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     Protokół Nr 160/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu 

odbytego w sposób zdalny w dniu 29 grudnia 2020 roku 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 

ul. Północnej 15 
 

O godzinie 12:30 Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra rozpoczął posiedzenie Zarządu 

zgodnie z listą obecności (załącznik Nr 1 do protokołu). 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 

1.Andrzej Potyra  - Przewodniczący Zarządu – uczestniczenie  

w posiedzeniu w sposób zdalny 

2. Alicja Prill  - Wicestarosta – uczestniczenie  

w posiedzeniu w sposób zdalny 

3.Mariusz Norsesowicz  - Członek Zarządu– uczestniczenie  

w posiedzeniu w sposób zdalny 

4.Mariusz Kuziel  -  Członek Zarządu – uczestniczenie  

w posiedzeniu w sposób zdalny 

5.Wioletta Drzewińska  - Członek Zarządu – uczestniczenie  

w posiedzeniu w sposób zdalny 

 

Z poza Zarządu w posiedzeniu udział wzięli: 

 

1. Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

2. Ewelina Mazurak–Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Myśliborskiego 

 

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.) 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Informacja w sprawie podpisania umowy najmu garażu pomiędzy Młodzieżowym 

Ośrodkiem Wychowawczym w Renicach o pow. 15,44 m
2
. 

4. Informacja w sprawie podpisania umowy najmu garażu pomiędzy Młodzieżowym 

Ośrodkiem Wychowawczym w Renicach o pow. 14 m
2
. 

5. Informacja w sprawie podpisania umowy najmu garażu pomiędzy Młodzieżowym 

Ośrodkiem Wychowawczym w Renicach o pow. 12,90 m
2
. 

6. Informacja w sprawie podpisania umowy użyczenia garażu o powierzchni 19,53 m
2
 

znajdującego się na terenie Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu. 

7. Informacja w sprawie podpisania umowy użyczenia garażu o powierzchni 18 m
2
 

znajdującego się na terenie Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu. 

8. Zawiadomienie o zawarciu umowy dzierżawy lokalu użytkowego pozostającego  

w trwałym zarządzie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach. 



2 
 

9. Wyrażenie zgody na przedłużenie porozumienia do umowy użyczenia pomieszczeń 

biurowych zawartej w dniu 24.11.2017r., którego przedmiotem jest ustalenie sposobu 

rozliczenia dostawy mediów do użyczonych pomieszczeń.  

10. Wyrażenie zgody na przedłużenie porozumienia do umowy użyczenia pomieszczeń 

biurowych zawartej w dniu 10.10.2017r., którego przedmiotem jest ustalenie sposobu 

rozliczenia dostawy mediów do użyczonych pomieszczeń.  

11. Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu nr 1 do umowy nr IZ/118/2018, IZ/142/2018, 

IZ/143/2018 dot. Dzierżawy drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą 

serwisowo-eksploatacyjną dla jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego dla części 

1,2,3. 

12. Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu nr 1 do umowy nr ID nr 432185/P dot. Poczty 

Polskiej S. A i świadczenia usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.  

13. Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu nr 1 do umowy nr IZ/29/2020, IZ/30/2020, 

IZ/31/2020, IZ/32/2020, IZ/33/2020, IZ/34/2020, IZ/35/2020 dot. Zakupu paliwa do 

pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego, Centrum Usług Wspólnych oraz Regionalnej 

Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie na rok 2020. 

14. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy w sprawie prowadzenia kompleksowej stałej 

obsługi prawnej Starostwa Powiatowego w Myśliborzu. 

15. Rozpatrzenie wniosku Pana Mariusza Migacz prowadzącego działalność gospodarczą 

pod nazwą „Zakład Instalatorstwa Elektrycznego oraz naprawa sprzętu AGD Mariusz 

Migacz” z siedzibą w Myśliborzu dot. najmu pomieszczenia znajdującego się w budynku 

Starostwa Powiatowego przy ul. Północnej 15. 

16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany w budżecie  

i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok. 

17. Zapoznanie się z pismem Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki 

Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. znak SD./I/259/12/2020 z dnia 28.12.2020r. w sprawie podjęcia 

decyzji odnośnie przekazania środków finansowych na pokrycie zobowiązań wynikających  

z podpisanych porozumień z kontrahentami. 

