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PROTOKÓŁ NR 41/2005 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 13.12.2005 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji 
(lista obecności - zał. nr 1), a także Starosta Gryfiński Ewa De La Torre, Wicestarosta 
Gryfiński Józef Ruciński, Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz, Członek Zarządu Danuta 
Bus, Członek Zarządu Bronisław Sakowski, Sekretarz Powiatu Jerzy Herwart, Skarbnik 
Powiatu Lilianna Ochmańska. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Ziętek. Głównym punktem posiedzenia było 
zajęcie stanowiska przez radnych w sprawie projektów uchwał na XXX sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 41 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty. 
 
Protokół z 40 posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie. 
 
Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał 
Rady Powiatu. (druk nr 1/XXX) 
 

Komisja 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). 
 

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

 
2. 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 
(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
3. 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 
(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
4. 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 

(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie podpisania umowy współpracy 
pomiędzy Powiatem Gryfińskim, SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie a NZOZ 
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„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). 

 
Na posiedzenie przyszedł Zarząd Powiatu w Gryfinie, Skarbnik Powiatu, Sekretarz Powiatu. 
 
Radny Ryszard Dragan zapytał, czego dotyczą zmiany w ostatecznej wersji umowy. 
 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre odpowiedziała, iż wersja III jest ostateczna, 
zweryfikowana przez Mecenasa Kandulskiego w oparciu o wszystkie wcześniejsze uchwały 
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), umowy przedwstępnej, ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej, o gospodarce nieruchomościami. Na ostatnim posiedzeniu Zarząd Powiatu 
przyjął III wersję jako ostateczną. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Maciej Racinowski zapytał, opierając się  
na zapisie w paragrafie 2 pkt. 2 umowy, co podlegałoby ewentualnemu zbyciu mienia 
powiatu. 
 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre wyjaśniła, jeżeli coś jest przestarzałe, podlegało 
odpisom amortyzacyjnym, a także nie posiada paszportu technicznego, co było wadę znacznej 
części aparatury np. na OIOM, należy zważyć finansowo co jest opłacalne czy lepiej zbyć taki 
sprzęt i wraz z gwarancją otrzymać paszport na używanie go. W związku z tym, jeżeli na 
przykład w toku restrukturyzacji potrzeba byłaby zbycia takiego sprzętu to należy się 
stosować do uchwały Rady Powiatu. Wyjaśniła także, iż występują dwa źródła możliwości 
pokrywania wyniku ujemnego finansowania: środki, które może pozyskać szpital  
w dysponowaniu swoim mieniem, inne źródło to sprzedaż nieruchomości powiatu na rzecz 
częściowego pokrycia wyniku ujemnego (np. Przychodnia nr 2 w ramach kompensaty 
zobowiązań). Trzeba stworzyć na podstawie takiego porozumienia różne możliwości działań 
po to, aby redukcja ujemnego wyniku finansowego nastąpiła w sposób realny a nie wirtualny. 
Zarząd Powiatu starał się tak  zabezpieczyć prawa powiatu, że większość czynności, które 
mają być podejmowane na podstawie tejże umowy, ma być dokonana na podstawie 
odrębnych umów dotyczących już konkretnej czynności, konkretnego zachowania, dlatego 
większość paragrafów kończy się stwierdzeniami, że coś wymaga zawarcia odrębnej umowy, 
albo zostanie określone w odrębnej umowie albo projekty umów będą podlegać 
zaopiniowania przez właściwe organy powiatu.  
 
Radna Wanda Kmieciak zapytała, czy ta umowa będzie zawarta na dwadzieścia lat. 
 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre odpowiedziała, iż umowa zostanie zawarta na co 
najmniej dwadzieścia lat.  Szpital Powiatowy jest jednostką, która nie jest finansowana  
z pieniędzy budżetu powiatu a z pieniędzy ubezpieczonych przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Zatem ani Zarząd Powiatu ani Rada Powiatu nie zamierzają kierować tą jednostką. 
Co to jest te dwadzieścia lat: otóż w projektach unijnych, aby uzyskać dofinansowania 
inwestycji trzeba mieć zapewnione korzystanie z nieruchomości najmniej na 10 lat, czyli ktoś 
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kto chce być inwestorem musi mieć szansę na wprowadzenie długofalowej inwestycji w ten 
szpital tak, aby zwiększyć ofertę i spełnić wymogi standaryzacji. Stwarzając taki duży 
horyzont czasowy powodujemy, że wszystkie działania w/w mogą być spełnione. Firma 
poręczyła szpitalowi kredyt w banku i wystawiła weksle in blanco już w chwili obecnej. 
 
