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Protokół nr 160/II/2006 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 15 maja 2006 r. w godzinach od 1200 do 1600 siedzibie przy  
ul. Sprzymierzonych 4 Starostwa Powiatowego w Gryfinie odbyło się 
posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie. 
 

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). Nieobecny usprawiedliwiony Sekretarz Powiatu - 
Jerzy Herwart.  

2. Porządek obrad został uzupełniony w PIONIE ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU 
o punkt 4 w brzmieniu „Wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie: 
a) Zatwierdzenia trybu postępowania, szacunkowej wartości zamówienia, specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 
przekraczającej równowartość 130 000 euro w trybie przetargu nieograniczonego pn. 
„Udzielenie kredytu inwestycyjnego o wysokości 4 000 000 euro” 

b) Podjęcia uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia 
postępowania trybie przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie kredytu 
inwestycyjnego o wysokości 4 000 000 euro” (druk nr 4/WSP-AN/160). 

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- załącznik  
nr 2) 
3. Zarząd przyjął jednogłośnie protokoły Nr 159/II/2006 z dnia 10 maja 2006 r. (5 za,  

0 przeciw, 0 wstrzymujących się). 
 

II. PION STAROSTY. 
1. Pismo prezesa Gryfińskiego Stowarzyszenia Abstynentów „FENIKS”  

w sprawie pomocy przy zorganizowaniu XIII Gryfińskiego 
Ogólnopolskiego Maratonu Trzeźwości (druk nr 1/SP/160). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z pismem prezesa Gryfińskiego 
Stowarzyszenia Abstynentów „FENIKS” w sprawie pomocy przy 
zorganizowaniu XIII Gryfińskiego Ogólnopolskiego Maratonu Trzeźwości 
polecił Wydziałowi Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej 
przygotowanie pucharu, ewentualne zaprojektowanie i wydrukowanie 
zaproszeń, udostępnię środków transportu, udostępnienie stron 
internetowych w celu promocji tego przedsięwzięcia.  
 

III. PION WICESTAROSTY. 
1. Zapoznanie się z protokołem z kontroli przeprowadzonej w 

Niepublicznym Rodzinnym Domu Dziecka „Agatos” w Gardnie (druk nr 
1/WSP/160). 

 

Zarząd zapoznał się z protokołem kontroli przeprowadzonej  
w Niepublicznym Rodzinnym Domu Dziecka „Agatos” w Gardnie. Kontrola 
została przeprowadzona w związku ze skargą (pismem interwencyjnym 
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opiekuna prawnego jednego z wychowanków - mieszkańca miasta 
Szczecina). 

Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre zaznaczyła, że protokół ten 
zawiera informacje, które zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 
podlegają szczególnej ochronie.  
 

2. Ponowne rozpatrzenie informacji dotyczącej budynku przy ulicy 
Niepodległości 39 (ZOL, OIOM) (druk nr 2/WSP/160).  

 

Wicestarosta Józef Ruciński przypomniał, że wniosek ten jest rozpatrywany 
przez Zarząd Powiatu już po raz kolejny. Dodał, że lokalami w budynku przy 
ulicy Niepodległości 39 zainteresowane są dwa podmioty. Są to SPZOZ Zakład 
Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Opiekuńczo - Leczniczy w Gryfinie oraz spółka 
„INTERMED”, która przeprowadza restrukturyzację Szpitala Powiatowego  
w Gryfinie. Spółka ta chciałby przejąć ten budynek na potrzeby szpitala. 
Stwierdził następnie, że jego zdaniem tym budynkiem powinien zarządzać jeden 
podmiot i od tego należałoby zacząć rozpatrywanie całego wniosku.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre spytała, o sposób wyceny 
budynku. 
Wicestarosta Józef Ruciński odpowiedział, że wycena została zrobiona na 
podstawie wyceny szacunkowej całości budynku.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre spytała, również czy można 
byłoby wycenić osobno 3 lokale mieszkalne znajdujące się w tym budynku? 
Wicestarosta Józef Ruciński powiedział, że osobne potraktowanie lokali 
mieszkalnych przy wycenie nie może się odbyć, gdyż nie są to lokale, które mają 
status samodzielnych lokali mieszkalnych. Jest to budynek wielofunkcyjny.  

Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że jeżeli podmiot 
zarządzający tym budynkiem ma być jeden to należy stwierdzić jednocześnie, że 
bierze on na siebie obowiązek ewentualnego zapewnienia lokali zastępczych 
osobom, które tam teraz mieszkają lub sprzedaży tych lokali mieszkalnych 
obecnym najemcom. Dodała, że może nastąpić taka sytuacja, że w przypadku 
sprzedaży tego budynku nowemu właścicielowi sprzeda on lokale mieszkalne 
obecnym najemcom po wyższej cenie. Ta cena wszystkich lokali mieszkalnych 
może przekroczyć wartość całego budynku, którego wycena wynosi ok. 700.000 
zł. Stwierdziła, że należy na to zwrócić uwagę, aby nie zostać później 
posądzonym o sprzedaż majątku powiatu za kwotę zbyt niską.  
Wicestarosta Józef Ruciński powiedział, że teraz nikt nie wyceni tych lokali 
jako mieszkalnych, gdyż są to mieszkania przydzielone w przeszłości do 
zamieszkania. Tak nakazywała służba zdrowia, aby zapewnić personelowi 
słuzbowe lokale mieszkalne. Te umowy są cały czas ważne. Nie można zakładać, 
że władze powiatu będą posądzone o zbyt niską sprzedaż tego budynku, gdyż 
wtedy należałoby wycenić osobno każde lokale zajmowane przez najemców,