18. Zapoznanie się z pismem Burmistrza Dębna znak AP 0053.2.25/2020 z dnia 

16.12.2020r. w sprawie odpowiedzi na pismo dot. wskazania nowego miejsca na potrzeby 

funkcjonowania Filii Wydziału Komunikacji. 

19. Sprawy różne. 

20. Zakończenie posiedzenia. 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

Ad. 3 

Informacja w sprawie podpisania umowy najmu garażu pomiędzy Młodzieżowym 

Ośrodkiem Wychowawczym w Renicach o pow. 15,44 m
2
. 

(Karta sprawy  stanowi załącznik Nr 2 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. 

 

Ewelina Mazurak–Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Myśliborskiego 

Wyjaśniła, że Centrum Usług Wspólnych  w imieniu Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Renicach zawiadamia o oddaniu w najem garażu i podpisaniu umowy  

w tej sprawie na okres 12 miesięcy tj. od. dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. 
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Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Zapytał o dochód z tytułu najmu i stawki za najem garażu? 

 

Ewelina Mazurak–Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Myśliborskiego 

Odpowiedziała, że stawki opłat są zgodne z uchwałą Rady Powiatu w Myśliborzu tj. 9,35 zł 

za 1 m
2
. Dochód z tyt. najmu wyniesie 177,56 zł miesięcznie. 

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedmiotową informację. 

Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 

Ad. 4 

Informacja w sprawie podpisania umowy najmu garażu pomiędzy Młodzieżowym 

Ośrodkiem Wychowawczym w Renicach o pow. 14 m
2
. 

(Karta sprawy  stanowi załącznik Nr 3 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. 

 

Ewelina Mazurak–Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Myśliborskiego 

Wyjaśniła, że Centrum Usług Wspólnych w imieniu Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Renicach zawiadamia o oddaniu w najem garażu i podpisaniu umowy  

w tej sprawie na okres 12 miesięcy tj. od. dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. Dochód  

z tyt. najmu to kwota 161,00 zł miesięcznie. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedmiotową informację. 

Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 

Ad. 5 

Informacja w sprawie podpisania umowy najmu garażu pomiędzy Młodzieżowym 

Ośrodkiem Wychowawczym w Renicach o pow. 12,90 m
2
. 

(Karta sprawy  stanowi załącznik Nr 4 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. 

 

Ewelina Mazurak–Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Myśliborskiego 

Wyjaśniła, że Centrum Usług Wspólnych w imieniu Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Renicach zawiadamia o oddaniu w najem garażu i podpisaniu umowy  

w tej sprawie na okres 12 miesięcy tj. od. dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. Dochód  

z tyt. najmu to kwota 148,35 zł miesięcznie. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 
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Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedmiotową informację. 

Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 

Ad. 6 

Informacja w sprawie podpisania umowy użyczenia garażu o powierzchni 19,53 m
2
 

znajdującego się na terenie Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu. 

(Karta sprawy  stanowi załącznik Nr 5 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. 

 

Ewelina Mazurak–Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Myśliborskiego 

Wyjaśniła, że Centrum Usług Wspólnych zawarło umowę użyczenia garażu z Dyrektorem 

Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedmiotową informację. 

Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 

Ad. 7 

Informacja w sprawie podpisania umowy użyczenia garażu o powierzchni 18 m
2
 

znajdującego się na terenie Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu. 

(Karta sprawy  stanowi załącznik Nr 6 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. 

 

Ewelina Mazurak–Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Myśliborskiego 

Wyjaśniła, że Centrum Usług Wspólnych zawarło umowę użyczenia garażu  

z Dyrektorem Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedmiotową informację. 

Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 

Ad. 8 

Zawiadomienie o zawarciu umowy dzierżawy lokalu użytkowego pozostającego  

w trwałym zarządzie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach. 

(Karta sprawy  stanowi załącznik Nr 7 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. 

 

Ewelina Mazurak–Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Myśliborskiego 
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Wyjaśniła, że Centrum Usług Wspólnych w imieniu Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Renicach zawiadamia o zawarciu z Firmą F.H.U „JAN-MAR” Centrum 

Kształcenia „Wiedza dla Wszystkich” z Myśliborza umowy dzierżawy lokalu użytkowego 

położonego w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o pow. 43,95 

m
2
 na okres 3 miesięcy od 01.01.2021r. do 31.03.2021r.. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Przekazała, że przedmiotowa sprawa wynika z faktu aneksowania umowy na 

przygotowywanie posiłków i ich wydawanie dla wychowanków placówki. 

