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PROTOKÓŁ nr 39/2005 
posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 

z dnia 9 grudnia 2005 r. 
 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.00 i trwało, do godz. 11.30 W posiedzeniu wzięło 
udział 5 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), a Skarbnik Powiatu Lilianna 
Ochmańska. Posiedzenie otworzył i obrady prowadził Przewodniczący Komisji Bronisław 
Sakowski. 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. 
 
Radny Jan Podleśny powiedział, że w sprawozdaniu jest zapis mówiący o tym że  Zarząd 
przyjął do wiadomości pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
n/t propozycji Burmistrza Gminy Chojna w sprawie budowy sali gimnastycznej w Chojnie.  
W związku z powyższym Radny poprosił o szersze omówienie tematu. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że w gazecie chojeńskiej pojawił  
się wywiad z Panem Królem, który powiedział, w że przydałaby się w Chojnie sala 
gimnastyczna. Pan Burmistrz Chojny wyszedł z propozycją, aby ewentualnie Powiatowi 
Gryfińskiemu przekazać hangar z lotniska w Chojnie na wzór hangaru, jaki znajduje  
się w Mieszkowicach. W związku z powyższym Zarząd przyjął  do wiadomości tą informację 
natomiast Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki odpowiedział, że mimo 
chęci nie ma na razie możliwości finansowych na to, aby taka sala w Chojnie powstała. 
Radny Jan Podleśny zapytał, kiedy nastąpi rozpoczęcie procesu likwidacji SPZZOZ  
w Gryfinie. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że wstępny program likwidacji 
zakładu jest już w opracowaniu. 
Radna Alicja Warda powiedziała, że Zarząd zapoznał się z materiałami poglądowymi  
dot. przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do Fundacji na Rzecz Rozwoju i Ochrony Zdrowia  
w mieście i Gminie Gryfino. W związku z powyższym Radna poprosiła o rozwinięcie temat. 
Radna Danuta Bus odpowiedziała, że Fundacja ta została powołana na początku  
lat dziewięćdziesiątych. W związku ze zmieniającymi się przepisami założyciele tej Fundacji 
wymyślili, że łatwiejszym byłoby gdyby ktoś przejął od nich prowadzenie powyższej 
Fundacji niż jej zamknięcie. W związku z tym Zarząd zapoznał się z materiałami 
poglądowymi, ale uznał, że w przypadku potrzeby powołania takiej instytucji powoła ją sam 
w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 
 

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 
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publicznych, w tym eksploatacja, utrzymanie i zarządzanie niezbędnymi składnikami 
majątkowymi (druk nr 3/XXX).  

