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Protokół nr 172/II/2006 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniach 13 lipca 2006 r. w godzinach od 1200 do 1420 w siedzibie przy  
ul. Sprzymierzonych 4 Starostwa Powiatowego w Gryfinie odbyło się posiedzenie 
Zarządu Powiatu w Gryfinie. 
 

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE  
1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzył i prowadził Wicestarosta - Józef Ruciński.  

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście. Nieobecna 
usprawiedliwiona - Przewodnicząca Zarządu - Ewa De La Torre (Listy obecności – zał. nr 1) 

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

 

II. PION STAROSTY. 
1. Spotkanie z Prezesem „INTERMED” Sp. z o.o. w Nowogardzie - Panem 

Jackiem Kargulem.  
 

Wicestarosta Józef Ruciński powitał na początku Prezesa „INTERMED”  
Sp. z o.o. w Nowogardzie, zaś tematem spotkania jest ocena realizacji programu 
restrukturyzacji. Dodał również, że spotkanie ma na celu ustalenie tego, na jakim 
etapie jest teraz realizacja programu restrukturyzacji oraz co należy jeszcze zrobić, 
aby móc ten program w pełni wdrożyć. Stwierdził następnie, że wokół tego 
programu zaczęły pojawiać się wątki uboczne, z którym nie za bardzo można sobie 
poradzić. Dodał, że bezwzględnie program restrukturyzacji trzeba zakończyć. 
Następnie, Wicestarosta J. Ruciński przedstawił osoby obecne na posiedzeniu 
Zarządu Powiatu.  
Powiedział następnie, że władze powiatu są w ciągłej korespondencji ze szpitalem 
oraz ze spółką INTERMED. Jednakże dodał, że w tej korespondencji jest dużo 
zapisów wytykających sobie pewne sprawy, które nie zostały jeszcze załatwione 
lub muszą być załatwione. Z kolei Starostwo Powiatowe wysyła pisma mówiące o 
tym, że pewne sprawy musi załatwić szpital powiatowy.  
Poprosił następnie Prezesa INTERMED, aby wyartykułował te problemy, które są 
przeszkodą, aby móc realizować wszystkie czynności wynikające z umowy 
restrukturyzacyjnej i programu restrukturyzacyjnego z sierpnia 2005 r.  
Prezes INTERMED Sp. z o. o. Jacek Kargul powiedział, że nie widzi żadnych 
przeszkód w realizacji programu restrukturyzacyjnego. Kwestią sporna jest tempo 
jego realizacji. Powiedział, że wyartykułowane przez niego sprawy w ostatnim 
piśmie zostały zrealizowane na ostatniej sesji. Dodał, że rzeczą najważniejszą są 
środki finansowe, które potrzebne do spłaty wierzycieli takich jak np. spółka 
Magellan. Innym wielkim wierzycielem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
którego wierzytelność sięga ok. 1 500 000 zł., z czego ok. 660 000 tys. zł to składki 
ubezpieczonych.  
Dodał, że aby móc wystąpić do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem  
o zakończenie programu restrukturyzacji i mieć umorzone 50% pożyczki na 
restrukturyzację musimy mieć podpisaną ugodę z ZUS-em na spłatę wierzytelności  
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w ratach. ZUS wyraża zgodę, na to, że po wpłaceniu 660 000 tys. zł. reszta 
wierzytelności będzie mogła być wpłacana w ratach. W przeciwnym razie zajmie 
majątek i wystąpi do komornika o egzekucję komorniczą.  
Mając decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego o umorzeniu 50% pożyczki 
można dalej podejmować kroki o likwidacji SPZOZ Szpital Powiatowy. 
Dodał, że kolejne sprawy dotyczącej sprzedaży bezprzetargowej przychodni są 
realizowane. Podał za dowód uchwały podjęte na ostatniej sesji Rady Powiatu.  
W związku z tym, można rozpocząć rozmowy z ZUS-em, że ze środków 
pozyskanych ze sprzedaży tego budynku będzie można pokryć zobowiązania 
względem nich. Następnie ZUS będzie mógł wydać opinię, że roszczenia zostały 
zaspokojone, a następnie wystąpić z wnioskiem do Wojewody o wydanie decyzji o 
zakończeniu restrukturyzacji. Dodał, że program restrukturyzacyjny będą starali się 
zamknąć jak najszybciej.  
Wicestarosta Józef Ruciński powiedział, że została podjęta uchwała o wyrażeniu 
zgody na sprzedaż bezprzetargową byłej przychodni nr 1 w Gryfinie. Następnie 
Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy powinien poprzez notariusza w szybkim 
tempie dokonać sprzedaży tego budynku. Wartość szacunkowa została już 
określona i żadnych przeszkód w tej materii nie ma.   

