
Protokół nr 39/07  
Zarządu Powiatu w Sulęcinie  

z dnia 3 grudnia 2007 r.  
 
Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 16:16. 
 

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 
 

1. Stanisław Kubiak – Starosta Sulęciński, 
2. Dariusz Ejchart – Wicestarosta Sulęciński,  
3. Andrzej Kuchnio  – członek Zarządu, 
4. Dariusz Czarny – członek Zarządu, 
5. Jan Walczak – członek Zarządu. 

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 

Protokolant – Katarzyna Gardziejewska 
 

W posiedzeniu Zarządu Powiatu z głosem doradczym udział wzięły:  
 

1. Anna Matulanis – Sekretarz Powiatu.  
2. Anna Makarewicz – Skarbnik Powiatu. 

 

Posiedzeniu Zarządu Powiatu w Sulęcinie przewodniczył Stanisław Kubiak – Starosta 
Sulęciński, odczytał porządek posiedzenia, który przedstawiał się następująco: 

 

1. Porozumienie pomiędzy Powiatem Sulęcińskim a Powiatem Słubickim w sprawie 
umieszczenia małoletniego Mariusza Kopacz w spokrewnionej rodzinie zastępczej u Pani 
Marii Juszczyk i ustalenia wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie 
zastępczej. 

2. Informacja na temat przyczyn rezygnacji Pana Marka Zaręby ze stanowiska dyrektora 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie oraz informacja  
na temat sposobu funkcjonowania szpitala według stanu na dzień rezygnacji. 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Sulęcinie w sprawie rozwiązania stosunku pracy  
z dyrektora SPZOZ w Sulęcinie Panem Markiem Zarębą. 

4. Zapoznanie się z koncepcją funkcjonowania SPZOZ w Sulęcinie kandydata na dyrektora. 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Sulęcinie w sprawie powołania na stanowisko 

dyrektora SPZOZ w Sulęcinie. 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Sulęcinie w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

dyrektora SPZOZ w Sulęcinie 
7. Informacja o wyborze banku w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego  

na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 8.200.000,00. 
8. Wnioski i zapytania. 

 
Członkowie Zarządu Powiatu przyjęli porządek obrad, przy 5 głosach „za”, bez głosów 
„przeciw”, bez głosów „wstrzymujących się” (na 5 obecnych).  
 
