UCHWAŁA NR XXXIV/680/2013
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 maja 2013 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. 2013 r. poz. 217) Sejmik Województwa Wielkopolskiego
uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na zmianę wierzyciela z określonego w umowie Nr 96/A/EZ/TR/12 z dnia
26 lutego 2013 roku na wykonanie robót budowlanych pn.: „Modernizacja Apteki wraz
z zakupem i montażem wyposażenia”, zawartej pomiędzy Samodzielnym Publicznym
Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny
w Kaliszu, a Panią Joanną Szargan prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą JOMASZ
BUDOWNICTWO

Joanna

Szargan,

na

wierzyciela

Spółdzielczy

w Skalmierzycach.
§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bank

Ludowy

Uzasadnienie do uchwały nr XXXIV/680/2013
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 maja 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny
w Kaliszu.
W dniu 26 lutego 2013 roku SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu zawarł z Panią
Joanną Szargan prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą JOMASZ BUDOWNICTWO
Joanna Szargan z siedzibą w Franklinowie 43 lok. 1, 63-400 Ostrów Wlkp. umowę
nr 96/A/EZ/TR/12 na wykonanie robót budowlanych pn.: „Modernizacja Apteki wraz
z zakupem i montażem wyposażenia”. Wykonawca uwzględniając zapisy § 12 ust. 8 zwrócił
się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dokonanie przelewu wierzytelności wynikających
z przedmiotowej umowy na rzecz Spółdzielczego Banku Ludowego w Skalmierzycach, celem
zabezpieczenia wierzytelności udzielonego przez Bank kredytu. Zgodnie z przepisami Ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2013 r. poz. 217) art. 54 ust. 5
Kierownik SPZOZ Wielkopolskiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu wnosząc o wyrażenie
zgody, pozytywnie zaopiniował cesję wierzytelności wynikających z umowy nr
96/A/EZ/TR/12 z dnia 26 lutego 2013 roku.
Analiza sytuacji finansowej Szpitala wskazuje, że Jednostka osiąga dodatnie wyniki
finansowe. SPZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu za 2012 rok osiągnął zysk netto
w kwocie 90.072,86 zł. Zobowiązania ogółem za ubiegły rok obrachunkowy wyniosły
18.123.671,95 zł; Szpital na koniec roku 2012 nie posiadał zobowiązań wymagalnych.
Zdaniem Kierownictwa zawartym w sprawozdaniu finansowym za rok 2012, poddanym
badaniu przez biegłego rewidenta i zaopiniowanym pozytywnie przez Radę Społeczną na
uwagę zasługuje fakt, że Szpital nadal jest w dobrej sytuacji, osiąga dodatnie wyniki
finansowe, wartości wskaźników finansowych wskazują na bezpieczne funkcjonowanie
jednostki.
W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest uzasadnione.

