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PROTOKÓŁ NR 41/10 
POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 20.04.2010 r. 
 
 
Posiedzenie wyjazdowe rozpoczęło się o godz. 13.30 w SPZOZ Zakład Psychiatryczny 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie, następnie kontynuowane było w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie, gdzie trwało do 14.45. W posiedzeniu udział wzięło  
5 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), a wśród zaproszonych gości Wicestarosta 
Gryfiński Jerzy Miler, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Izabela 
Świderek, Krystyna Grochmalska Dyrektor SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno 
-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady 
poprowadził Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Bogusław Kozioł. Głównym 
punktem posiedzenia było zajęcie stanowiska przez radnych w sprawie projektów uchwał na 
XLI sesję Rady Powiatu w Gryfinie, a takŜe „Zapoznanie się z działalnością SPZOZ Zakład 
Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie w związku z planowanymi 
zmianami.” 
 
Porządek obrad 41 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przyjęty ze zmianą 
kolejności omawiania(porządek obrad – zał. nr 2). 
 
Protokół z 40 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przyjęty jednogłośnie (5 za,  
0 wstrz., 0 przeciw). 
 
Ad. Zapoznanie się z działalnością SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno 
-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie w związku z planowanymi zmianami. 
 
Dyrektor SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym 
Czarnowie Krystyna Grochmalska poinformowała, Ŝe został przygotowany bilans jednostki 
na Radę Społeczną. Rok ubiegły zamknął się stratą w bieŜącej działalności w wysokości 
67 034,73 złotych, z tym, Ŝe pokrycie jej istnieje w nadlimitach za 2008 rok. W tym roku nic 
się nie zmieniło jeŜeli chodzi o wydatki ale jest to po prostu trudny rok. Kolejny trudny rok. 
Planowane są zmiany w zakresie zatrudnienia Ŝeby zmniejszyć wydatki, Ŝeby ten rok po 
prostu przetrwać. Z bieŜących rzeczy to duŜo zostało zrobione dla zakładu w zeszłym roku. 
Zgodnie ze standardem, został przeprowadzony przetarg na wyremontowanie łazienki dla 
pacjentów oraz zostały wymienione drzwi, które były wpisane do planu naprawczego u 
Wojewody Zachodniopomorskiego. Zgodnie z tym planem wszystkie drzwi są przesuwane i z 
atestem. Zostało zakupionych, bodajŜe 12 nowych łóŜek z materacami, barierkami. Do tej 
pory mieliśmy tylko 5 nowych łóŜek, a reszta była z demobilu. Niestety to były duŜe 
inwestycje, sama łazienka prawie 50 000 złotych. Na taki zakład to są duŜe środki finansowe. 
Niemniej jednak dyrekcja stara się pilnować wydatki i robić oszczędności. Po to, aby 
tegoroczny wynik finansowy nie był na takiej wysokiej stracie. Kolejną rzeczą mającą wpływ 
na wynik finansowy była równieŜ ustawa o rachunkowości. 
 
Główny Księgowy SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym 
Czarnowie Jadwiga Rogaczewska powiedziała, Ŝe w związku z zapisem w ustawie  
o rachunkowości o tworzeniu rezerw na przyszłe zobowiązania pracownicze spowodowało to 
stratę 106 000,00 złotych Trzeba było to zaksięgować na początku roku i skorygować jeszcze 
o koniec roku. W tym celu zakupiony został program za 600,00 złotych, gdzie wprowadzane 
są dane pracowników, kto ma jaki staŜ. Dodała, Ŝe wynik ujemny będzie korygowany o 
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wypłacane w latach przyszłych odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. TakŜe jest to 
taka rezerwa, która jak gdyby zabezpiecza na przyszłość przed startami zakład. 
 
