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Protokół nr 134/II/2005 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 22 listopada 2005 r. w godzinach od 1200 do 1500 odbyło się posiedzenie 
Zarządu Powiatu w Gryfinie. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa  
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. (Lista 
obecności – zał. nr 1).  

2. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- załącznik nr 2). 
 

II. PION SKARBNIKA. 

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia 
poręczenia spłaty pożyczki długoterminowej zaciągniętej przez Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 
1/SK/134). 

 

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre wstępie powiedziała, że zgodnie  
z ustaleniami z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu, został przez Panią 
Skarbnik przygotowany projekt uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty 
pożyczki długoterminowej zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie. Następnie przytoczyła zapis § 1 
omawianej uchwały, która jest załącznikiem do niniejszego protokołu. 
Przypomniała również przebieg dyskusji, która skupiła się - w jaki sposób „związać” 
finansowo NZOZ „Intermed” ze Szpitalem Powiatowym w Gryfinie. Wnioski  
z dyskusji przedstawiły się następująco. Powiat Gryfiński poręczy szpitalowi kredyt, 
który szpital we własnym imieniu zaciągnie. Kredyt ten będzie zaciągnięty na spłatę 
części zadłużenia niepodlegającej restrukturyzacji, która jest ściśle związana  
z procesem restrukturyzacji, w którym szpital bierze udział. Ponadto szpital, 
powinien zawrzeć ze spółką „Intermed” umowę, w której „Intermed” zobowiąże się 
(chcąc przejąć cesją kontrakt, z NFZ) do przejęcia zobowiązań szpitala powiatowego. 
Powiedziała, również, że niedopuszczalna jest sytuacja, w której powiat spłaca 
zadłużenia szpitala i jednocześnie podpisuje umowę cesji kontraktu  
z NFZ z firmą „Intermed”. W toku dyskusji zaproponowano, aby firma, „Intermed” 
przejęła całość zobowiązań szpitala.  
Członek Zarządu D. Bus powiedziała, że w przygotowanej uchwale nie ma zapisów 
zawartych we wniosku dyrektora szpitala powiatowego, w którym zwraca się  
z prośbą o poręczenie kredytu. Spytała, o to czy przedłożony projekt uchwały i zapisy 
w niej zawarte są zaakceptowane przez szpital i firmę „Intermed”. 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre spytała obecnego na posiedzeniu 
Zarządu Powiatu Koordynatora Ochrony Zdrowia, czy kontaktował się w tej sprawie 
z dyrektorem szpitala? 
Koordynator Ochrony Zdrowia J. Witeńko powiedział, że zgodnie  
z ustaleniami z posiedzenia Zarządu z dnia 21.11.2005 r. skontaktował się 
dyrektorem szpitala powiatowego - panem Jerzym Gromowskim i przekazał 
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informację, aby złożył wniosek o poręczenie kredytu w wysokości 400 tys. zł wraz z 
odsetkami na okres 4 lat.  
Wicestarosta J. Ruciński podkreślił, że stroną będzie tutaj szpital, zaś „Intermed” 
może się na takie warunki nie zgodzić. 
Członek Zarządu D. Bus powiedziała, że istotne jest to, czy „Intermed” zgodzi się 
na to, gdyż w przypadku przejęcia kontraktu, z NFZ, a to zakłada projekt 
porozumienia- będzie chciał przyjąć na siebie takie zobowiązanie.  
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre powiedziała, że można dalej negocjować 
i modyfikować porozumienie z „Intermed”, ale jeżeli nie zostaną zapewnione 
szpitalowi powiatowemu środki finansowe wynikające z programu 
restrukturyzacyjnego - to program ten upadnie gdyż nie zostaje realizowany.  
Etatowy Członek Zarządu A. Nycz powiedział, że na pewno wszyscy członkowie 
Zarządu są za tym rozwiązaniem, które jest wyrażone w formie uchwały. Dodał, że 
jedyną wątpliwością jest to czy przeprowadzamy na temat rozmowy z prezesem 
„Intermed”. Dodał, że prezes „Intermed” może się na takie rozwiązanie nie zgodzić, 
czyli przejąć wszystkie zobowiązania szpitala w zamian za cesję kontraktu z NFZ.  
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre powiedziała, że po przyjęciu 
porozumienia powinno być ono przesłane do prezesa „Intermed” J. Kargula. 
Przypomniała, że sam Prezes, J. Kargul zwracał na to uwagę, że w przypadku 
podpisania porozumienia to obecny dyrektor szpitala powiatowego powinien przestać 
nim być, gdyż nie będzie reprezentował naszych, czyli interesów powiatu.  
Skarbnik Powiatu L. Ochmańska powiedziała, że są przygotowane dwie wersje 
projektu uchwały. W jednej jest zapis mówiący o poręczeniu pożyczki (kredytu), zaś 
druga mówi o poręczeniu samej pożyczki. Dodała, że w wyjaśnieniach, które 
otrzymali członkowie Zarządu jest zapis, że w przypadku poręczenia pożyczki 
wynika, że w okresie, na który jest udzielane poręcznie należy na każdy rok 
zagwarantować środki. Środki te muszą być każdego roku w projekcie budżetu,  
w wysokości poręczenia. W tym przypadku jest to kwota 400 tys. zł. Zwróciła, 
również uwagę na zapis w uchwale dotyczący, że zabezpieczenie tej pożyczki będzie 
w postaci wpływów z kontraktu z szpitala powiatowego z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. Zastanowić się należy również, na jaką kwotę ma być  
