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     Protokół Nr 145/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu 

odbytego w sposób zdalny w dniu 10 listopada 2020 roku 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 

ul. Północnej 15 
 

O godzinie 12:05 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. Zaakceptowanie treści pisma skierowanego do Burmistrza Dębna stanowiącego 

odpowiedź na pismo z dnia 3.11.2020r. znak GPIK.8031/58.2020/PS oraz pisma 

skierowanego do Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty 

Sp. z o.o. stanowiącego odpowiedź na pismo z dnia 23.10.2020r. znak SD./I./212/10/2020 

oraz pismo z dnia 02 listopada 2020 roku znak SD.I./225/11/2020. 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie 

harmonogramu sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, 

rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-

wychowawczymi w 2020/2021 roku. 
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5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie 

udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy 

zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami 

opiekuńczo–wychowawczymi. 

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Myśliborzu. 

7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku, 

w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla uczennicy klasy 2 LO w roku 

szkolnym 2020/2021 (od 02.11.2020 – 25.06.2021). 

8. Sprawy różne. 

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 

Zaakceptowanie treści pisma skierowanego do Burmistrza Dębna stanowiącego 

odpowiedź na pismo z dnia 3.11.2020r. znak GPIK.8031/58.2020/PS oraz pisma 

skierowanego do Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy  

z Kalkuty Sp. z o.o. stanowiącego odpowiedź na pismo z dnia 23.10.2020r. znak 

SD./I./212/10/2020 oraz pismo z dnia 02 listopada 2020 roku znak SD.I./225/11/2020. 

(Pisma  stanowi załącznik Nr 2 i Nr 3 do protokołu). 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Przedstawiła i odczytała treść przedmiotowych pism. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu zaakceptował treść przedmiotowych pism. 

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 zmieniającej uchwałę w sprawie 

harmonogramu sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, 

rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami 

opiekuńczo-wychowawczymi w 2020/2021 roku. 

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 4 do protokołu). 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Wyjaśniła, że w związku z podjętą decyzją na 

ostatnim posiedzeniu Zarządu Powiatu o zmianie terminu kontroli nad organizatorem 

rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka 

oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w 2020/2021 roku należy dokonać 

stosownych zmian w podjętych uchwałach Zarządu Powiatu w tej sprawie. 
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Pytań i uwag nie zgłoszono. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 145/509/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku zmieniającą 

uchwałę  w sprawie harmonogramu sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej 

pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz 

placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w 2020/2021 roku. 

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

 

W głosowaniu nie brał udziału Starosta Myśliborski - Andrzej Potyra 

 

Ad.5 

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie 

udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nad organizatorem rodzinnej 

pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz 

placówkami opiekuńczo–wychowawczymi. 

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 5 do protokołu). 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Wyjaśniła, że zmiana dotyczy również terminu 

przeprowadzenia kontroli. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 145/510/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku zmieniającą 

uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nad 

organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne 

domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo–wychowawczymi. 

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

 

W głosowaniu nie brał udziału Starosta Myśliborski - Andrzej Potyra 

 

Ad.6 

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Myśliborzu. 

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 6 do protokołu). 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry 

Poinformował, że zmiana Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Myśliborzu związana jest przystąpieniem Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Myśliborzu do realizacji projektu pod nazwą „Regionalne Pogotowie Kryzysowe” 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

W ramach działań projektu zaplanowano utworzenie nowej komórki organizacyjnej -

Regionalne Centrum Kryzysowe w Myśliborzu, gdzie będą realizowane zadania w obszarze 
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poradnictwa i wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacyjnej  

w formie ambulatoryjnej oraz wizyty w środowisku u osób/rodzin wymagających wsparcia. 

W ramach Regionalnego Centrum Kryzysowego powołany będzie Zespół Pierwszego 

Kontaktu udzielający wsparcia w formie stacjonarnej, Zespoły Mobilne realizujące pracę 

interwencyjną na wezwanie, w miejscu zdarzenia oraz zostaną zatrudnieni specjaliści 

zapewniający holistyczne podeście do osób/grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

W związku z powyższym koniecznym jest poszerzenie zadań w przedmiotowym zakresie 

oraz zwiększenie zatrudnienia w jednostce.   

Przedstawił załącznik do uchwały stanowiący Strukturę Organizacyjną jednostki. 

 

Starosta Myśliborski – Andrzej Potyra 

Odniósł się do kwestii działalności Regionalnego Centrum Kryzysowego. Poruszył temat 

zatrudnienia w jednostce. Zwrócił uwagę, że zadania będą wykonywać również pracownicy 

PCPR. Dodatkowo będą zatrudnieni specjaliści.  