Ad. 1 Porozumienie pomiędzy Powiatem Sulęcińskim a Powiatem Słubickim w sprawie 
umieszczenia małoletniego Mariusza Kopacz w spokrewnionej rodzinie zastępczej  
u Pani Marii Juszczyk i ustalenia wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego  
w rodzinie zastępczej. 
Projekt porozumienia przedstawiła Anna Pokrzywka – Kierownik Powiatowego Centrum 
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Pomocy Rodzinie w Sulęcinie. Poinformowała, Ŝe porozumienie dotyczy pokrycia wydatków  
na utrzymanie chłopca umieszczonego w rodzinie zamieszkującej na terenie Powiatu 
Sulęcińskiego. Wydatki będzie pokrywał Powiat Słubicki z uwagi na to, Ŝe dziecko przed 
umieszczeniem w rodzinie zastępczej posiadało stałe zameldowanie na terenie Powiatu 
Słubickiego. Dziecko jest w wieku do 7 lat, więc Powiat Słubicki będzie pokrywał wydatki  
w wysokości 988,20 zł miesięcznie, a po ukończeniu przez dziecko 7 lat 658,80 zł. 
Członkowie Zarządu Powiatu przyjęli porozumienie, przy 5 głosach „za”, bez głosów „przeciw”, 
bez głosów „wstrzymujących się” (na 5 obecnych).  
Projekt porozumienia stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Ad. 2 Informacja na temat przyczyn rezygnacji Pana Marka Zar ęby ze stanowiska 
dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie oraz 
informacja na temat sposobu funkcjonowania szpitala według stanu na dzień rezygnacji. 
Stanisław Kubiak – Starosta Sulęciński poinformował, Ŝe w dniu dzisiejszym Marek Zaręba – 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie złoŜył rezygnację 
ze stanowiska. Odczytał wniosek dyrektora, który stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Stanisław Kubiak – Starosta Sulęciński zapytał, czy został podpisany kontrakt na 2008 rok. 
Marek Zaręba odpowiedział, Ŝe kontrakt został podpisany na specjalistkę, szpitalnictwo oraz                  
na usługi współfinansowane. Nie jest podpisany kontrakt na ratownictwo medyczne, poniewaŜ 
dzisiaj był termin składania ofert. Nie są skończone sprawy dwóch kontraktów, tzn. zgłoszenia 
dodatkowego konkursu na poradnię pulmonologiczną i usługi w pracowni endoskopowej – mogą 
zostać załatwione pod koniec grudnia, albo na początku stycznia. Dodał, Ŝe podpisane kontrakty 
są korzystne, ale w lecznictwie szpitalnym kontrakt jest podpisany na 4 miesiące z uwagi                      
na to, Ŝe NFZ chciał przeprowadzić konsultacje co do nowego systemu wyceniania usług                  
w szpitalnictwie.    
Stanisław Kubiak – Starosta Sulęciński zapytał, co z planami dotyczącymi utworzenia oddziału 
onkologicznego. 
Marek Zaręba odpowiedział, Ŝe konkurs na onkologię zostanie ogłoszony w maju. Dodał, Ŝe jest 
brak moŜliwości spełnienia warunków techniczno – sanitarnych, epidemiologicznych                          
i organizacyjnych. Nie ma aktualnie powierzchni na bazie której moŜna by stworzyć pododdział, 
bądź oddział onkologii. Jedyną szansą będzie rozbudowa szpitala, gdyŜ spowoduje przeniesienie 
obecnej chirurgii do nowego skrzydła, a na miejsce chirurgii utworzenie onkologii.   
Jan Walczak – członek Zarządu zapytał, dlaczego dyrektor podjął taką szybką decyzję. 
Mark Zaręba odpowiedział, Ŝe zgodnie z nowymi przepisami jako dyrektor SP ZOZ nie mógłby 
prowadzić praktyki lekarskiej. Został rozpisany konkurs na świadczenia medyczne, termin 
składania ofert jest do 7 grudnia. śeby złoŜyć ofertę na konkurs musi załoŜyć działalność 
gospodarczą, dlatego konieczne jest, aby rozwiązać z nim umowę z dniem dzisiejszym. 
Jan Walczak- członek Zarządu zapytał, co zrobi dyrektor jak stan prawny ulegnie zmianie                    
i jednak dyrektor będzie mógł pracować jako lekarz. 
Marek Zaręba odpowiedział, Ŝe jego czas jako wiodącego dyrektora minął, są w SPZOZ osoby 
młode, które mogą to kontynuować. Dodał, Ŝe nie ucieka od odpowiedzialności, będzie przez 
jakiś okres pomagał nowemu dyrektorowi.  
 