 3

części wspólne budynku, grunty itp.  
Członek Zarządu Danuta Bus powiedziała, że nowy nabywca tego budynku 
wcale nie musi tam „mieć” lokali mieszkalnych.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że w takim 
przypadku jak sugeruje p. Danuta Bus sprzedaż budynku nastąpiłaby „wraz” z 
najemcami tych lokali mieszkalnych. Nie jest to dobre rozwiązanie dla obecnych 
lokatorów.  
Wicestarosta Józef Ruciński potwierdził, że budynek będzie w razie sprzedaży 
obciążony umowami najmu.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre spytała w związku z tym,  
do czego będzie zobowiązany nabywca w stosunku do tych osób, którzy są 
najemcami lokali? 
Wicestarosta Józef Ruciński powiedział, że może kontynuować umowę lub 
wypowiedzieć ją. Wtedy jednak musi zabezpieczyć mieszkania zamienne dla 
dotychczasowych najemców. Należy jednak rozstrzygnąć, czy przekazujemy ten 
budynek w zarządzenie SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy  
i Opiekuńczo - Leczniczy czy też przekazujemy do szpitala, czy sprzedajemy  
w całości.  
Członek Zarządu Bronisław Sakowski stwierdził, że należałoby odrębnie 
wycenić te lokale mieszkalne znajdujące się budynku.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że należy podjąć 
decyzję, w jaki sposób zmieniamy zarządcę tego budynku. Czy ma on zostać 
przekazany do SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Opiekuńczo - 
Leczniczy czy przekazany szpitalowi, czy sprzedany w całości w drodze 
przetargu?  
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska przypomniała, że w uchwalonym 
przez Radę Powiatu programie restrukturyzacyjnym szpitala istnieje zapis, że 
SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Opiekuńczo - Leczniczy zostanie 
włączony w struktury SPZOZ Szpital Powiatowy. W takim przypadku cały 
majątek czyli budynek powinien być przekazany SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno - 
Opiekuńczy i Opiekuńczo - Leczniczy, a następnie ten zakład powinien być 
włączony w struktury SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie. Inaczej zdaniem 
Skarbnika tego nie można przeprowadzić bez zmiany uchwały, czyli programu 
restrukturyzacji.  
Członek Zarządu Danuta Bus powiedziała, że tak można zrobić, ale  
w przypadku, gdy spółka „INTERMED” określi swoje zamiary, co do przejęcia 
budynku szpitala lub jego zakupu. Dodała, że należy też pamiętać o tym, iż  
w chwili obecnej spółka dzierżawi budynek przychodni. Zaproponowała, aby 
SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Opiekuńczo - Leczniczy 
potraktować osobno i dokonać jego prywatyzacji. Jako pierwszą ofertę zakupu 
budynku przy ul. Niepodległości 39 potraktować ewentualną ofertę Zakładu 
Pielęgnacyjno - Opiekuńczego i Opiekuńczo - Leczniczego. Wtedy zarządzanie 
całym budynkiem przejmie nowy zarządca.  
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Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że należy użyczyć ten 
budynek Zakładowi Pielęgnacyjno - Opiekuńczemu i Opiekuńczo - Leczniczemu 
i następnie czekać na kolejne zdarzenia w stosunku do SPZOZ Szpital 
Powiatowy. 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre przypomniała, że w programie 
restrukturyzacyjnym niezbędnym do uzyskania pożyczki na tzw. „203” 
zaopiniowanym przez Radę Powiatu, a następnie zatwierdzonym przez 
Wojewodę Zachodniopomorskiego jest zapis w rozdziale o Restrukturyzacji 
majątkowej, który mówi o „sprzedaży majątku ruchomego SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie, uruchomieniu Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego  
w pomieszczeniach dotychczas użytkowanych przez OIOM i połączenie 
funkcjonalne z SPZOZ Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym”. Stwierdziła 
następnie, że należy podjąć decyzję czy restrukturyzacja następuje zgodnie  
z zapisami w tym programie czy dokonujemy zmian. Zachodzi tylko pytanie,  
w jaki sposób to zrobić gdyż Rada Powiatu tylko opiniowała program 
restrukturyzacyjny, który zatwierdzał Wojewoda Zachodniopomorski. Program 
ten obowiązuje przez kolejne lata.  
Członek Zarządu Danuta Bus spytała, czy dyrektor szpitala wystąpił do sądu  
o zwrot z Narodowego Funduszu Zdrowia nakładów poniesionych na wypłatę 
świadczeń w ramach tzw. „203”? 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre odpowiedziała, że szpital 
powiatowy złożył pozew w tej sprawie, jednakże sąd odmówił wszczęcia 
postępowania twierdząc, iż SPZOZ Szpital Powiatowy skierował ten pozew do 
niewłaściwego podmiotu. Taką odmowę uzyskały również inne szpitale w 
Polsce. W związku z tym, że zmieniła się sytuacja prawna należy zastanowić się 
czy można powołać się wcześniejszą odmowę wszczęcia postępowania i nakazać 
ponowne wszczęcie, czy też złożyć nowy pozew? Złożenie nowego pozwu 
obarczone jest wniesieniem wpisu stosunkowego, a przy kwocie 1.000.000 zł 
będzie stanowił % odpowiednik wartości przedmiotu sporu. 
 

W tym miejscu połączono się z Koordynatorem ds. ochrony zdrowia Jarosławem 
Witeńko, który nie miał wiedzy na temat tego, czy trwają prace nad 
przygotowaniem pozwu. Przewodnicząca Zarządu poprosiła o skontaktowanie się 
z dyr. Szpitala. Dyrektor przekazał przez Koordynatora ds. ochrony zdrowia 
informację, że obecnie kierownictwo szpitala rozważa wszelkie możliwości 
prawne odzyskania kosztów na wypłatę tzw. „203”.  
 

