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PROTOKÓŁ nr 18/08 
Z POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ,  

ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  
 w dniu 30.06.2008 r. 

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 i trwało do godz. 15.45 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1), a także Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek 
oraz Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka. Posiedzenie otworzyła, stwierdziła quorum  
i obrady poprowadziła Przewodnicząca Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń 
Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej Gabriela Kotowicz. Porządek obrad (zał. nr 2) 
został przyjęty bez zmian. Głównym punktem posiedzenia była analiza i opiniowanie 
materiałów na XX sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad.3 Przyjęcie protokołu z 17 posiedzenia Komisji. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie protokół z 17 posiedzenia Komisji. 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie materiałów na XX sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego za rok 2007 Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Likwidacji w Gryfinie (druk nr 3/XX). 

  
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

(przy: 3 za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw). 
 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego za rok 2007 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie 
(druk nr 4/XX). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

(przy: 3 za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw). 
 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego za rok 2007 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie 
(druk nr 5/XX). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

(przy: 3 za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw). 
 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego za rok 2007 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 6/XX). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

(przy: 3 za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw). 
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5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego za rok 2007 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji (druk nr 7/XX). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

(przy: 3 za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw). 
 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  
i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie (druk nr 8/XX).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

(przy: 3 za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw). 
 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji: I Liceum 

Profilowanego i I Technikum Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  
Nr 1 im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie, ul. Dworcowa 3 oraz II Liceum 
Profilowanego w Zespole Szkół Ponagimnazjlanych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy  
w Chojnie, ul. Żółkiewskiego 5 (druk nr 9/XX). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

(przy: 3 za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw). 
 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjlanych Nr 2 im ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie, ul. Żółkiewskiego 
5 i włączenia szkół wchodzących dotychczas w skład tego zespołu do Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjlanych Nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3 (druk nr 10/XX). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

(przy: 3 za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw). 
 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych  
dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie (druk nr 11/XX). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

(przy: 3 za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw). 
 
10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego na nieruchomość 
stanowiącą własność Skarbu Państwa (druk nr 12/XX). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

(przy: 3 za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Komisji uczestniczył Radny Bronisław Krzyżanowski. 
 
11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XIV/157/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2007 r. w sprawie przyjęcia 
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zasad i trybu przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie (druk nr 13/XX). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

(przy: 4 za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw). 
 
12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2008 rok (druk nr 14/XX). 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
(przy: 4 za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw). 

