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              Protokół Nr 141/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu 

odbytego  w sposób zdalny w dniu 26 października 2020 roku 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 

ul. Północnej 15 
 

O godzinie 14:30 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. Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry 

3. Dagmara Gembiak – Główny specjalista w Biurze ds. Kontroli 

4. Agnieszka Wasiewicz – Zastępca Dyrektora 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. 374 ze zm.) 

  

Ad.2 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia. Zaproponował wprowadzenie dodatkowych 

spraw do porządku obrad: 

 

 Rozpatrzenie w pkt. 15 sprawy dotyczącej wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji  

o rozpatrzenie i wyrażenie zgody na podpisanie aneksu do porozumienia Nr 

MEN/2017/DWKI/1630 z Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie  

w sprawie zlecenia przez Ministerstwo realizacji zadania w ramach programu 

wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 

 Rozpatrzenie w pkt. 16 sprawy dotyczącej wyrażenia zgody na podpisanie umowy na 

realizację zadania pn. „Budowa szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy, 

poszerzenie otworów drzwiowych i montaż nowych drzwi oraz wykonanie drogi 

dojazdowej z miejscami postojowymi przy budynku Regionalnej Placówki 

Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie”. 
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 Rozpatrzenie w pkt. 17 sprawy dotyczącej zaakceptowania zastrzeżeń i pytań 

zgłoszonych do opracowań Firmy FORMEDIS MMC Spółka z o.o. Sp. k z Poznania 

tj. : 

-   Raportu z audytu Szpitala Barlinek Sp. z o.o., 

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

Sp. z o.o.,  

- Wizji i strategii dalszego funkcjonowania publicznej ochrony zdrowia  

w Powiecie Myśliborskim. 

 Rozpatrzenie w pkt. 17 sprawy dotyczącej podjęcia decyzji w sprawie wystąpienia do 

Burmistrza Dębna o rozważenie możliwości przejęcia należących do Powiatu 

Myśliborskiego  udziałów w Szpitalu w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty  

Sp. z o.o. 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Za przyjęciem zmian do porządku posiedzenia głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił porządek posiedzenia z uwzględnieniem wprowadzonych zmian: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany planu 

finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok. 

4. Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu 

finansowego, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok 

oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 

rok.  

5. Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zasad sprawowania kontroli nad 

organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne 

domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo -  wychowawczymi.  

6. Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie harmonogramu  

sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, 

prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi  

w 2020 roku. 

7. Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia upoważnienia 

do przeprowadzenia kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami 

zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – 

wychowawczymi.   

8. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy darowizny pomiędzy Powiatem Myśliborskim  

a Spółką Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z. o.o. w sprawie 

nieodpłatnego przeniesienia własności rzeczy ruchomych tj. respiratora BELLAVISTA 1000 

wraz ze stolikiem pod urządzenie, Nocospray 1000 urządzenia do dezynfekcji z archiwizacją 

(2szt.) wraz ze środkiem do dezynfekcji – Nocolyse Neutral 11 (2szt.) przez Powiat na rzecz 

Szpitala.  

9. Wskazanie terminu dotyczącego zwrotu niewykorzystanych środków finansowych  

z Funduszu Dróg Samorządowych, związanych z realizowaną inwestycją  pn: „Przebudowa 

ulicy Celnej w miejscowości Myślibórz w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z” 
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10. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy użyczenia części działki nr 457 obręb Cychry 

w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2139Z Dargomyśl – Cychry – Kamień Mały 

stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego.  

11. Wyrażenie zgody na podpisanie umów na realizację zadania pn. Zimowe utrzymanie 

dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2020/2021”. 

12. Wyrażenie zgody przez Powiat Myśliborski na zawarcie umowy na dostawę energii 

elektrycznej oraz wyrażenie zgody na udzielenie pełnomocnictwa firmie ENERGA – OBRÓT  

Spółka Akcyjna.  

13. Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu do umowy IZ/87/2020 z dnia 21.05.2020r. 

dotyczącej zadania pn: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie granic 

działek ewidencyjnych, budynków i konturów użytków gruntowych oraz weryfikacja  

i uzupełnienie danych opisowych i atrybutów obrębu Ławy w Gminie Myślibórz”.  

14. Zapoznanie się z pismem Prezesa Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z. o.o. z dnia 

12.10.2020 skierowanym do Burmistrza Myśliborza w sprawie świadczenia nocnej  

i świątecznej opieki zdrowotnej w Myślibórz w 2021 roku.  