Prezes INTERMED Sp. z o. o. Jacek Kargul spytał, czy Zarząd akceptuje to 
rozwiązanie, aby środki pozyskane ze sprzedaży tej przychodni były przekazane  
na spłatę wierzytelności publiczno - prawnych względem ZUS? 
Wicestarosta Józef Ruciński powiedział, że taka zgoda Zarządu jest.  
Członek Zarządu Danuta Bus powiedziała, że dobrze byłoby, aby w tej sprawie 
zwołana został na wniosek Dyrektora Szpitala Rada Społeczna, która wyrazi swoją 
opinię, co do rozporządzenia tych środków.  

Wicestarosta Józef Ruciński powiedział, że na posiedzeniach komisji oraz na 
sesji Rady Powiatu trwała dyskusja nad uchwałą w sprawie przekształcenia 
Szpitala Powiatowego poprzez włączenie SPZOZ ZOL do struktur szpitala. Radni 
w większości zadawali pytanie, czym się Zarząd kieruje, aby włączyć Zakład 
Opiekuńczo- Leczniczy do struktur szpitala. Jakie będą z tego tytułu korzyści dla 
szpitala oraz co straci Zakład Opiekuńczo - Leczniczy? Ponadto na wszystkich 
komisjach zadawano pytanie, w jaki sposób szpital zostanie oddłużony? Poprosił 
następnie o przedstawienie sposobu oddłużenia szpitala w całości.  
Prezes INTERMED Sp. z o. o. Jacek Kargul powiedział, że zobowiązania, jakie 
ma szpital należy pokryć z majątku jaki posiada lub będzie posiadał. Dodał, że 
konkretnie chodzi tutaj o majątek, jaki posiada Zakład Opiekuńczo - Leczniczy. 
Jest określona kwota zobowiązań i po drugiej stronie jest określony majątek. 
Dodał, że zawsze były prowadzone rozmowy na temat przejęcia zobowiązań 
szpitala adekwatnych do jego majątku. Jeżeli tego majątku jest niewystarczająca 
ilość, to należy poszukać innego rozwiązania. Takim rozwiązaniem jest przejęcie 
majątku Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego. Dodał, że bez tego majątku zamknie 
się określonym deficytem. Powiedział, że jeżeli całość procesu miałaby się 
zakończyć na „0” to musi być szpital zasilony tą nieruchomością, w której znajduje 
się obecnie zakład opiekuńczo - leczniczy. Dodał, że nabywcą tego budynku nie 
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musi być wcale spółka INTERMED. Ważne jest to, aby ten budynek sprzedać, zaś 
środki przekazać dla szpitala, które pomogą mu dokończyć z sukcesem proces 
restrukturyzacji.  
Następnie podał pod wątpliwość czy należało zasięgać opinii gmin w sprawie 
projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia szpitala. Dodał również, 
że jego zdaniem jest niedopuszczalne takie działanie, jakiego dopuściła się Pani 
Dyrektor Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego, występując do organów gmin z 
prośbą o negatywne zaopiniowanie tej uchwały. 
Koordynator Ochrony Zdrowia Jarosław Witeńko powiedział, że w myśl 
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, w przypadku przekształcenia takie opinie 
organów gmin są potrzebne.  
Prezes INTERMED Sp. z o. o. Jacek Kargul powiedział, że tę nieruchomość 
można również wydzierżawić poprzez podpisanie umowy trójstronnej o 
przekazaniu zobowiązań. Wtedy z zysków z dzierżawy można spłacać 
zobowiązania. Powtórzył, że istotną częścią tego procesu jest uregulowanie 
wierzytelności z ZUS-em oraz opłacanie składek ZUS na bieżąco. Ten majątek w 
postaci przychodni nie do końca będzie zaspokajał te wierzytelności, dlatego też 
trzeba szukać innych rozwiązań. A takim jest zbycie nieruchomości, w którym 
znajduje się Zakłada Opiekuńczo - Leczniczy.  
Wicestarosta Józef Ruciński poprosił o wytłumaczenie następujących spraw. 
Pierwsza to czy po włączeniu Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego do struktur 
szpitala może nie otrzymać kontraktu na świadczeń usług, ponieważ nie będzie 
samodzielnym zakładem tylko będzie w strukturach szpitala. Po drugie, w jaki 
sposób będzie się odbywała odpłatność za pobyt pacjentów w tym zakładzie. Czy 
będzie ona mogła być pobierana?  
Prezes INTERMED Sp. z o. o. Jacek Kargul powiedział, że samodzielny zespół 
zakładów opieki zdrowotnej może składać się z wielu zakładów, w tym zakładu 
opiekuńczo - leczniczego. To może być również oddział. Podobnie jak oddział 
ginekologiczny może być zakładem czy też chirurgiczny. W rejestrze o wojewody 
zachodniopomorskiego jest wtedy wpisany zespół zakładów. Dodał, że w tej 
sytuacji zakład może pobierać opłaty odpłatność od pacjentów, tak jak się to dzieje 