Ad. 3 Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Sulęcinie w sprawie rozwiązania stosunku 
pracy z dyrektora SPZOZ w Sulęcinie Panem Markiem Zarębą. 
Projekt uchwały przedstawiła Anna Matulanis – Sekretarz Powiatu.  
Członkowie Zarządu Powiatu podjęli uchwałę o rozwiązaniu umowy z Markiem Zarębą z dniem 
3 grudnia, na mocy porozumienia stron, przy 5 głosach „za”, bez głosów „przeciw”, bez głosów 
„wstrzymujących się” (na 5 obecnych).  
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Uchwała Nr 39/113/07 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 3 grudnia 2007 r. w  sprawie 
rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Sulęcinie Panem Markiem Zarębą stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Ad. 4 Zapoznanie się z koncepcją funkcjonowania SPZOZ w Sulęcinie kandydata  
na dyrektora. 
Anna Matulanis – Sekretarz Powiatu poinformowała, Ŝe kierownikiem Zakładu Opieki 
Zdrowotnej moŜe być osoba mająca wyŜsze wykształcenie, i co najmniej 6 letni staŜ pracy                
w zawodzie, lub posiadająca wyŜsze wykształcenie i ukończone studia podyplomowe                          
z zarządzania w słuŜbie zdrowia oraz co najmniej 3 letni staŜ pracy w zawodzie, lub osoba 
posiadająca wyŜsze wykształcenie i szkolenie zagraniczne oraz co najmniej 3 letni staŜ pracy. 
Stanisław Kubiak – Starosta Sulęciński poprosił Panią Agnieszkę Kaczorowską o przedstawienie 
swoich kwalifikacji, staŜu zawodowego oraz koncepcji funkcjonowania SPZOZ. 
Agnieszka Kaczorowska poinformowała, Ŝe posiada 10 letni staŜ pracy – 4 lata pracy w zespole 
zatrudnienia i wynagradzania w banku PKO BP w Sulęcinie, praca w firmie prywatnej w zakresie 
kadr i płac, 2 lata szkolenia na orzecznika w wydziale dochodów ZUS w Sulęcinie, zastępca 
głównego księgowego w SP ZOZ. Ukończyła studia na Uniwersytecie Szczecińskim                           
o specjalności „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, studia podyplomowe na Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu z „Rachunkowości” oraz „Zarządzanie w opiece zdrowotnej”. Dodała, 
Ŝe wiedza zdobyta na studiach oraz doświadczenie zawodowe pomoŜe jej w zarządzaniu 
szpitalem. Zapewniła, Ŝe polityka działalności szpitala nie ulegnie zmianie, poniewaŜ będzie 
zarządzała przy pomocy tych samych fachowców co do tej pory. Poinformowała,                            
Ŝe w pierwszych miesiącach pracy skupi się na przygotowaniu szpitala do akredytacji,                              
na podstawie planu strategicznego, który napisała na studiach podyplomowych.  
Stanisław Kubiak – Starosta Sulęciński zapytał, jaką widzi koncepcję struktury zespołu 
dyrektorskiego. 
Agnieszka Kaczorowska odpowiedziała, Ŝe jeŜeli ona zostanie dyrektorem naczelnym                         
to chciałaby, aby jej zastępcą do spraw ekonomiczno – eksploatacyjnych został Pan Marek 
Zaręba, a pozostali zastępcy zostali bez zmian. 
Stanisław Kubiak – Starosta Sulęciński zapytał, jakie stanowisko zająłby dotychczasowy 
zastępca do spraw ekonomiczno – eksploatacyjnych- Pan Ryszard Majewski. 
Agnieszka Kaczorowska odpowiedziała, Ŝe Pan Majewski zostałby kierownikiem Zakładowej 
Kolumny Transportu Sanitarnego. Dodała, Ŝe w pierwszych miesiącach przyszłego roku chce 
zmienić statut i regulamin porządkowy SP ZOZ. 
Stanisław Kubiak – Starosta Sulęciński zapytał, czy nie obawia się ona konfliktów między                        
nią a dotychczasowym dyrektorem SP ZOZ, Panem Markiem Zarębą, jeŜeli on zostałby jej 
zastępcą. 
Agnieszka Kaczorowska odpowiedziała, Ŝe między nimi nigdy nie było i nie będzie konfliktów. 
Dariusz Ejchart – Wicestarosta Sulęciński zapytał, czy kadra medyczna pozytywnie zaopiniowała 
jej kandydaturę. 
Agnieszka Kaczorowska powiedziała, Ŝe nie zna opinii wszystkich pracowników,                               
ale jej dotychczasowa współpraca układała się bardzo dobrze. 
Jan Walczak – członek Zarządu powiedział, Ŝe przedstawione doświadczenie zawodowe opierało 
się głównie na pracy w zespołach a nie na kierowaniu. Zapytał czy nie obawia się zarządzania tak 
trudnym personelem. 
Agnieszka Kaczorowska odpowiedziała, Ŝe jako zastępca głównego księgowego podejmowała 
decyzje kierownicze. JeŜeli chodzi o współpracę z personelem medycznym, to na dzień 
dzisiejszy sytuacja jest ustabilizowana, poniewaŜ w ubiegłym roku były podwyŜki. Dodała,                
Ŝe tylko 4 lekarzy pracuje na podstawie umowy o pracę, a pozostali pracują na podstawie umów 
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cywilno – prawnych.  
Jan Walczak – członek Zarządu zapytał, o pozyskiwanie specjalistów. 
Agnieszka Kaczorowska odpowiedziała, Ŝe udało jej się pozyskać internistę. 
  