Wicestarosta Józef Ruciński powiedział, że odnośnie budynku przy  
ul. Niepodległości 39 należy zrobić symulację zdarzeń. Budynek zostaje 
wydzierżawiony dla SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Opiekuńczo - 
Leczniczy. Za dzierżawienie tego budynku zakład ten ponosiłby opłaty na rzecz 
Powiatu Gryfińskiego. Natomiast najemcy tego budynku musieliby ponosić 
opłaty z dzierżawy na rzecz zakładu. Innym sposobem jest przekazanie  
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w użyczenie tego budynku na rzecz SPZOZ Szpital Powiatowy. Wtedy  
to Zakład Opiekuńczo - Leczniczy ponosi opłaty na rzecz szpitala.  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz zaproponował, aby przekazać  
w użyczenie lokale w budynku przy ul. Niepodległości 39 Zakładowi 
Opiekuńczo - Leczniczemu. Teraz one stoją niewykorzystane. Następnym 
krokiem byłaby dzierżawa tych lokali Zakładowi lub też sprzedaż. 
Członek Zarządu Danuta Bus powiedziała, że takie rozwiązanie może pomóc w 
uzyskaniu środków na spłatę zobowiązań likwidowanego SPZZOZ  
w Gryfinie.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre podkreśliła, że należy ten obiekt 
sprzedać jednemu właścicielowi.  
Członek Zarządu Danuta Bus zaproponowała, aby porozmawiać z dyrektorem 
SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Opiekuńczo - Leczniczy - Panią 
Dorotą Rydzewską - Sirant czy będzie zainteresowana kupnem. Jeżeli tak  
to w pierwszej kolejności wydzierżawić obiekt, a następnie sprzedać.  
 

Zarząd po zapoznaniu się z materiałami przygotowanymi przez 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i po przeprowadzeniu dyskusji 
postanowił powrócić do rozpatrzenia sprawy na kolejnym posiedzeniu 
Zarządu Powiatu, na które będzie zaproszony dyrektor SPZOZ Zakład 
Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Opiekuńczo - Leczniczy w Gryfinie - Panią 
Dorotę Rydzewską - Sirant, aby przedyskutować perspektywy rozwoju oraz 
ewentualnych zmian własnościowo- organizacyjnych dla budynku przy  
ul. Niepodległości 39, w którym m.in. mieści się SPZOZ Zakład 
Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Opiekuńczo - Leczniczy w Gryfinie.  

Przewodnicząca Zarządu zaprosiła Panią Dyrektor na kolejne 
posiedzenie Zarządu telefonicznie w trakcie posiedzenia Zarządu.  
 

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s 

ustalenia priorytetów inwestycyjnych do Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego (druk nr 1/WSP-AN/160).  

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem w/s ustalenia priorytetów 
inwestycyjnych do Norweskiego Mechanizmu Finansowego podjął 
następujące decyzje: 

a) uznać za priorytetowe zadania, które będą realizowane w Zespole 
Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie oraz Zespole Szkól 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie,  

b) wyrazić zgodę na dokonanie zmian w budżecie, które pozwolą  
na wyasygnowanie środków niezbędnych na przygotowanie 
dokumentacji technicznej, 

c) uznać wyżej wymienione zadania za priorytetowe do projektu budżetu 
na 2007 r.  
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2. Wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych  
w sprawie odrestaurowania murów obronnych w SOS-W w Chojnie 
(druk nr 2/WSP-AN/160). 

 

Zarząd przyjął do wiadomości wniosek Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie odrestaurowania murów 
obronnych w SOS-W w Chojnie i wyraził zgodę na aplikowanie o środki na 
wyżej wymieniona inwestycję.  
 

3. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
dotycząca przebiegu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie (druk nr 3/WSP-AN/160).  

 

Zarząd przyjął informację Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki dotycząca przebiegu konkursu na stanowisko dyrektora 
Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie. 

Komisja Konkursowa oceniła 1 zgłoszonego kandydata. W wyniku 
konkursu - Pani Teres Narzekalak została wyłoniona jako kandydatka na 
dyrektora placówki.  
 

4. Wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych  
w sprawie: 

d) Zatwierdzenia trybu postępowania, szacunkowej wartości 
zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 
równowartość 130 000 euro w trybie przetargu nieograniczonego pn. 
„Udzielenie kredytu inwestycyjnego o wysokości 4 000 000 euro” 

e) Podjęcia uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej  
do przeprowadzenia postępowania trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Udzielenie kredytu inwestycyjnego  
o wysokości 4 000 000 zł” (druk nr 4/WSP-AN/160). 