Dyrektor SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym 
Czarnowie Krystyna Grochmalska powiedziała, Ŝe tworzenie rezerwy niemniej jednak 
wpływa na wynik finansowy i na tragiczny wygląd wyniku. Nigdy wcześniej nie było takich 
wyników finansowych. Ustawa nakłada obowiązek i nie moŜna się temu sprzeciwić. Drobne 
naprawy w zakładzie wykonywane są na bieŜąco, jednak najwięcej kosztują awarie 
kanalizacji, która ciągle się zapycha. Instalacja jest przestarzała z lat czterdziestych. W 
ubiegłym roku, była awaria za 12 000,00 zł, nie 2 000,00 zł chyba za naprawę jednej awarii, a 
takich jest nieraz kilka w roku. Dyrektor powiedziała, Ŝe pacjenci mają zapewnione wszystkie 
potrzeby, a zatrudnienie jest zgodne z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia. Cały 
personel posiada odpowiednie medyczne wykształcenie. Dyrektor stwierdziła, Ŝe sytuacja 
finansowa zakładu jest trudna, nigdy taka nie była, ale na to składa się wiele rzeczy. Dodała, 
Ŝe zawsze mimo wszystko zakład dostawał nawet 50% - 80% nadlimitów z NFZ. W tym roku 
niestety nie ma nic. Wypłacania za nadlimity było dobrą wolą, niemniej przez lata zawsze 
NFZ widział starania zakładu. I zawsze warto było pracować więcej. W 2008 roku to było 
ponad 100 000 złotych. Współpraca z NFZ Oddziałem Zachodniopomorskim układa się 
dobrze, bo nawet w zeszłym roku zwiększony został kontrakt o 42 000,00 złotych. Przy 
podpisywaniu umowy NFZ uprzedzał, Ŝe ten rok będzie trudny i nawoływał do oszczędności.  
Dyrektor powiedziała, Ŝe gdyby Radni mieli jakieś szczegółowe pytania to słuŜy pomocą. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, Ŝe ma parę pytań, ale teŜ i duŜe obawy, bo obserwuje zakład. 
Radny stwierdził, Ŝe wiadomości otrzymane od Pani Dyrektor są fragmentaryczne, 
chaotyczne i właściwie nic z nich nie wynika. Skoro sprawozdanie na Radę Społeczną jest juŜ 
przygotowane to naleŜałoby oczekiwać, Ŝe zostaną tutaj przedstawione konkretne dane. Pani 
Dyrektor mówi raz dwa tysiące raz dwanaście tysięcy, raz o sześciu łóŜkach raz o dwunastu. 
Wystarczyło zrobić zestawienie konkretnych danych dla Komisji. To są pierwsze 
zastrzeŜenia. Po drugie ma duŜe obawy, bo w zeszłej kadencji rada w związku z tym 
zakładem borykała się z olbrzymimi kłopotami, kiedy wyłączono go ze struktur miała być to 
kura znosząca złote jajko. Złotych jajek nie znosiła, ale przestała generować długi. Przez 
długi czas zakład był zakładem, w którym zawsze jakieś parę tysięcy złotych zostawało w 
ogólnym bilansie. Dzisiaj słyszymy o stracie 67 000 złotych. Radny zapytał po pierwsze, 
jakie jest obłoŜenie zakładu w stosunku do lat poprzednich. Pani Dyrektor mówiła równieŜ o 
pewnej restrukturyzacji zatrudnienia, w związku z obniŜaniem kosztów, a przecieŜ NFZ 
stawia wymogi zatrudnienia takim zakładom. Radny poprosił jeszcze o wyjaśnienie kwestii 
tak wysokiej ceny  50 000,00 złotych na remont łazienki. Czy ta kwota jest zgodna z 
zakładanym planem remontu, czy były jakieś roboty dodatkowe? Jeśli tak to, jakie? Radny 
dodał, Ŝe jest pełen obaw o ten zakład jeŜeli słyszy takie informacje, tym bardziej, Ŝe Pan 
Starosta nie dalej jak trzy miesiące temu wraz z Zarządem rozwaŜali ewentualne przejęcie 
tego zakładu do Szpitala Powiatowego. JeŜeli Zarząd będzie takie rozwaŜanie snuł, to Ŝeby 
zamiast złotej kury nie przyjąć jednak zgniłe jajo. To byłoby okropne, niedawno Spółka 
została dokapitalizowana 250 000,00 złotych, Ŝeby nagle się nie okazało, Ŝe te 250 000 
złotych trzeba będzie jak gdyby przekazać na zrestrukturyzowanie juŜ w przyszłości zakładu. 
Radny powiedział, Ŝe wątpliwości ma sporo, od dawna obserwując słuŜbę zdrowia. JeŜeli 
Pani Dyrektor potrafiłaby rozwiać jego wątpliwości to będzie wdzięczny.  
 
