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Protokół nr 164/II/2006 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 12 czerwca 2006 r. w godzinach od 1500 do 1630 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).  

2. Porządek obrad został uzupełniony w PIONIE STAROSTY o punkty: 
6. Zapoznanie się projektem umowy trójstronnej pomiędzy Powiatem Gryfińskim, SPOZOZ 

Szpital Powiatowy w Gryfinie oraz „INTERMED” Sp. z o.o. w sprawie przejęcia długów 
SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 6/SP/164). 

7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekształcenia 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie 
(druk nr 7/SP/164).  

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- załącznik nr 2) 
 

II. PION STAROSTY. 
1. Spotkanie z Panią Dorotą Rydzewską - Sirant - dyrektorem SPZOZ Zakład 

Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Opiekuńczo - Leczniczy w Gryfinie.  
 

Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że wizyta Pani Doroty 
Rydzewskiej - Sirant - Dyrektora SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy  
i Opiekuńczo - Leczniczy w Gryfinie jest związana ściśle z realizacją programu 
restrukturyzacyjnego SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie. Jednakże w trakcie 
realizacji programu restrukturyzacji był składany przez Panią Dyrektor wniosek  
o umożliwienie rozszerzenia działalności zakładu o powiększenie bazy lokalowej  
o pomieszczenia zajmowane przez szpital, w których znajdował się OIOM. Zarząd 
analizował te wnioski i w formie uchwał pozytywnie wyrażał się o inicjatywie 
Dyrektora SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Opiekuńczo - Leczniczy  
w Gryfinie. 
Dodała jednak, że władze powiatu są zobowiązane do realizowania programu 
restrukturyzacyjnego SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie i w związku z tym, chcą 
skonfrontować go z pomysłem na dalszą działalność SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno - 
Opiekuńczy i Opiekuńczo - Leczniczy w Gryfinie, które posiada Pani Dyrektor. 
Powiedziała, że członkowie Zarządu chcieliby wysłuchać koncepcji funkcjonowania 
SPZOZ Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w oparciu o mienie, które jest w tej chwili 
przekazane tej jednostce w użytkowanie, ale także w oparciu o pomysły na 
przyszłość na funkcjonowanie tego typu zakładu.  
Dyrektor SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Opiekuńczo - Leczniczy 
w Gryfinie Dorota Rydzewska - Sirant powiedziała, że nie było jeszcze rozmów na 
temat pomysłów funkcjonowania zakładu w przyszłości. Stwierdziła, że na dzień 
dzisiejszy oczekuje rozwiązania problemu poszerzenia bazy lokalowej zakładu. 
Dodała, że do dnia dzisiejszego nie została zrealizowana uchwała Rady Powiatu, 
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która przekazywała pomieszczenia po byłym OIOM na rzecz zakładu. Jej zdaniem 
jest to najpilniejsza sprawa wymagająca załatwienia.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że część pomieszczeń 
zgodnie z wolą Rady Powiatu wyrażoną w I kadencji samorządu powiatowego 
zajętych przez OIOM była w dyspozycji Szpitala Powiatowego. Należałoby teraz 
wygasić trwały zarząd nad tymi pomieszczeniami, który posiada Szpital Powiatowy 
w Gryfinie i ewentualnie przekazać w nieodpłatne użytkowanie zakładowi. Dodała, 
że w międzyczasie została dokonana inwentaryzacja całej nieruchomości.  
O przedstawienie faktycznego stanu prawnego tej nieruchomości poprosiła 
Wicestarostę Józefa Rucińskiego.  
Wicestarosta Józef Ruciński powiedział, że obecnie w budynku przy  
ul. Niepodległości 39 tym jest 4 użytkowników. Są to: Zakład Pielęgnacyjno - 
Opiekuńczy i Opiekuńczo - Leczniczy, SPZOZ Szpital Powiatowy, mieszkania 
użytkowane przez 3 osoby oraz dwa puste lokale. Dokonana została wycena 
budynku. Jednakże na jednym z ostatnich posiedzeń Zarząd podjął decyzję o wycenie 
tej nieruchomości z wyłączeniem lokali zamieszkanych, które będą wycenione 
osobno. Powiedział, że jest już informacja z administracji budowlanej, że te lokale 
mieszkalne mogą stanowić odrębną własność lokalową. Jest pierwszy krok, którego 
dokonał Zarząd Powiatu. Kolejnym będzie decyzja Zarządu o wydzieleniu tej części 
budynku, która będzie mogła być sprzedana. Decyzje odnosząca się do części,  
w którym są pomieszczenia po byłym OIOM nie zostały jeszcze podjęte. Zarząd 
uznał, że budynek ten powinien mieć jednego właściciela.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że Zarząd uznał, iż ta 
nieruchomość położona w centrum miasta musi mieć jednego właściciela lub 
zarządcę. Współwłasność w częściach ułamkowych jest związana z remontowaniem 
części własnych całej budynku. A tego Zarząd Powiatu chciałby uniknąć.  
Przypomniała, że w ciągu ostatnich 4 lat wszyscy mieszkańcy tego budynku składali 
wnioski o wykup lokali, które nie mają jeszcze statusu lokali mieszkalnych i nie 
zostały w sensie przepisów prawa budowlanego tak wyodrębnione. Również obecna 