 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedmiotowe zawiadomienie. 

Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 

Ad. 9 

Wyrażenie zgody na przedłużenie porozumienia do umowy użyczenia pomieszczeń 

biurowych zawartej w dniu 24.11.2017r., którego przedmiotem jest ustalenie sposobu 

rozliczenia dostawy mediów do użyczonych pomieszczeń.  

(Karta sprawy  stanowi załącznik Nr 8 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. 

 

Ewelina Mazurak–Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Myśliborskiego 

Poruszyła temat związany z naliczeniem opłat eksploatacyjnych części wspólnych 

znajdujących się w budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu. 

Podała informacje na temat przeprowadzonej analizy kosztów z tym związanych. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zwróciła uwagę , że należałoby również przeanalizować kwestię naliczenia opłat za użyczane 

pomieszczenia przez jednostki. 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Poprosił o przygotowanie propozycji zawarcia umowy z tym związanej. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zaproponowała, aby obowiązujące porozumienie zostało przedłużone na okres 1 miesiąca do 

31.01.2021r. z uwzględnieniem opłat za części wspólne, następnie w tym czasie należy 

dokonać odpowiednich zmian. 

 

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz 

Zgodził, się, aby dokonać przedłużenia porozumienia do końca miesiąca stycznia, a następnie 

należy przystąpić do negocjacji związanych z naliczaniem opłat za najem całkowitej 

powierzchni zajmowanych pomieszczeń. Ponadto opłaty za części wspólne powinny zostać 

naliczane. 
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Ewelina Mazurak–Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Myśliborskiego 

Podała wysokości kosztów eksploatacji części wspólnych wyliczonych dla poszczególnych 

jednostek. Przedstawiła informacje na temat elementów, jakie ujęto w rozliczeniu.  

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie porozumienia do dnia 31.01.2021r.  

z uwzględnieniem kosztów eksploatacyjnych części wspólnych budynku przy ul. Północnej 

15 w Myśliborzu. 

Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 

Ad. 10 

Wyrażenie zgody na przedłużenie porozumienia do umowy użyczenia pomieszczeń 

biurowych zawartej w dniu 10.10.2017r., którego przedmiotem jest ustalenie sposobu 

rozliczenia dostawy mediów do użyczonych pomieszczeń.  

(Karta sprawy  stanowi załącznik Nr 9 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Również zaproponował, aby 

obowiązujące porozumienie zostało przedłużone na okres 1 miesiąca do 31.01.2021r.  

z uwzględnieniem opłat za części wspólne. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie porozumienia do dnia 31.01.2021r.  

z uwzględnieniem kosztów eksploatacyjnych części wspólnych budynku przy ul. Północnej 

15 w Myśliborzu. 

Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 

Ad. 11 

Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu nr 1 do umowy nr IZ/118/2018, IZ/142/2018, 

IZ/143/2018 dot. Dzierżawy drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową 

obsługą serwisowo-eksploatacyjną dla jednostek organizacyjnych Powiatu 

Myśliborskiego dla części 1,2,3. 

(Karta sprawy  stanowi załącznik Nr 10 do protokołu). 

 

Ewelina Mazurak–Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Myśliborskiego 

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Wyjaśniła, że w związku  

z trwającymi pracami nad przygotowaniem postępowania przetargowego koniecznym jest 

zawarcie aneksów do ww. umów.  

Aneksy do powyższych umów zostaną zawarte na okres od dnia podpisania umowy do dnia  

28 lutego 2021 r. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego aneksu Nr 1 do umowy. 

Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
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Ad. 12 

Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu nr 1 do umowy nr ID nr 432185/P dot. Poczty 

Polskiej S. A i świadczenia usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.  

(Karta sprawy  stanowi załącznik Nr 11 do protokołu). 

 

Ewelina Mazurak–Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Myśliborskiego 

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Wyjaśniła, że w związku  

z trwającymi pracami nad przygotowaniem postępowania dotyczącego „Świadczenia usług 

pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego 

 w Myśliborzu w zakresie przyjmowania , przemieszczania i doręczania przesyłek listowych 

oraz ich ewentualnych zwrotów do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich 

doręczenia lub wydania adresatowi” -  koniecznym jest zawarcie aneksu do ww. umowy.  

Przeprowadzona została procedura przetargu w wyniku, której nie wpłynęła oferta. 