 
Ad. 5 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zwróciła się z pytaniem do Starosty 
Gryfińskiego czy mógłby udzielić szerszych informacji na temat wniosku Burmistrza 
Morynia. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Gmina Moryń usilnie chciałaby 
otrzymać od Powiatu Gryfińskiego w darowiźnie nieruchomość, która wystawiana  
jest do przetargu. Zarząd Powiatu zaproponował Gminie Moryń 2 opcje: wykup danej 
nieruchomości w drodze bezprzetargowej za cenę 342 000,00 zł, która i tak jest  
już obniżona lub przekazanie w formie darowizny jednakże z przejęciem na stałe zadania 
związanego z utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Moryń. Dodał, że obie  
te propozycje nie zostały przyjęte, ponieważ Gmina Moryń chciała wziąć w posiadanie tylko 
2 lub 3 drogi od Powiatu Gryfińskiego, dla którego nie było to żadnym rozwiązaniem. Powiat 
Gryfiński, jak każda jednostka samorządu terytorialnego buduje własny budżet na sprzedaży 
nieruchomości. Starosta powiedział, że są osoby zainteresowane nieruchomością, którą ma  
na względzie Gmina Moryń, aczkolwiek z ostatnim przetargiem był taki problem,  
że zainteresowana osoba zapomniała wpłacić wadium. Wiąże się to z tym, że kwoty wadiów 
są niemałe, ludzie nie chcą zamrażać pieniędzy, a czas od ogłoszenia przetargu do jego 
rozstrzygnięcia wynosi 2 miesiące. Jeżeli Gmina Moryń bardzo chciałaby spełnić wymóg 
rozwiązania problemów oświatowych to powinna działać na zasadzie idei innych gmin,  
np. Gminy Chojna, która wzięła kredyt i wybudowała przedszkole, a nie liczyć na darowiznę 
nieruchomości od Powiatu Gryfińskiego. Zaznaczył, że w rezultacie Powiat Gryfiński 
powinien przyjąć inną postawę w stosunku do Gminy Trzcińsko - Zdrój, jeżeli chodzi o zwrot 
nieruchomości. Za kwotę 342 000,00 zł gmina nie jest w stanie wybudować budynku na cele 
związane z edukacją publiczną, dlatego też ta kwota nie jest wygórowana. Zresztą gmina 
posiada nieruchomości, które też próbuje sprzedawać, np.: na przetarg wystawiony jest 
budynek po byłej szkole w Klępiczu czy budynek znajdujący się naprzeciw nieruchomości 
Powiatu Gryfińskiego, położone w Moryniu. Proponowano nawet zamianę tego budynku na 
nieruchomość należącą do Powiatu Gryfińskiego, jednakże z powodu braku atrakcyjności 
budynku będącego w posiadaniu Gminy Moryń, nie doszło do niej. Wprawdzie Powiat 
Gryfiński ponosi koszty dozorowania tej nieruchomości, ponieważ budynku pilnuje jedna 
osoba, ale z jednej strony zapewnia on stanowisko pracy tej osobie, a z drugiej strony dba  
o ten majątek, który jest w bardzo dobrym stanie. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zapytała czy Plac Wolności w Moryniu został 
przekazany w formie użyczenia. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Plac Wolności jest objęty umową 
użyczenia na okres 8 lat zgodnie z przepisami unijnymi i zawiaduje tym Gmina Moryń. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zasugerowała, że można by sporządzić wykaz 
wyliczeń przedstawiający kwotę inwestycji Gminy Moryń w drogi powiatowe w formie 
porozumienia. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że jest to możliwe do wykonania,  
ale dla Zarządu Powiatu nie ma to większego znaczenia. Jeżeli chodzi o Plac Wolności to nie 
był on w złym stanie technicznym, ale wiadomo, że każda gmina - i słusznie - chce upiększać 
takie miejsca, dlatego też Powiat Gryfiński w tym roku przeznaczy na budowę swojej ulicy  
w Moryniu 80 000,00 zł. Do stwierdzenia tego, w jakiej kwocie Gmina Moryń współfinansuje 
z Powiatem Gryfińskim potrzebne byłoby zestawienie. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz poprosiła Starostę Gryfińskiego, żeby zlecił 
przygotowanie takiego zestawienia. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski zapytał, którego roku ma dotyczyć to zestawienie. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz odpowiedziała, że tej kadencji, czyli 2007  
i 2008 roku. Dodała, że jeżeli chodzi o Plac Wolności to wcześniej były podpisywane 
dokumenty dotyczące realizacji zadania. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w rezultacie zadanie realizowane 
było w ubiegłym roku. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz powiedziała, że Powiat Gryfiński wydał  
na Plac Wolności znaczną sumę. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski przypomniał, że Powiat Gryfiński na Plac Wolności 