teraz.  
Wicestarosta Józef Ruciński powiedział, że w takim wypadku partnerem do 
rozmów z NFZ jest nie kierownik zakładu, ale dyrektor Zespołu zakładów opieki 
zdrowotnej. Dodał, że wielu radnych uważało, ze włączenie Zakładu Opiekuńczo - 
Leczniczego do Szpitala Powiatowego zniszczy ten zakład.  
Prezes INTERMED Sp. z o. o. Jacek Kargul stwierdził, że opowieści tego typu  
są nieprawdziwe. Powiedział, że należy zrobić wszystko, aby to, co przynosi straty 
np. ginekologia był równoważone przez to, co nie przynosi strat, ale zyski. 
Włączenie tego zakładu do struktur szpitala umożliwi przedsiębiorcy, który 
zdecyduje się prowadzić szpital równoważyć wynik finansowy tego zakładu.  
Wicestarosta Józef Ruciński powiedział, że zostało przyjęte, że w określonym 
czasie obowiązywania umów z wojewodą zachodniopomorskiego, które dotyczą 
korzystania ze sprzętu oraz z windy, które zostały zakupione ze środków ZPORR 
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musi funkcjonować struktura szpitala. Jednakże w toku dyskusji na komisjach 
padały pytania czy włączenie ZOL-u do struktur szpitala, przy jednoczesnym 
przekazaniu cesją części kontraktów z NFZ spółce INTERMED, szpital będzie 
dalej traktowany jako szpital czy jako zakład opiekuńczo - leczniczy. 
Prezes INTERMED Sp. z o. o. Jacek Kargul przypomniał, że należy uzyskać 
zgodę na zakończenie procesu restrukturyzacji i umorzenie 50% pożyczki na spłatę 
zobowiązań z tytułu „203”. Dodał, że ten proces należy przyspieszyć. Jednakże nie 
pozostawiając struktury szpitala jako SPZOZ to takiego umorzenia nie będzie. 
Powiedział, że SPZOZ musi istnieć do momentu, kiedy wojewoda wyda decyzję  
o zakończeniu procesu restrukturyzacji i umorzeniu 50% pożyczki na spłatę „203”.  
Podkreślił, że takiej obawy o to czy szpital w takiej formie będzie czy też nie 
będzie już szpitalem, bo wcześniej wojewoda zatwierdził program, w którym jest 
mowa o tym, że w struktury szpitala zostanie włączony zakład opiekuńczo - 
leczniczy. Dodał, że wręcz przeciwnie teraz komisja, która będzie sprawdzać 
stopień wdrożenia programu restrukturyzacji może zarzucić, dlaczego ten zapis o 
włączeniu i utworzeniu w strukturach szpitala, zakładu opiekuńczo - leczniczego 
nie został jeszcze spełniony.  
Wicestarosta Józef Ruciński powiedział, że podjęta uchwała na ostatniej sesji 
Rady Powiatu z poprawkami, jakie zostały wypracowane zmienia zasadniczo 
sytuację. Poprawka ta mówi, że włączenie Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego do 
struktur szpitala może nastąpić w przypadku jego oddłużenia. 
Prezes INTERMED Sp. z o. o. Jacek Kargul powiedział, że w przypadku 
umorzenia 50% pożyczki, jeżeli te nieruchomości wszystkie zostaną przekazane 
lub sprzedane, a środki przekazane na spłatę zobowiązań szpitala to będzie nawet 
nadwyżka ok. 300- 400 tys. zł. Dodał, że restrukturyzacja odbywa się poprzez 
zamykanie kolejnych etapów. Zaznaczył, że nikt nie przejmie przedsiębiorstwa, 
które będzie przynosił deficyt. Jeżeli nie zostanie włączony SPZO ZOL do struktur 
szpitala to scenariusz jego dalszej działalności jest następujący. Warunkowo 
otrzymuje on pozwolenie od Sanepidu na działalność do końca roku, jednakże beż 
odpowiednich inwestycji nie będzie on w stanie wygrać konkursu na prowadzenie 
długoterminowej opieki. Na inwestycje, zaś potrzebne są środki, których nie 
wypracuje samodzielnie ten zakład. Powiedział, że jako INTERMED Sp. z o.o. jest 
w stanie się wywiązać. 
Członek Zarządu Danuta Bus powiedziała, że w piśmie przysłanym do Zarządu 
Powiatu przez Dyrektora Szpitala jest zapis, że szpital wystąpi do NFZ o zwrot 
środków poniesionych na wypłatę tzw. „203”. Spytała czy to się wydarzyło? 
Prezes INTERMED Sp. z o. o. Jacek Kargul odpowiedział, że takie wezwanie  
do zapłaty już zostało do NFZ wysłane.  
Członek Zarządu Danuta Bus powiedziała, że w jednej z wypowiedzi kredyt na 
wypłatę „203” był wzięty pod hipotekę szpitala. Przypomniała, że aby to się mogło 
stać to wcześniej Powiat musiał przekazać tę nieruchomość szpitalowi. Gdyby tak 
się nie stało to ta hipoteka nie mogłaby zafunkcjonować. Poprosiła, aby w pismach, 
które są przesyłane do władz powiatu były konkretne zapisy o tym, co należy 
jeszcze zrobić.  