Aneks do powyższej umowy zostanie zawarty na okres do dnia 31 stycznia 2021 roku. 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Zapytała, czy rozważano możliwość przeprowadzenia wspólnego zamówienia na 

przedmiotowe zadania łącznie z jednostkami organizacyjnymi Powiatu? Zwróciła uwagę, że 

stawki opłat za wysyłkę pocztową w jednostkach są wyższe niż w Starostwie Powiatowym, 

zatem zasadnym jest wykonanie wspólnego zamówienia, aby ujednolicić te opłaty. 

 

Ewelina Mazurak–Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Myśliborskiego 

Wspólne zamówienie wiąże się ze zmianą procedury przetargowej. Przekazała, że 

przeanalizuje możliwość dokonania wspólnego zamówienia. Nie zgłaszano wcześniej potrzeb 

w tym zakresie. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zaproponowała, aby aneks do umowy został zawarty do dnia 31.01.2021r., następnie 

Centrum Usług Wspólnych dokona analizy możliwości przeprowadzenia wspólnego 

zamówienia dla jednostek. 

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego aneksu Nr 1 do umowy. 

Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 

Ad. 13 

Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu nr 1 do umowy nr IZ/29/2020, IZ/30/2020, 

IZ/31/2020, IZ/32/2020, IZ/33/2020, IZ/34/2020, IZ/35/2020 dot. Zakupu paliwa do 

pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego, Centrum Usług Wspólnych oraz 

Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie na rok 2020. 

(Karta sprawy  stanowi załącznik Nr 12 do protokołu). 

 

Ewelina Mazurak–Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Myśliborskiego 

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Wyjaśniła, że w związku  

z trwającymi pracami nad przygotowaniem postępowania konieczne jest zawarcie aneksów 
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do umów. Zostaną one zawarte do dnia 28 lutego 2021 roku lub do chwili wyczerpania 

wynagrodzenia umownego dla danej części.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego aneksu Nr 1 do umowy. 

Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 

Ad. 14 

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy w sprawie prowadzenia kompleksowej stałej 

obsługi prawnej Starostwa Powiatowego w Myśliborzu. 

(Karta sprawy  stanowi załącznik Nr 13 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Wyjaśnił, że umowa zostanie 

zawarta z Kancelarią Radców Prawnych Leś-Hatys Domina spółka partnerska z Gorzowa 

Wlkp. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy. 

Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 

Ad. 15 

Rozpatrzenie wniosku Pana Mariusza Migacz prowadzącego działalność gospodarczą 

pod nazwą „Zakład Instalatorstwa Elektrycznego oraz naprawa sprzętu AGD Mariusz 

Migacz” z siedzibą w Myśliborzu dot. najmu pomieszczenia znajdującego się w budynku 

Starostwa Powiatowego przy ul. Północnej 15. 

(Karta sprawy  stanowi załącznik Nr 14 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Zwrócił uwagę na potrzeby 

związane z wykorzystaniem pomieszczenia pod archiwum tut. Urzędu. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zaproponowała, aby wskazać termin 2 miesięcy na zwolnienie pomieszczeń przez najemcę.  

 

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz 

Zwrócił uwagę, że w przypadku braku zgody nie będą wpływały dochody z tytułu najmu 

przedmiotowego pomieszczenia. 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska  

Zwróciła uwagę na potrzeby związane z miejscem na przechowywanie zarchiwizowanej 

dokumentacji.  

 

Ewelina Mazurak–Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Myśliborskiego 

Zwróciła uwagę na dobrą współpracę z wynajmującym. Zwróciła uwagę na potrzeby 

jednostki związane z wygospodarowaniem dodatkowych pomieszczeń na potrzeby archiwum 

zakładowego. 
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Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz 

Zgodził się z propozycją, aby dać czas najemcy na opuszczenie zajmowanego lokalu  i podjąć 

działania związane z jego przystosowaniem na potrzeby archiwum zakładowego.  

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Zaproponował, aby wskazać wnioskodawcy inne pomieszczenia, jakie można wynająć będące 

w zasobach Starostwa Powiatowego. 

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu przedmiotowego 

pomieszczenia. 

Jednocześnie wskazano okres 2 miesięcy jako czas na zwolnienie lokalu przez 

wynajmującego. 

Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 

Ad. 16 

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany w budżecie  

i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok. 

(Projekt uchwały  stanowi załącznik Nr 15 do protokołu). 

