
PROTOKÓŁ NR 41/2005 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ,  

ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  
z dnia 08.12.2005 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.30. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji,  
a także Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska (lista obecności - zał. nr 1). Posiedzenie 
otworzyła, stwierdziła quorum i obrady poprowadziła Przewodnicząca Komisji Ochrony 
Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej Gabriela Kotowicz. 
Głównym punktem posiedzenia było zajęcie stanowiska przez radnych w sprawie projektów 
uchwał na XXX sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 41 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty (porządek obrad – zał. nr 2). 
 
Protokół nr 40 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty jednogłośnie. 
 
Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał 
Rady Powiatu. (druk nr 1/XXX) 
 

Komisji przyjęła sprawozdanie. 
 
 

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

 
Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński wyjaśnił, iż wnioskodawca wystąpił o sprzedaż 
części nieruchomości o powierzchni ok. 160 m2 z działki oznaczonej numerem 162. Dyrektor 
Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie 
sprzedaży w/w części działki drogowej. Sprzedaż części działki odbyła się w drodze 
bezprzetargowej, ponieważ przepisy zezwalają na to, jeżeli jest ona niezbędna do poprawienia 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej i nie mogą być zagospodarowane 
jako odrębne nieruchomości. 
 

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

 
 

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). 

 
Radny Ryszard Laska poprosił o wyjaśnienie, co zmieniło się w trzeciej wersji umowy  
w stosunku do wersji drugiej. 
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Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zapytała, czy prawdą jest, iż Intermed z tytułu 
udziału w realizacji programu restrukturyzacji SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie 
otrzymywać będzie wynagrodzenie 5.000 zł netto miesięcznie. 
 
Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński wyjaśnił, iż w związku z tym wynagrodzeniem 
spółka ma mnóstwo obowiązków oraz zobowiązań, z których część już została wykonana. 
Zarząd Powiatu z wielką starannością podszedł do przygotowania projektu umowy tak,  
aby zabezpieczyć interesy powiatu.  
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zapytała, czy zapis istniejący w wersji I  
w paragraf 2, pkt.5 znalazł się w wersji III, iż niezbędne do sfinansowania zobowiązań środki 
pozyska SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie. W jaki sposób i w jakim zakresie pozyska  
te środki. Nawet jeżeli wiadomo iż w imieniu szpitala czynności będzie prowadziła firma 
Intermed to i tak pod nazwą szpitala powiatowego, a dalej Powiatu Gryfińskiego. 
 
Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński odpowiedział, iż numeracja się zmieniła w wersji III 
i należy rozpatrywać razem paragraf 3 pkt. 5 i 7. Na warunkach wzajemnie ustalonych  
w odrębnej umowie pomiędzy szpitalem a Intermed, nie można tu przyjmować a priori 
rozstrzygnięć, które dopracują w umowie szpital z Intermed. Rozmowy prowadzone są w tą 
stronę, aby Intermed zaciągał długoterminowe kredyty, aby spłacił zobowiązania, dlatego też 
mówi się o podpisaniu umowy nie krótszej niż 20 lat.  
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zauważyła, iż szpital będzie reprezentowany 
przez pana Gromowskiego, który jest  związany z firmą Intermed. 
 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, iż w chwili obecnej dyrektorem jest 
pan Gromowski, który jest wyśmienitym chirurgiem. Inny punkt umowy mówi, iż powiat  
po zaciągnięciu opinii zatrudni dyrektora szpitala. 
 
Radny Ryszard Laska zapytał, czy kwota z tytułu udziału w realizacji programu 
restrukturyzacji w wysokości 5.000 zł stanowi kwotę netto czy brutto. 
 
Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński odpowiedział, iż jest to kwota netto. 
 
Radny Stanisław Szymoniak zapytał, czy w przypadku zaistnienia sytuacji, w której firma 
nie będzie wywiązywała się z zobowiązań to czy interesy powiatu są odpowiednio 
zabezpieczone. 
 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, iż w paragrafie 6, pkt. 3 cyt. „w razie 
odstąpienia przez Intermed od niniejszej umowy przed zakończeniem restrukturyzacji SPZOZ 
Szpital Powiatowy, Powiat oraz SPZOZ Szpital Powiatowy odstępuje od wszystkich umów 
zawartych z Intermed, o których mowa w treści niniejszej umowy”, a przed wszystkim 
nastąpi cofnięcie cesji na kontrakty. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz odpowiedziała, iż odstąpienie od umowy 
może być spowodowana różnymi przyczynami wynikającymi z nieprawidłowego 
wywiązywania się Intermedu, a niekoniecznie znajdującymi się po stronie powiatu. 
 
