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Protokół nr 135/II/2005 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 24 listopada 2005 r. w godzinach od 1330 do 1430 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. Omówienie projektu umowy z NZOZ „Intermed” Sp. z o.o. w 
Nowogardzie, a Powiatem Gryfińskim. 

 

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre powiedziała, że po posiedzeniu 
Zarządu Powiatu w Gryfinie, które miało miejsce 22 listopada skontaktowała się 
z Prezesem NZOZ „Intermed” Jackiem Kargulem. Następnie przypomniała 
przebieg dyskusji, jaka była na tym Zarządzie toczona. Skupiała się ona przede 
wszystkim do tego, jakie warunki przedstawić panu Prezesowi Kargulowi. 
Jednakże, w czasie rozmowy z Panem Jackiem Kargulem usłyszała od niego, że 
jest na etapie podjęcia decyzji o rezygnacji współpracy z Powiatem Gryfińskim 
w sprawie szpitala powiatowego. Wynikiem takiego stwierdzenia jest to, że jego 
zdaniem nie jest on poważanie traktowany jako poważny kontrahent oraz, że 
organ założycielski, jakim jest powiat gryfiński nie wywiązał się ze wszystkich 
zapisów uchwał podjętych wcześniej, a dotyczących restrukturyzacji SPZOZ 
Szpitala Powiatowego w Gryfinie. Dodała, że zaniepokojenie z jej strony 
nastąpiło, kiedy dopiero po kilkunastu tygodniach pojawił się projekt umowy, 
pomiędzy „Intermed”, a Powiatem Gryfińskim. W rozmowie telefonicznej, pan 
Prezes Kargul powiedział również, że odczuł wrażenie, iż w każdej rozmowie z 
Koordynatorem Ochrony Zdrowia stara się on wydawać polecenia, co należy 
robić. W związku z tym Pan Prezes Kargul odniósł wrażenie, że Zarządowi 
Powiatu nie zależy na współpracy z NZOZ „Intermed”. Stwierdziła też, że Pan 
Kargul kierując firmą „Intermed” ma określony cel, którym jest stworzenie sieci 
szpitali i nie chce być wyprzedzony przez konkurencyjne firmy.  
Następnie powiedziała, że poprosiła Pana Kargula o rozmowę  
i przeanalizowanie umowy, która została przygotowana przez nią oraz 
Skarbnika Powiatu. Dodała również, że sporą ilość czasu zajęło zebranie 
wszystkich dokumentów związanych z tą sprawą, które otrzymali członkowie 
Zarządu Powiatu. Podkreśliła, że taki tok sprawy może oddziaływać na sprawę 
związaną z wypłatą zobowiązań wynikających z tzw. Ustawy „203”  
dla pielęgniarek. Na spotkaniu z pielęgniarkami, które odbędzie się w dniu 
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dzisiejszym należy powiedzieć, że pieniądze im należne zostaną wypłacone, zaś 
Zarząd Powiatu dołoży wszelkich starań, aby się to dokonało w możliwie 
najszybszym czasie. Po spotkaniu z pielęgniarkami odbyłoby się spotkanie  
z Panem Kargulem w celu przekonania go i przekazania projektu umowy,  
w którym ewentualnie zostaną naniesione poprawki przez Zarząd Powiatu.  
Po zatwierdzeniu tej umowy przez obie strony zostałaby ona poddana 
zatwierdzeniu Radzie Powiatu w Gryfinie.  
Stwierdziła też, w toku dyskusji nad różnymi rozwiązaniami załatwienia tej 
sprawy, nikt nie wspomniał o jednym z rozwiązań prawnych. Tym 
rozwiązaniem jest ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym.  
W dalszej kolejności Przewodnicząca Zarządu przedstawiła zapisy w projekcie 
umowy pomiędzy NZOZ „Intermed”, a Powiatem Gryfińskim, która zawiera 
rozwiązania wynikające z przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym.  
Skarbnik Powiatu L. Ochmańska powiedziała, że ustawa o partnerstwie 
publiczno - prywatnym wprowadziła również nowe rozwiązania do ustawy o 
zakładach opieki zdrowotnej, kto może prowadzić działalność w zakresie opieki 
zdrowotnej. Dodała też, że Zarząd Powiatu powinien przeanalizować tę ustawę 
w kontekście zlecania prowadzenia zadania np. z zakresu opieki społecznej.  
Członek Zarządu D. Bus stwierdziła, że najistotniejszym problemem w całej 
sprawie współpracy z „Intermed” są środki finansowe, które powiat musi 
przekazać, a których nie ma.  
Skarbnik Powiatu L. Ochmańska powiedziała, że jest umowa trójstronna, 