na posiedzeniu Pani Dyrektor SPZOZ Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Dorota 
Rydzewska - Sirant. Jednakże, aby móc wyrazić zgodę na ich wykup należy 
uregulować status prawny tych lokali. Dodała, że SPZOZ Szpital Powiatowy w 
Gryfinie zabiegał o umożliwienie utworzenia Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego na 
bazie szpitala z wydzieleniem formalno - prawnym jako odrębnego zakładu. Miało to 
się dokonać w oparciu o zlikwidowane miejsca w szpitalu w Tucznie. Jednakże w 
ostatniej chwili likwidacja szpitala w Tucznie została zaniechana przez samorząd 
województwa zachodniopomorskiego. 
Dodała również, że szpital zabiegła też o możliwość wykonywania usług w zakresie 
opieki nad chorym w domu. Jednakże konkurs na prowadzeni tego typu usług wygrał 
niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Pojawiała, się również koncepcja 
utworzenia w Gryfinie zamiejscowego ośrodka dla hospicjum dziecięcego ze 
Szczecina. Polegałoby to na stworzeniu niewielkiej bazy dla wolontariuszy i lekarzy. 
Stwierdziła, że poszerzenie usług opieki długoterminowej w oparciu o szpital 
powiatowy może nastąpić, a także jest tak konieczność.  
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Następnie spytała, czy w łonie załogi pojawiła się jakakolwiek koncepcja 
prywatyzacji usług opieki długoterminowej w formie utworzenia w tej jednostce 
niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. Bo mógłby to być podmiot, który kupiłby 
majątek od powiatu i w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia 
prowadziłby usługi długoterminowe. Spytała, czy jako dyrektor SPZOZ Zakład 
Opiekuńczo - Leczniczy jest w stanie złożyć ofertę jako niepubliczny podmiot na 
zakup budynku przy ul. Niepodległości 39.  
Dyrektor SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Opiekuńczo - Leczniczy 
w Gryfinie Dorota Rydzewska - Sirant powiedziała, że na propozycję utworzenia 
niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej jest wraz z załogą otwarta. Jednakże 
dodała, że do przekształcenia zakładu w NZOZ należy się solidnie przygotować. 
Przygotować należy propozycję sprzedaży obiektu. Dodała, że to należy  
do kompetencji Zarządu, w które nie chciałaby wchodzić.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że dyskusja na ten temat 
cały czas trwa i jak do tej pory nie została zakończona. Stwierdziła, że najlepszą 
drogą do przekształcenia tego zakładu w placówkę niepubliczną byłaby taka sama 
ścieżka prywatyzacji, jaka została przeprowadzona w stosunku do placówek 
podstawowej opieki zdrowotnej. Odnosząc się do stworzenia propozycji sprzedaży 
obiektu powiedziała, że osobno będą wyceniane lokale mieszkalne funkcjonujące w 
obiekcie i osobno pozostała część.  
Dyrektor SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Opiekuńczo - Leczniczy 
w Gryfinie Dorota Rydzewska - Sirant spytała, czy w tym przypadku realizacja 
pisma w sprawie przekazania pomieszczeń po byłym OIOM może nastąpić  
w najbliższym czasie? 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że na ten temat będzie się 
jeszcze toczyć dyskusja. Dodała, że docelowo funkcjonowanie zakładu w przyszłości 
miałoby być na bazie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. Po jakich etapach 
ona nastąpi to jeszcze będzie przedyskutowywane w ramach Zarządu Powiatu oraz 
Rady Powiatu. Dodała, że należy wyznaczyć cel, a nim jest utworzenie 
niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. Kwestią dyskusji jest tylko to, w jakich 
etapach ma on być osiągnięty.  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz przypomniał, że pomysł utworzenia NZOZ 
-u prowadzącego usługi opieki długoterminowej pojawił się na posiedzeniu Zarządu 
oraz na posiedzeniu Rady Społecznej SPZOZ Zakład Opiekuńczo - Leczniczy  
w Gryfinie.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że generalnie należy  
w Gryfinie poszerzać bazę medyczną, przy jednoczesnym utrzymaniu już posiadanej. 
Oba zakłady opiekuńczo - lecznicze są oblegane i tym bardziej należy poszerzać 
zakres usług w tej materii. Do tego Zarząd Powiatu będzie zmierzał, zaś wybór 
sposobu oraz metod będzie przedmiotem dyskusji.  
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu opuściła Dyrektor SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno - 
Opiekuńczy i Opiekuńczo - Leczniczy w Gryfinie Dorota Rydzewska - Sirant. 
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Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz spytał czy w związku z tym, porzucony 
został pomysł, aby środki, które wpłyną ze sprzedaży budynku zasilą budżet szpitala, 
lecz wpłyną do budżetu powiatu. 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że wcale to nie oznacza. 
Stwierdziła, że do prywatyzacji należy dojść określonymi etapami, które są określone 
w uchwałach podjętych przez Radę Powiatu. Dodała, że na posiedzeniu klubu 
radnych oraz na posiedzeniu połączonym komisji należy przedstawić różne pomysły 
dochodzenia do prywatyzacji tych usług.  
 