 
Radna Alicja Warda powiedziała,  że w zapisie umowy powiat oddaje firmie „Intermed” 
prowadzenie działalności na bazie szpitala i jeszcze do tego dokłada. W związku  
z powyższym Radna zapytała, dlaczego umowa jest trójstronna. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że szpital przekazuje cesją kontrakt  
na wykonywanie zadań z Narodowym Funduszem Zdrowia firmie „Intermed”. Interes Firmy 
polega na tym, aby na prowadzeniu tego zadania zarabiać. Interes szpitala, ale również 
pośrednio powiatu gryfińskiego polega na tym żeby „Intermed” zabezpieczał nie tylko usługi 
medyczne, ale również zobowiązania, które wynikają min. z restrukturyzacji szpitala.  
Radny Jan Podleśny powiedział, że przetarg na prowadzenie szpitala wygrała firma 
„Intermed”. Radny dodał, że skoro przetarg na prowadzenie szpitala wygrała firma 
„Intermed” to nie rozumie on w chwili obecnej trójstronnego porozumienia. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że był przeprowadzony przetarg,  
ale na restrukturyzację Szpitala Powiatowego w Gryfinie. 
Radny Jan Podleśny powiedział, że szukano dyrektora szpitala i wybrano firmę „Intermed”. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że nie było tak że szukano dyrektora 
szpitala tylko szukano pomysłu na restrukturyzację szpitala.  
Radny Jan Podleśny powiedział, że zakładał on, że w momencie, kiedy przetarg wygra firma 
„Intermed” to ciężar prowadzenia Szpitala  w Gryfinie spadnie  z powiatu.  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że Radny J. Podleśny ma rację 
natomiast żeby firma „Intermed” mogła prowadzić tę działalność musi mieć umocowanie 
prawne. Dotychczas było tak, że  firma „Intermed” posiadała umowę przedwstępną,  
ale domagała się, aby zawrzeć porozumienie ostateczne, które umocowałoby ją nie tylko 
prawnie, ale również układałoby wzajemne relacje. To porozumienie ma ostatecznie 
wyjaśnić, jaką funkcję będzie pełniła firma „Intermed”. 
Skarbnik Powiatu Gryfińskiego Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że umowa jest 
trójstronna, ponieważ SPZOZ ma osobowość prawną. Z drugiej strony powiat jest organem 
założycielskim i jako powiat podejmował szereg uchwał założycielskich, na podstawie 
których funkcjonuje firma „Intermed” i na podstawie których prowadzona jest 
restrukturyzacja. Została przyjęta uchwała Rady Powiatu, która wskazywała firmę „Intermed” 
do prowadzenia restrukturyzacji. Umowa stanowcza, o której jest mowa miała być podpisana 
w ciągu 14 dni od podpisania umowy przedwstępnej. Zatwierdzając projekt restrukturyzacji 
Rada Powiatu wskazała firmie „Intermed” określone reguły przeprowadzenia  
tej restrukturyzacji. Zapisy w tej umowie mówią min. o tym, co jest w chwili obecnej 
najważniejsze, czyli o spłacie zobowiązań wynikających z ustawy „203”. Ustawa „203”  
ma najistotniejszy wpływ na ujemny wynik finansowy SPZOZ bo na to została utworzona 
rezerwa. Na spłatę zobowiązań z tytułu ustawy „203” Skarb Państwa daje pieniądze w postaci 
pożyczki, ale jest to tylko połowa sukcesu, ponieważ z tym wiążą się również zobowiązania 
publiczno-prawne związane ZUS-em i na nie trzeba było poszukać dodatkowych środków.  
W związku z tym w projekcie restrukturyzacyjnym jest wskazane, że powiat w jakiś sposób 
wspomoże szpital. Rada Powiatu przekazała szpitalowi cały majątek ruchomy i nieruchomy, 
który  jest jego własnością w związku z tym postanowienia umowy regulują reguły, które  
dot. sposobu postępowania firmy „Intermed” wobec szpitala. To, że Zarząd w jakiś sposób 
zabezpiecza się opiniując projekt umowy między szpitalem a firmą „Intermed” ma na celu, 
aby nie „spuścić z oka” tego ważnego tematu. Ma to charakter opinii, aby Zarząd Powiatu 
wiedział, w którą stronę to zmierza. Wracając jednak do pytania Radnej A. Wardy  
dot. zapisanego w umowie wynagrodzenia dla firmy „Intermed” to jest tak, że jeśli ktoś 
prowadzi działalność gospodarczą związaną ze świadczeniem usług medycznych to chce  