Ad. 5 Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Sulęcinie w sprawie powołania na stanowisko 
dyrektora SPZOZ w Sulęcinie. 
Projekt uchwały przedstawiła Anna Matulanis – Sekretarz Powiatu.  
Członkowie Zarządu Powiatu podjęli uchwałę o powołaniu Pani Agnieszki Kaczorowskiej                 
na stanowisko Dyrektora SPZOZ w Sulęcinie z dniem 4 grudnia na czas nieokreślony, przy                  
5 głosach „za”, bez głosów „przeciw”, bez głosów „wstrzymujących się” (na 5 obecnych).  
Uchwała Nr 39/114/07 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie 
powołania na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                   
w Sulęcinie Pani Agnieszki Kaczorowskiej stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad. 6 Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Sulęcinie w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
dyrektora SPZOZ w Sulęcinie 
Projekt uchwały przedstawiła Anna Matulanis – Sekretarz Powiatu.  
Członkowie Zarządu Powiatu podjęli uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia w wysokości 
5.700,00 zł brutto, przy 5 głosach „za”, bez głosów „przeciw”, bez głosów „wstrzymujących się” 
(na 5 obecnych).  
Uchwała Nr 39/115/07 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie 
Pani Agnieszki Kaczorowskiej stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Stanisław Kubiak – Starosta Sulęciński poprosił o zorganizowanie spotkania Starosty                          
z pracownikami na temat powołania nowego dyrektora. Zapytał Panią Dyrektor, jaki zakres 
czynności przewiduje dla zastępcy Marka Zaręby. 
Agnieszka Kaczorowska odpowiedziała, Ŝe do jego zadań naleŜeć będzie przygotowywanie planu 
finansowo – rzeczowego i planu inwestycji na przyszły rok, nadzór nad działem technicznym, 
działem administracyjno – gospodarczym, działem kadr i działem księgowości. 
Stanisław Kubiak – Starosta Sulęciński zapytał, jaka będzie struktura dyrektorska i jaki zakres 
czynności będzie miała Pani Dyrektor. 
Agnieszka Kaczorowska odpowiedziała, Ŝe będą jej podlegali zastępca d.s. medycznych, 
zastępca d.s. ekonomiczno - eksploatacyjnych, naczelna pielęgniarek i główna księgowa,                    
do obowiązków dyrektora będzie naleŜało zarządzanie i nadzór oraz aktualizacja i realizacja 
planu strategicznego, przygotowanie procedury akredytacji oraz aktualizacja statutu i struktury 
organizacyjnej.  
 
Marek Zaręba poinformował, Ŝe podpisano w banku umowę, która likwiduje dług zaciągnięty           
w banku, i moŜna powiedzieć, Ŝe na dzień dzisiejszy SP ZOZ w Sulęcinie nie jest zadłuŜony.   
 
Ad. 7 Informacja o wyborze banku w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego 
na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 8.200.000,00. 
PowyŜszy punkt obrad przedstawiła Anna Makarewicz – Skarbnik Powiatu. Poinformowała,                  
Ŝe w wyniku przetargu wybrano ofertę Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze. 
Dodała, Ŝe w tym postępowaniu uzyskano korzystną marŜę wynoszącą 0,125 %. 
Stanisław Kubiak – Starosta Sulęciński powiedział, Ŝe warunki kredytowania są duŜo lepsze – 
niska marŜa, ale koszty kredytowania będą większe, bo wydłuŜono okres kredytowania. Poprosił 
o przygotowanie i przedstawienie prognozy długu. Poinformował, Ŝe w najbliŜszym okresie będą 
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niskie spłaty, z uwagi na ilość inwestycji. 
Stanisław Kubiak – Starosta Sulęciński zapytał, o wysokość spłat w najbliŜszym okresie, 
środkowym okresie i końcowym okresie. 
Skarbnik Powiatu odpowiedziała, Ŝe w najbliŜszym okresie spłaty będą wynosiły około 
1.200.000,00 zł, w środkowym 1.600.000,00 zł, a końcowym 1.300.000,00 zł. 
Członkowie Zarządu Powiatu, przy 5 głosach „za”, bez głosów „przeciw”, bez głosów 
„wstrzymujących się” (na 5 obecnych) upowaŜnili Starostę Sulęcińskiego i Wicestarostę 
Sulęcińskiego do podpisania umowy z bankiem.  
 
Stanisław Kubiak – Starosta Sulęciński poinformował, Ŝe w wyniku błędnej interpretacji przez 
Komisję Przetargową, faktu złoŜenia zabezpieczenia przez bank na konto powiatu                             
nie wymienione w specyfikacji, pierwotnie wybrana została inna, droŜsza oferta. Bank 
Gospodarstwa Krajowego złoŜył protest, który został uwzględniony.   
 
Ad. 8 Wnioski i zapytania. 
Członkowie Zarządu Powiatu nie zgłaszali wniosków ani zapytań. 
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono o godzinie 17.59.  

 
Starosta Sulęciński 

 Stanisław Kubiak 

 
1. Dariusz Ejchart – Wicestarosta Sulęciński  

2. Dariusz Czarny – członek Zarządu 

3. Andrzej Kuchnio – członek Zarządu 

4. Jan Walczak – członek Zarządu 

 
Protokolant 
Katarzyna Gardziejewska  
 