 

 Zarząd zatwierdził tryb postępowania, szacunkową wartość zamówienia 
oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia  
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 
równowartość 130.000 Euro w trybie przetargu nieograniczonego dla 
zadania pn. „Udzielenie Powiatowi Gryfińskiemu kredytu inwestycyjnego o 
wysokości 4 000 000 zł”. 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania trybie przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie kredytu 
inwestycyjnego o wysokości 4 000 000 euro” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania trybie przetargu 
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nieograniczonego pn. „Udzielenie kredytu inwestycyjnego o wysokości 
4 000 000 zł”. 
 

V. PION SKARBNIKA.  
1. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie 

możliwości spłaty kredytu przez Powiat Gryfiński (druk nr 1/SK/160). 
 

Zarząd zapoznał się z pozytywną opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w sprawie możliwości zaciągnięcia i spłaty kredytu 
inwestycyjnego w kwocie 4.000.000, zł przez Powiat Gryfiński. Kredyt 
zostanie zaciągnięty i przeznaczony zgodnie z zapisami zawartymi  
w uchwale Rady Powiatu w Gryfinie nr XXXIV/442/2006 z dani 22 marca 
2006 r.  
 

VI. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.  
1. Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre poinformowała o planowej 

kontroli prowadzonej przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli  
z wykorzystania środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w roku 2004 i 2005.  

 

2. Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz przedstawił informację na temat 
zapasów tablic rejestracyjnych, które nie zostały wykorzystane  
do rejestracji w Wydziale Komunikacji i Transportu w związku ze 
zmianą przepisów od dnia 02.05.2006 r.. Zapasy te wynoszą 870 szt. na 
łączną kwotę 25.106 zł. Tablice te będą musiały zostać poddane 
złomowaniu. Straty budżetu z tytułu ich zakupu wobec niemożności ich 
wykorzystania z powodu zmiany przepisów wyniosą od 14.000 zł do 
45.000 zł w innych powiatach.  

 

3. Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz przedstawił notatkę służbową  
na temat kosztów i sposobu ewentualnej realizacji zadania pn. 
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  
w Gryfinie przy ul. Armii Krajowej.  

 

4. Omówienie procedur związanych z wyłonieniem nowego Dyrektora 
SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie  

 

Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre przypomniała, że po raz trzeci 
Zarząd podejmuje ten sam temat. W myśl umowy trójstronnej pomiędzy SPZOZ 
Szpital Powiatowy w Gryfinie, Powiatem Gryfińskim oraz spółką „INTERMED” 
może nastąpić zmiana na stanowisku dyrektora szpitala, w przypadku, gdy 
zajdzie taka potrzeba. Dodała, że w marcu 2006 r. dotychczasowy dyrektor złożył 
podanie o rozwiązanie stosunku pracy. Jednakże na prośbę Przewodniczącej 
Zarządu pełni on jeszcze funkcję dyrektora i będzie pełnił do czasu podjęcia 
uchwały o powołaniu nowego dyrektora. Podjęcie uchwały będzie poprzedzone 
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sprawozdaniem z przebiegu działalności szpitala w czasie, gdy dr Jerzy 
Gromowski pełnił funkcję dyrektora (tj. od 22.06.2006 r.) 
Przypomniała, że o fakcie złożenia rezygnacji przez dyrektora J. Gromowskiego 
w marcu 2006 r. Zarząd oraz Radę Powiatu w sprawozdaniu z prac Zarządu. 
Rezygnacja z funkcji jest konsekwencją prowadzonego od lata 2005 r. procesu 
restrukturyzacji szpitala. W ubiegłym roku - po rezygnacji z funkcji dyrektora 
pani Barbary Turkiewicz oraz rezygnacji z pracy ok. 20 lekarzy - spółka 
INTERMED, która przystąpiła do konkursu na program i wdrożenie 
restrukturyzacji zgodni z warunkami konkursu zobowiązania była do 
przedstawienia kandydata na dyrektora. Osobą wskazaną - została Pan Jerzy 
Gromowski, chirurg z II stopniem specjalizacji. Jednak już w 2005 r. uprzedzano 
Zarząd Powiatu, że takie rozwiązanie personalne nie jest docelowe, bowiem Pan 
Jerzy Gromowski chciałby się realizować przede wszystkim jako chirurg, a 
związku z powierzeniem funkcji dyrektora musiał zrezygnować ze swojej 
praktyki lekarskiej i działalności gospodarczej w sferze usług medycznych. 
Restrukturyzacja jest w takim stadium, że zmiana na tym stanowisku już może 
nastąpić.  
Przypomniała, że na ostatnim posiedzeniu Zarządu Powiatu poprosiła, aby każdy 
z członków Zarządu zastanowił się nad tym, w jaki sposób powinien być 
wyłoniony nowy dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie. Dodała, że 
zgodnie z przepisami może się to odbyć w na kilka różnych sposobów. Spytała 
następnie czy członkowie Zarządu mają swoje propozycje, co do trybu 
wyłonienia nowego dyrektora szpitala powiatowego i zadań, jakie powinien 
wypełnić nowy dyrektor szpitala w imieniu władz powiatu. Zapytała również czy 
są jakieś propozycje, co do kandydatur? Powiedziała, że jej zdaniem te zdania to 
dokończenie procesu restrukturyzacji szpitala, odzyskanie środków z 
Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu „203” oraz przeprowadzenie procesu 
likwidacji placówki po zakończeniu tego procesu oraz przejęciu zadań i 
pracowników przez NZOZ.  
Wicestarosta Józef Ruciński powiedział, że są dwa warianty wyboru. Konkurs 
ofert lub powołanie dyrektora przez Zarząd. Jest to pierwsze rozwiązanie. 
Drugim, zaś jest uzgodnienie w gronie Zarządu lub całego klubu radnych SLD-
PSL-SG odpowiedniego kandydata, któremu zostaną powierzone obowiązki 
dyrektora.  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że powinien być ogłoszony 
konkurs w tej sprawie z terminem zgłaszania kandydatur do końca maja Br. W 
skład komisji opiniującej lub zespołu opiniującego powinni wejść również 
członkowie Rady Społecznej szpitala, przedstawiciel związków zawodowych. 
Propozycja, którą przedstawiłby zespół Zarządowi zostałaby zatwierdzona przez 
organ wykonawczy, jakim jest Zarząd Powiatu.  
Członek Zarządu Danuta Bus stwierdziła, że jest zaniepokojona sytuacją jak 
teraz istnieje w szpitalu. Dodała, że po działaniach spółki spodziewała się 
bardziej dynamicznych i konkretnych rozwiązań. Powiedziała, że jej zdaniem  
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w pierwszej kolejności należałoby sfinalizować sytuację ze szpitalem i ze spółką 
„INTERMED”. Czy spółka „INTERMED” jest zainteresowana kupnem szpitala 
oraz to, jaką działalność musi prowadzić szpital jako publiczny zakład, aby mógł 
być dokończony proces restrukturyzacji? Powiedziała, że dopiero  
po zakończeniu tych spraw można się zastanowić czy szpital ma dalej istnieć. 
Jeżeli zostanie jakakolwiek część we władaniu szpitala jako publicznej jednostki 
to należy wtedy stwierdzić, co skąd miałby pochodzić środki na jego utrzymanie, 
jak byłaby administracja. Jeśli te kwestie jasne to wtedy powinno się ogłosić 
