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PROTOKÓŁ nr 48/2006 
z posiedzenia Komisji Budżetowej 

w dniu 11 lipca 2006 r. 
 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 i trwało, do godz. 16.00 W posiedzeniu wzięło 
udział 4 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), Wicestarosta Józef Ruciński oraz 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz i Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska. Posiedzenie 
otworzył i obrady prowadził Przewodniczący Komisji Józef Medyński. Porządek obrad  
48 posiedzenia komisji został przyjęty bez zmian (zał. nr 2). Protokół z 47 posiedzenia 
komisji został przyjęty jednogłośnie. Głównym punktem posiedzenia było zajęcie stanowiska 
przez radnych w sprawie projektów uchwał na XXXVIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad. 4.  
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XXXIII/420/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie 
zasad zlecania zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w trybie otwartego konkursu 
ofert organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku 
publicznego (druk nr 2/XXXVIII).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XXXIII/421/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie 
przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2006” (druk nr 3/XXXVIII).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekształcenia Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk  
nr 4/XXXVIII).  

 
Radny Ryszard Dragan zapytał jak pozostałe komisje ustosunkowały się do powyższego 
projektu uchwały Rady Powiatu. 
 
Wicestarosta Józef Ruciński odpowiedział, że różnie i dodał, że komisje przede wszystkim 
zamiast bronić interesów powiatu bronią interesów pani Dyrektor Doroty Rydzewskiej – 
Sirant.  
 
Radny Ryszard Dragan zapytał czy podjęcie powyższej uchwały zakończy „sprawę 
szpitala” czy firma „INTERMED” będzie sobie jeszcze coś życzyła. 
 
Wicestarosta Józef Ruciński odpowiedział, że to są konsekwencje procesu restrukturyzacji. 
Można było tego nie robić i dług szpitala dalej by narastał a zmiana dyrektorów nic by nie 
dała. To jest próba oddłużenia szpitala natomiast nikt nie przedstawia innego pomysłu.  
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Radny Ryszard Dragan zapytał czy można by panią Dyrektor SPZOZ - Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie Dorotę Rydzewską - Sirant 
powołać w późniejszym czasie na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Gryfinie. 
 
Wicestarosta Józef Ruciński odpowiedział, że jest to odrębny wątek do rozmów, natomiast 
pani Dorota Rydzewska - Sirant twierdzi, że chciałaby Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie, którego 
jest obecnie dyrektorem z czasem sprywatyzować. W związku z powyższym Zarząd zapytał 
panią Dyrektor, jaką ścieżką chciałaby ona dojść do prywatyzacji. Wicestarosta dodał, że pani 
Dyrektor Dorota Rydzewska - Sirant nie może zrozumieć tego, że jeżeli chce coś zmienić  
to musi zrezygnować z tej pracy, którą teraz wykonuje, założyć Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej, wykazać w NFZ, że taką nieruchomość posiada i wtedy wystąpić o kontrakty,  
bo taka jest procedura. To samo może zrobić wchodząc w strukturę szpitala tylko wtedy nie 
będzie musiała stawać do przetargu ani na dzierżawę ani na kupno budynku. Natomiast 
NZOZ w każdym przypadku musi założyć pani Sirant, jeśli chce być szefem takiego zakładu. 
Pani Dyrektor chce żeby Zarząd Powiatu zagwarantował, że jej sprzeda powyższy Zakład  
i że ona nadal będzie jego dyrektorem.   
 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że pani Dyrektor musiałaby 
zrezygnować z funkcji dyrektora jednostki. W okresie do 6 miesięcy trwałaby procedura 
założenie NZOZ. W tym czasie musiałaby wystąpić o cesję, otrzymać zgodę i dopiero wtedy 
przejąć to zadanie. Adam Nycz dodał, że szerszy interes publiczny jest mu bliższy niż ZOL-u, 
ponieważ ma on świadomość podpisanych przez powiat umów ze ZPORR.  Polega to na tym, 
że winda i sprzęt szpitalny zakupiony ze środków Unii Europejskiej musi być 
wykorzystywany przy publicznym szpitalu przez okres 5 lat inaczej trzeba będzie zwrócić 
kwotę w wysokości 2.000.000 złotych. Mimo pism kierowanych przez Zarząd do Wojewody  
i do ministerstwa nikt jednoznacznie nie odpowiedział na pytanie czy można windę i sprzęt 
przepisać na nowy podmiot gospodarczy. 
 
Radny Ryszard Laska zapytał, co zmieni włączenie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  
i Opiekuńczo-Leczniczego w struktury szpitala. 
 