 5

Za przykład podała zapis odnoszący się zintensyfikowania działań przy realizacji 
programu restrukturyzacji, który jest bardzo ogólny. Spytała następnie czy uchwały 
podjęte na ostatniej sesji taką intensyfikację działań dokonują?  
Prezes INTERMED Sp. z o. o. Jacek Kargul odpowiedział, że niestety nie 
zaspokajają, gdyż zapis mówiący o przekazaniu Zakładu Opiekuńczo - 
Leczniczego do szpitala po całkowitym oddłużeniu szpitala znaczenie komplikuje 
sytuację. Zapis ten powoduje fakt, że kontynuowana jest restrukturyzacja samego 
szpitala. Wtedy to całkowita realizacja programu restrukturyzacji nie zostanie 
dokonana. Odnosząc się do konkretyzowania zapisów w pismach to powiedział, że 
odniesie się na piśmie do zapisów w uchwałach podjętych na ostatniej sesji Rady 
Powiatu oraz konsekwencji wynikających z tych zapisów.  
Wicestarosta Józef Ruciński spytała, czy jest już skonsumowana uchwała Rady 
Powiatu o wyrażeniu zgody na wydzierżawienie przychodni?  
Prezes INTERMED Sp. z o. o. Jacek Kargul odpowiedział, że zgodnie z pismem 
otrzymanym w ubiegłym miesiącu został sporządzony wykaz wszystkich umów 
wiążących SPZOZ Szpital Powiatowy i INTEMRED Sp. z o.o. W wykazie tym jest 
również zapis o zawartej umowie na dzierżawę budynku przychodni. Do tej umowy 
jest tylko aneks mówiący o tym, że umowa wchodzi w życie wtedy, gdy zostanie 
przejęty w drodze cesji kontrakt na świadczenie usług medycznych. Taka sytuacja 
nastąpiła z dniem 1 czerwca 2006 r.  
Wicestarosta Józef Ruciński powiedział, że ta umowa jest bardzo ważna i 
powinna być dostarczona. Dodał, że należałoby dziś odpowiedzieć oraz zapisać te 
sprawy, które w najbliższym czasie wymagają najszybszego załatwienia.  
Członek Zarządu Danuta Bus zaproponowała, aby Prezes „INTERMED” Sp. z 
o.o., jak już wcześniej wspomniał, odniósł się na piśmie do treści uchwał podjętych  
na ostatniej sesji Rady Powiatu. Będzie to powodem do tego, aby radni zebrali się  
i omówili w obecności Prezesa „INTERMED” Sp. z o.o to pismo, które będzie 
przedstawiało konsekwencje podjętych uchwał oraz ewentualne alternatywne 
rozwiązania tego problemu. Wtedy to będzie można powrócić do tej uchwały. 
Radni spotkają się na forum swoich komisji i omówią pismo, następnie spotkają się 
z Prezesem „INTERMED” Sp. z o.o. i później ponownie na forum swoich komisji.  
Prezes INTERMED Sp. z o. o. Jacek Kargul stwierdził, że jest to dobre 
rozwiązanie i takie pismo wystosuje. Będzie ono szeroko opisywało skutki 
podjętych uchwał wraz z rozwiązaniami i zagrożeniami. Dodał, że to radni są 
władni do podjęcia odpowiednich decyzji, który skupi się do odpowiedzi na 
pytanie. Czy jest realizowany program restrukturyzacji bez włączenia do struktur 
szpitala Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego wraz ze wszelkimi konsekwencjami z 
tego tytułu płynącymi. 
Wicestarosta Józef Ruciński powiedział, że trudno będzie powrócić do zmiany tej 