 3

za to dostać pieniądze. To nie ma nic wspólnego z podpisaniem umów, jeśli chodzi  
o przejęcie kontraktu, bo to jest zupełnie inna materia. Najistotniejszym w tej umowie jest 
fakt, że ma ona charakter generalny. Pani Skarbnik dodała, że „Intermed” chcąc wykazać 
dobrą wolę i pokazać, że jest bardzo zainteresowany współpracą i w konsekwencji  
w przyszłości  pełnym prowadzeniem szpitala poręczył część zobowiązań publiczno-
prawnych i pielęgniarki otrzymały wynagrodzenie z ustawy „203”.  
Radna Alicja Warda zapytała czy to znaczy, że spółka „Intermed” zapłaciła pielęgniarkom 
pieniądze z tytułu ustawy „203”. 
Skarbnik Powiatu Gryfińskiego Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że nie. Pieniądze 
zapłacił SPZOZ. 
Radna Alicja Warda zapytała czy tzn., że pieniądze dla SPZOZ zostały przekazane przez 
spółkę „Intermed”.  
Skarbnik Powiatu Gryfińskiego Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że nie. 
Radna Alicja Warda zapytała, dlaczego w takim razie jest taka „chwała” dla spółki.  
Skarbnik Powiatu Gryfińskiego Lilianna Ochmańska odpowiedziała, 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. Dyrektorem szpitala jest 
przedstawiciel firmy „Intermed”, dlatego Zarząd zastrzegł sobie wgląd w umowy, jakie będą 
zawierane pomiędzy szpitalem, który ma osobowość prawną a firmą „Intermed”. Umowa  
ta generalnie zmierza w kierunku partnerstwa publiczno-prywatnego, ponieważ ustawa  
o partnerstwie publiczno-prywatnym już funkcjonuje. Również w powyższej umowie powiat 
chce, aby firma „Intermed” tak prowadziła interesy, aby spłacić dotychczasowy wynik 
ujemny finansowy, który wynikał z ustawy „203”, ale również aby szpital w przyszłości nie 
generował długów. Zapisy w umowie mówią, że to firma „Intermed” będzie partycypowała  
w kosztach pokrywania ujemnego wyniku finansowego szpitala. 
Radna Alicja Warda zapytała czy można to rozumieć w ten sposób, że szpital docelowo 
będzie zlikwidowany i będzie funkcjonowała spółka „Intermed”. 
Skarbnik Powiatu Gryfińskiego Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że jeżeli taka będzie 
wola Rady Powiatu to tak. 
Radna Alicja Warda powiedziała, że jeżeli Radzie Powiatu zależałoby na tym, aby utrzymać 
szpital jako publiczny to w tym momencie zdaniem A. Wardy nie ma sensu dokonywać cesji 
umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Szpital realizuje swoje umowy a „Intermed” jest 
organem doradczym i zarządzającym. 
Skarbnik Powiatu Gryfińskiego Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że można się tak 
zachować, ale wtedy nie będzie żadnej gwarancji na to, że sprawy szpitala będą prowadzone, 
w taki sposób że nie będzie on przynosił strat. „Intermed” po przeprowadzeniu procesu 
restrukturyzacji, czyli po doprowadzeniu szpitala do stanu „używalności” może przestać 
pełnić jakąkolwiek rolę.  
Radny Jan Podleśny powiedział, że „Intermed” poręczał wekslami pożyczkę na spłatę 
zobowiązań wynikających z ustawy „203”. W związku z powyższym Radny zapytał,  
kto będzie spłacał te pieniądze. 
Skarbnik Powiatu Gryfińskiego Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że Szpital 
Powiatowy w Gryfinie. 
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Radny Jan Podleśny dodał, że w takim razie „Intermed” będzie wspierał dyrektora SP ZOZ 
– Szpital Powiatowy w Gryfinie. Zdaniem J. Podleśnego, jeśli na stanowisku dyrektora 
szpitala jest osoba z firmy „Intermed” to, po co ma być wspierany. Dyrektor powinien  
tak zarządzać szpitalem żeby ten szpital funkcjonował. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że dyrektor został wybrany  
na to stanowisko z „Intermedu” doraźnie.  
Radna Alicja Warda powiedziała, że rozumie to w ten sam sposób jak Radny J. Podleśny -  
