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Protokół nr 106/II/2005 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 20 maja 2005 r. w godzinach od 1100 do 1300 odbyło się 
posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie. Posiedzenie odbyło się w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4. 
 

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE  
1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzyła i prowadziła – Przewodnicząca Zarządu – 

Ewa De La Torre. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni 
goście. Nieobecni- usprawiedliwieni – Wicestarosta – Józef Ruciński oraz Etatowy 
Członek Zarządu –  Adam Nycz (lista obecności – zał. nr 1).  

2. Zaproponowany porządek został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- zał. nr 2). 
 

II. PION STAROSTY. 

2. Omówienie sytuacji w SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w związku 
z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami na temat rzekomej 
jego likwidacji. 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre poinformowała, że po rozmowie 
z Przewodniczącą Rady Powiatu Lidią Piętą podjęto kroki w celu zwołania 
nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu. Sformułowano komunikat, który został po 
południu dnia 19.05.2005 r.  wysłany do wszystkich mediów, a rano 20.05.2005 
r. do: urzędów miast i gmin powiatu gryfińskiego, do dyrekcji szpitala 
powiatowego, związku zawodowego pielęgniarek i położnych, samorządu 
lekarskiego oraz został rozwieszony na słupach i tablicach ogłoszeń (treść 
komunikatu – zał. nr 3). 
Przewodnicząca Zarządu powiedziała, że zwołanie nadzwyczajnej sesji jest 
związane z sytuacją, jaka powstała w Szpitalu Powiatowym.  
W dniu 18.05.2005 r. ok. 13.00 spotkała się w Starostwie Powiatowym z 
dyrektorem Szpitala – panią Barbarą Turkiewicz, która zrelacjonowała jej 
przebieg rozmowy z dyrekcją Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) – Oddział 
w Szczecinie. Rozmowa w NFZ dotyczyła możliwości renegocjacji w kierunku 
kontraktowania nowych usług medycznych dla Szpitala Powiatowego.  
Z rozmów wynikało, że NFZ nie widzi przeszkód, aby w Szpitalu Powiatowym 
w Gryfinie zorganizować np. 40 – łóżkowy oddział opieki długoterminowej, 
oddział chirurgiczny tzw. „jednego dnia”, oddział internistyczny, rozszerzyć 
usługi diagnostyczne. Co do pozostawienia pozostałych oddziałów istniejących 
w szpitalu, należałoby to jeszcze szczegółowo przeanalizować z punktu 
widzenia potrzeb i kosztów.  
Dyrektor szpitala jednoznacznie stwierdziła, że nie widzi już możliwości 
restrukturyzacji szpitala, gdyż się na tym nie zna. Pani Dyrektor Turkiewicz 
poinformowała również Starostę, że w tej sytuacji zamierza złożyć rezygnację z 
pracy od 1 czerwca 2005 r. Dodała, że o zamiarze tym już przed wizytą u 
Starosty poinformowała część załogi szpitala, zaś niektórzy ordynatorzy oraz 
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lekarze również złożyli na jej ręce wypowiedzenia kontraktów. Są to pani 
ordynator oddziału internistycznego – pani Beata Gawdis Wojnarska, ordynator 
OIOM – pani Ilona Mędzin oraz ordynator oddziału ginekologiczno – 
położniczego – pani Maria Skowrońska – Tunia.   
Na pytanie Przewodniczącej Zarządu czy na każdym z tych oddziałów są 
zastępcy, którzy mogą zorganizować pracę i kierować oddziałem do czasu 
powołania nowych ordynatorów – dyrektor B. Trukiewicz zapewniła, że są. 
Przewodnicząca Zarządu przyjęła do wiadomości ustną informację na temat 
zamiaru złożenia rezygnacji przez Panią dyrektor i poinformowała, że przedłoży 
ją Zarządowi, gdy zostanie ona przedłożona w formie pisemnej. Pani dyrektor 
stwierdził, że jeszcze tego samego dnia taką rezygnację złoży w kancelarii 
ogólnej Starostwa. Następnego dnia 19.05.2005 r. Przewodnicząca Zarządu  
w korespondencji otrzymała w/w rezygnację z data wpływu 18.05.2005 r. 
W dniu 19.05.2005 r. ok.. godz. 15.00-16.00 na słupach ogłoszeniowych oraz w 
miejscach przeznaczonych na nekrologi pojawiły się odręczne anonimowe 
informacje następującej treści: „Radni Powiatu zamykają szpital!!! Od 1 
czerwca dom starców”.  
Członek Zarządu Danuta Bus zabierając głos stwierdziła, że jej zdaniem to co 
się stało i nadal dzieje w sprawie szpitala – to najtrudniejsza sprawa obecnej 
kadencji. Dodała, że poczuła się niezręcznie gdyż o całej sprawie dowiedziała 
się 19.05.2005 r. z tzw. „ulicy”. Członek Zarządu pani Danuta Bus stwierdziła, 
że w sytuacji, gdy istnieje zagrożenie poprawnego funkcjonowania szpitala 
powinien być zwołany w trybie natychmiastowym Zarząd Powiatu. 
Poinformowała też, że w czasie, gdy owe informacje były już rozwieszone na 
tablicach, próbowała skontaktować się z Przewodniczącą Zarządu, a następnie z 
Przewodniczącą Rady Powiatu – Lidią Piętą.  
W rozmowie z Przewodniczącą Rady Powiatu poinformowała ją o sytuacji, jaka 
zaistniała w szpitalu powiatowym oraz o nastrojach, jakie w związku z tym 
panują w Gryfinie. Następnie poprosiła Przewodniczącą Rady Powiatu o 
skontaktowanie się z Sekretarzem Powiatu – Jerzym Herwartem w sprawie 
ustalenia prawnych możliwości zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu na 
temat sytuacji w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie.  
Powiedziała również, że z różnych źródeł wie, iż sytuacja w szpitalu jest bardzo 
napięta. Poinformowała także, że przeprowadziła rozmowę z radnym 
opozycyjnym – panem Maciejem Racinowskim. Radny zapewnił, że Zarząd 
Powiatu może liczyć na poparcie radnych opozycyjnych w kwestii rozwiązania 
sytuacji w szpitalu. W rozmowie z Panią Danutą Bus radny podkreślił, że 
powinniśmy wszyscy wydyskutować rozwiązanie problemu związanego 
poprawą sytuacji finansowej w szpitalu. Nie powinno być to doraźne 
rozwiązanie problemu, ale przyszłościowe. 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre stwierdziła, że 19.05.2005 r. był 
duży natłok pracy powiązany z nieobecnością dwóch zastępców Starosty. 
Powiedziała, że informacja o tym, iż są rozwieszane „nekrologi” dotarła do niej 
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po godzinie 16.00 – 19.05.2005 r. Po rozmowie z Sekretarzem Powiatu i 
Przewodniczącą Rady Powiatu oraz Członkiem Zarządu Danuta Bus ustalono, 
że zostanie zwołana na dzień 20.05.2005 r. nadzwyczajna sesja Rady Powiatu. 
Jeszcze 19.05.2005 r. został sformułowany komunikat, który przesłany tego 
samego dnia był do wszystkich mediów. Podkreśliła, że bardzo ją cieszy fakt, iż 
wszyscy członkowie Zarządu Powiatu podjęli różne działania w tej sprawie, 
Zarząd jest, bowiem ciałem kolegialnym. Przewodnicząca Zarządu zaznaczył, że 
pierwotnie zaplanowano Zarząd Powiatu m.in. w/s sytuacji szpitala na 
24.05.2005 r. (godz. 11.00), bowiem tego samego dnia o godz. 16.00 miało 
odbyć się posiedzenie Rady Społecznej SPZOZ Szpitala Powiatowego, które 
zaplanowano na posiedzeniu Rady Społecznej SPZOZ Szpitala Powiatowego 
dn. 17.05.2005 r. przy udziale wszystkich członków Komisji Rady Powiatu. 
Członek Zarządu Danuta Bus zadała pytanie, w jaki sposób rozwiązać 
technicznie organizację sesji w taki sposób, aby radni mogli się zapoznać 
wcześniej z projektem stanowiska, który tutaj przygotujemy. 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre zaproponowała, aby poprosić 
radnych o przybycie o godzinę wcześniej przed planowaną na 15.30 sesję.  
Członek Zarządu Danuta Bus spytała, czy są jakieś pomysły na rozlicznie się 
z pracy i kto ewentualnie mógłby pełnić p.o. dyrektora szpitala w razie 
nieobecności pani dyrektor w okresie trwania wypowiedzenia umowy o pracę. 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że jedną  
z propozycji było wyszukanie i porozmawianie z osobą z personelu 
medycznego. Druga propozycja jest taka, że p.o. dyrektora szpitala do czasu 
ogłoszenia i rozstrzygnięcia konkursu, mógłby zostać Koordynator Ochrony 
Zdrowia – Pana Jarosław Witeńko. Posiada on określone kwalifikacje potrzebne 
do kierowania takiej placówki na taki okres czasu. 
 