 

Skarbnik Powiatu - Małgorzata Popławska 

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały. Przedstawiła dodatkowy 

wniosekDyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o przeniesienie 

pomiędzy paragrafami kwoty: 

 37.750 zł w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  

w celu zapewnienia środków na wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia, zakup programów do 

projektowania, zakup dostępu do platformy zakupowej oraz programu Vulcan „Środki trwałe  

i wyposażenie”, a także na aktualizację programów kadrowo-płacowych na 2021 rok.  

 2.810 zł w rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii z przeznaczeniem na 

zakup paliwa do samochodów oraz na naprawę samochodu. 

(Zmieniony projekt uchwały  stanowi załącznik Nr 16 do protokołu). 

 

Ewelina Mazurak–Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Myśliborskiego 

Złożyła wyjaśnienia dotyczące przedstawionego wniosku. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie dodatkowego wniosku do projektu uchwały 

oraz podjął uchwałę Nr 160/541/2020 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym 

budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok. 

Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 

Ad. 17 

Zapoznanie się z pismem Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy 

z Kalkuty Sp. z o.o. znak SD./I/259/12/2020 z dnia 28.12.2020r. w sprawie podjęcia 

decyzji odnośnie przekazania środków finansowych na pokrycie zobowiązań 

wynikających z podpisanych porozumień z kontrahentami. 
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(Pismo stanowi załącznik Nr 17 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił i odczytał treść przedmiotowego pisma.  

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zaproponowała, aby wniosek został rozpatrzony po zakończeniu negocjacji z Gminą Dębno 

związanych z ustaleniem struktury właścicielskiej spółki. 

Zwróciła uwagę na kwestie związane z uregulowaniem zobowiązań dotyczących podpisanych 

porozumień z kontrahentami spółki. Odniosła się do uzgodnień w tej sprawie.  

 

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel 

Zwrócił uwagę, na kwestię trwających negocjacji. Odniósł się do kwestii udzielenia 

odpowiedzi na przedmiotowe pismo. 

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał  się z pismem Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Św. 

Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. znak SD./I/259/12/2020 z dnia 28.12.2020r. w sprawie 

podjęcia decyzji odnośnie przekazania środków finansowych na pokrycie zobowiązań 

wynikających z podpisanych porozumień z kontrahentami oraz podjął decyzję o udzieleniu 

odpowiedzi na przedmiotowe pismo. 

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

 

Podczas głosowania nieobecna - Wioletta Drzewińska 

 

Ad. 18 

Zapoznanie się z pismem Burmistrza Dębna znak AP 0053.2.25/2020 z dnia 16.12.2020r. 

w sprawie odpowiedzi na pismo dot. wskazania nowego miejsca na potrzeby 

funkcjonowania Filii Wydziału Komunikacji. 

(Pismo stanowi załącznik Nr 18 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił i odczytał treść przedmiotowego pisma. Zwrócił uwagę, że z wcześniejszych 

rozmów prowadzonych z Burmistrzem wynikało, że wyraża on chęć wskazania nowego 

miejsca, natomiast w przesłanym piśmie wskazuje on, że takiego miejsca nie posiada jak 

również wymienione zostały nakłady finansowe jakie poniesiono na budynek, w którym 

obecnie znajduje się filia. 

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Zwróciła uwagę na niezadowolenie mieszkańców związane warunków lokalowych jakie 

znajdują się w filii.  

 

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz 

Zaproponował, aby wystosować pismo do Burmistrza, aby ponownie rozważył możliwości 

wskazania innych pomieszczeń, w których mogłaby funkcjonować siedziba filii w związku  

z potrzebami mieszkańców Gminy Dębno, korzystających z usług Wydziału Komunikacji. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem. 
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Ad. 19 

Spraw różnych nie zgłoszono. 

Ad. 20 

Zakończenie posiedzenia. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 13:40 Zarząd zakończył posiedzenie. 

 
Protokołowała:  

 

Dominika Bułgajewska 

 

1. Andrzej Potyra  -  Przewodniczący Zarządu  ............................. 

2.  Alicja Prill  - Wicestarosta   ………………….. 

3. Mariusz Norsesowicz -  Członek Zarządu   .............................. 

4.  Mariusz Kuziel   -  Członek Zarządu   ..............................  

5.  Wioletta Drzewińska   -  Członek Zarządu   ………………….. 

 

Podpis Sekretarza Powiatu: 

……………………………. 

 


