
UCHWAŁA NR XL/313/2022 
RADY POWIATU W STARACHOWICACH 

z dnia 24 marca 2022 r. 

w sprawie:  rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na dokonanie cesji wierzytelności Powiatowego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. 
poz. 528) w związku z art. 54 ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022r. 
poz. 633), Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. Nie wyraża się zgody na cesję wierzytelności przyszłych  przysługujących Wykonawcy tj. konsorcjum 
firm: Catermed Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź, JOL-MARK Spółka z o.o. 
ul. Portowa 16G, 44-100 Gliwice oraz Naprzód Service Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Traktorowa 126, 
91-204 Łódź od Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Starachowicach z tytułu umowy Nr P/10/04/2021/UŻ z dnia 01.10.2021r. celem zabezpieczenia 
wierzytelności z tytułu kredytu przysługującego w BNP Paribas Bank Polska S.A. ul. Suwak 3, 02-676 
Warszawa wobec JOL-MARK Spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Starachowicach. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

   

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Bożena Wrona 
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Uzasadnienie 

Konsorcjum firm: Catermed Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, JOL-MARK Spółka z o.o. z siedzibą 
w Gliwicach oraz Naprzód Service Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi w dniu 01.10.2021r. zawarły umowę Nr 
P/10/04/2021/UŻ z Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w zakresie usług 
kompleksowego całodziennego żywienia pacjentów PZOZ. 

W dniu 12.01.2022r. do Starostwa Powiatowego w Starachowicach wpłynął pisemny wniosek, w którym 
Wykonawca ww. umowy zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie cesji wierzytelności 
przyszłych wynikających z powyższej umowy celem zabezpieczenia wierzytelności z tytułu kredytu 
przysługującego w BNP Paribas Bank Polska S.A. ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa wobec JOL-MARK 
Spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach. 

Zgodnie z art. 54 ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej czynność prawna 
mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po 
wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę lub odmawia jej wydania, 
biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu 
o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 
rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej. Pismami znak: PS.8023.5.2022 z dnia 19.01.2022r. oraz z dnia 18.02.2022r. zwrócono 
się do Dyrektora PZOZ w Starachowicach o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie. W odpowiedzi, 
pismami znak: PZOZ/W/714/DN/2022 z dnia 04.02.2022r. oraz znak: PZOZ/W/1323/DN/2022 z dnia 
23.02.2022r. Dyrektor Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej wyraził opinię, że dokonanie 
przedmiotowej cesji wierzytelności wydaje się ryzykowne, może mieć pośredni wpływ na ciągłość 
udzielania przez PZOZ świadczeń zdrowotnych i w rezultacie może stanowić zagrożenie dla realizacji 
statutowych celów jednostki. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
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Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na
dokonanie cesji wierzytelności Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Starachowicach,

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (17)
Piotr Ambroszczyk, Piotr Babicki, Paweł Brzozowski, Dariusz Dąbrowski, Danuta Krępa, Agnieszka Kuś, Marek Maciukajć,
Ryszard Nowak, Jarosław Olech, Jan Pocheć, Sławomir Rymarczyk, Krzysztof Serwicki, Robert Sowula, Dariusz Stachowicz,
Mirosław Wojciechowski, Stanisław Wojtan, Bożena Wrona

NIEOBECNI (4)
Przemysław Czaja, Joanna Główka, Maria Salwa, Izabela Wrona

Głosowanie zakończono w dniu: 24 marca 2022, o godz. 09:28
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