W tym momencie Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre odbyła rozmowę 
telefoniczną z dyrektorem Narodowego Funduszu Zdrowia – oddział w 
Szczecinie – panem Markiem Makowskim. 
 

Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre poinformowała, że dyrektor 
Makowski zapewnił, iż w szpitalu w Gryfinie mogą powstać następujące 
oddziały: 
- chirurgia tzw. „jednego dnia” wraz z łóżkiem intensywnego nadzoru, 
- 40 łóżkowy oddział opieki długoterminowej, 
- profesjonalna izba przyjęć, 
- zamiast oddziału ginekologiczno – położniczego rozważyć posiadanie 

dyżurnej położnej, 
Dzięki takim rozwiązaniom mogą spaść koszty funkcjonowania szpitala. 
 

Zarząd po dyskusji wspólnie opracował i przyjął projekt stanowiska 
Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie dalszego funkcjonowania 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy 
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w Gryfinie. Projekt stanowiska zostanie przedstawiony radnym na sesji 
nadzwyczajnej, która odbędzie się 20 maja 2005 r. o godz. 15.30. 
 
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
  

Protokolant Marcin Wegner __________________________    
 

       Przewodniczący Zarządu- Ewa De La Torre   ___________________ 

              Członek Zarządu            - Józef Ruciński       ____________________ 

              Członek Zarządu            - Adam Nycz           ____________________ 

               Członek Zarządu            - Danuta Bus             ___________________ 

                 Członek Zarządu            - Bronisław Sakowski __________________ 


