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Protokół Nr 12/2020 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa,  

Zdrowia i Spraw Społecznych 

odbytego wspólnie z Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 

w dniu 21 grudnia 2020 roku 

 ul. Północna 15 w Myśliborzu 

 

 Posiedzenie odbyło się wspólnie z Komisją Finansów, Budżetu i Rozwoju 

Gospodarczego z uwagi na wystąpienie z inicjatywą zwołania wspólnego posiedzenia 

Komisji Stałych Rady Powiatu w Myśliborzu. 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 11:05, a zakończyło się o godzinie 11:45 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Arkadiusz Mazepa – Przewodniczący Komisji 

Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zgodnie z uzgodnieniami obu 

przewodniczących Komisji, a protokołowała Dominika Bułgajewska. 

 

Na podstawie listy obecności Przewodniczący posiedzenia stwierdzi quorum, niezbędne do 

podejmowania prawomocnych uchwał. (lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu). 

 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku posiedzenia: 

 

Przewodniczący posiedzenia – Arkadiusz Mazepa 

Przekazał, że porządek posiedzenia dzisiejszej Komisji przedstawia się następująco: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Analizowanie i opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na XXIX sesję Rady 

Powiatu w Myśliborzu. 

4. Sprawy różne. 

5. Zakończenie posiedzenia.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

Ad. 3 

Analizowanie i opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na sesję Rady Powiatu. 

 

1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033. 

 

Przewodniczący posiedzenia – Arkadiusz Mazepa 

Zapytał, czy są pytania bądź uwagi do przedmiotowego projektu uchwały? 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący posiedzenia zarządził głosowania poszczególnych Komisji: 
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Komisja Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw 

Społecznych: 

 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033 

głosowało – 6 Członków Komisji, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.  

 

Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: 

 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033 

głosowało – 7Członków Komisji, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.  

 

Podczas głosowania nieobecni – Andrzej Potyra, Alicja Prill 

 

2. Uchwała w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2020 

rok. 

 

Przewodniczący posiedzenia – Arkadiusz Mazepa 

Zapytał, czy są pytania bądź uwagi do przedmiotowego projektu uchwały? 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący posiedzenia zarządził głosowania poszczególnych Komisji: 

 

Komisja Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw 

Społecznych: 

 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie 

Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok 

głosowało – 6 Członków Komisji, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.  

 

Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: 

 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie 

Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok 

głosowało – 9 Członków Komisji, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.  

 

Podczas głosowania nieobecny – Ryszard Wiśniak 

 

3. Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 2020. 

 

Przewodniczący posiedzenia – Arkadiusz Mazepa 

Zapytał, czy są to wszystkie inwestycje, które mają być ujęte w projekcie uchwały? 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Odpowiedziała, że tak. 

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 
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Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący posiedzenia zarządził głosowania poszczególnych Komisji: 

 

Komisja Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw 

Społecznych: 

 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 

głosowało – 6 Członków Komisji, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.  

 

Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: 

 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 

głosowało – 9 Członków Komisji, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.  

 

Podczas głosowania nieobecny – Ryszard Wiśniak 

 

4. Uchwała w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2021 rok. 

 

Przewodniczący posiedzenia – Arkadiusz Mazepa 

Zapytał, czy są pytania bądź uwagi do przedmiotowego projektu uchwały? 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący posiedzenia zarządził głosowania poszczególnych Komisji: 

 

Komisja Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw 

Społecznych: 

 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 

2021 rok 

głosowało – 6 Członków Komisji, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.  

 

Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: 

 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 

2021 rok 

głosowało – 9 Członków Komisji, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.  

 

Podczas głosowania nieobecny – Ryszard Wiśniak 

 

5. Uchwała w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. 

 

Przewodniczący posiedzenia – Arkadiusz Mazepa 

Zapytał, czy są pytania bądź uwagi do przedmiotowego projektu uchwały? 
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Członek Komisji – Urszula Sawicka 

Zapytała, że w projekcie uchwały nie ma żadnego tematu kontrolnego, oprócz tematów 

ustawowo narzuconych Komisji Rewizyjnej. Wskazano, iż kontrole zostaną przeprowadzone 

na zlecenie Rady Powiatu, natomiast Komisja nie wskazała odrębnie tematu kontrolnego. 