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Przekazała, że trwałość projektu to okres trzech lat. Poruszyła temat finansowania 

działalności centrum i jego wyposażenia w ramach środków zewnętrznych.  

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Zapytała, czy wartość dofinansowania wynosi 100%? 

 

Starosta Myśliborski – Andrzej Potyra 

Odpowiedział, że tak, prze okres 3 lat. Podał zakres zadań jakie zostaną sfinansowane.  

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Poruszyła temat okresu trwałości projektu. Zwróciła uwagę, że będzie się to wiązać  

z kosztami dla Powiatu. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Złożyła wyjaśnienia dotyczące funkcjonowania Regionalnego Centrum Kryzysowego 

w Myśliborzu. Przekazała, że zadanie jest wpisane w działalność PCPR. Zwróciła uwagę, na 

to, iż w wyniku projektu zostanie zakupione pełne wyposażenie centrum oraz samochód co 

pozostanie do dyspozycji jednostki. 

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Zapytała o wyliczenia związane z działalnością centrum? 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Zwróciła uwagę, że były one sporządzone na potrzeby złożenia wniosku. Podała dane 

dotyczące złożonego planu finansowego w tym zakresie. 

 

Starosta Myśliborski – Andrzej Potyra 

Zauważył, że będą ogłaszane kolejne projekty, z których najprawdopodobniej będzie można 

ubiegać się o dofinansowanie działalności centrum po okresie projektowania. 

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 
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Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 145/511/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku zmieniającą 

uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie 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 

Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku,  

w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla uczennicy klasy 2 LO  

w roku szkolnym 2020/2021 (od 02.11.2020 – 25.06.2021). 

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu). 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Zaproponowała, aby wyrazić 

zgodę nazorganizowanie nauczania indywidualne dla uczennicy w wymiarze 14 godzin 

tygodniowo. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zorganizowanie nauczania indywidualne dla uczennicy 

klasy 2 LO Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku w roku szkolnym 2020/2021 

(od 02.11.2020 – 25.06.2021) w wymiarze 14 godzin tygodniowo. 

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: 

 
Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Przedstawiła założenia do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok. 

Poinformowała o dokonaniu zmniejszenia wydatków w odniesieniu do pierwotnych planów 

finansowych jednostek. Zwróciła uwagę, że wydatki na wynagrodzenia w oświacie zostały 

zabezpieczone na okres 11 miesięcy tj. zostały zmniejszone o wydatki na okres 1 miesiąca. 

Poinformowała, że wydatki rzeczowe zostały ograniczone jedynie do tych niezbędnych. 

Podała przykłady planowanych wydatków jakie zostały ograniczone. Zwróciła uwagę, że plan 

wydatków został zmniejszony w każdej z jednostek. Wydatki Regionalnej Placówki 

Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie oraz Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu zostały 

również ograniczone. Nie pokrywają się one z wypracowanych przez te jednostki dochodami. 

Zwróciła uwagę, że jeżeli chodzi o RPOT w Dębnie, należałoby wystąpić do Marszałka 

Województwa Zachodniopomorskiego o wsparcie finansowe. Poinformowała o zmniejszeniu 

wydatków  

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Zwróciła uwagę, że jednostka poprzez realizację 

projektów zewnętrznych ma możliwości uzyskania dodatkowych środków finansowych.  

Najwięcej środków finansowych zostało zmniejszonych w Starostwie Powiatowym jako 

jednostce. Podała informacje o dokonanych zmniejszeniach wydatków dot. min. szkół 

niepublicznych, dróg. Podała informacje dotyczące zaplanowanych wydatków 

inwestycyjnych. Podała informację dotyczącą wysokości dokonanych zmniejszeń wydatków 

w porównaniu do planowanych dochodów. 
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Zwróciła uwagę na brak wykonania dochodów zaplanowanych na 2020 rok przez 

poszczególne jednostki. Podała informację na temat pozostałych elementów projektu budżetu 

Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok. 

Poprosiła o sugestie i uwagi do przedstawionych materiałów w zakresie założeń do projektu 

budżetu. 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

Zarząd Powiatu dokonał omówienia wstępnych założeń do projektu budżetu Powiatu 

Myśliborskiego na 2021 rok w tym informacji na temat propozycji zmniejszenia wysokości 

planów finansowych w poszczególnych jednostkach Starostwa Powiatowego w Myśliborzu. 

Ad. 9 

Zakończenie posiedzenia. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 12:45 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: 

……………………………. 

 


