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PROTOKÓŁ NR 37/17 
POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 18 grudnia 2017 r. 
  
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11:30  i trwało do godz. 12:00 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. W posiedzeniu udział wzięło  
4 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1) oraz Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa, Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” 
Grzegorz Bogdanowicz. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził 
przewodniczący komisji Arkadiusz Augustyniak. Głównym tematem posiedzenia była analiza 
i opiniowanie projektów uchwał na XXXV sesję Rady Powiatu w Gryfinie oraz 
wypracowanie wniosków do planu pracy komisji na 2018 r. 
 
Ad. 2  
Porządek obrad 37. posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przedstawiony, stanowi  
zał. nr 2.  
 
Ad. 3 
Protokół nr 36/17 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 29 listopada 2017 r. został 
przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad.4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXV sesję Rady Powiatu  

w Gryfinie. 
 

I. Informacja z bieżącej działalności szpitala powiatowego prowadzonego przez 
Spółkę z o.o. „Szpital Powiatowy w Gryfinie”. 

 
Przewodniczący Arkadiusz Augustyniak powiedział, że na sesji będzie przedstawiana 
informacja na temat bieżącej działalności szpitala powiatowego prowadzonego przesz Spółkę 
z o.o. i w związku z tym jest możliwość zadania na komisji pytań do Prezesa Zarządu Spółki 
Pana Grzegorza Bogdanowicza, odpowiedź zostanie udzielona na sesji.  
 
Radny Tomasz Siergiej zapytał, czy w przedstawianym materiale będzie ujęta informacja  
na temat finansowania szpitali po wprowadzonej reformie. 
 
Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. Grzegorz 
Bogdanowicz odpowiedział, że tak. Zostanie przedstawiona informacja dot. sieci szpitali  
i tego co jest w niej najważniejsze z punktu widzenia Państwa i jest to ryczałtowe 
finansowanie. Dodał, że do sieci szpitali weszły poradnie gryfińskie oraz Szpital Powiatowy 
w Gryfinie. Obecnie jest ryczałt, który nie oznacza bezwarunkowego przekazania środków 
finansowych ze strony NFZ. Ryczałt jest to nowy limit. Jeżeli nie zostaną wykazane 
wykonane usługi na poziomie 98%-102% to ryczałt zostanie zredukowany przez NFZ, 
zostanie to wykazane w marcu i będzie działało wstecz.  
 
Radny Tomasz Siergiej zapytał czy ryczałt kompensuje nadwykonania. 
 
Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. Grzegorz 
Bogdanowicz odpowiedział, że ryczałt został stworzony na poziomie roku 2015 wraz  
z nadwykonaniami. Ryczałt obejmuje wszystkie oddziały plus izbę przyjęć. Są świadczenia 
odrębnie finansowane – świadczenia onkologiczne, poprzednio były poza limitem, obecnie 
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też tak jest. Jeżeli zostaną wykonane świadczenia w zakresie onkologii to wypadają  
z ryczałtów, wchodzą w odrębne finansowanie i są później rozliczane przez NFZ. Stanowi  
to trochę problem przy planowaniu ryczałtu, ponieważ nie mogą się rozpędzać ani w dół ani 
w górę. Weryfikacja tego, czy świadczenie jest onkologiczne następuje de facto po zbadaniu 
wycinków histopatologicznych. Wykonanie ryczałtów po okresie dwóch miesięcy tj. około 
106% licząc narastająco. Od połowy grudnia następuje znaczny spadek operatywy, ponieważ 
nikt przed świętami nie chce się operować w zakresie planowanym, osoby które mogą,  
to przenoszą to na okres ponoworoczny, stąd też trzeba tak zaplanować aby wyoperować się 
do limitu, do nowego ryczałtu.  
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła radna Monika Niedźwiecka. 
 
Radny Tomasz Siergiej zapytał czy poradnia w Chojnie nie weszła do sieci. 
 
Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. Grzegorz 
Bogdanowicz odpowiedział, że nie spełniła definicji poradni przyszpitalnej i jest finansowana 
na starych zasadach, czyli zgodnie z limitem. W przyszłym roku na tę poradnię odbędzie się 
konkurs w okresie kwietnia-maja br. Ona jest poradnią specjalistyczną, poza sieciową. 
Plusem jest to, że możliwe iż będą mieli dodatkowe punkty przy konkursie z racji tego, że 
jednostka nadrzędna jest w sieci szpitali.  
 
Przewodniczący Arkadiusz Augustyniak powiedział, że pytania zostały wyczerpane przez 
komisję. 
 
W tym momencie posiedzenie opuścił Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” 

Sp. z o.o. Grzegorz Bogdanowicz.  
 

II. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż  
3 lata nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej  
w obrębie ewidencyjnym Daleszewo, gmina Gryfino (druk nr 2/XXXV); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 
III. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  

na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 
lata nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej  
w obrębie ewidencyjnym 2 m. Trzcińsko-Zdrój, gmina Trzcińsko-Zdrój (druk  
nr 3/XXXV); 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości położonej 
w obrębie ewidencyjnym Nowe Objezierze, gmina Moryń, stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 4/XXXV); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
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V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na przekazanie na mienie Skarbu Państwa w drodze darowizny nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/XXXV); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 
VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
pomiędzy zadaniami w 2017 r. (druk nr 6/XXXV); 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2017 rok (druk nr 7/XXXV);  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego  
na lata 2017–2039 (druk nr 8/XXXV);  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił radny Marek Brzeziński. 
 

IX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok (druk nr 9/XXXV); 

 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że nawiązując do uchwały w sprawie 
określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 
2018 rok, Rada Powiatu zapisała, że między innymi będzie zapewniony wkład na 
funkcjonowanie przyszłego Zakładu Aktywności Zawodowej. W projekcie budżetu powiatu 
na 2018 r. zarówno po dochodach jak i wydatkach nie ma takiej pozycji, a to dlatego, że 
Zarząd jak również ona stoją na stanowisku, że sfinansowanie pierwszych kosztów 
funkcjonowania nowej inwestycji winno nastąpić ze środków wynikających z rozliczenia 
podatku od towarów i usług. Budując ten obiekt Powiat ma prawo do odliczenia podatku w 
związku z tym powstanie znaczna kwota różnicy do zwrotu. W toku wykonania budżetu 
kwotę tę będzie można wprowadzić i zawnioskować o przeznaczenie ich na pokrycie 
pierwszych kosztów zakładu. Przyczyną nie ujęcia tych pozycji był fakt, że trudno było 
sklasyfikować zadanie po stronie wydatkowej ze względu na to, że przyszła forma 
organizacyjno-prawna będzie w odpowiednim czasie decyzją Rady Powiatu. Następnie 
dodała, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie wydała pozytywną opinię  o 
projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył radny Marek Brzeziński. 
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X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039 (druk 
nr 10/XXXV); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 
Ad. 5  Wypracowanie propozycji do planu pracy komisji na 2018 r. 
 
Przewodniczący Arkadiusz Augustyniak poprosił o przesyłanie do końca grudnia br. drogą 
elektroniczną propozycji do planu pracy komisji na 2018 r. 
 
Ad. 6  Sprawy różne, informacje i wnioski. 
 
- brak; 
 
Na tym zakończono posiedzenie o godz. 12:00. 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
 
 
Magdalena Romankiewicz 
  

 

 Przewodniczący Komisji 

 

 Arkadiusz Augustyniak 
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