gdyż zapis mówiący o cesji kontraktu z NFZ na „Intermed”. Kontrakt, zaś 
posiada szpital powiatowy to on, jako osoba prawna, może dokonać ewentualnej 
cesji kontraktu za przyzwoleniem powiatu gryfińskiego. Dotyczy to również 
całego majątku szpitala.  
Powiedziała następnie, że w pierwszej części umowy są zapisy, które dotyczą 
rozwiązania procesu restrukturyzacji. Generalnym założenie jest takie, że szpital 
zawrze odrębne umowy z firmą „Intermed” umożliwiające realizację kontraktu  
z NFZ. Zwróciła uwagę, że w omawianej umowie niestwierdzenia o cesji 
kontraktu, tylko o odrębnej umowie. 
Odnośnie realizacji procesu restrukturyzacji został wniesiony zapis, że szpital 
dokona w terminie, nie dłuższym niż do końca 2006 r. płatności związanych  
z realizacją ustawy „203”. Jeżeli chodzi o majątek pozyskany ze środków 
zewnętrznych, to również w tej umowie jest zapis mówiący o tym, że szpital 
zobowiązuje się do nierozporządzania sprzętem medycznym oraz składnikami 
majątku do nieodpłatnego używania tegoż sprzętu. Zapis taki zabezpiecza 
interesy powiatu gryfińskiego.  
Dodała, że wszystkie projekty umów, które miałaby być w przyszłości 
przedmiotem zawarcia będą opiniowane przez powiat gryfiński.  
Odnosząc się do zobowiązań „Intermed” powiedziała, że najważniejszy zapis 
dotyczy tego, że firma „Intermed” zapewnia środki finansowe niezbędne  
do realizacji programu restrukturyzacji w wysokości nie mniejszej niż ujemny 
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wynik finansowy SPZOZ Szpital Powiatowy. W dalszej części umowy jest 
zapis, że sprawowanie opieki zdrowotnej nad mieszkańcami powiatu 
gryfińskiego zapewniać będzie firma „Intermed” w przypadku, jeżeli dalsze 
istnienie szpitala w ocenie powiatu gryfińskiego będzie nieuzasadnione. Wtedy 
to powiat gryfiński w uchwale wskaże firmę „Intermed” jako tę, która zapewni 
świadczenie usług medycznych dla mieszkańców powiatu gryfińskiego. 
Pozostałe zapisy są standardowymi w tego rodzaju umowach.  
Członek Zarządu D. Bus powiedziała, że z przedstawionej umowy wynika, że 
pan Prezes J. Kargul nie powinien oponować przeciwko tej umowie poza jedną 
sprawą, o której już była mowa. Sprawą środków finansowych, jakie miałby 
ewentualnie wyłożyć.  
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre powiedziała, że trakcie rozmowy  
z Panem Kargulem chce namówić go, aby nie zniechęcał się do przystąpienia  
do umowy z powiatem gryfińskim. Po drugie, zaś propozycja zapisana w 
umowie jest daleko idącym rozwiązaniem dla niego korzystnym. Spytała 
następnie członków Zarządu czy akceptują taki projekt umowy, który został 
przedstawiony i omówiony oraz to czy może w imieniu Zarządu Powiatu 
przekazać ten projekt umowy panu Prezesowi Jackowi Kargulowi.  
 

Zarząd po przeanalizowaniu projektu umowy pomiędzy firmą 
„Intermed” Sp. z o.o. w Nowogardzie, a Powiatem Gryfińskim  
i przeprowadzeniu dyskusji postanowił przedstawić ją Prezesowi w/w firmy 
Jackowi Kargulowi w celu zapoznania się z nią i wprowadzenia 
ewentualnych poprawek. 
 Zarząd upoważnił Przewodniczącą Zarządu Ewę De La Torre  
do przeprowadzenia rozmów z Panem Jackiem Kargulem Prezesem firmy 
„Intermed” w celu sfinalizowania umowy pomiędzy Powiatem Gryfińskim,  
a firmą „Intermed” Sp. z o.o. 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. 
 

III. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania  
o zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy w przetargu 
nieograniczonym na: „Adaptację pomieszczeń na łazienki i pokoje  
w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju” (druk nr 1/WSP-
AN/135). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia 
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protokołu postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy 
w przetargu nieograniczonym na: „Adaptację pomieszczeń na łazienki  
i pokoje w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju”. 
 
       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   _________________ 