Radna Wanda Kmieciak zapytała, czy jedynie w czasie trwania procesu restrukturyzacji 
firma podda się kontroli powiatu.  
 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre odpowiedziała, że im szybciej skończy się 
restrukturyzacja tym lepiej, gdyż dzień zakończenia restrukturyzacji to dzień, gdzie szpital 
będzie świadczył nieodpłatne usługi i nie będzie miał długów, a powiat kłopotów. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Maciej Racinowski zapytał, jak długo może 
trwać proces restrukturyzacji. 
 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre odpowiedziała, iż jej zdaniem proces restrukturyzacji 
zakończy się w momencie spłaty długów, czyli zaspokojenia wszystkich wierzycieli.  
W programie restrukturyzacji zatwierdzonym przez Wojewodę zawarty był okres minimum 
dwóch lat, a poza tym jest jeszcze pięcioletni okres zobowiązujący do funkcjonowania 
SPZOZ Szpital Powiatowy w ramach dofinansowania windy i aparatury medycznej.   
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Ziętek zapytał, czy ta spółka jest 
zobligowana do inwestowania w okresie dwudziestu lat. 
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że jeżeli nie będą inwestować  
to zginą na rynku usług medycznych, a nawet mogą nie otrzymać kontraktu z NFZ. Aby 
utrzymać się na rynku trzeba świadczyć usługi wysokiej jakości na odpowiadającym 
standaryzacji sprzęcie.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Ziętek zapytał, jak to się stało, że tak niski 
kontrakt otrzymał szpital powiatowy. 
 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre powiedziała, że wszystkie szpitale powinny mieć 
równy dostęp do kontraktów, jeżeli spełniają wymogi, a wszyscy pacjenci w powiatach 
powinni mieć szansę na równy poziom finansowania usług medycznych. Po interwencji 
Zarządu Powiatu Pan dyrektor Makłowski powiedział, iż istnieje możliwość zweryfikowania 
kontraktu po pierwszym kwartale lub pierwszym półroczu jeżeli szpital wykona narzucone 
procedury. Wszystkim szpitalom zmniejszono jeżeli chodzi o chirurgię, ale przeciętnie od 
dwóch do piętnastu procent, natomiast szpitalowi zabrano 32 % i to jest najwięcej ze szpitali 
powiatowych w naszym województwie.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Maciej Racinowski zapytał, o zabezpieczenie 
powiatu. 
 
Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński poinformował, iż powiat jest zabezpieczony  
i zacytował art. 53 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i pkt.2 mówi iż zbycie, 
wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego SPZOZ może być dokonany przez zakład na 
zasadach określonych przez organ, który zakład utworzył. A to nawiązuje do podjętej przez 
Radę Powiatu uchwale w sprawie trybu i zasad postępowania samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Gryfiński pełni funkcje organu 
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założycielskiego przy zbyciu, wydzierżawieniu i wynajęciu majątku trwałego będącego 
majątkiem własnym zakładów (otrzymanym i zakupionym). 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Maciej Racinowski zapytał, w jaki sposób 
należy rozumieć zapis w paragrafie 4 pkt.11.  
 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre odpowiedziała, iż zapis w umowie koresponduje  
z art. 60 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, gdzie nakłada się na organ prowadzący 
obowiązek wskazania podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki likwidowanego zakładu, 
oraz określenie zakresu tych praw i zobowiązań. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
(przy 3 za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
 

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

 
Posiedzenie komisji opuściła Radna W. Kmieciak. 

 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2006 rok. (zał. nr 3) 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Maciej Racinowski zapytał, która kwota jest 
właściwa na stronie 8 w części objaśniającej do budżetu w wydatkach w zakresie Transportu i 
łączności na remonty dróg. 
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska odpowiedziała, iż w czerwonej części budżetu 
znajduje się wyszczególnienie na co ta kwota jest przeznaczona i 555 000 zł jest wydatkiem 
majątkowym stricte związanym z remontami dróg, natomiast dokumentacja techniczna nie 
jest wydatkiem majątkowym i wchodzi w skład kwoty 750 000 zł. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Maciej Racinowski zapytał, czy zmniejszenie 
kwoty dotacji dla DPS w Moryniu nastąpiło w związku ze zmniejszeniem ilości 
pensjonariuszy. 
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska odpowiedziała, iż z dniem 31.XII.2005 r. zgodnie 
z uchwałą Rady następuje likwidacja DPS w Moryniu i z dniem 1.I.2006 r. wszystkie 
zobowiązania placówki stają się zobowiązaniami powiatu. W związku z tym zostały 
wyliczone i od ogólnej kwoty dotacji 1 700 000 zł odjęte 200 000 zł na zobowiązania, w które 
wchodzą m.in. 13 wynagrodzenie dla pracowników DPS. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Maciej Racinowski zapytał, jak szpital zapatruje 
się na projekt sprzedaży dłuższej części litery L Przychodni. 
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska odpowiedziała, iż nieruchomość stanowi własność 
powiatu. 
 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, iż przetarg będzie ogłoszony i wygra 
go ten, kto złoży lepszą ofertę. 
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Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
(przy 2 za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
7. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
 
Posiedzenie zakończono. 
 
 
Po zamknięciu posiedzenia członkowie Komisji Rewizyjnej wzięli udział w obradach Rady 
Społecznej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w nawiązaniu do wniosku Komisji 
Rewizyjnej B.R.Z.0053-20/2005 w sprawie stanu finansowego Szpitala Powiatowego  
w Gryfinie. 

 
 
 
 

Protokół sporządziła:    
 
Dominika Konopnicka 
 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 
 Krzysztof Ziętek   

 
 


