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PROTOKÓŁ nr 39/2005 
z posiedzenia Komisji Budżetowej 

w dnia 13 grudnia 2005 r. 
 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.15 i trwało, do godz. 15.00 W posiedzeniu wzięło 
udział 5 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), Starosta Ewa De La Torre, Skarbnik 
Powiatu Lilianna Ochmańska, Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz a także Wicestarosta 
Józef Ruciński. Posiedzenie otworzył i obrady prowadził Przewodniczący Komisji Józef 
Medyński. Porządek obrad 39 posiedzenia komisji został przyjęty bez zmian (zał. nr 2). 
Protokół z 38 posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie. Głównym punktem 
posiedzenia było zajęcie stanowiska przez Radnych w sprawie projektów uchwał na XXX 
sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad. 4. 
Sprawozdanie Przewodniczącej Zarządu z prac Zarządu między sesjami. 
 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 2/XXX). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie podpisania umowy współpracy 
pomiędzy Powiatem Gryfińskim, SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie a NZOZ 
„INTERMED” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowogardzie określającej wzajemne działania 
przy restrukturyzacji opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa zamkniętego  
i ambulatoryjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego oraz zasady realizacji 
przedsięwzięć w zakresie świadczenia usług medycznych finansowanych ze środków 
publicznych, w tym eksploatacja, utrzymanie i zarządzanie niezbędnymi składnikami 
majątkowymi (druk nr 3/XXX).  

 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre powiedziała, że komisja wybrała firmę „Intermed” 
jako firmę restrukturyzacyjną. Najpierw została podpisana umowa przedwstępna potem 
stanowcza. Zakontraktowano usługi na rok kolejny. Zadłużenie szpitala wynosi 3 000 000 
złotych. Zobowiązania z tytułu ustawy „203” zostały zapłacone pielęgniarkom. Jednym  
z elementów restrukturyzacji była spłata zobowiązań wynikających z ustawy „203”, gdzie 
szpital na tę okoliczność zaciągnął pożyczkę z budżetu państwa. Ta pożyczka została 
zaciągnięta również na zobowiązania cywilno – prawne, które miałyby zostać 
zrestrukturyzowane. W chwili obecnej ustawa „203” została zrealizowana, ponieważ 
pielęgniarki otrzymały swoje pieniądze. Starosta dodała, że pieniądze na spłatę zobowiązań  
z tytułu ustawy „203” gwarantuje Skarb Państwa i one są wypłacane przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego. Natomiast było potrzebne poręczenie, ponieważ bank dając 
jakąkolwiek pożyczkę nawet, jeśli ona pochodzi z budżetu państwa to potrzebuje na nią 
gwarancji spłaty. Tą pożyczkę poręczył „Intermed”. Firma „Intermed” nie miała umowy 
stanowczej i zrobiła dobry gest poręczając tę pożyczkę. Będą podpisywane umowy częściowe 
pomiędzy firmą „Intermed” a szpitalem dot. używania majątku szpitala przez „Intermed”. 
Zapis będzie taki, że Zarząd będzie opiniował te umowy, aby wiedzieć, w którą stronę  
to zmierza i aby nie doszło do jakichkolwiek nieprawidłowości.  
Przewodniczący Józef Medyński zapytał jak wygląda kontrakt dla szpitala. 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre odpowiedziała, że jest dużo mniejszy np. na chirurgii 
jest o 32 % mniejszy. 
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Radny Ryszard Laska poprosił o rozwinięcie zapisanego w powyższej umowie w § 3 ust. 2. 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre odpowiedziała, że § 3 ust. 2 i 3 powyższej umowy 
stanowią wzajemne zabezpieczenia w sytuacji odstąpienia od umowy. Odstąpienie firmy 
„Intermed” od umowy powoduje dla niej finansową katastrofę. Jeżeli firma odstąpiłaby od 
umowy przed końcem restrukturyzacji to powiat odstępuje od wszystkich umów zawartych  
do tej pory. 
Radna Grażyna Łogin zapytała czy zmiany zapisane w umowie były konsultowane  
z przedstawicielami firmy „Intermed”. 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre odpowiedziała, że tak.  
Radna Grażyna Łogin zapytała, na jaki okres czasu zostanie podpisana umowa. 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre odpowiedziała, że jest to umowa długoterminowa  
z możliwością inwestowania na okres 20 lat. 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2006 rok (druk nr 4/XXX). 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 5/XXX). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 6/XXX). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniająca uchwałę Nr XX/246/2004 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 7/XXX). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
 
 
Ad. 5. 
Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
        Przewodniczący Komisji 

                 Józef Medyński 

Protokół sporządziła: 
Agnieszka Małyszko 