że skoro został ogłoszony przetarg na prowadzenie szpitala i wygrała go firma  
to ona przejmuje obowiązki i tym szpitalem zarządza. 
Skarbnik Powiatu Gryfińskiego Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że powiat ogłosił 
konkurs na przeprowadzenie restrukturyzacji szpitala. Do konkursu stanęły trzy podmioty. 
Dwa podmioty prawne „Intermed” i spółka Know-How i osoba prywatna Pan Blachowski.  
W drodze demokratycznej została wybrana firma „Intermed” która miała wskazać dyrektora 
szpitala. W związku z tym umocowanie sprawy restrukturyzacji prowadzi osoba prawna 
„Intermed”, która wskazała swojego przedstawiciela w osobie dyrektora szpitala. 
Radny Jan Podleśny powiedział, że z tego, co mówi Pani Skarbnik wynika, że powiat nie 
szukał dyrektora placówki tylko firmy na restrukturyzację szpitala. 
Radna Alicja Warda powiedziała, że restrukturyzacja jest najważniejsza i zapytała,  
w którym momencie będzie wiadomo, że ten proces dokonał się w pełni. 
Skarbnik Powiatu Gryfińskiego Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że on wynika  
z uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjętego programu restrukturyzacji. W tym programie 
nie ma ostatecznego terminu zakończenia tego procesu, ale są zdarzenia, które będą  
go zamykały. Jednym z tych elementów jest wypłacenie ustawy „203”. W umowie generalnej, 
która jest zawierana po czasie, dlatego że powinna ona zostać zawarta w sierpniu jest 
zapisany termin zakończenia procesu restrukturyzacji do końca 2006 roku. Kolejnym 
elementem restrukturyzacji jest uregulowanie zobowiązań cywilno-prawnych, które również 
podlegały restrukturyzacji jak również świadczenie usług medycznych przez szpital.  
Radna Danuta Bus dodała, że w procesie restrukturyzacji szpitala należy wyróżnić dwa 
elementy. Jednym z elementów jest restrukturyzacja szpitala natomiast drugim jest 
restrukturyzacja zadłużenia szpitala. Jednym z elementów restrukturyzacji zadłużenia szpitala 
są zobowiązania wynikające z ustawy „203” na które został zaciągnięty kredyt, który należy 
w okresie dwóch lat spłacić. Jeżeli przez ten okres czasu kredyt będzie w terminie 
sukcesywnie spłacany to 50% jego wartości zostanie umorzone. Natomiast żeby 
restrukturyzacja w ogóle mogła się ziścić to muszą zostać podpisane ugody z wierzycielami.  
 Radna Alicja Warda zapytała, co będzie, kiedy proces restrukturyzacji szpitala zostanie 
zakończony i czy to znaczy, że wtedy zakończy się wgląd powiatu w prace firmy „Intermed” 
na terenie szpitala. 
Skarbnik Powiatu Gryfińskiego Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że na dzień 
dzisiejszym najważniejszym celem jest przeprowadzenie restrukturyzacji i poszukanie 
własnego pomysły na „życie”. W związku z tym, że zostały uchwałą Rady Powiatu 
wyznaczone cele  restrukturyzacji i jej przebieg to ten „kij ma dwa końce”. „Intermed” jest 
żywo zainteresowany tym, aby ten proces restrukturyzacji zakończyć jak najszybciej. Jeśli 
firma „Intermed” dała gwarancje do pożyczki to nie po to, aby szpital funkcjonowała w takiej 
formie jak obecnie i generował długi. Stąd są między firmą a szpitalem umowy min. przejęcia 
cesją kontraktu z NFZ jak również zapisy umowy sposobu użytkowania przez „Intermed” 
sprzętu znajdującego się w szpitalu. Ostateczna wersja zdarzeń będzie taka: podjęcie uchwały 
Rady Powiatu o zleceniu zadania firmie „Intermed” zabezpieczenia opieki medycznej  
w zakresie lecznictwa stacjonarnego.  
Radny Jan Podleśny odczytał § 3 ust. 1 umowy i zapytał, dlaczego projekty umów będą 
podlegały zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu a nie przez Radę Szpitala czy Radę Powiatu. 