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Waldemar Pacewicz 

Odpowiedział, że Komisja przeprowadzi kontrole na zlecenie Rady Powiatu.  

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący posiedzenia zarządził głosowania poszczególnych Komisji: 

 

Komisja Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw 

Społecznych: 

 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie planu pracy i kontroli Komisji 

Rewizyjnej na 2021 rok 

głosowało – 6 Członków Komisji, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.  

 

Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: 

 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie planu pracy i kontroli Komisji 

Rewizyjnej na 2021 rok 

głosowało – 9 Członków Komisji, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.  

 

Podczas głosowania nieobecny – Ryszard Wiśniak 

 

6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa 

Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych na 2021 rok. 

 

Przewodniczący posiedzenia – Arkadiusz Mazepa 

Zapytał, czy są pytania bądź uwagi do przedmiotowego projektu uchwały? 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący posiedzenia zarządził głosowania poszczególnych Komisji: 

 

Komisja Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw 

Społecznych: 

 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw 

Społecznych na 2021 rok 

głosowało – 6 Członków Komisji, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.  

 

Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: 

 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw 

Społecznych na 2021 rok 
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głosowało – 9 Członków Komisji, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.  

 

Podczas głosowania nieobecny – Ryszard Wiśniak 

 

7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu  

i Rozwoju Gospodarczego na 2021 rok. 

 

Przewodniczący posiedzenia – Arkadiusz Mazepa 

Zapytał, czy są pytania bądź uwagi do przedmiotowego projektu uchwały? 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący posiedzenia zarządził głosowania poszczególnych Komisji: 

 

Komisja Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw 

Społecznych: 

 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2021 rok 

głosowało – 6 Członków Komisji, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.  

 

Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: 

 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2021 rok 

głosowało – 10Członków Komisji, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.  

 

8. Autopoprawka Zarządu Powiatu do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033. 

 

Przewodniczący posiedzenia – Arkadiusz Mazepa 

Poprosił Skarbnika Powiatu o omówienie przedmiotowej autopoprawki. 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Przedstawiła i omówiła autopoprawkę. Przedstawiła wnoszone zmiany.  

 

Członek Komisji – Ryszard Wiśniak 

Zapytał, czy zmiana w zakresie zwiększenia deficytu budżetu, nie wymaga zaopiniowania 

przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie? 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Wyjaśniła, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie opiniuje projekt składany na 

dzień 15 listopada. Ponownie będzie ona opiniowała już podjętą uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2021 oraz uchwałę  w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033. Regionalna 

Izba Obrachunkowa nie opiniuje autopoprawek. 

 

Członek Komisji – Urszula Sawicka 

Zwróciła uwagę na zadania wskazane w autopoprawkach.  Zapytała, czy nic się nie 

wydarzyło w kwestii ich wykonania? Czy nie zostały rozpoczęte? 
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Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Odpowiedziała, że nie zostały rozpoczęte.  

 

Członek Komisji – Urszula Sawicka 

Zapytała z jakiego powodu nie zostały rozpoczęte, zwróciła uwagę na dużą liczbę tych 

zadań. 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Odpowiedziała, że z różnych powodów min. dot. Stanu zagrożenia epidemią COVID-19. 

 

Starosta Myśliborski – Andrzej Potyra 

Zwrócił uwagę na sytuację związaną zachorowaniami na COVID-19 w Centrum Usług 

Wspólnych Powiatu Myśliborskiego w tym pracowników zajmujących się inwestycjami. 

Poruszył sprawę realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem postępowań 

przetargowych. 

 

Członek Komisji – Urszula Sawicka 

Zapytała o inwestycję związaną z nieruchomością na ul. Piłsudskiego w Myśliborzu? 

 

Starosta Myśliborski – Andrzej Potyra 

Poinformował, że nieruchomość zostanie przeznaczona na potrzeby Wydziału Dróg. Złożył 

wyjaśnienia dotyczące realizacji przedmiotowego zadania. 

