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Uchwała Nr XXIV/657/16 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 listopada 2016 r. 

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. 2016 r. poz. 1638) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Wyraża się zgodę na zmianę wierzyciela z określonego w umowie nr 27/EZ/EL/15 z dnia 21 sierpnia 

2015 roku, której przedmiotem jest świadczenie „usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów, osób 

i mienia należącego do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Poznańskiej 79 i Toruńskiej 7 w 

Kaliszu”, zawartej pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, a 

„KODMOS” Sp. z o.o., na wierzyciela mBank S.A. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie  
 

do uchwały nr XXIV/657/16 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 listopada 2016 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. 

W dniu 21 sierpnia 2015 roku Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, zawarł z firmą 

„KODMOS” Sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 40, umowę nr 27/EZ/EL/15 na 

świadczenie „usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów, osób i mienia należącego do 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Poznańskiej 79 i Toruńskiej 7 w Kaliszu”.  Firma „KODMOS” 

Sp. z o.o. przesłała do Szpitala zawiadomienie z dnia 14 października br. o dokonaniu przelewu wierzytelności 

powstałych na podstawie umowy nr 27/EZ/EL/15 wraz z aneksami na rzecz mBanku S.A. jako zabezpieczenie 

kredytu. Szpital poinformował Firmę "KODMOS" Sp. z o.o., że cesja wierzytelności może nastąpić po 

wrażeniu zgody przez podmiot tworzący Szpital. 

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

(Dz.U. 2016 r. poz. 1638) art. 54 ust. 5 Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny 

w Kaliszu wnosząc o wyrażenie zgody do przekazywania wierzytelności z tytułu zawartej umowy nr 

27/EZ/EL/15 na wskazany rachunek bankowy Cedenta, przedstawił pozytywną opinię na temat dokonania 

czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika 

Perzyny w Kaliszu. Jednocześnie poinformował, że Szpital nie poniesie z tego tytułu żadnych kosztów, co nie 

pogorszy wyniku finansowego jednostki. 

Analiza sytuacji finansowej wskazuje, że Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu w 

2014 roku wygenerował stratę netto w kwocie – 759 284,87 zł, w 2015 roku osiągnął zysk netto w wysokości 

145 941,16 zł (w oparciu o sprawozdania roczne). Szpital posiadał w 2014 roku (wg. stanu na dzień 31.12.2014 

r.) zobowiązania ogółem w wysokości 16 491 304,81 zł, a w roku 2015 (wg. stanu na dzień 31.12.2015 r.) 

w wysokości 16 761 712,42 zł. Jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych zarówno w 2014 jaki i 2015 

roku.  

  

Zmiana wierzyciela nie wpłynie negatywnie na ciągłość udzielanych świadczeń, jak również nie spowoduje 

pogorszenia sytuacji finansowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. 

W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest uzasadnione. 