uchwały i wykreślenia lub zmiany tego zapisu.  
Prezes INTERMED Sp. z o. o. Jacek Kargul wskazał, że realizacja programu 
restrukturyzacyjnego z oczekiwaniem, że będzie po stronie strat 0, jest niemożliwa  
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w oparciu o majątek, jaki posiada obecnie SPZOZ Szpital Powiatowy. Albo 
zostanie znalezione rozwiązanie zmierzające do pokrycia reszty zobowiązań albo 
nie. Dodał, że radni muszą tą sytuację zrozumieć.  
Wicestarosta Józef Ruciński powiedział, że obecnie są prowadzone prace  
do ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Szczecińskiej 21. 
Obecnie jest tam umiejscowione komórki organizacyjne Starostwa m.in. Wydział 
Komunikacji i Transportu oraz zakłady stomatologiczne i protetyczne. Będzie to 
przetarg nieograniczony na sprzedaż budynku wraz z obciążeniem umowami. 
Spytał, czy „INTERMED” Sp. z o.o. byłby zainteresowany nabyciem tego 
budynku?  
Prezes INTERMED Sp. z o. o. Jacek Kargul powiedział, że miałaby to być 
alternatywne rozwiązanie w przypadku nie włączenia w struktury szpitala zakładu 
opiekuńczo - leczniczego. Spytał o możliwość włączenia Zakładu 
Psychiatrycznego? 
Wicestarosta Józef Ruciński odpowiedział, że odnośnie Zakładu 
Psychiatrycznego sytuacja jest skomplikowana, gdyż mieści się on w miejscu gdzie 
powinna powstać strefa ochronna dla ZE „Dolna Odra”. Podjęta została uchwała o 
wydzierżawieniu na potrzeby ZE „Dolna Odra” tych terenów, a następnie od nich 
to wydzierżawić za symboliczną złotówkę.  
Prezes INTERMED Sp. z o. o. Jacek Kargul powiedział, że oglądać można 
każdą nieruchomość. Jednakże dodał, że jedną nieruchomość obciążoną umowami 
już pozyskał. Zwrócił uwagę, że prywatyzacja wydzielonych zakładów jak np. 
zakład psychiatryczny jest taki racjonalne jak wydzielenie w przeszłości poz-ów ze 
struktury SPZZOZ bez obciążenia ich zobowiązaniami, w których brały udział. 
Dodał, że będzie to powielanie błędów, które zostały popełnione w przeszłości.  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że wtedy poz-y kumulowały 
długi i podjęcie takiej decyzji, a nie innej było koniecznością. Wtedy za namową 
specjalistów w dziedzinie doradzania w zakresie ochrony zdrowia należało robić 
wszystko, aby nie generować więcej długów. Dzisiejsze działania na pewno 
zostaną ocenione przez następców i być może ktoś powie, że zrobiliśmy to tak jak 
nie powinniśmy.  
Prezes INTERMED Sp. z o. o. Jacek Kargul powiedział, że z taką oceną się nie 
zgadza. Powiedział, że osobiście zna przykłady, w których prywatyzacja poz-ów 
odbyła się w inny sposób. Odbyło się z korzyścią i dla biorących poz-y, jaki 
oddających.  
Wicestarosta Józef Ruciński spytał czy spośród członków Zarządu Powiatu są 
pytania do Prezesa „INTERMED” Sp z o.o.  
Członek Zarządu Bronisław Sakowski powiedział, że ta poprawka do uchwały 
podjętej na ostatniej sesji Rady Powiatu znacznie komplikuje realizację programu 
