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     Protokół Nr 147/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu 

odbytego w sposób zdalny w dniu 17 listopada 2020 roku 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 

ul. Północnej 15 
 

O godzinie 14:00 Wicestarosta – Alicja Prill rozpoczęła posiedzenie Zarządu zgodnie z listą 

obecności (załącznik Nr 1 do protokołu). 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 

1. Alicja Prill  - Wicestarosta – uczestniczenie  

w posiedzeniu w sposób zdalny 

2.Mariusz Norsesowicz  - Członek Zarządu – uczestniczenie  

w posiedzeniu w sposób zdalny 

3.Mariusz Kuziel  -  Członek Zarządu – uczestniczenie  

w posiedzeniu w sposób zdalny 

4.Wioletta Drzewińska  - Członek Zarządu – uczestniczenie  

w posiedzeniu w sposób zdalny 

 

Andrzej Potyra – Starosta Myśliborski – uczestniczenie w posiedzeniu w sposób zdalny 

z głosem doradczym 

 

Z poza Zarządu w posiedzeniu udział wzięli: 

 

1. Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

2. Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry 

 

Posiedzenie zostało przeprowadzone w sposób zdalny zgodnie z art. 15 zzx ust. 1 i 2 Ustawy 

z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1842 ze zm.) 

  

Ad.2 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa. 

4.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia 

upoważnienia. 

5. Podpisanie ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie Aneksu do Aneksu z dnia 09.09.2020r. do umowy użytkowania Nr 

MGW.DO-106/04 zawartej w dniu 20.01.2004 roku w Szczecinie. 

6. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033 oraz 

podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu w Myśliborzu. 

7. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Myśliborzu. 

8. Sprawy różne. 
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9. Zakończenie posiedzenia. 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Za przyjęciem porządku posiedzenia głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie 

wstrzymał się od głosu. 

 

W głosowaniu nie brał udziału Starosta Myśliborski - Andrzej Potyra 

 

Ad. 3 

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. 

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 2 do protokołu). 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Poinformowała, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania 

Powiatu Myśliborskiego, jako wspólnika spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy  

z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębnie na Nadzwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 18 listopada 2020 roku. 

Przedstawiła treść przedmiotowego pełnomocnictwa. 

Zaproponowała udzielenie pełnomocnictwa dla Członka Zarządu Pana Mariusza 

Norsesowicza. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Mariuszowi Norsesowiczowi – Członkowi Zarządu 

Powiatu podejmując uchwałę Nr 147/514/2020 z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa. 

Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 

W głosowaniu nie brał udziału Starosta Myśliborski - Andrzej Potyra 

 

Ad. 4 

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia upoważnienia. 

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 3 do protokołu). 

 

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry 

Przedstawił projekt uchwały. Poinformował, że dotyczy on udzielenia upoważnienia dla Pani 

Alicji Prill - Wicestarosty Powiatu do załatwiania w imieniu Zarządu spraw z zakresu zarządu 

nad drogami powiatowymi. Upoważnienie jest niezbędne dla terminowego załatwiania spraw 

w trudnym obecnie czasie epidemii, w przypadku nieobecności osób uprawnionych tj. 

Naczelnika Wydziału Dróg oraz Starosty Powiatu. Dotyczy o między innymi podpisywania 

decyzji o zajęcie pasa drogowego. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 147/515/2020 z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie 

udzielenia upoważnienia. 

Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 

W głosowaniu nie brał udziału Starosta Myśliborski - Andrzej Potyra 
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Ad. 5 

Podpisanie ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie Aneksu do Aneksu z dnia 09.09.2020r. do umowy użytkowania Nr 

MGW.DO-106/04 zawartej w dniu 20.01.2004 roku w Szczecinie. 

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu). 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformowała, że zmiana 

aneksu dotyczy powstałej omyłki dotyczącej wysokości opłaty rocznej za użytkowanie gruntu 

dla realizacji przedsięwzięcia związanego z infrastrukturą transportową Wody Polskie 

zwróciły się o podpisanie aneksu z poprawioną wysokością opłaty. Jest ona o 1,00 zł mniejsza 

od wartości w poprzednim aneksie. Roczna opłata wynosiła 4 474,00 zł, a po zmianie 

wynosić będzie 4 473,00 zł. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego aneksu. 

Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 

W głosowaniu nie brał udziału Starosta Myśliborski - Andrzej Potyra 

 

Ad. 6 

Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033 

oraz podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektu 

uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. 

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 5 do protokołu). 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu. Zmiana uchwały dotyczy 

wniosku dyrektora  Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych  

w Myśliborzu w sprawie wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadania pn. 

„Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej w Domu Pomocy Społecznej dla Osób 

Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu” na lata 2020-2021 o łącznej wartości 

300 000,00 zł, z czego limity wydatków w 2020 roku to kwota 9 225,00 zł, a w 2021 roku 

290 775,00 zł. Zadanie zaplanowane było do realizacji w całości w 2020 roku, jednak 

nastąpiła konieczność modyfikacji dokumentacji projektowej co wydłużyło proces 

inwestycyjny. Zwróciła uwagę, że zadanie zostało ujęte również w projekcie budżetu na 2021 

rok. 

 

Kolejno: 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia projektu uchwały 

Zarządu Powiatu w Myśliborzu, który kieruje ww. projekt uchwały pod obrady sesji Rady 

Powiatu w Myśliborzu. 

(Projekt uchwały Zarządu Powiatu stanowi załącznik Nr 6 do protokołu). 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

Zarząd Powiatu zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 
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2020-2033 oraz podjął uchwałę Zarządu Powiatu w Myśliborzu Nr 147/516/2020 z dnia  

17 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. 

Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 

W głosowaniu nie brał udziału Starosta Myśliborski - Andrzej Potyra 

 

Ad. 7 

Wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Myśliborzu. 

(Wniosek stanowi załącznik Nr 7 do protokołu). 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Przedstawiła treść przedmiotowego wniosku. 

Przedmiotem sesji jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

Zarząd Powiatu podjął decyzję o złożeniu wniosku o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady 

Powiatu w Myśliborzu do Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu. 

Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 

W głosowaniu nie brał udziału Starosta Myśliborski - Andrzej Potyra 

 

Ad. 8 

Sprawy różne: 

 

1. Starosta Myśliborski – Andrzej Potyra 

Poruszył temat dotyczący rozmów z samorządami w kwestii opracowanego programu 

restrukturyzacji Raportu z audytu Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty  

Sp. z o.o. i Szpitala Barlinek oraz Wizji i strategii dalszego funkcjonowania publicznej 

ochrony zdrowia w Powiecie Myśliborskim przez Spółkę FORMEDIS. Poinformował  

o planowanym wspólnym spotkaniu wszystkich samorządów w tej kwestii. Wstępnie 

proponuje się termin 10 grudnia 2020 roku w Dębnie. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Odniosła się do kwestii organizacji przedmiotowego spotkania. 

 

2. Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz 

Poinformował o przeprowadzonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania 

publicznego z zakresu „Prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej typu 

socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021 – 2023”.  

W przedmiotowym konkursie wpłynęła jedna oferta Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo 

Wychowawczej „Nasz Dom” w Dębnie. 

Zaproponował, aby na Zarząd Powiatu w miesiącu grudniu br. lub styczniu 2021 roku został 

zaproszony kierownik placówki celem przedstawienia informacji na temat jej działalności. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zgodziła, się z wnioskiem i zwróciła uwagę na konieczność zapoznania się z informacją w tej 

sprawie. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zaproszenie przedstawiciela Salezjańskiej Placówki 

Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Dębnie na jedne z kolejnych posiedzeń 
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Zarządu Powiatu w miesiącu grudniu br. lub styczniu 2021 roku celem przedstawienia 

informacji na temat działalności placówki. 

Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 

W głosowaniu nie brał udziału Starosta Myśliborski - Andrzej Potyra 

 

3. Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Poruszyła sprawę związaną z problemami Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty 

Sp. z o.o. w zakresie wyposażenia placówki w środki ochronne oraz tlenu niezbędnego do 

wykonywania zabiegów. Prezes Zarządu Spółki występowała w tej sprawie do Wojewody  

z zapytaniem, czy posiada on rezerwy materiałowe, jednak odpowiedź była negatywna. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Poprosiła, aby Prezes Zarządu Spółki zwróciła się z oficjalna prośbą o pomoc w tej sprawie. 

Zaproponowała, aby skontaktować się z Powiatowym Zespołem ds. Zarządzania 

Kryzysowego. 

 

Kolejno: 

 

Przedstawiła odpowiedź Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębnie  na pismo znak: 

KR.0232.1.57.2020 z dnia 9 listopada 2020 r.  Odniosła się do kwestii propozycji spotkania 

samorządów na wspólnej sesji podczas której zostaną omówione wyniki prac firmy 

FORMEDIS.  

(Pismo stanowi załącznik Nr 8 do protokołu). 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem. 

 

Więcej spraw różnych nie zgłoszono. 

 

Ad.9 

Zakończenie posiedzenia. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 14:25 Zarząd zakończył posiedzenie. 

 
Protokołowała:  

 

Dominika Bułgajewska 

 

1. Alicja Prill  - Wicestarosta   ………………….. 

2. Mariusz Norsesowicz -  Członek Zarządu   .............................. 

3.  Mariusz Kuziel   -  Członek Zarządu   ..............................  

4.  Wioletta Drzewińska  -  Członek Zarządu   ………………….. 

 

Podpis Sekretarza Powiatu: 

……………………………. 

 