przeznaczył kwotę ok. 80 000,00 zł. Niemniej Gmina Moryń poza projektem przyłączyła 
kanał wodociągowy i energetyczny w celu upiększenia Placu Wolności fontanną. Powiedział, 
ze nie chce poruszać tego tematu, ponieważ nie wie on czy budowa fontanny była objęta 
pozwoleniem. Starosta odwołał się do sprawy szkolnictwa w Gminie Moryń i powiedział,  
że można by zarzucić gminie sprzedaż byłej szkoły, którą mogła wykorzystać na cele 
edukacyjne, wystawienie do przetargu szkoły w Klępiczu i brak podjęcia realizacji tego 
zadania związanego z edukacją publiczną dokładnie po drugiej stronie swojej nieruchomości 
w Moryniu. Podkreślił, że Gminie Moryń opłaciłoby się kupić budynek za 342 000,00 zł, 
który chce ona uzyskać w drodze darowizny. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski powiedział, że obawia się przyłączenia Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Opiekuńczo -
Leczniczy w Gryfinie do Szpitala Powiatowego w Gryfinie. Dodał, że mając na względzie to, 
iż Szpital Powiatowy w Gryfinie był już 2 razy oddłużany to istnieje obawa, że może wpaść  
w kolejną „pułapkę” długu po połączeniu, a przecież do tej pory w jakiś sposób ów zakład był 
zdolny do samofinansowania się. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że obawy, które ujawnił radny mogą 
istnieć, ponieważ dany podmiot, który działa np. w służbie zdrowia zawsze może znaleźć się 
w trudnej sytuacji. Dodał, że rozwiązanie kryzysowej sytuacji, o jakiej powiedział Radny 
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Bronisław Krzyżanowski zależeć może od organu właścicielskiego albo od sądu, który może 
postawić taki zakład w upadłość i na jego bazie zbudować nową spółkę. Starosta podkreślił, 
że w ramach spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie działać będzie Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Opiekuńczo - Leczniczy  
w Gryfinie. Założeniem każdej spółki jest to, że musi się ona bilansować. Na dzień dzisiejszy 
nie jest to łatwe do spełnienia, ale zaznaczyć trzeba, że już w trakcie likwidacji znacznie 
zmniejszyły się przejściowe trudności i Szpital Powiatowy w Gryfinie zaczyna przywracać 
równowagę bilansową. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład 
Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Opiekuńczo - Leczniczy w Gryfinie za zeszły rok osiągnął 
wynik ujemny, ale nie warto o nim mówić, bo jest on do odrobienia. Dodał, że są nowe 
kontrakty, natomiast spółka będzie wykonywać odpowiednie zadania i odpowiadać - tak samo 
jak w przypadku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu 
Pielęgnacyjno - Opiekuńczego i Opiekuńczo - Leczniczego w Gryfinie - do kwoty  
250 000,00 zł. Można sobie wyobrazić, że spółka upada i jej długi wynoszą  
np. 2 000 000,00 zł, ale de facto zaspokoi ona wierzycieli tylko do kwoty 250 000,00 zł  
i w jej miejsce może zostać powołana druga spółka, która będzie prowadziła działalność 
medyczną. Starosta powiedział, że spółka nie jest wyposażona w majątek, ponieważ zarówno 
radni jak i Zarząd zdawali sobie sprawę, że spółka może upaść. Zaznaczył, że Zarząd rozważa 
kwestię wprowadzenia majątku do spółki albo sposobu zwiększenia wartości spółki w celu 
poszukiwania strategicznego dla Powiatu Gryfińskiego partnera, który pozwoli rozwiązać 
problemy standaryzacji obiektów, w których obliczu stanie Powiat Gryfiński w roku 2012. 
Możliwe jest to do wykonania na działce obok Szpitala Powiatowego w Gryfinie, na której 
można wybudować nową chirurgię, zwolnić miejsca i pozyskać dla Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego  
i Opiekuńczo - Leczniczego w Gryfinie jeszcze dodatkowe łóżka, zwiększając tym samym  
ich liczbę z 23 do 40. Powiedział, że nie trzeba się obawiać tego, że spółka może upaść, tylko 
trzeba będzie myśleć czy Powiat Gryfiński ma pomóc spółce i np. podnieść jej kapitał 
założycielski czy znaleźć kogoś, kto podniesie jej kapitał założycielski i ewentualnie 
wyrówna stratę gdyby rzeczywiście takowa była. Wiadomo jednak, że spółka podejmuje 
wszelkie czynności, żeby w ogólnym rozrachunku nie przynosić strat. Trudno powiedzieć  
czy to się uda, aczkolwiek w tej chwili spółka jest już po negocjacjach lub w trakcie 
negocjacji kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Starosta zaznaczył, że kontrakty 
mają być wyższe nawet o 10 % dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego i Opiekuńczo - Leczniczego w Gryfinie. Problem jest 
