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Protokół Nr XXVIII/2005 

z odbytej sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Gryfinie 
w dniu 27 października 2005r. 

 
XXVIII sesja nadzwyczajna Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 27 października 

2005 roku w sali obrad Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4  
i trwała od godz. 16.45 do godz. 17.15.  

Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie, Lidia Pięta  
i stwierdziła, że zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 17 radnych, 
co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi quorum do podejmowania 
prawomocnych decyzji. (obecnych 17 radnych – lista obecności – zał. nr 1)  
Ponadto w posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście (lista obecności gości – zał. nr 2). 
 

I. Sprawy regulaminowe 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu powitała Radnych i zaproszonych gości. Na protokolantów 
zaproponowała Panie A. Małyszko i D. Konopnicką. Propozycję Radni przyjęli jednogłośnie. 
Przewodnicząca Rady Powiatu przedstawiła porządek obrad, do którego nie zostały zgłoszone 
żadne poprawki. 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre zwracając się do Radnych Rady Powiatu w Gryfinie 
podziękowała im za to, że zechcieli oni w tak licznym składzie w ekstraordynaryjnym tempie 
zjawić się na dzisiejszej sesji Rady Powiatu w Gryfinie. Pani Starosta dodała, że dwa dni 
wcześniej Dyrektor SPZOZ - Szpitala w Gryfinie Jerzy  Gromowski zwrócił się z prośbą,  
do Rady Powiatu. Dostał on zawiadomienie, że 28 października będzie mógł podpisać  
z Wojewodą Zachodniopomorskim umowę w sprawie finansowej restrukturyzacji szpitala  
i możliwości udzielenia pożyczki i wypłaty z tytułu ustawy „203” pielęgniarkom. W związku 
z tym zaszła równolegle potrzeba posiadania upoważnień statutowych do złożenia swojej 
oferty do konkursu ofert, jaki Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił na dodatkowe zadania: 
opiekę paliatywną, poradnię kardiologiczną oraz opiekę długoterminową w Szpitalu 
Powiatowym w Gryfinie. W związku z powyższym wymienione dwie przyczyny powodują, 
że aby móc skutecznie przeprowadzić te zadania i pozyskać pieniądze na wypłatę „203”  
a jednocześnie móc zakontraktować nowe usługi i mieć nową ofertę usług w szpitalu Rada 
Powiatu musi zmienić statut. Starosta dodała, że ponieważ statut szpitala był wielokrotnie 
nowelizowany to został Radnym przedstawiony tekst jednolity tego statutu, aby nie gubić  
się w tych zmianach. W dniu dzisiejszym odbyło się również posiedzenie Rady Społecznej, 
która zaakceptowała wnioski dotyczące zmiany statutu i podjęła uchwałę w tej sprawie.  
 

II. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia nowego 
Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital 
Powiatowy w Gryfinie (druk nr 1/XXVIII). 

 
Radny Bolesław Paulski powiedział, że wszystkim zgromadzonym zależy  
na tym, aby szpital mógł zakontraktować umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Radny 
dodał, że jednak chciałby wyrazić swoje odmienne zdanie dla umieszczenia w strukturze 
szpitala Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, ponieważ takowy zakład funkcjonuje  
już w strukturach służby zdrowia. Radny dodał, że w związku z powyższym uważa on,  
że w tym zakresie Rada powinna przyjąć tylko to, co jest jedną z szans - aby Narodowy 
Fundusz zakontraktował miejsca - natomiast w przyszłości powinna wrócić do tematu 
funkcjonowania tych dwóch zakładów w symbiozie bądź jako jednego zakładu. Wówczas 
zdaniem Radnego  przyjdzie czas na analizę również ekonomiczną dla tego przedsięwzięcia  
i uda się to wtedy trochę inaczej zakontraktować. 
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Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz dodał, że analiza ekonomiczna powinna 
zdecydować o przyszłości Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. W związku z tym ewentualne 
procedury z tym związane powinny być podjęte w późniejszym czasie. 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre powiedziała, że Radny Paulski ma rację, co do tego,  
że temat ten jest do kolejnych rozważań, natomiast Gryfino ma szansę stać się zapleczem,  
jeśli chodzi o opiekę długoterminową dla dużej aglomeracji, jaką jest Szczecin. W chwili 
obecnej w kolejce do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gryfinie przy ul. Niepodległości 
czeka około 50 osób i szpital chciałby mieć kontrakt na poszerzenie swojej oferty, dzięki 
której mógłby przyjąć tych wszystkich ludzi w szybszym terminie. Zwiększenie oferty 
szpitala jest szansą na nowe miejsca pracy, dlatego że jest to wskazanie nowego źródła 
finansowania stąd też będą szukane wszystkie rozwiązania, aby zaspokoić oczekiwania 
mieszkańców a te ze względu na tak dużą kolejkę są bardzo duże.  
Radna Wanda Kmieciak powiedziała, że jej zdaniem, otrzymanie przez szpital zezwolenia  
na poszerzenie swojej oferty ze wskazaniem pewnej odpłatności za świadczone usługi  
poprawi jego sytuację ekonomiczną.  
Radna Gabriela Kotowicz powiedziała, że według niej z tytułu uchwały podejmowanej  
na dzisiejszej sesji powinien zostać skreślony wyraz - „nowego”  Statutu. 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre w związku z uwagą zgłoszoną przez Radną Gabrielę 
Kotowicz poprosiła o opinię w tej sprawie Radcę Prawnego Zygmunta Kandulskiego.  
Radca Prawny Zygmunt Kandulski odpowiedział, że wczoraj rozmawiał na temat tego 
zapisu z Koordynatorem ds. Zdrowia Jarosławem Witeńko i mówił, że zapis słowa „nowy” 
jest w tym wypadku zbędny, ale jednocześnie zapis ten nie stanowi problemu prawnego. 
Jednocześnie Pan Kandulski dodał, że osobiście optowałby za tym, aby wyraz „nowy” usunąć  
z tekstu uchwały. 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre poprosiła o autopoprawkę i  przychylenie  
się do wniosku Radnej Gabrieli Kotowicz.  
W związku z powyższym z tytułu uchwały jak i z § 1 w/w uchwały został wykreślony wyraz 
„nowy”. Projekt uchwały otrzymał brzmienie:  
 

Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia Statutu 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy  
w Gryfinie (druk nr 1/XXVIII). 

 
Salę obrad Rady Powiatu opuścił Radny Andrzej Szelążek. 
 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała nr XXVIII/360/2005 została przyjęta większością głosów. 
(15 za, 0 wstrzymało się, 1 przeciw). 
 

III. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  
 

IV. Zakończenie posiedzenia. 
 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Lidia Pięta zamknęła sesję. 
 
 
 
                                                Przewodnicząca Rady Powiatu 
                      Lidia Pięta 
 
Protokołowała:  
Agnieszka Małyszko 