 5

Skarbnik Powiatu Gryfińskiego Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że zgodnie  
z obowiązującymi przepisami Rada Społeczna Szpitala nie ma żadnej mocy sprawczej.  
 Radny Jan Podleśny dodał, że w takim razie mógłby być zapis mówiący o tym, że projekty 
umów będą podlegały zaopiniowaniu przez Radę Powiatu. 
Skarbnik Powiatu Gryfińskiego Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że tak, ponieważ  
w tym wypadku nie ma żadnych przeszkód prawnych. 
 

Radny Jan Podleśny złożył wniosek, aby w § 3 ust.1 umowy trójstronnej w ostatnim 
zdaniu zmienić zapis „…przez Zarząd Powiatu” na „…przez Radę Powiatu.  
W związku z powyższym § 3 ust. 1 umowy otrzymał brzmienie:  
SPZOZ Szpital Powiatowy, realizując program restrukturyzacji, dokona na rzecz 
INTERMED cesji dotychczasowych umów na realizację świadczeń zdrowotnych 
zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia umożliwiając dalszą realizację 
kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia przez INTERMED. Projekty umów będą 
podlegać zaopiniowaniu przez Radę Powiatu.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie wniosek zgłoszony przez Radnego Jana Podleśnego 
 
Radny Jan Podleśny powiedział, że wybiega trochę w czasie i odczytał § 3 ust. 3 powyższej 
umowy, w której jest zapis mówiący o tym, że „Intermed” wydzierżawi szpital na okres, co 
najmniej 20 lat. W związku z powyższym Radny zapytał, co będzie, jeżeli po 20 latach 
skończy się umowa a Intermed” przez ten okres czasu „wyssie szpital jak cytrynkę”  
i podziękuje za współpracę. 
Radna Alicja Warda dodała, że nie wiadomo przecież czy prywatna firma nie zachowa się 
jak pijawka i będzie chciała zarządzać szpitalem tylko do momentu, kiedy będzie jej się  
to opłacało. Radna zapytała również, w jaki sposób firma „Intermed” stanie się 
odpowiedzialna za długi szpitala. 
Skarbnik Powiatu Gryfińskiego Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że jednym  
z elementów jest poręczenie pożyczki. Jest również kodeks cywilny, który reguluje sprawy 
przejęcia długów pomiędzy szpitalem a firmą „Intermed”, dlatego że powiat nie jest  
w sprawie stroną. Umowa jest tak skonstruowana, aby wyraźnie pokazać tę odrębność  
SP ZOZ- Szpitala Powiatowego w Gryfinie który ma osobowość prawną od interesów 
Powiatu Gryfińskiego. Zobowiązania powiatu dot. tylko zakresu spraw, które wynikają  
z ustawy o finansowaniu świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych. Powiat zajmuje  
się profilaktyką zdrowotną natomiast wszystko to, co dot. świadczenia usług medycznych  
to jest po stronie dwóch osób prawnych tj. szpitala i firmy „Intermed”. Skarbnik dodała,  
że jeśli chodzi o wydzierżawienie szpitala na okres 20 lat to można to argumentować w taki 
sposób jak powyżej Radni tylko zdaniem L. Ochmańskiej z drugiej strony, jeśli jest to firma, 
która działa celem osiągnięcia zysku to, jakie może być inne rozwiązanie na  
jej funkcjonowanie. Firma „Intermed” będzie posługiwała się przez 20 lat sprzętem 
medycznym oraz budynkiem. Sprzęt po 20 latach wysłuży się tak samo jak obecny nowy 
aparat rentgenowski, dlatego trudno mówić tutaj, że „Intermed” go zniszczy. 
Radna Alicja Warda zapytała czy w przypadku zerwania umowy przez którąś ze stron 
automatycznie wygaśnie umowa dzierżawy. 
Skarbnik Powiatu Gryfińskiego Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że w umowie jest 
zapis mówiący o tym, że w takim przypadku wygasną wszystkie umowy a nie tylko  
te zawarte pomiędzy Powiatem a „Intermed”.  
Radny Jan Podleśny powiedział, że należy iść jak najszybciej w tym kierunku żeby 
„Intermed” przejął wszystko. 
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Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że dzisiaj powiat idzie w takim kierunku 
w jakim idzie natomiast jak to będzie wyglądało chociażby za 3 lata to tego nikt nie wie.  

 
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). 
 