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący posiedzenia zarządził głosowania poszczególnych Komisji: 

 

Komisja Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw 

Społecznych: 

 

Za pozytywnym zaopiniowaniem autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu uchwały  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033 

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

 

Podczas głosowania nieobecni – Robert Dudek, Tomasz Jarema 

 

Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: 

 

Za pozytywnym zaopiniowaniem autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu uchwały  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033 

głosowało – 9Członków Komisji, przeciw – 1, nikt nie wstrzymał się od głosu.  

 

9. Autopoprawka Zarządu Powiatu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2021. 

Przewodniczący posiedzenia – Arkadiusz Mazepa 

Poprosił Skarbnika Powiatu o omówienie przedmiotowej autopoprawki. 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Przedstawiła i omówiła autopoprawkę. 
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Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący posiedzenia zarządził głosowania poszczególnych Komisji: 

 

Komisja Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw 

Społecznych: 

 

Za pozytywnym zaopiniowaniem autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu uchwały  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2021 

głosowało – 3Członków Komisji, przeciw – 0, 1 Członek Komisji wstrzymał się od głosu.  

 

Podczas głosowania nieobecni – Robert Dudek, Tomasz Jarema 

 

Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: 

 

Za pozytywnym zaopiniowaniem autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu uchwały  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2021 

głosowało – 9Członków Komisji, przeciw – 1, nikt nie wstrzymał się od głosu.  

 

Ad. 4 

Sprawy różne: 

 

1. Przewodniczący posiedzenia – Arkadiusz Mazepa.  

Poruszył sprawę otrzymanego materiału z firmy FORMEDIS. Symulacja pokazuje co się 

stanie w przypadku nie zrealizowania modeli zaproponowanych przez firmę. 

Poprosił Zarząd Powiatu o omówienie tej kwestii. 

 

Starosta Myśliborski – Andrzej Potyra 

Poinformował, że materiał nie był omawiany przez Zarząd, został on niedawno przekazany 

przez firmę i przekazany radnym. Każdy z Członków Zarządu zapoznał się z jego treścią. 

Odniósł się do sprawy związanej z wyborem zaproponowanych wariantów. Na sesję Rady 

Powiatu zostanie skierowany projekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego 

strategii dalszego funkcjonowania publicznej ochrony zdrowia w Powiecie Myśliborskim 

w którym zaproponowano wybór wariantu pierwszego. Poruszył sprawę wyboru wariantów 

przez pozostałe samorządy. 

 

2. Członek Komisji – Mirosław Piwowarczyk 

Zwrócił uwagę na przygotowywaną przez Zarząd Powiatu umowę z Instytutem Zdrowia 

Psychicznego Parafamilia i Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Renicach. 

Poprosiła, aby umowa przed podpisaniem była przekazana do Członków Komisji Oświaty, 

Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zwróciła uwagę, że zostanie ogłoszony przetarg, wytyczne do niego są przesłane przez 

Dyrektora MOW w Renicach i mogą być przekazane członkom Komisji.  

 

3. Członek Komisji – Mariusz Kuziel 

Zachęcił do obejrzenia transmisji z obrad Rady Miejskiej w Barlinku, gdzie by omawiany 

temat związany ze szpitalem w Barlinku. Obarczono winą Powiat Myśliborski za sytuację 
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jaka ma miejsce w spółce. Zwrócił uwagę na konieczność zorganizowania spotkania radnymi 

Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie dalszych działań związanych z restrukturyzacją 

szpitala. 

 

4. Członek Komisji – Andrzej Rudnicki  
Zapytał, na jakim etapie są prace związane z regulaminem wynagradzania nauczycieli? 

Zauważył, że zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien być on uchwalany co rocznie. 

Przypomniał o konieczności jego opracowania na 2021 rok? 

 

5. Członek Komisji – Zbigniew Marszałek 

Poinformował o wnioskach mieszkańców powiatu w sprawie odczytywania treści projektów 

uchwał podejmowanych na sesjach Rady Powiatu. 

 

Więcej spraw różnych nie zgłoszono. 

 

Ad. 5 

Zakończenie posiedzenia.  

 

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie Komisji zakończono o godz. 11:45. 
 

Protokołowała:  

Dominika Bułgajewska 

Główny Specjalista w Biurze Obsługi Rady i Zarządu  