to poręczenie. Czy na 400 tys. zł czy na 400 tys. zł plus odsetki? 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre powiedziała, że jeżeli będzie  
to na samą kwotę 400 tys. zł, to uchwała ta nie załatwia sprawy.  
Członek Zarządu D. Bus spytała jest możliwość sformułowania autopoprawki  
do projektu budżetu, że środki ze sprzedaży przychodni będą przeznaczone  
na spłatę tej pożyczki. W programie restrukturyzacji jest zapis, że środki  
ze sprzedaży przychodni zostaną poznaczone na tenże program.  
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre powiedziała, że oznacza to poważne 
cięcia w budżecie. Następnie przytoczyła zapis z programu restrukturyzacyjnego, 
który mówi, że potrzebna jest kwota 800 tys. zł., a nie 400 tys. zł. 450 tys. zł z tej 
kwoty wraz z odsetkami powinno być zapłacone w tym roku, zaś reszta może być 
spłacona do końca lutego 2006 r.  
Skarbnik Powiatu L. Ochmańska powiedziała, że jeżeli Zarząd ma poręczyć 
pożyczkę do wysokości 450 tys. zł wraz z odsetkami to nie może tego zrobić, gdyż 
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nie ma takich środków w budżecie. Ponadto dodała, że co roku należy taką kwotę  
w budżecie powiatu. Będą to środki zamrożone.  
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre powiedziała, aby podczas negocjacji  
z Prezesem Kargulem zaproponować firmie, „Intermed”, aby podpisała umowę 
ze szpitalem powiatowym o przejęciu zobowiązań w całości w wysokości ponad  
3 mln zł. Po przejęciu długu przez w/w firmę, to jednocześnie zostanie podpisana 
umowa ze szpitalem na dzierżawę pomieszczeń oraz sprzętu, który jest 
własnością szpitala. W myśl tej umowy firma „Intermed” płaciłaby szpitalowi 
przez 10 lat kwotę 300 tys. zł. W tej umowie powinno być zawarte też 
zobowiązanie, że przypadku spłaty tych zobowiązań istnieje możliwość 
wzajemnej kompensaty zobowiązań. Taki montaż finansowy zakłada, że tak 
wydzierżawiony szpital, który dodatkowo w drodze cesji przekaże spółce 
„Intermed” kontrakt z NFZ po 10 latach jest w punkcie wyjścia, co dalszej 
możliwości jego funkcjonowania. Daje to możliwość przekazania go spółce 
„Intermed” lub też zlikwidowania. Dodała, że te rozwiązania dotyczą 
nieruchomości, w której znajduje się szpital. W przypadku budynku 
przychodni, to zostanie ona wystawiona w drodze przetargu do sprzedaży. 
Powoduje to, że uzyskane pieniądze wpływają do budżetu jako przychody 
powiatu. Jeśli te przychodnię kupi spółka „Intermed” to staje się właścicielem 
przychodni, co wiąże ją z tym terenem na jeszcze dłużej. Następnie poprosiła, 
poszczególnych członków Zarządu Powiatu oraz Koordynatora Ochrony Zdrowia,  
a także Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu o odniesienie się do tej propozycji, 
którą przedstawiła lub zaproponowania innej propozycji.  
Członek Zarządu B. Sakowski odniósł się pozytywnie do propozycji 
Przewodniczącej Zarządu. Jednocześnie zwrócił uwagę, że są to rozważania  
i propozycje, które z punktu widzenia Zarządu Powiatu są słuszne. Na ile do tej 
propozycji pozytywnie odniesie się Prezes J. Kargul to okaże się podczas rozmowy  
z nim. Powiedział, że dodatkową kwestią jest też przedstawienie tej sytuacji 
pozostałym radnym.  
Koordynator Ochrony Zdrowia J. Witeńko wyraził podobne stanowisko,  
co Członek Zarządu b. Sakowski. Słabszą stroną jest to, że prezes Kargul może się  
na nią nie zgodzić.  
Wicestarosta J. Ruciński powiedział, że propozycja jest logiczna i dobra  
dla powiatu. Jednocześnie dodał, że nie można mówić o zagrożeniach, że ktoś  
nie podejmie tego rozwiązania. Jedynie może być mowa o alternatywnych 
rozwiązaniach. Podobnie jak przedmówcy pozytywnie odniósł się do przedstawione 
propozycji.  
Członek Zarządu D. Bus powiedziała, że słabą stroną tego rozwiązania jest to, że  
ze względu na zbyt duże koszty tego przedsięwzięcia, które może firma „Intermed” 
ponieść - zniechęci go do jej przyjęcia. Alternatywną koncepcją może być rozmowa 
na temat skredytowania potrzebnej kwoty 800 tys. zł przez firmę „Intermed”,  
w kontekście przychodni, która jest zabezpieczeniem. 
Etatowy Członek Zarządu A. Nycz powiedział, że propozycja jest spójna  
i bardzo ciekawa. Odniósł się do niej pozytywnie podkreślając, że będzie również 
przekonywała prezes Kargula do jej przyjęcia. Dodał, że zagrożenia widzi bardziej 
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jako polityczne i społeczne niż ekonomiczne. Jeżeli warunki te byłyby odrzucone 
przez Prezesa Kargula, to jego zadaniem powinno się przedstawić zmienioną 
propozycję przedstawioną przez Przewodniczącą Zarządu.  
  

 Zarząd po dyskusji nie przyjął projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki długoterminowej 
zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 
Powiatowy w Gryfinie. 
 Zarząd postanowił przygotować nowy projekt umowy pomiędzy NZOZ 
„Intermed” Sp. z o.o. w Nowogardzie, a Powiatem Gryfińskim 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.  
 Zarząd postanowił przeprowadzić rozmowy z NZOZ „Intermed” Sp. z o.o. 
w Nowogardzie, a Powiatem Gryfińskim w sprawie podpisania wyżej 
wymienionej umowy oraz przedstawić ją pod obrady Rady Powiatu w Gryfinie.  
 
       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   _________________ 


