
UCHWAŁA NR V/105/15 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 30 marca 2015 roku 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara 

Bielawskiego w Kościanie. 

 

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 ze zm.) Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Wyraża się zgodę na zmianę wierzyciela z określonego w umowie ET/MC/ZP/12/2014 z dnia 

7 stycznia 2015 roku, której przedmiotem jest „przebudowa oddziału psychiatrycznego 

polegająca na odtworzeniu i zmianie funkcjonalnej wnętrza budynku – dotyczy pałacu           

w Wonieściu”, zawartej pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 

Wojewódzkim Szpitalem Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w Kościanie,         

a Firmą Architektoniczno-Budowlaną Restauracji Zabytków ARCHITEKTON Leszek Peljan, 

Leszek Link Sp.J., na wierzyciela Bank Zachodni WBK I Oddział w Głogowie.  

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do uchwały nr V/105/15 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 30 marca 2015 roku 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara 

Bielawskiego w Kościanie.  

 

W dniu 7 stycznia 2015 roku SP ZOZ Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara 

Bielawskiego w Kościanie zawarł z Firmą Architektoniczno - Budowlaną Restauracji 

Zabytków ARCHITEKTON Leszek Peljan, Leszek Link Sp.J., ul. Rynek 4a, 67-200 Głogów, 

umowę ET/MC/ZP/12/2014, której przedmiotem jest „przebudowa oddziału psychiatrycznego 

polegająca na odtworzeniu i zmianie funkcjonalnej wnętrza budynku – dotyczy pałacu           

w Wonieściu”. Wykonawca zwrócił się o wyrażenie zgody na cesję należności                         

z przedmiotowej umowy na rzecz Banku Zachodniego WBK. Wysokość cesji określono na 

kwotę 1.200.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100) z terminem od 

dnia 01.04.2015 r. 

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

(Dz. U. 2013 r. poz. 217 ze zm.) art. 54 ust. 5 Dyrektor SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala 

Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie wnosząc o wyrażenie zgody, 

przedstawił opinię na temat dokonania czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela 

Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, 

przychylając się do wniosku na dokonanie cesji przyszłych należności firmy Architektoniczno 

– Budowlanej Restauracji Zabytków ARCHITEKTON Leszek Peljan, Leszek Link S.J. 

przysługujących z realizacji przedmiotowej umowy. Zmiana wierzyciela ułatwi wykonawcy 

robót pozyskanie kredytu bankowego na sfinansowanie robót budowlanych i niewątpliwie 

wpłynie na wzajemną współpracę między stronami oraz może mieć wpływ na ukończenie 

budowy przed ustalonym terminem. Ponadto Szpital nie będzie stroną umowy o kredyt 

bankowy i nie będzie z tego tytułu ponosił dodatkowych opłat.  

Analiza sytuacji finansowej wskazuje, że SP ZOZ Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny 

im. Oskara Bielawskiego w Kościanie osiągnął zysk netto, w 2013 roku w kwocie 562 674,01 

zł, w 2014 roku 298 666,45 zł (w oparciu o sprawozdanie miesięczne za grudzień 2014 r.). 

Szpital posiadał w 2014 roku (wg. stanu na dzień 31.12.2014 r.) zobowiązania ogółem            

w wysokości 4 639 233,63, a w roku 2013 (wg. stanu na dzień 1.01.2014 r.) w wysokości 

4.502.746,32 zł. Jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych. 

Zmiana wierzyciela pozostanie bez wpływu na sytuację finansową Szpitala, jak również nie 

wpłynie negatywnie na zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych.  

W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 