restrukturyzacji. Powiedział jednak, że należało jeszcze bardziej stanowczo bronić 
pierwotnej wersji tej uchwały. Dodał, że Zarządu Powiatu będzie musiał 
wypracować propozycje rozwiązań, aby móc do końca zrealizować program 
restrukturyzacji.  
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Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że mimo wszystko dobrze się 
stało, że uchwała o przekształceniu szpitala została podjęta. Jednakże ten zapis 
komplikuje dalsze działania, który gdyby nie został włączony to uchwała ta nie 
zostałaby najprawdopodobniej w ogóle nie podjęta. Jednakże ta uchwała również 
powinna być wyraźnym impulsem, że wola Zarządu Powiatu do jak najszybszego 
załatwienia tej sprawy jest ogromna.  
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że pewne rozwiązania 
Prezesa „INTERMED” są zbieżne z jej poglądami. Powiedziała, że jeżeli Rada 
Powiatu w większości wyraziła taką wolę, aby ten zapis zawrzeć to nie ma 
potrzeby, aby wracać do tego, aby ten zapis zmieniać. Dodała, że wyjście z sytuacji 
jest następujące. Należy przedstawić takie rozwiązania, które doprowadzą do 
natychmiastowej prywatyzacji Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego. Powinna być 
podjęta uchwała o wystawieniu na sprzedaż nieruchomości, w której znajduje się 
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy. Nieruchomość tę może zakupić firma 
„INTERMED” lub jakakolwiek inna. Powiedziała, że środki ze sprzedaży tej 
nieruchomości i prywatyzacji Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przeznaczone 
byłby na spłatę zobowiązań szpitala.  
Prezes INTERMED Sp. z o. o. Jacek Kargul powiedział, że jego zdaniem lepiej 
jest sprzedać coś w sposób wydzielony niż tego ogóle nie sprzedawać. Powiedział 
jednak, że w tej sytuacji może pojawić się problem z NFZ w kontraktowaniu usług 
na opiekę długoterminową, gdyż potencjalny oferent musi dysponować prawem do 
lokalu oraz zgodą Sanepidu na prowadzenie tego typu usług. W ostatnim czasie 
weszły w życie bardzo ostre przepisy, które te sprawy regulują.  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że sytuacja służby zdrowia to 
nie tylko szpital, ale również i SPZZOZ oraz Zakłady Opiekuńczo - Leczniczy  
i Psychiatryczny. Dodał, że środki z prywatyzacji Zakładu Opiekuńczo - 
Leczniczego powinny być przeznaczone na problemów w ochronie zdrowia.  
Prezes INTERMED Sp. z o. o. Jacek Kargul powtórzył, że należy jak najszybciej 
zrealizować zapisy w uchwale o wyrażeniu zgody na bezprzetargową sprzedaż 
nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oraz doprowadzić do ugody  
z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Środki na zrealizowanie tej ugody będą 
pochodziły ze sprzedaży budynku przychodni.  
Wicestarosta Józef Ruciński poprosił, raz jeszcze o odniesienie na piśmie do 
zapisów w uchwałach podjętych na ostatniej sesji Rady Powiatu, a także 
konsekwencje ich podjęcia oraz propozycjami rozwiązań.  
 

