
POROZUMIENIE 
w sprawie przekazania zadania własnego powiatu związanego z ochroną 

zdrowia 
 
 
Dnia      lutego 2004 r. w Gryfinie pomiędzy: 
 
Gminą Gryfino z siedzibą w Gryfinie, przy ul. 1 Maja 16, zwaną w dalszej części 
porozumienia „Przejmującym”   reprezentowaną przez: 
1. Henryka Piłata – Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
 
a Powiatem Gryfińskim z siedzibą w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, zwanym  
w dalszej części porozumienia „Przekazującym” reprezentowanym przez Zarząd Powiatu  
w Gryfinie w osobach: 
1. Ewa De La Torre – Przewodnicząca Zarządu Powiatu 
2. Józef Ruciński – Członek Zarządu Powiatu 
 
zawarto porozumienie następującej treści: 

 
§ 1 

 
Strony Przejmująca i Przekazująca działają na podstawie uchwał: 
- Gmina Gryfino – uchwały nr X/157/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lipca 2003 r.  

w sprawie wyrażenia woli przejęcia zadania prowadzenia Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital Powiatowy w Gryfinie od Powiatu Gryfińskiego, 

- Powiat Gryfiński – uchwały nr IX/95/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 27 sierpnia 
2003 r. w sprawie wyrażenia woli przekazania na rzecz Gminy Gryfino zadania własnego 
– związanego z ochroną zdrowia – w zakresie prowadzenia Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital Powiatowy w Gryfinie. 

 
§ 2 

 
Przekazujący przekazuje Gminie Gryfino zadanie własne związane z ochroną zdrowia  
w zakresie  prowadzenia SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie, który: 
1. W ramach opieki stacjonarnej świadczy usługi w zakresie następujących specjalności: 

1) chorób wewnętrznych, 
2) intensywnej opieki medycznej i anestezjologii, 
3) położnictwa i ginekologii, 
4) opieki nad noworodkiem, 
5) chirurgii. 

2. Zapewnia opiekę ambulatoryjną w zakresie: 
1) chirurgii, 
2) położnictwa i ginekologii (poradnia „K’’), 
3) walki z bólem, 
4) chorób wewnętrznych. 

3. Zapewnia specjalistyczną opiekę zdrowotną (poradnie specjalistyczne) w zakresie: 
1) urologii, 
2) okulistyki, 
3) dermatologii, 
4) laryngologii, 
5) pulmonologii, 
6) reumatologii, 



7) neurologii, 
8) psychiatrii, 
9) ortopedii, 
10) chirurgii chorób tarczycy, 
11) chirurgii dziecięcej, 
12) chirurgii ręki, 
13) chorób naczyń, 
14) pracowni endoskopowej. 

 
§ 3 

 
Przejmujący oświadcza, że: 
1. przejmuje SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie oraz tworzy w oparciu o przekazane 

zadanie i majątek do jego realizacji - SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie,  
aby w przyszłości przekształcić go w spółkę prawa handlowego użyteczności 
publicznej, o ile pozwolą na to przepisy prawne.  

2. SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie będzie realizował: 
a) świadczenia medyczne w zakresie zakontraktowanym przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia, 
b) zadania wynikające ze Statutu SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie, w tym  

zadania obronne wynikające z obowiązujących ustaw, rozporządzeń oraz i innych 
aktów prawnych,  

c) zobowiązuje się do tego, że obszar działania SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie 
obejmować będzie co najmniej teren powiatu gryfińskiego.  

 
§ 4 

 
Celem realizacji zadania związanego z ochroną zdrowia w zakresie przekazania przez Powiat 
Gryfiński  prowadzenia SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie - Gminie Gryfino:  
1. Przekazujący na podstawie uchwały Rady Powiatu Gryfińskiego przekaże nieodpłatnie      

- w formie notarialnej - SPZOZ Szpitalowi  Powiatowemu w Gryfinie, nieruchomość 
stanowiącą własność Powiatu Gryfińskiego, zabudowaną budynkiem szpitala wraz  
z obiektami towarzyszącymi, oznaczoną jako działka nr 162/1 w obrębie nr 3 miasta 
Gryfina. Wartość przekazywanych nieruchomości wynosi 1.141.645 zł (operat 
szacunkowy stanowi zał. nr 1 do niniejszego porozumienia). 

2. Przekazujący przekaże nieodpłatnie SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie środki 
       trwałe stanowiące własność powiatu, a będące dotychczas w użytkowaniu szpitala, 
       na podstawie uchwały Rady Powiatu wraz z dowodem PT określającym wartość brutto  
       331.161,21 zł, a wartość netto – ustaloną na dzień przekazania. 
3. Przekazujący zobowiązuje się do przekazania SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie 

dotacji wystarczającej na wykupienie mienia ruchomego, które jest w dyspozycji SPZOZ 
Szpital Powiatowy, które komornik zabezpieczył na rzecz wierzycieli SPZZOZ                    
w Gryfinie.   

4.   Przekazujący oświadcza, że SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie, na podstawie umowy 
użyczenia z dnia 29.12.2000 r. otrzymał w użyczenie na czas nieokreślony, 
pomieszczenia zajmowane przez Oddział Intensywnej Opieki Medycznej w budynku 
przy ul. Niepodległości 39 wraz z gruntem, położonym w obrębie 3 m. Gryfina,               
na działce nr 275.  

5. Przekazujący, po podjęciu uchwały Zarządu Powiatu, przekaże w użyczenie SPZOZ 
Szpital Powiatowy w Gryfinie umową użyczenia na czas nieokreślony, pomieszczenia 
zajmowane przez SPZOZ Szpital Powiatowy wraz z pomieszczeniami na poradnie 
specjalistyczne w nieruchomości zabudowanej przy ul. Niepodległości 28, położoną        



w obrębie 3 m. Gryfino, stanowiącą działkę nr 167/3. Umowa użyczenia, sporządzona 
zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu w Gryfinie, zastąpi dotychczasową umowę użyczenia  
z dnia 10.01.2002 r.      

 
§ 5 

 
Przekazujący przekazując na podstawie uchwały Rady Powiatu majątek - zgodnie z wyceną -  
w postaci nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 162/1 w obrębie nr 3 
miasta Gryfina,  pokrywa dotychczasową stratę bilansową SPZOZ Szpital Powiatowy   
w Gryfinie wykazaną w bilansie na dzień przekazania oraz deklaruje, że w przypadku 
niezrealizowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia roszczeń SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie z tytułu ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym 
systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz              
o zmianie niektórych ustaw i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej                        
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 45), pokryje ujemne skutki finansowe wynikające  
z ewentualnie przegranych procesów o zobowiązania wynikające z tej ustawy.  

 
§ 6 

 
Wszelkie koszty i opłaty związane z przejęciem majątku ruchomego i nieruchomego 
pokrywają Przejmujący i Przekazujący - po połowie. 
 

§ 7 
 

Porozumienie wymaga dwustronnego zatwierdzenia w formie uchwał przez organy 
stanowiące Powiatu Gryfińskiego oraz Gminy Gryfino w terminie do 01.04.2004 r.  

 
§  8 

 
Porozumienie zostało sporządzone w 6 jednobrzmiących egzemplarzach po 3 dla każdej  
z umawiających się stron. 
 

§ 9 
 

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
 
 
              Przekazujący                                                                   Przejmujący   
 
 
1. Ewa De La Torre ............................                             1. Henryk Piłat ...............................    
 
2. Józef Ruciński ................................      
 
 
 


