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Protokół nr 136/II/2005 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 30 listopada 2005 r. w godzinach od 1000 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 STAROSTY. 

10. Pismo dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie informujące  
o propozycji projektu kontraktu z NFZ na rok 2006 (druk nr 10/SP/136). 

 

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre poinformowała, że w dniu wczorajszym 
tj. 29 listopada 2005 r. odbyło się spotkanie w Narodowym Fundusz Zdrowia,  
w którym udział wzięli członkowie Zarządu Powiatu (Ewa De La Torre, Józef 
Ruciński, Adam Nycz, Bronisław Sakowski) oraz Skarbnik Powiatu - Lilianna 
Ochmańska. Rozmowy dotyczyły wysokości kontraktu dla szpitala powiatowego w 
Gryfinie na 2006 r. Generalnie wysokości kontraktu będzie mniejsza, np. na chirurgii 
o 32%, zaś w neonatologii o 57%. Zaproponowała, aby w związku z tym, 
przedstawić Radzie Powiatu w Gryfinie projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
stanowiska odnośnie sposobu kontraktowania usług medycznych przez 
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w 
Szczecinie na rok 2006 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Szpital Powiatowy w Gryfinie. 
Powiedziała, że jest to bardzo niekorzystne działanie w stosunku do szpitala 
powiatowego w Gryfinie i prowadzi do powolnej likwidacji tej placówki. Dodała, że 
w przypadku niepodpisania kontraktu w takiej wersji jak proponuje NFZ spowoduje, 
że do lutego będzie funkcjonował kontrakt tzw. „stary”. W lutym, zaś nastąpi 
konkurs na realizację kontraktu w nowym roku.  
Następnie Przewodnicząca Zarządu poinformowała, ze pozostali Starostowie maja 
podobne zdanie, co do działań NFZ.  
 

 Zarząd po zapoznaniu się z pismem dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie informujące o propozycji projektu kontraktu z NFZ na rok 2006 
wyraził głębokie zaniepokojenie jego obniżeniem, co może doprowadzić  
do pogorszenia sytuacji finansowej SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie. 

 

9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia 
przez Radę Powiatu w Gryfinie stanowiska odnośnie sposobu 
kontraktowania usług medycznych przez Zachodniopomorski Oddział 
Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie na rok 2006 dla 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy 
w Gryfinie (druk nr 9/SP/136). 
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Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyrażenia przez Radę Powiatu w Gryfinie stanowiska odnośnie sposobu kontraktowania usług medycznych 
przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie na rok 2006 dla 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyrażenia przez Radę Powiatu w Gryfinie stanowiska odnośnie 
sposobu kontraktowania usług medycznych przez Zachodniopomorski Oddział 
Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie na rok 2006 dla 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy  
w Gryfinie. 
 

1. Zapoznanie się materiałami dotyczącymi sprawy o zapłatę wniesionej  
do Sądu Okręgowego w Szczecinie przez jednego z wierzycieli SPZZOZ  
w Gryfinie (druk nr 1/SP/136). 

 

Zarząd zapoznał się z materiałami dotyczącymi sprawy o zapłatę 
wniesionej do Sądu Okręgowego w Szczecinie przez jednego z wierzycieli 
SPZZOZ w Gryfinie. 
 

2. Pismo Sp. z o.o. Projekty Kapitałowe dotyczące propozycji spłaty zadłużenia 
SPZZOZ względem w/w spółki (druk nr 2/SP/136). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Sp. z o.o. Projekty Kapitałowe dotyczące 
propozycji spłaty zadłużenia SPZZOZ względem w/w spółki zobowiązał 
dyrektora SPZZOZ w Gryfinie do przygotowania odpowiedzi na w/w pismo  
i przedstawienia jej na posiedzenie Zarządu Powiatu.  
 

3. Wniosek Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w sprawie rozpoczęcia procesu 
likwidacji zakładu (druk nr 3/SP/136). 

 

 Zarząd zapoznał się z wnioskiem dyrektora SPZZOZ w Gryfinie  
w sprawie rozpoczęcia procesu likwidacji zakładu. Zarząd zobowiązał dyrektora 
SPZZOZ w Gryfinie do przygotowania materiału poglądowego zawierającego  
w szczególności harmonogram wydarzeń prawnych, jakie doprowadziły  
do wszczęcia procesu likwidacji zakładu.  
 Zarząd powróci do rozpatrzenia w/w wniosku na kolejnym posiedzeniu.  
 

4. Zapoznanie się z projektem odpowiedzi na pismo spółki „Jatex - Finanse” 
(druk nr 4/SP/136). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z projektem odpowiedzi na pismo spółki „Jatex-
Finanse” wprowadził poprawki i zobowiązał dyrektora SPZZOZ w Gryfinie  
do podpisania w/w pisma i przesłania go do zainteresowanej spólki.  
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5. Pismo od Wojewody Zachodniopomorskiego w/s zwiększenia Powiatowi 
Gryfińskiemu dotacji w dziale bezpieczeństwo publiczne, rozdziale komendy 
Powiatowe (druk nr 5/SP/136). 

 

Zarząd przyjął do wiadomości pismo od Wojewody Zachodniopomorskiego 
w/s zwiększenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji w dziale bezpieczeństwo 
publiczne, rozdziale Komendy Powiatowe. 
 

6. Pismo Przewodniczącego Rady Społecznej SPZOZ Zakład Psychiatryczny 
Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Nowym Czarnowie w sprawie przyznania 
kierownikowi w/w zakładu nagrody (druk nr 6/SP/136). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Przewodniczącego Rady Społecznej SPZOZ 
Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Nowym Czarnowie  
w sprawie przyznania kierownikowi w/w zakładu nagrody. 