Zarząd po przeprowadzeniu dyskusji poprosił Prezesa „INTERMED”  
Sp z o.o. w Nowogardzie o odniesienie się na piśmie do zapisów w uchwale 
Rady Powiatu w sprawie przekształcenia SPZOZ Szpital Powiatowy w 
Gryfinie wraz z konsekwencjami jakie ona niesie oraz propozycjami oraz 
ewentualnych alternatywnych rozwiązań.  
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili Prezesa „Intermed” Sp z o.o. Jacek 
Kargul oraz Koordynator Ochrony Zdrowia - Jarosław Witeńko. 
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III. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.  
1. Zapoznanie się projektem ugody pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg  

a Burmistrzem Gminy Chojna w sprawie rozłożenia na raty spłaty kary  
za nielegalną wycinkę drzew w Chojnie.  

 

 Zarząd zapoznał się projektem ugody pomiędzy Powiatowym Zarządem 
Dróg a Burmistrzem Gminy Chojna w sprawie rozłożenia na raty spłaty kary  
za nielegalną wycinkę drzew w Chojnie, wprowadził poprawki oraz 
zaakceptował jej tekst.  
 Zarząd zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg do jej 
podpisania oraz przedłożenia Burmistrzowi Chojny.  
 Zarząd zobowiązał Skarbnika Powiatu do przygotowania na najbliższą 
sesję Rady Powiatu projektu uchwały upoważniającą Zarząd Powiatu do 
zaciągnięcia zobowiązań na przyszły rok budżetowy.  
 

SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.  
Radca Prawny Marian Ludkiewicz poinformował, że skontaktował się  
z pełnomocnikiem spółki „Projekty Kapitałowe”- wierzyciela SPZZOZ w 
Gryfinie - w sprawie przeprowadzenia negocjacji w sprawie podpisania ugody 
dotyczącej spłaty wierzytelności.  
Radca Prawny Marian Ludkiewicz powiedział, że spółka „Projekty 
Kapitałowe” gotowa jest do podjęcia takich rozmów pod warunkiem, że w tym 
roku kalendarzowym zostanie wpłacona pierwsza rata wypracowana, której 
wysokość zostanie wypracowana podczas negocjacji.  
Zarząd zobowiązał Radcę Prawnego Mariana Ludkiewicza do skontaktowania 
się z pełnomocnikiem spółki „Projekty Kapitałowe”- wierzyciela SPZZOZ w 
Gryfinie w sprawie ustalenia terminu oraz miejsca przeprowadzenia 
negocjacji w sprawie podpisania ugody dotyczącej spłaty wierzytelności.  
 
       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 
 

____________________
 