2. Pismo Urzędu Skarbowego w Gryfinie dotyczące ponaglenia SPZZOZ  
w Gryfinie w sprawie zajętej wierzytelności (druk nr 1/SP/164).  

 

Zarząd zapoznał się z pismem Urzędu Skarbowego w Gryfinie dotyczące 
ponaglenia SPZZOZ w Gryfinie w sprawie zajętej wierzytelności. 

Dyrektor SPZZOZ w Gryfinie poinformował członków Zarządu o odbytej 
rozprawie przeciwko SPZZOZ w Gryfinie z powództwa spółki MAGELLAN, 
która jest wierzycielem SPZZOZ. Rozprawa odbyła się bez udziału strony 
powodowej i w związku z tym została ona przesunięta na wrzesień 2006 r.  

 

3. Pismo Dyrektora SPZZOZ do Dyrektora Izby Skarbowej w sprawie 
uchylenia postanowienia na oddalenie skargi na czynności egzekucyjne (druk 
nr 2/SP/164). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora SPZZOZ do Dyrektora Izby 
Skarbowej w sprawie uchylenia postanowienia na oddalenie skargi na czynności 
egzekucyjne. 

Dyrektor SPZZOZ w Gryfinie poinformował ponadto, że Sąd Okręgowy  
w Szczecinie utrzymał wyrok skazujący wobec byłego dyrektora SPZZOZ  
w Gryfinie - Pana Macieja Mroza oraz dwóch byłych pracowników SPZZOZ  
w Gryfinie. Wyrok w tej sprawie jest prawomocny.  
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu opuścił Dyrektor SPZZOZ - Pan Andrzej Bandurowski.  
 