Zarząd powróci do rozpatrzenia sprawy po otrzymaniu regulaminów 
wynagradzania obowiązujących w zakładach opieki zdrowotnej, dla których 
powiat gryfiński jest organem założycielskim.  
 

7. Zapoznanie się z materiałami poglądowymi dotyczącymi przystąpienia 
Powiatu Gryfińskiego do Fundacji na Rzecz Rozwoju i Ochrony Zdrowia  
w mieście i Gminie Gryfino (druk nr 7/SP/136).  

 

Zarząd zapoznał się z materiałami poglądowymi dotyczącymi przystąpienia 
Powiatu Gryfińskiego do Fundacji na Rzecz Rozwoju i Ochrony Zdrowia  
w mieście i Gminie Gryfino.  

Zarząd uznał, że w przypadku potrzeby powołania instytucji mającej 
wspomóc działania zmierzające do rozwiązania problemów związanych  
z funkcjonowaniem służby zdrowia, powoła taką instytucję w oparciu  
o obowiązujące przepisy prawa.  
  

8. Pismo szefa Sztabu Rejonowego Sztabu Ratownictwa SSR w Moryniu w/s 
możliwości dofinansowania działalności w/w stowarzyszenia (druk nr 
8/SP/136).  

 

Zarząd zapoznał się z pismem szefa Sztabu Rejonowego Sztabu 
Ratownictwa SSR w Moryniu w/s możliwości dofinansowania działalności w/w 
stowarzyszenia.  

Zarząd zobowiązał Koordynatora Ochrony Zdrowia do przygotowania 
odpowiedzi na w/w pismo ze wskazaniem, jakie kompetencje posiada samorząd 
powiatowy w dziedzinie transportu sanitarnego.  
 

III. PION WICESTAROSTY. 
1. Wniosek dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie 

akceptacji kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania  
w roku 2006 przez Dom Dziecka „Agatos”(druk nr 1/WSP/136). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w sprawie akceptacji kalkulacji przewidywanych kosztów na 
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kwotę 143.017,92 zł na realizację zadania przez Dom Dziecka „Agatos” w roku 
2006.  
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s wyrażenia 
zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej części korytarza w budynku 
ZSP Nr 1 w Chojnie, przy ul. Dworcowej 3 (druk nr 2/WSP/136). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami nie wyraził zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej 
części korytarza w budynku ZSP Nr 1 w Chojnie, przy ul. Dworcowej 3 
będącym własnością Powiatu Gryfińskiego, a pozostającym w trwałym zarządzie 
ZSP Nr 1 w Chojnie.  
 

3. Wniosek Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie w sprawie dofinansowania 
robót budowlanych dot. obiektów rehabilitacji w związku z potrzebami osób 
niepełnosprawnych ze środków finansowych PFRON (druk nr 3/WSP/136). 

 

Zarząd po przeprowadzeniu dyskusji pozytywnie rozpatrzył wniosek 
Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie w sprawie dofinansowania robót 
budowlanych dot. obiektów rehabilitacji w związku z potrzebami osób 
niepełnosprawnych ze środków finansowych PFRON. 
 

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

na temat organizacji w ZSP Nr 1 w Gryfinie z dniem 1 września 2006 r. 2 
oddziałów gimnazjum ukierunkowanych na kontynuację nauczania  
w oddziałach dwujęzycznych liceum ogólnokształcącego (druk nr 1/WSP-
AN/136). 

 

Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki na temat organizacji w ZSP Nr 1 w Gryfinie z dniem  
1 września 2006 r. 2 oddziałów gimnazjum ukierunkowanych na kontynuację 
nauczania w oddziałach dwujęzycznych liceum ogólnokształcącego. 

Czterech członków Zarządu wyraziło pozytywne stanowisko,  
co do organizacji w ZSP Nr 1 w Gryfinie z dniem 1 września 2006 r. 2 oddziałów 
gimnazjum ukierunkowanych na kontynuację nauczania w oddziałach 
dwujęzycznych liceum ogólnokształcącego. 

Ze względu na sprzeczność interesów zawodowych odrębne zdanie wyraziła 
Pani Danuta Bus - Członek Zarządu Powiatu.  
 

2. Wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s 
podpisania aneksu do umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na 
przebudowę, rozbudowę, nadbudowę zespołu budynków, zagospodarowanie 
terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacji układu komunikacji kołowej 
i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w SOS-W w Chojnie (druk 
nr 2/WSP-AN/136). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych w/s podpisania aneksu do umowy na wykonanie 
dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę, nadbudowę zespołu 
budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacji 
układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych 
w SOS-W w Chojnie. 
 

V. PION SEKRETARZA. 
1. Wniosek Komisji Budżetowej z dnia 29 listopada 2005 r. dotyczący 

wprowadzenia poprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium Starosty Gryfińskiego dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Gryfiński (druk nr 1/SE/136). 

 

Zarząd zapoznał się z propozycją wprowadzenia poprawki do projektu 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad i trybu przyznawania 
stypendium Starosty Gryfińskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,  
dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński zgłoszoną przez 
Komisję Budżetową w dniu 29 listopada 2005 r.  
 

VI. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI. 
 

Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że w najbliższym czasie zostanie 
zwołany nadzwyczajny Konwent Starostów Województwa 
Zachodniopomorskiego na temat służby zdrowia oraz zasad kontraktowania 
usług medycznych na rok 2006. 

 

Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że spółka „Intermed”  
w Nowogardzie w przesłanym do Starostwa Powiatowego faxie wyraża wolę 
dalszej współpracy oraz podpisania umowy określającej wzajemne działania 
przy restrukturyzacji opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa zamkniętego  
i ambulatoryjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego. 
 
       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   _________________ 