Dyrektor SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym 
Czarnowie Krystyna Grochmalska powiedziała, Ŝe uwaŜa, iŜ trudno będzie rozwiać 
wątpliwości Pana Radnego, na to potrzeba czasu, Ŝeby pokazać wyniki, Ŝeby dać czas na 
wyjście z tej trudnej sytuacji. Być moŜe myśli chaotycznie, bo lata spędzone w tej pracy nie 
pozwalają na taki logiczny ciąg jakby Pan Radny oczekiwał. Dyrektor chciała powiedzieć, Ŝe 
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sprawozdanie finansowe jest przekazane, strata jest w bilansie, na Radzie Społecznej będzie 
to teŜ omawiane. Na te straty zakład ma pokrycie z nadlimitów. Nie ma potrzeby 
dramatyzować. O oszczędnościach mówi się, dlatego na cały zakład w administracji są dwa i 
pół etatu, więc wszyscy starają się zawsze Ŝeby było dobrze. JeŜeli chodzi o restrukturyzację, 
będąc dyrektorem od prawie 10 lat zawsze starała się, aby personel miał odpowiednie 
kwalifikacje i takie posiada. JeŜeli podjęłaby próby restrukturyzacji w zatrudnieniu to będą to 
niewielkie próby, bo akurat jest za duŜo o pół etatu terapeuty zajęciowego, więc to moŜna 
przemyśleć. Nie będzie sytuacji takiej, Ŝe zakład psychiatryczny z powodu nie wywiązywania 
się kwalifikacji personelu zostanie zamknięty. Kwalifikacje i ilość zatrudnionych wymagana 
przez NFZ oczywiście zostaną. Kolejna rzecz łazienka dla pacjentów to nie jest duŜa suma, 
bo było wszystko co było moŜliwe było do wymiany, łącznie z wykopywaniem starej 
kanalizacji i łączeniem z nowym z powodu ciągłych awarii. Było zamówienie publiczne 
przetarg nieograniczony, została wybrana najtańsza oferta. Roboty dodatkowe, oczywiście 
teraz z głowy Pani Dyrektor nie powie, ale były tylko w zakresie lepszych urządzeń, Ŝeby 
pacjenci zaraz nie urwali tych rzeczy. Dodatkowe roboty wzięły się stąd, Ŝe łazienka graniczy 
z kuchnią i to była suma około 5 000 – 7 000 zł. Jak wykuto kafle to dokuto się do 
nieprawidłowej instalacji wodnej w kuchni. Była szansa na jej naprawienie, gdyby tego nie 
zrobić to za jakiś czas po prostu w kuchni, która jest wyremontowana mogłoby dojść awarii 
sieci wodociągowej. Wszystko jest do sprawdzenia, przetarg był jawny, inspektor, wszystkie 
odbiory są, takŜe gdyby były wątpliwości wszystko jest do okazania. JeŜeli chodzi o łóŜka to 
zakupiono w tym roku 12 nowych łóŜek, gdyŜ było tylko 5 nowych zakupionych w 
poprzednich latach. Pani Dyrektor zaapelowała o spokój i czas, bo tak jak juŜ wspomniała 
pokrycie strat ubiegłego roku są. Po drugie Ŝaden zakład opieki zdrowotnej nie jest kurą 
znoszącą złote jaja, niestety to są ludzie. Wystarczy, Ŝe wczesną wiosną występują biegunki a 
takŜe walczymy prawie rok z chorobą skóry, posiadając badania, konsultacje 
dermatologicznych, zuŜywane są ogromne ilości drogich maści a efektu nie ma Ŝadnego, lecz 
nikt takich rzeczy nie jest w stanie przewidzieć. Niedawno z resztą była kontrola ze Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie w zakresie finansów i nie stwierdzono Ŝadnych uchybień, czy 
kontrola biegłego księgowego, gdzie był badany bilans i stwierdzono, Ŝe został zrobiony 
rzetelnie a pieniądze wydatkowane były zgodnie z ustawą, z czego Pani Dyrektor bardzo się 
cieszy i ma nadzieję, Ŝe tak pozostanie. Pod tym względem nie było nigdy jakiś 
uzasadnionych nawet podejrzeń, Ŝe pieniądze nie są rzetelnie wydatkowane. TakŜe gdyby 
były jeszcze bardziej szczegółowe pytania to odpowiedź zostanie przygotowana. Jest bilans 
przygotowany na Radę Społeczną, który moŜna powielić dla członków Komisji do 
wnikliwego wglądu to nic tajnego, wszystko jest jawne. 
 
Radny Marek Hipsz poprosił o powielenie materiałów dla członków Komisji w celu ich 
przeanalizowania i zaproponował, aby ponownie spotkać się na kolejnym posiedzeniu 
Komisji i wspólnie omówić temat z planu pracy. 
 
Dyrektor SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym 
Czarnowie Krystyna Grochmalska  powiedziała, Ŝe miała taki temat. 
 
Radny Adam Nycz dodał, Ŝe nie przyjechał tutaj wzbudzać emocje, a Pani Dyrektor pragnie 
przypomnieć, Ŝe zgodnie z ordynacją wyborczą radny jest po to, aby zadawać pytania nawet 
jeŜeli one są trudne, dyrektor szpitala jednostki jest po to, Ŝeby odpowiadać na te pytania w 
sposób szczegółowy i nie pouczać radnego, by ten zachował spokój. 
 
