Śremie zmieniającej uchwałę        
w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital            
w Śremie.  
 
 
 

§ 2 
 

Traci moc uchwała nr VII/112/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 
2011 roku w sprawie wyrażenia opinii Semiku Województwa Wielkopolskiego do projektu 
uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Szpital w Śremie. 

 
§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.  
 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie do uchwały nr XV/228/11 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 24 października 2011 roku 
 
 

 Zgodnie z przytoczonym w treści uchwały art. 204 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 roku o działalności leczniczej w zakresie dotyczącym nieuregulowanych (w ust. 4 

cytowanego przepisu) postępowań wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie 

ustawy o działalności leczniczej stosuje się przepisy dotychczasowe.  

W związku z powyższym projekt uchwały o zmianie wcześniej podjętej uchwały                    

o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w Śremie, która 

była już zaopiniowana przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, na podstawie art. 43 

ust. 2 uprzednio obowiązującej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,  powinien być również 

zaopiniowany przez Sejmik.  

Przekazany przez Powiat Śremski projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Powiatu 

w Śremie Nr X/69/11 z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Śremie, doprecyzowuje zapis § 4 w jaki sposób 

zadysponowany zostanie przez likwidatora majątek zakładu.  

Zapis § 4 powyższej uchwały Rady Powiatu w Śremie w brzmieniu „Majątek 

pozostały po zakończeniu likwidacji Zakładu staje się własnością Powiatu Śremskiego.” 

otrzyma brzmienie: 

 „§ 4 

 1. Majątek zakładu (składniki materialne i niematerialne) w trakcie likwidacji zostanie 

zadysponowany w taki sposób, że likwidator: 

a) przekaże go do odpłatnego lub nieodpłatnego używania, lub 

b) dokona jego zbycia, lub 

c) dokona wniesienia jako aport do spółki wskazanej w § 2. 

2. Majątek zakładu (składniki materialne i niematerialne), który nie zostanie 

zadysponowany w sposób określony w pkt 1 lit. „b” lub „c” po zakończeniu likwidacji staje 

się własnością Powiatu Śremskiego.” 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest wierzycielem SP ZOZ-u w Śremie.        

W związku z powyższym wszelkie dysponowanie majątkiem nie powinno być dokonywane    

z pominięciem wierzyciela tj. Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Propozycja 

przekazania majątku SP ZOZ w formie aportu, nieodpłatnego lub odpłatnego zbycia jak 

również do odpłatnego lub nieodpłatnego użyczenia w sposób oczywisty godzi w interesy 



Województwa Wielkopolskiego pozbawiając go przedmiotu, z którego może nastąpić 

zaspakajanie wierzytelności. Tym samym Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

negatywnie opiniuje przedmiotowy projekt uchwały uznając jednocześnie, że proponowane 

przez powiat zmiany są jedynie dopuszczalne w przypadku ustalenia przez powiat warunków 

i sposobu spłaty zobowiązań przez SP ZOZ w Likwidacji. 

Jednocześnie zasadnym jest uchylenie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, 

która uprzednio pozytywnie opiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie 

likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w Śremie. 

Poprzednio przedstawiony pod opinię Sejmiku projekt uchwały Rady Powiatu nie 

przewidywał w jaki sposób będzie rozdysponowany majątek po likwidowanym zakładzie            

w Śremie. Tymczasem zaproponowane przez Radę Powiatu rozwiązanie dotyczące 

zadysponowania majątkiem po zlikwidowanym SP ZOZ-ie w Śremie wzbudza uzasadnioną 

obawę dotyczącą możliwości wyegzekwowania należnej Województwu Wielkopolskiemu 

wierzytelności.  

  Z uwagi na powyższe zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.  


