UCHWAŁA NR XLIX/942/2014
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 września 2014 roku

w sprawie wyraŜenia zgody na zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku.

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

WyraŜa się zgodę na zmianę wierzyciela z określonego w umowie 19/2014 z dnia 07 marca
2014 roku (Aneks Nr 1 z dnia 07 kwietnia 2014 r.), której przedmiotem jest „wybudowanie
wind na I Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej i II Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej
wraz z opracowaniem kosztorysu i dokumentacji projektowo-technicznej oraz dostosowaniem
budynków B i E do wymogów p. poŜ., BHP i sanepidu”, zawartej pomiędzy Samodzielnym
Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Rehabilitacyjno-Kardiologicznym
w Kowanówku, a MASTERLIFT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na wierzyciela
Deutsche Bank Spółka Akcyjna.
§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§3

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały nr XLIX/942/2014
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie wyraŜenia zgody na zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku.
W dniu 7 marca 2014 roku SP ZOZ Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku
zawarł z MASTERLIFT Sp. z o. o., ul. Sozopolska 1/103, 02-758 Warszawa, umowę 19/2014
(Aneks Nr 1 z dnia 07 kwietnia 2014 r.), której przedmiotem jest „wybudowanie wind na
I Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej i II Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej wraz
z opracowaniem kosztorysu i dokumentacji projektowo-technicznej oraz dostosowaniem
budynków B i E do wymogów p. poŜ., BHP i sanepidu”. Wykonawca zwrócił się o wyraŜenie
zgody na cesje naleŜności z przedmiotowej umowy na rzecz Deutsche Bank S. A.
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 Szpitala
Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku wnosząc o wyraŜenie zgody, dokonała
jednocześnie analizy zaawansowania prac określonych przedmiotową umową przychylając
się do wniosku na dokonanie cesji przyszłych naleŜności firmy Masterlift Sp. z o. o.
przysługujących z realizacji przedmiotowej umowy. Szpital w umowie zapewnił sobie prawo
do ewentualnego naliczania kar umownych oraz dochodzenia odszkodowania w przypadku
nienaleŜytego wykonania umowy. Ponadto Wykonawca wniósł zabezpieczenie naleŜytego
wykonania umowy, które słuŜyć ma pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienaleŜytego wykonania umowy, w tym z tytułu rękojmi i wady.
Analiza sytuacji finansowej wskazuje, Ŝe SPZOZ Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny
w Kowanówku osiągnął zysk netto, w 2012 roku w kwocie 2 842 561,82 zł, w 2013 roku
3 661 263,90zł. Szpital posiadał w 2013 roku zobowiązania ogółem w wysokości
12 131 679,88 zł, które w stosunku do 2012 roku uległy zmniejszeniu. W roku 2013 nie
wystąpiły zobowiązania wymagalne. W strukturze znaczącą pozycję zajmują zobowiązania
kredytowe, jednak obecna i poprawiająca się sytuacja Szpitala jest wynikiem konsekwentnej
realizacji działań mających na celu zabezpieczenie moŜliwości stabilnego funkcjonowania
oraz zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych i odpowiedniego ich poziomu.
W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest uzasadnione.

