
UCHWAŁA NR 1128/2015 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 8 października 2015 roku 

 

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Ośrodek Profilaktyki 

i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. oraz objęcia 

nowoutworzonych akcji w kapitale zakładowym tej spółki 

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392) oraz uchwały Nr X/256/15 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września zmieniającej uchwałę Nr III/44/15 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: 

uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. 

Wielk. z 2015 r. poz. 482 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1 

1. Postanawia się, że Województwo Wielkopolskie wniesie do spółki  

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. 

wkład pieniężny w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion 

złotych 00/100) celem podwyższenia kapitału zakładowego. 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii 

Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. nastąpi poprzez utworzenie 1 000 000 

(słownie: jednego miliona) nowych akcji o jednostkowej wartości nominalnej 

1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja. 

  

§ 2 

Województwo Wielkopolskie obejmie wszystkie nowoutworzone akcje 

w podwyższonym kapitale spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów 

im. Aliny Pienkowskiej S.A. w ten sposób, że pokryje je wkładem pieniężnym 

opisanym w § 1 ust. 1.  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Panu Leszkowi Wojtasiakowi – Członkowi 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  



 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 1128/2015 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 8 października 2015 roku 

 

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Ośrodek Profilaktyki 

i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. oraz objęcia 

nowoutworzonych akcji w kapitale zakładowym tej spółki 

 

 

28 września 2015 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr X/256/15 

zmieniającą uchwałę Nr III/44/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 

26 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego 

na rok 2015, podjął decyzję o dokapitalizowaniu spółki Ośrodek Profilaktyki 

i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. na przygotowanie 

do wejścia na giełdę papierów wartościowych, przygotowanie organizacyjne 

i logistyczne placówki do przeprowadzenia termomodernizacji i rozbudowy 

wg projektu, który stanowi integralną część biznesowego modelu rozwoju spółki oraz 

uruchomienie konsorcjum pod nazwą Wielkopolski Uniwersytet Zdrowia, którego 

zadaniem będzie koordynacja działań profilaktycznych w zakresie profilaktyki 

i promocji zdrowia na terenie Wielkopolski. 

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione i konieczne. 

 

 
Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 

  

 