Wicestarosta Józef Ruciński odpowiedział, że to działanie jest elementem restrukturyzacji. 
W programie restrukturyzacyjnym szpitala przyjętym przez Radę Powiatu jest zapis mówiący 
o tym, że proces ten odbędzie się m.in. poprzez włączenie Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego  
do struktur szpitala. Zakład ten w przypadku, kiedy firma INTERMED przejmie cesją inne 
funkcje w szpitalu będzie „wydmuszką”, która pozwoli  na dalsze funkcjonowanie szpitala  
w takiej formie jak do tej pory do momentu, kiedy powiat nie rozliczy się z zobowiązań,  
o których mówił Adam Nycz. Taki jest cel powyższej uchwały.  Szpital będzie pełnił nadal 
swoją funkcję tylko w ramach kontraktu, który cesją  przejmie INTERMED. Dopóki się nie 
zmienią przepisy to nad powiatem będzie ciążył obowiązek zwrotu pieniędzy za windę  
i sprzęt medyczny. Wszyscy mają obawy przed tym działaniem, ale nie ma innego wyjścia  
a nikt nie zaproponował innego rozwiązania. To jest jedyna forma oddłużenia szpitala. Jeżeli 
Rada Powiatu podejmie uchwałę na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu na sprzedaż 
przychodni to pieniądze z jej sprzedaży firmie INTERMED zostaną przekazane na oddłużenie 
szpitala.  
 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że oddłużenie będzie miało miejsce, 
jeśli zgodzą się na nie ci, którym szpital jest winny pieniądze. Jeśli nie zgodzą się na przejęcie 
wierzytelności przez INTERMED to dyskusja na powyższy temat stanie się dyskusją twórczą. 
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Wicestarosta Józef Ruciński powiedział, że jeżeli powyższa uchwała nie zostanie podjęta  
to ta sprawa dalej będzie stała w miejscu. INTERMED nie będzie realizował porozumienia  
w sprawie restrukturyzacji, ponieważ Rada Powiatu nie wypełnia warunków porozumienia  
i szpital nadal pozostanie z długami. 
 

 Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania dotacji na realizację 
zadań programów zdrowotnych przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w 2006 
roku (druk nr 5/XXXVIII). 

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 

 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
Nr XXXI/398/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk 
nr 6/XXXVIII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na wydzierżawienie, na okres przekraczający trzy lata, nieruchomości zabudowanych, 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w Nowym Czarnowie, 
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 257/9 o pow. 13 290 
m2 oraz jako działka Nr 257/11 o pow. 6 023 m2 (druk nr 7a/XXXVIII). 

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 

 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie 
zgody na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 167/15 o pow. 0,2529 ha, położonej 
w obrębie ewidencyjnym Nr 3 miasta Gryfino, przy ulicy Niepodległości 28, 
zabudowanej budynkiem przychodni (druk nr 8/XXXVIII). 

 
Przewodniczący Józef Medyński zapytał ile można uzyskać pieniędzy ze sprzedaży 
przychodni. 
 
Wicestarosta Józef Ruciński odpowiedział, że 1.300.000 złotych i o taką kwotę mogą zostać 
pomniejszone długi szpitala. 
 

 Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 9/XXXVIII). 

 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że po rozmowie z Burmistrza Gminy 
Chojna panem Wojciechem Konarskim doszło do ugody takiej, że z chwilą wpłacenia przez 
powiat pierwszej raty za drzewo tj. lipę w wysokości 150.000 złotych, pan Burmistrz 
wstrzyma tytuł wykonawczy w urzędzie skarbowym. Powyższa kwota w dniu jutrzejszym 
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powinna wpłynąć na konto Gminy Chojna i zgodnie z umową jutro powinien zostać 
wstrzymany tytuł wykonawczy i naliczanie odsetek za wycięte drzewa. 

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 

 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniająca uchwałę Nr XXX/386/2005 

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2006 r. (druk nr 10/XXXVIII). 

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 

 
10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Powiatowego 

Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy (druk  
nr 11/XXXVIII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
 
11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany planu przychodów  

i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym na rok 2006 (druk nr 12/XXXVIII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 

 
Ad. 5. 
Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Radny Ryszard Laska powiedział, że na poprzednim posiedzeniu komisji Wicestarosta 
Józefa Rucińskiego powiedział, że radnym zostanie przedstawiony materiał zawierający 
wszystkie długi szpitala. 
 
Wicestarosta Józef Ruciński odpowiedział, że taki materiał był załączony w materiałach 
poglądowych na poprzedniej sesji Rady Powiatu. 
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 

Przewodniczący Komisji 

  Józef Medyński 

Protokół sporządziła: 
Agnieszka Małyszko 