Dyrektor SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym 
Czarnowie Krystyna Grochmalska odpowiedziała, Ŝe nie śmiałaby pouczać Pana Radnego, 
więc odpowiedzi udzieliła najbardziej szczegółowo jak mogła.  
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Radny Adam Nycz odpowiedział, Ŝe nie moŜe być tak, Ŝe emocje tutaj zakłócą porządek 
komisji, zwrócił się do Pani Dyrektor, Ŝe kilka razy uŜyła sformułowania typu „jakby”, 
„bodajŜe”, więc miał prawo tutaj poprosić o dokładne liczby i Ŝądać dokumentacji. RównieŜ 
poprosi o to, aby po zapoznaniu się z dokumentami, po ewentualnym zwiedzeniu jednostki, 
kontynuować temat na kolejnym posiedzeniu komisji. Metafora „kura znosząca złote jaja” 
była uŜyta nie tylko przez niego, a przez wielu radnych, i tak prosiłby to traktować. Radny 
wie, Ŝe szpitale są non-profit, niemniej jednak te zakłady są po to, aby przynajmniej wyjść na 
bilans. Dodał, Ŝe wie, Ŝe to nie z winy dyrekcji wszystkie te straty wynikły. 
 
Dyrektor SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym 
Czarnowie Krystyna Grochmalska powiedziała, Ŝe chce przeprosić Pana Radnego jeŜeli 
poczuł się uraŜony, absolutnie nie miała niczego złego na myśli. Zawsze odpowiada na 
pytania. Taki był temat, więc przedstawiła bieŜącą działalność, poparcie jest w bilansie, który 
członkowie Komisji za chwilę otrzymają. JeŜeli remont łazienki nie zostałby wykonany to nie 
byłoby wykazanej straty. śeby pacjenci mieli lepiej teraz trzeba zaoszczędzić, odpracować, 
potrzebny jest na to tylko czas.  
 
Radny Adam Nycz dodał, Ŝe nie ma potrzeby przepraszania go.  
 
Komisja Spraw Społecznych postanowiła przełoŜyć omówienie powyŜszego tematu w 
zmienionej formie „Zapoznanie się z bieŜącą działalnością SPZOZ Zakład Psychiatryczny 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie” na kolejne posiedzenie. Następnie po 
obejrzeniu budynku jednostki, Komisja udała się do Starostwa Powiatowego w Gryfinie  
w celu kontynuowania posiedzenia.  
 
Ad. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XLI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Na posiedzenie przyszedł Przewodniczący Rady Roman Michalski. 
 
Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami 
i wykonanie uchwał Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

Komisja przyjęła sprawozdanie. 
 
1. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Gryfińskiego za rok 2009 (druk nr 

2/XLI); 
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem. 

 
2. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej  

w Gryfinie za rok 2009 (druk nr 3/XLI);  
 

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem. 
 
3. Projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu  

w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budŜetu za 2009 rok (druk nr 4/XLI);   
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały  
 (przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu  

na 2010 rok (druk nr 5/XLI); 
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Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, Ŝe II wersja projektu uchwały wynika  
z tego, Ŝe na początku marca ukazały się nowe akty prawne regulujące kwestie 
sprawozdawczości. Zatem to, co było w I wersji uchwały z czwartą cyferką 8 a chodzi  
o środki z budŜetu Unii Europejskiej, które do tej pory były klasyfikowane z czwartą cyfrą 
paragrafu 8 w chwili obecnej muszą być sklasyfikowane jako czwarta cyfra 7. Drugi powód 
to fakt, Ŝe ustawa prawo o ochronie środowiska likwidowała z dniem 1 stycznia Powiatowe 
Fundusze Ochrony Środowiska i włączyła te środki do budŜetu powiatów. Zgodnie z 
pierwszą interpretacją i wytycznymi RIO, zgodnie z którymi środki miały być sklasyfikowane 
odmiennie niŜ w budŜecie Powiatu Gryfińskiego w momencie jego uchwalania, czyli w 
pierwotnej uchwale budŜetowej. Tak teŜ była przygotowana I wersja uchwały, która 
przenosiła dochody sklasyfikowane w dziale 900 rozdziale 90019 i rozbiła je na dwa działy, 
na dział 756 oraz rozdział 90011. W poniedziałek e-mailem została przysłana druga 
interpretacja RIO w Szczecina, poparta pismem Ministra Finansów, która nakazywała, aby  
te środki zostały sklasyfikowane w rozdziale 90019, czyli tak, jak zostało uchwalone  
w uchwale budŜetowej. Z tego teŜ powodu dochody, które miały zostać technicznie 
przeprowadzone tylko poprzez podziałki klasyfikacji budŜetowej, zostały wyłączone, 
poniewaŜ na etapie uchwalania okazało się Ŝe Powiat miał dobrze zaklasyfikowane środki po 
Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska. Właśnie z tych dwóch powodów została 
zmieniona uchwała, poza tym wszystkie inne wielkości pozostały bez zmian. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały wraz ze zmianą 
(przy 4 za, 1 wstrzym. się, 0 przeciw). 

 
 
 
Ad. Sprawy róŜne, informacje i wolne wnioski. 
 
- brak. 
 
 
 
Posiedzenie zakończono. 
 

Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
  
 Bogusław Kozioł 
 