Radny Jan Podleśny powiedział, że Domy Pomocy Społecznej składały wnioski o środki 
unijne na restrukturyzację. W związku z tym Radny zapytał czy mają one zabezpieczone  
w budżecie środki na wkład własny. 
Skarbnik Powiatu Gryfińskiego Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że nie. Jeśli chodzi  
o projekty unijne to zabezpieczenia środków w budżecie na ich realizację nie ma.  
W listopadzie b.r. DPS w Nowym Czarnowie składał wniosek o środki z PFRON-u na kwotę 
360 000 złotych. W związku z tym w materiałach na najbliższą sesję będzie uchwała 
zmieniająca budżet, ponieważ projekt ten, jeżeli zostałby rozpoczęty w tym roku  
to należałoby zabezpieczyć dla niego środki.  
Radny Jan Podleśny zapytał jak wygląda koszt realny utrzymania jednego mieszkańca  
w DPS w Nowym Czarnowie w stosunku do przyznanych środków. 
Skarbnik Powiatu Gryfińskiego Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że nie potrafi  
w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie. W materiałach jednak widać, że budżet tego Domu 
na 2006 rok nie odbiega od budżetu 2005 roku. Największym mankamentem tego Domu jest 
to, że znajdują się w nim dzieci, których pobyt finansowany jest tylko z budżetu państwa  
a tych środków jest za mało. Domy Pomocy Społecznej, w których znajdują się starsze osoby 
mające źródła dochodów w postaci rent i emerytur dochody mają większe. 
Radny Jan Podleśny zapytał czy powiat ma wpływ na to, aby środki ewentualnie przesunąć 
z jednego Domu Pomocy Społecznej na drugi. 
Skarbnik Powiatu Gryfińskiego Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że w rozporządzeniu 
ministra, które określa wydatki na jednego mieszkańca DPS jest zapis mówiący o tym,  
że można dać większe pieniądze na mieszkańca danego Domu, jeśli jest on dzieckiem.  
W związku z tym z ogólnej puli pieniędzy od Wojewody zwiększa się wydatki na jednego 
mieszkańca DPS, w którym są dzieci jednak nie są to takie pieniądze, które by zaspakajały 
wydatki tego DPS. 
Radna Danuta Bus zapytała, jakie kwoty zobowiązań w DPS z tego roku przechodzą  
na przyszły rok. 
Skarbnik Powiatu Gryfińskiego Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że w tej chwili nie 
jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Skarbnik dodała, że aby DPS w Nowym Czrnowie 
nie klepał biedy to potrzebna byłaby kwota około 1 000 000 złotych.  
Przewodniczący Bronisław Sakowski dodał, że rozmawiał z dyrektorem DPS w Dębcach  
i tam sytuacja finansowa też przedstawia się nienajlepiej. 
Skarbnik Powiatu Gryfińskiego Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że dla DPS trzeba 
będzie szukać rozwiązań na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego. 
Radny Jan Podleśny powiedział, że była podejmowana uchwała Rady Powiatu w sprawie 
sprzedaży budynku przychodni na „Górnym Tarasie” a pieniądze z niej uzyskane miały 
zostać przekazane na restrukturyzację szpitala.  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że była wpisana w projekcie 
restrukturyzacji szpitala kwota 800 000 złotych ale dot. ona sprzedaży przychodni na 
„Dolnym Tarasie”. 
Radny Jan Podleśny zapytał czy w takim razie pieniądze zostaną przekazane dopiero wtedy, 
kiedy przychodnia zostanie sprzedana. 
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Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że trudno w tej chwili odpowiedzieć, 
w jakim kierunku pójdzie proces restrukturyzacji. W chwili obecnej mówi się o spłacie 
zobowiązań poprzez dzierżawę pomieszczeń. Na pewno „Intermed” będzie prowadził 
działalność gospodarczą i będzie uzyskiwał dochody poprzez dzierżawę pomieszczeń,  
bo przecież skądś te środki na spłatę zobowiązań musi mieć. 
Radna Danuta Bus dodała, że pieniądze ze sprzedaży przychodni są rozpisane w budżecie 
po stronie wydatków, ale nie są zapisane jako wsparcie dla szpitala. Szpital dostanie 60 000 
złotych wsparcia na opiekę zdrowotną. 
Radny Jan Podleśny zapytał, co będzie z karą w kwocie 800 000 złotych za wycięcie drzew. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że w chwili obecnej nie ma jeszcze 
ostatecznego rozstrzygnięcia tej sprawy. Kwota 300 000 zł znajdująca się w wydatkach PZD 
na rok 2006 w rubryce - pozostałe wydatki rzeczowe. Jest to rezerwa przeznaczona  
na ewentualną spłatę części kary w wyniku negatywnego dla powiatu rozstrzygnięcia  
tej sprawy. Te pieniądze, jeżeli zostaną zapłacone to uszczuplą budżet PZD. Nie mogą być 
one jednak wydane przez Gminę Chojna np. na drogi, ponieważ są to pieniądze celowe  
w związku, z czym muszą zostać przekazane na ochronę środowiska.  
Radna Alicja Warda zapytała czy PZD przygotowany jest do „akcji zima”, ponieważ 
nastąpiły pierwsze przymrozki a drogi powiatowe niestety nie były zabezpieczone i doszło  
do wypadków. Radna zapytała również czy w związku z ewentualnym uszczupleniem 
budżetu PZD będzie miał pieniądze na bieżące potrzeby. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że jeśli chodzi o zabezpieczenie  
i utrzymanie dróg powiatowych to w dniu dzisiejszym otrzymał dokumenty, które w znaczny 
sposób określają sposób wykonywania tych zabezpieczeń. (kserokopia powyższych 
dokumentów została przekazana Radnej Alicji Wardzie). Natomiast na odśnieżanie dróg jest 
przeprowadzany przetarg. Firma, która wygra dany przetarg otrzymuje drogi do utrzymania  
w zależności od dyspozycji PZD. Jest prowadzony monitoring przez kierowników 
poszczególnych obwodów i oni decydują, w jaki sposób wydawać polecenia, aby te drogi 
zostały odśnieżone, jeśli spełniają parametry dla powiatowych dróg. Natomiast, jeśli chodzi  
o pieniądze na zabezpieczenie to niewątpliwie w PZD będzie ich za mało. 
Radny Jan Podleśny powiedział, że w projekcie metryczki subwencji oświatowej na 2006 
dla Powiatu Gryfińskiego w zadaniach pozaszkolnych powiatowych wymienione zostały 
tylko Poradnie w Gminie i w Chojnie. Radny dodał, że w tym miejscu powinien zostać 
wymieniony również Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, ponieważ pieniądze przychodzą  
na każde dziecko w powiecie.  