tylko taki, że Powiat Gryfiński nie może stworzyć więcej miejsc łóżkowych. Obecnie ma  
on kłopoty ze zwykłą bazą techniczną i nie ma gdzie „uciekać” z usługami.  
Dlatego też rozważa m.in. zamianę w rozsądnym czasie własnej działki na działkę obecnie 
zajmowaną przez Pomorski Oddział Straży Granicznej przy ul. Szczecińskiej w Gryfinie  
i tym samym przekazanie tego budynku spółce w celu rozwoju działalności medycznej. 
Spółka jest kontrolowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co też przynosi dobre 
rozwiązanie, bo takie kontrole dyscyplinują pracowników. Narodowy Fundusz Zdrowia  
na podstawie identyfikatora jest w stanie zidentyfikować np. z jakiej dzielnicy Szczecina 
pacjent trafił do danego szpitala, co jest wynikiem eliminowania niepotrzebnych kosztów. 
Starosta powiedział, że w oddziale chirurgicznym Szpitala Powiatowego w Gryfinie  
nie powinno wykonywać się operacji, które leżą w gestii szpitali klinicznych. W wyniku 
przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia w okresie od stycznia do lutego bieżącego roku stwierdzono, że zużyto tyle 
jednostek krwi, ile 20 % ze wszystkich szpitali województwa zachodniopomorskiego. 
Dyrektor Szpitala Powiatowego w Gryfinie musi wpłynąć na to, żeby chirurdzy  
nie podejmowali się takich operacji. Z drugiej strony nie można zabronić chirurgowi 
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wykonywania natychmiastowych operacji ratujących życie pacjenta. Rolą prezesa spółki jest 
to, żeby przekonał załogę do poczucia odpowiedzialności w spółce i że pieniądze, którymi 
ona zarządza stanowią jej majątek oraz kiedy zmniejszą się koszty to zwiększą  
się wynagrodzenia. Wcześniej z przyczyn ekonomicznych podzielono tenże szpital  
w Gryfinie, ponieważ obawiano się, że przy długach jego majątek zostanie zajęty przez 
komornika. Poprzedni program zakładał po tym połączenie tego wszystkiego na nowo w celu 
stworzenia jednej administracji i powierzchni do wykonywania zadań. Dzisiejszym 
problemem jest to, że Powiat Gryfiński nie ma powierzchni, a chce uciec z przychodni,  
w której ma część administracji. Gdyby patrzeć na oszczędności w administracji to należałoby 
się zastanowić czy nie powinno się włączyć tam Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Zakładu Psychiatrycznego, którego zysk wynosił 140 000,00 zł. Dla 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno - 
Opiekuńczego i Opiekuńczo - Leczniczego w Gryfinie ważne jest, aby znajdował  
się on blisko Szpitala Powiatowego w Gryfinie. Obecnie w Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym i Opiekuńczo -
Leczniczym w Gryfinie przebywa 14 % pacjentów z terenu Powiatu Gryfińskiego, w tym 7 % 
z samego Gryfina. Pozostały procent stanowią pacjenci ze Szczecina. Jeżeli w Szczecinie 
powstałaby placówka Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu 
Pielęgnacyjno - Opiekuńczego i Opiekuńczo - Leczniczego w Gryfinie to nie jest 
powiedziane, że zakład ów nie będzie przynosił strat. Starosta przypomniał, że radni przede 
wszystkim z Gryfina, kierując się różnymi argumentami sądzili, że efektem rozmów 
dotyczących likwidacji Szpitala Powiatowego w Gryfinie będzie rzeczywiście jego 
likwidacja, podczas gdy ten szpital funkcjonuje i wszystkie Rady Gmin Powiatu Gryfińskiego 
wydały mu opinię pozytywną. Starosta powiedział, że najgorsze jest to, że do 2012 r. spółka 
musi się rozwijać, a nie tylko „ratować” w sensie ograniczania działalności. Powiat Gryfiński 
zrobił i tak postęp, bo Narodowy Fundusz Zdrowia zaczyna go inaczej postrzegać. 
Poprzednicy, którzy zarządzali Narodowym Funduszem Zdrowia twierdzili, że szpital  
w Gryfinie powinien zostać całkowicie zlikwidowany. Dzisiaj Narodowy Fundusz Zdrowia 
ma inne podejście do tego szpitala, chociażby dlatego, że widoczna jest próba ograniczenia 
kosztów, poprawa leczenia, na co wpływ ma też prezes szpitala, który ma doświadczenie  
w szpitalnictwie. Dzisiaj ze względu na niskie zarobki są problemy ze znalezieniem 
odpowiedniego personelu administracyjnego i księgowych, co też powoduje, że lepiej mieć 
jednego doświadczonego księgowego, aniżeli dwóch niedoświadczonych. 
 
Posiedzenie zakończono. 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
 
Agnieszka Małyszko 
                                                                                          
 
 Przewodnicząca Komisji 
 
        Gabriela Kotowicz 
 