4. Oświadczenie Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie 
zbycia budynku przychodni (druk nr 3/SP/164). 

 

Zarząd przyjął do wiadomości oświadczenie Dyrektora SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie w sprawie zbycia budynku przychodni. 

 

5. Wniosek Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie do Rady 
Społecznej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie budynku przychodni (druk nr 4/SP/164). 

 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie do Rady Społecznej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie budynku przychodni.  
 

6. Zapoznanie się projektem umowy trójstronnej pomiędzy Powiatem 
Gryfińskim, SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie oraz „INTERMED”  
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Sp. z o.o. w Nowogardzie w sprawie przejęcia długów SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie (druk nr 6/SP/164). 

 

Zarząd zapoznał się z projektem umowy trójstronnej pomiędzy Powiatem 
Gryfińskim, SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie oraz „INTERMED”  
Sp. z o.o. w Nowogardzie w sprawie przejęcia długów SPZOZ Szpital Powiatowy 
w Gryfinie i po naniesieniu poprawek przyjął go.  

Zarząd zobowiązał Koordynatora Ochrony Zdrowia do przesłania w/w 
projektu umowy do SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie oraz „INTERMED” 
Sp. z o.o. z siedzibą w Nowogardzie w celu zapoznania się oraz wniesienia 
ewentualnych poprawek.  

 

7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 7/SP/164).  

 

Zarząd przeanalizował oraz przeprowadził dyskusję nad projektem uchwały 
Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie.  
 

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za realizacją programu restrukturyzacji zaakceptowanego 
jednogłośnie przez Zarząd Powiatu i uchwalonego przez Radę Powiatu dnia 17.08.2005 r. i zatwierdzonego przez 
Wojewodę Zachodniopomorskiego, którego konsekwencją jest przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
Za - 3 osoby (Ewa De La Torre, Józef Ruciński, Bronisław Sakowski).  
Przeciw - 1 osoba (Danuta Bus) 
Wstrzymało się - 1 osoba (Adam Nycz)  
 

Zarząd przyjął większością głosów projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie. 

Zarząd zobowiązał Koordynatora Ochrony Zdrowia do przesłania w/w 
projektu uchwały do Rad Gmin wchodzących w skład Powiatu Gryfińskiego  
w celu wydania opinii.  
 

III. PION WICESTAROSTY. 
1. Informacja w sprawie kosztów aktu notarialnego dotyczących umowy 

zamiany nieruchomości oznaczonej nr działki 163, położonej w obrębie 3, 
miasta Gryfino, stanowiącej własność Gminy Gryfino na nieruchomość 
oznaczoną nr działki 167/17, położoną w obrębie 3, miasta Gryfino, 
stanowiącą własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 1/WSP/164).  

 

 Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w sprawie kosztów aktu notarialnego, na których poniesienie 
wyraził zgodę Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino - dotyczących umowy zamiany 
nieruchomości oznaczonej nr działki 163, położonej w obrębie 3, miasta Gryfino, 
stanowiącej własność Gminy Gryfino na nieruchomość oznaczoną nr działki 
167/17, położoną w obrębie 3, miasta Gryfino, stanowiącą własność Powiatu 
Gryfińskiego.  
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2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 
przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 2/WSP/164). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 
przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia ceny 
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego w wysokości 5700, 00 zł. 

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

Publicznych w sprawie zatwierdzenia wniosków złożonych w ramach 
Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 
2005-2006 na realizację inwestycji w ramach projektu pn. Przebudowa, 
rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie ternem 
rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej 
oraz odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - 
Wychowawczym w Chojnie - I etap (Druk nr 1/WSP-AN/164). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia wniosków 
złożonych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2005-2006 na realizację inwestycji w ramach 
projektu pn. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, 
zagospodarowanie ternem rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu 
komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Chojnie - I etap.  
 
       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 
 

____________________
 