Komisja przyjęła jednogłośnie 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. 
 

Ad. 5. 
Zapoznanie się z dodatkowymi materiałami dot. byłej Dyrektor Domu Dziecka  
w Binowie – Pani Bożeny Małeckiej. 
 
Radny Jan Podleśny zapytał, co oznacza pojęcie, jakim posłużył się Radca Prawny Zygmunt 
Kandulski tj. „...pracodawca mógł podnieść wynagrodzenie Pani Bożenie Małeckiej, ale nie 
miał takiego prawnego obowiązku (nie musiał)...” odpowiadając na wniosek skierowany  
do niego przez Komisję Spraw Społecznych na poprzednim posiedzeniu. (zał. nr 3). 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że to wynika z ustawy  
o wynagrodzeniach pracowników samorządowych. Odnosząc się do wynagrodzeń 
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nauczycielskich dodał, że w ciągu roku nauczyciel musi obligatoryjnie dostać zwiększone 
wynagrodzenie natomiast, jeśli chodzi o pracowników samorządowych to pracodawca może 
dać podwyżkę, ale nie musi.  
 
Ad. 6. 
Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Radny Jan Podleśny zwrócił się do Przewodniczącego B. Sakowskiego, aby na posiedzeniu 
Komisji w nowym roku zająć się omówieniem sytuacji szkół ponadgimnazjalnych w powiecie 
gryfińskim. 
 
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
 
        Przewodniczący Komisji 

               Bronisław Sakowski 

 
Protokół sporządziła: 
Agnieszka Małyszko 
 
 

 


