UCHWAŁA NR XXVI/448/2012
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 24 września 2012 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. Nr 112 poz. 654 z późń. zm.) 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 34/EZ/TR/12 zawartej dnia 31 lipca 2012 roku, na wykonanie robót budowlanych
polegających na „termomodernizacji obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu
– III etap. oraz termomodernizacji budynku techniczno – gospodarczego wraz z modernizacją
kotłowni” z Envirotech Spółka z o. o. ul. Jana Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań na Kredyt
Bank S.A.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały nr XXVI/448/2012
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 24 września 2012 roku

W dniu 31 lipca 2012 r. SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w
Kaliszu zawarł z firmą Envirotech Sp. z o.o., ul. Jana Kochanowskiego 7, 60 – 845 Poznań umowę
nr 34/EZ/TR/12 na wykonanie robót budowlanych polegających na :
-„termomodernizacji obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu – III etap”,
-„termomodernizacji budynku techniczno – gospodarczego wraz z modernizacją w kotłowni.”
Za wykonane robót strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 9 949 467,
24 PLN brutto, zaś termin realizacji umowy do dnia 30 kwietnia 2013 r.
Na podstawie § 13 pkt 11 umowy z dnia 31 lipca 2012 roku 34/EZ/TR/12 wykonawca
zwrócił się pismem z dnia 9 sierpnia 2012 roku, o wyrażenie zgody na przeniesienie wierzytelności
wynikającej z umowy na Kredyt Bank S.A. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011
roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 ze zm.) art. 54 ust. 5 Kierownik SPZOZ
Wielkopolskiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu wydał pozytywną opinię w przedmiocie
wyrażenia zgody na dokonanie przelewu wierzytelności.
Analiza aktualnej sytuacji finansowej zakładu wskazuje, iż jest ona na dobrym poziomie.
Za 2011 rok SP ZOZ osiągnął zysk netto w kwocie 507 241,80 w roku 2010 zysk wyniósł
2 069 975,69. SP ZOZ posiadał zobowiązania ogółem w 2011 roku w wysokości 17 106 537, 67.
Jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.
Biorąc pod uwagę pozytywną opinię dyrektora szpitala oraz brak zagrożeń wynikających
z przelewu wierzytelności podjęcie uchwały jest zasadne.