konkurs w takiej formule jak wcześniej przedstawił to Etatowy Członek Zarządu 
- Adam Nycz. 
Członek Zarządu Bronisław Sakowski powiedział, że nie należy czekać  
ze zmianą dyrektora. Dodał, że jeśli dotychczasowy dyrektor wyraził chęć 
odejścia to należy mu to umożliwić i powołać nowego dyrektora. Dodał, że 
ogłoszenie konkursu oraz powołanie zespołu lub komisji złożonej z różnych 
środowisk może nie jest dobrym rozwiązaniem, bo to kompetencja ustawowa 
Zarządu Powiatu.  
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska stwierdziła, że należy podsumować 
dotychczasową działalność dyrektora szpitala poprzez przedłożenie przez niego 
odpowiedniego sprawozdania. Powiedziała, że stan obecny jest taki, iż poprzez 
podjęcie uchwały Rady Powiatu zostało przekazane zadanie w zakresie 
prowadzenia kontraktu spółce „INTERMED”. Dodała, że poprzez taki ruch 
został częściowo rozpoczęty proces likwidacji szpitala. Powiedziała, następnie, 
że należy przygotować umowę trójstronną o przejęciu przez „INTERMED” 
długu szpitala. Następnie podjąć uchwałę o przyjęciu tejże umowy. Kolejną 
uchwałą powinna być uchwała intencyjna mówiąc o zakończeniu przejęcia 
wszelkich długów do końca 2008 r. Po podjęciu tychże uchwał, dopiero wtedy 
należy zatrudnić osobę na stanowisku dyrektora, która nie będzie lekarzem. Taka 
osoba musi być ekonomistą oraz osobą co, do której Zarząd Powiatu będzie miał 
pełne zaufanie. Powiedziała, że jej zdaniem taką osobą jest np. ekonomista były 
poseł na Sejm RP oraz były Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino - Pan Wojciech 
Długoborski.  
Członek Zarządu Bronisław Sakowski odnosząc się do propozycji pani 
Skarbnik powiedział, że kandydatura Pana Wojciecha Długoborskiego jest 
kandydaturą dobrą. Posiada on odpowiednie doświadczenie i powinien być barny 
pod uwagę jako kandydat na stanowisko dyrektora szpitala. 
Wicestarosta Józef Ruciński spytała, czy propozycja powierzenia stanowiska 
dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy Panu Wojciechowi Długoborskiemu była z 
nim dyskutowana? 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre odpowiedziała, że żadna rozmowa 
dotychczas nie była z Panem Wojciechem Długoborskim na ten temat 
przeprowadzona, ponieważ nie można składać osobie odpowiedzialnej 
poważnych propozycji bez ich uzgodnienia w łonie Zarządu Powiatu, w którego 
kompetencjach leży zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek.  
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Wicestarosta Józef Ruciński powiedział, że należy z Panem Wojciechem 
Długoborskim uzgodnić, czy jego osoba może być w ogóle zgłoszona jako 
kandydatura na dyrektora szpitala. 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że jej zdaniem osoba 
Pana Wojciecha Długoborskiego jest dobrą propozycją na stanowisko dyrektora 
szpitala. Jednakże dodała, że aby móc złożyć taką propozycję Panu Wojciechowi 
Długoborskiemu trzeba zapytać członków Zarządu czy są inne kandydatury na to 
stanowisko. W związku z tym zwróciła się z pytaniem do poszczególnych 
członków Zarządu. Żadna inna propozycja kandydatur nie została zgłoszona 
przez obecnych na posiedzeniu.  
Członek Zarządu Danuta Bus powiedziała, że podtrzymuje swoje stanowisko 
wcześniej wypowiedziane. Dodała, że powinna powstać oferta o naborze  
na stanowisko dyrektora szpitala powiatowego.  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz uważa, że co do wyboru osoby na 
stanowisko dyrektora to należy poszerzyć konsultacje w tej sprawie o członków 
klubu radnych SLD-PSL-SG, który sprawuje władzę w powiecie gryfińskim. 
Podkreślił, że jest zbyt ważna sprawa i powinna być skonsultowana z członkami 
klubu radnych. 
Wicestarosta Józef Ruciński powiedział, że sposób wyboru osoby  
na stanowisko dyrektora powinien być omówiony z członkami klubu radnych.  
Członek Zarządu Bronisław Sakowski powiedział, że również jest za tym, aby 
spotkać się członkami klubu radnych SLD-PSL-SG w tej sprawie i przedstawić 
kandydaturę Wojciecha Długoborskiego na stanowisko dyrektora szpitala  
w Gryfinie.  
 

Zarząd po dyskusji postanowił omówić sposób wyboru kandydata  
na stanowisko dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie  
na posiedzeniu klubu radnych SLD-PSL-SG. Biuro Obsługi Rady i Zarządu 
zostało zobowiązane do powiadomienie członków klubu o terminie 
posiedzenia (23.05.2006).  
 

       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 
 

____________________
 


