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z dnia 07 kwietnia 2008 r. 

 
PROJEKT 

 
 

ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA Z DNIA 31.12.2007 
O POŁĄCZENIU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI 

ZDROWOTNEJ  „ZDROJE” W SZCZECINIE ZE SZPITALEM MIEJSKIM IM.ŚW. KAROLA 
BOROMEUSZA w SZCZECINIE – SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI 

ZDROWOTNEJ  
 
 
zawarty w dniu  ………………..  w Szczecinie pomiędzy: 
 
Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym prz ez Zarząd 
1. Norberta Obryckiego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz 
2. Marka Hoka Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego 
 
zwanym dalej „Województwem”, 
 
a 
 
Gmin ą Miasto Szczecin 
reprezentowaną przez Piotra Krzystka Prezydenta Miasta Szczecina 
 
zwaną dalej „Miastem” 
 

§ 1 
Strony zgodnie oświadczają, iŜ w zawartym na podstawie uchwały Rady Miasta z dnia 21.12.2007, nr 
XVI/437/07 zmienionej uchwałą z dnia 26.02.2008 r. nr XIX/508/08 oraz uchwały Sejmiku 
Województwa z dnia 18.12.2007 r. nr XVI/151/07 i pozytywnej opinii Wojewody 
Zachodniopomorskiego z dnia 17.12.2007 r. znak: PS.2.HF.0716/7/07 Porozumieniu z dnia 31 grudnia 
2007 r. wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) uŜytą nazwę „Szpital Miejski im. Św. Karola Boromeusza w Szczecinie Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej” zastępuje się w odpowiedniej liczbie i przypadku nazwą „Szpital 
Miejski im. Św. Karola Boromeusza w Szczecinie – S.P.Z.O.Z.”. 

 
2) w § 2 ust. 1 wyrazy „zamierzają dokonać połączenia” zastępuje się wyrazami „dokonują 

połączenia”.  
 

3) § 4 otrzymuje brzmienie: 
„Strony zgodnie oświadczają, iŜ Szpital ZDROJE z chwilą przejęcia praw i obowiązków  
Szpitala Miejskiego stanie się stroną w umowach o świadczenie usług zdrowotnych. Zakres 
umów i stopień ich realizacji zostanie określony w zestawieniu sporządzonym przez Szpital 
Miejski na dzień  wykreślenia Szpitala Miejskiego z Krajowego Rejestru Sądowego”. 

        
4) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie : 

„Strony postanawiają, Ŝe do dnia 10.04.2008 Dyrektor Szpitala ZDROJE złoŜy do Wojewody 
Zachodniopomorskiego i Krajowego Rejestru Sądowego wnioski o wykreślenie Szpitala 
Miejskiego”. 
 

5) w § 6 ust. 1 lit a po wyrazie „przejmującego” dodaje się zapis „po aktualizacji załącznika nr 4 
na dzień podpisania protokołu;” 

 
6) w § 6 ust. 1 lit b wyrazy „dnia 02.04.2008.” zastępuje się wyrazami „dnia 24.07.2008 r.”.  
 



7) w § 6 ust. 1 lit c otrzymuje brzmienie:  
„pozostałe oddziały Szpitala Miejskiego będą kontynuowały działalność w dotychczasowej 
lokalizacji przez okres do 15 miesięcy.”  

 
8) w § 8 ust. 1 lit e słowo „pracowników” zastępuje się słowem „osób” 

 
9) W § 8 ust. 1 lit e w pkt a i c wyrazy „załącznik nr 12” zastępuje się wyrazami „załącznik nr 11”.  

 
10) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Miasto oświadcza, Ŝe pokryje zobowiązania Szpitala Miejskiego powstałe do dnia 
wykreślenia Szpitala Miejskiego z Krajowego Rejestru Sądowego na zasadach określonych w   
załączniku nr 10.   
 

11) skreśla się § 8 ust. 6 i w związku z tym zapis § 8 ust. 7 otrzymuje oznaczenie § 8 ust. 6. 
 
12) W § 9  ust 1 otrzymuje brzmienie:  

„Poprzez dofinansowanie inwestycji prowadzonych przez Szpital Zdroje polegających na 
budowie pomieszczeń oddziału dla przewlekle chorych na zasadach określonych w 
załączniku nr 10 .” 

 
13) W § 9 ust. 2 otrzymuje  brzmienie:  

„Poprzez dofinansowanie inwestycji w Szpitalu Zdroje w 2009 r., na zasadach określonych w 
załączniku nr 10. ” 
 

14) w § 17 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 
  „Załącznik nr 11 – wykaz pracowników i zleceniobiorców według stanu na dzień 30.12.2007r.” 
 

15) w § 17 pkt 12 otrzymuje brzmienie: 
 „Załącznik nr 12 – wykaz personelu na kontraktach na dzień 30.12.2007 r.” 

 
16) Załącznik nr 10 oraz Załącznik nr 11 do Porozumienia otrzymują treść taką jak „Załącznik nr 

10” i „Załącznik 11” stanowiące załączniki do niniejszego Aneksu.   
 

§ 2 
1. Aneks do porozumienia został zawarty na podstawie: 

1) uchwały Rady Miasta Szczecin z dnia ….., 
2) uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia ….., 
3) pozytywnej opinii Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia ……………. znak: …… 

 
2. Aneks do porozumienia wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 

§ 3 
Niniejszy aneks sporządzono w ośmiu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze 
stron, cztery dla złoŜenia w odpowiednich rejestrach i po jednych dla Szpitala Miejskiego i Szpitala 
Zdroje.  
 
 
Miasto          Województwo 