Radny Stanisław Szymoniak zapytał, jak powiat został zabezpieczony przed sytuacją 
wyprzedania przez Intrmed majątku (mowa o paragrafie 3, pkt. 3 i 4). 
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Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński odpowiedział, że te sprawy reguluje uchwała Rady 
Powiatu w sprawie trybu i zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, dla których Powiat Gryfiński pełni funkcje organu założycielskiego przy zbyciu, 
wydzierżawieniu i wynajęciu majątku trwałego będącego majątkiem własnym zakładów 
(otrzymanym i zakupionym). 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zauważyła, iż w momencie odstąpienia przez 
powiat od umowy to firmie Intermed należy się 6-ktornotność ustalonego wynagrodzenia, 
natomiast w sytuacji odwrotnej interesy powiatu nie są zabezpieczone.  
 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz zapewnił, iż w paragrafie 6, pkt. 3 całkowicie 
wyczerpuje temat zabezpieczenia interesów powiatu i szpitala, gdyż dla firmy Intermed 
największym niebezpieczeństwem jest cofnięcie cesji.  
 
Radny Ryszard Laska zauważył, iż czytając treść umowy interesy Intermedu zostały lepiej 
zabezpieczone niż Powiatu Gryfińskiego. Umowa powinna zawierać kary pieniężne po obu 
stronach a nie jedynie po stronie powiatu. Natomiast to czy ktoś wykonuje należycie warunki 
umowy stanowi subiektywną ocenę.  
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
(przy 2 za, 3 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
 

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

 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zapytał, czego dotyczy kwota 250.000 zł 
zawarta w wydatkach PZD w Gryfinie. 
 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, iż są to dotacje celowe na zadania 
wspólne przekazane gminom na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 
terytorialnego z zakresu utrzymania ulic powiatowych w mieście. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zapytał, czego dotyczy kwota 150.000 zł 
zawarta w wydatkach PZD w Gryfinie. 
 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, iż przeznaczona jest na budowę 
chodników, odnowę nawierzchni w zakresie zadań realizowanych wspólnie z gminami 
(zadanie 25). 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz poprosiła o plan-zestawienie wytypowanych 
do realizacji remontów oraz określenie sposobu kwalifikowania i kolejności wykonywania 
remontów na drogach powiatowych w roku 2006. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zapytała, na jakie ulice zostanie wykonana 
dokumentacja techniczna. 
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska wyjaśniła, że dokumentacja dotyczy ulic 
Dworcowej i Odrzańskiej w Mieszkowicach. 
 
Radny Stanisław Szymoniak wyraził niepokój wobec budżetu oświaty na 2006 rok  
i niebezpieczeństwa jakie grozi placówce w Mieszkowicach. 
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Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz podzielił niepokój oraz wyraził opinie, iż trudności 
pojawią się w Mieszkowicach jeżeli będzie zbyt mała liczba dzieci.  
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zapytała, o zestawienie nieruchomości  
do sprzedaży przy Dworcowej 1 w Chojnie pustostany na II i III piętrze budynku oraz czy 
zaproponowano dzierżawcy (sąd, który zajmuje parter) możliwość wykupu zajmowanej 
powierzchni. 
 
Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński odpowiedział, że można podjąć próbę złożenia 
oferty na zakup w trybie bezprzetargowym. 
 
Radny Stanisław Szymoniak zapytał, czy budżet na 2006 rok zawiera PFOŚiGW. 
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska wyjaśniła, że w budżecie uchwalany jest tylko plan 
finansowy PFOŚiWG a podział środków na zadania przedstawione będą w odrębnym 
projekcie uchwały Rady Powiatu. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
(przy 4 za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 5/XXX). 
 
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska wyjaśniła, że zmiany w planie dochodów  
i wydatków dokonuje się w związku z porozumieniem z Gminą Widuchowa, zgodnie  
z którym Powiat Gryfiński otrzyma kwotę 27.000 zł (stanowiącą 50 % wartości kosztorysu 
robót) na współfinansowanie zadania „Przełożenie chodnika na ul. Grunwaldzkiej  
w m.Widuchowa”; w związku z dofinansowaniem w wysokości 183.869 zł robót 
budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w Domu Pomocy Społecznej  
w Nowym Czarnowie (powyższa kwota stanowi 50 % zabezpieczenie w projekcie 
współfinansowanym ze środków PFRON); z przeznaczeniem kwoty 65.894 zł z rezerwy 
budżetowej powiatu na zakup druków komunikacyjnych oraz tablic rejestracyjnych przez 
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie; z wnioskiem 
dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o zwiększenie planu 
finansowego jednostki w związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu opłat za pobyt  
i wyżywienie w kwocie 39.200 zł. 

 
 

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

 
5. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

  
 
Posiedzenie zakończono. 

 
Protokół sporządziła: 
Dominika Konopnicka 
 Przewodnicząca Komisji  
 
 Gabriela Kotowicz 