15. Rozpatrzenie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji o rozpatrzenie i wyrażenie 

zgody na podpisanie aneksu do porozumienia Nr MEN/2017/DWKI/1630 z Ministerstwem 

Edukacji Narodowej w Warszawie w sprawie zlecenia przez Ministerstwo realizacji zadania 

w ramach programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 

16. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Budowa szybu 

windowego wraz z dostawą i montażem windy, poszerzenie otworów drzwiowych i montaż 

nowych drzwi oraz wykonanie drogi dojazdowej z miejscami postojowymi przy budynku 

Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie”. 

17. Zaakceptowanie zastrzeżeń i pytań zgłoszonych do opracowań Firmy FORMEDIS 

MMC Spółka z o.o. Sp. k z Poznania tj. : 

-  Raportu z audytu Szpitala Barlinek Sp. z o.o., 

- Raportu z audytu Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.,  

- Wizji i strategii dalszego funkcjonowania publicznej ochrony zdrowia w Powiecie 

Myśliborskim. 

18. Podjęcie decyzji w sprawie wystąpienia do Burmistrza Dębna o rozważenie 

możliwości przejęcia należących do Powiatu Myśliborskiego  udziałów w Szpitalu w Dębnie 

im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. 

19. Sprawy różne. 

20. Zakończenie posiedzenia. 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Za przyjęciem porządku posiedzenia z uwzględnieniem wprowadzonych zmian głosowało  

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

 

Ad. 3 

Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany planu finansowego 

budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok. 

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 2 do protokołu). 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała, że jest to uchwała wykonawcza 

po odbytej sesji Rady Powiatu w Myśliborzu. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 
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Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 141/496/2020 z dnia 26 października 2020 roku  

w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok. 

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

 

Ad. 4 

Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu 

finansowego, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok 

oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 

2020 rok.  

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 3 do protokołu). 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Omówiła przedmiotowy projekt uchwały. Przedstawiła dodatkowy wniosek Dyrektora 

Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku o przeniesienie kwoty 5.200 zł pomiędzy 

rozdziałami w dziale 801 – Oświata i wychowanie w celu zapewnienia środków finansowych 

na wypłatę pochodnych od wynagrodzeń.  

(Zmieniony projekt uchwały stanowi załącznik Nr 4 do protokołu). 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie dodatkowego wniosku do projektu uchwały 

oraz podjął uchwałę Nr 141/497/2020 z dnia 26 października 2020 roku  

w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym 

budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego zadań 

zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok. 

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

 

Ad. 5 

Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zasad sprawowania kontroli nad 

organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi 

rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo -  wychowawczymi.  

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 5 do protokołu). 

 

Dagmara Gembiak – Główny specjalista w Biurze ds. Kontroli 

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Wyjaśniła, że dotyczy on ustalenia „Zasad 

sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy, rodzinami zastępczymi, 

prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi”. 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej zarząd powiatu sprawuje kontrolę nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, 

rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-

wychowawczymi. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 141/498/2020 z dnia 26 października 2020 roku  

w sprawie zasad sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, 

rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo 

- wychowawczymi. 

Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
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Ad. 6 

Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie harmonogramu  

sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami 

zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – 

wychowawczymi w 2020 roku. 

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 6 do protokołu). 

 

Dagmara Gembiak – Główny specjalista w Biurze ds. Kontroli 

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Wyjaśniła, że harmonogram dotyczy 

przeprowadzania kontroli w następujących obszarach: 

 

1. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim – kontrola  

w jednej jednostce ( PCPR w Myśliborzu) 

2. Rodzina zastępcza zawodowa  - kontrola w 2 rodzinach 

3. Rodzina zastępcza niezawodowa – kontrola w 6 rodzinach 

4. Rodzina zastępcza spokrewniona – kontrola w 10 rodzinach 

5. Rodzinny dom dziecka – kontrola w 2 rodzinnych domach dziecka 

6. Placówka opiekuńczo-wychowawcza – kontrola w 2 placówkach: 

- Salezjańskiej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „NASZ DOM”; 

- Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dorian II” w Sławnie. 

 

Zaproponowała, aby termin kontroli został wyznaczony od miesiąca listopada 2020 roku do 

stycznia 2021 roku. 

Zwróciła uwagę, że z uwagi na sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym kontrola 

zostanie przeprowadzona w sposób zdalny. Wniosła o dokonanie korekty w projekcie 

uchwały poprzez wskazanie w tytule oraz w treści § 1 „lat 2020/2021”. 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Zwrócił uwagę na kontrolę, którą przeprowadza NIK w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Myśliborzu. Zgodził się z propozycją, aby zmienić zapis w uchwale i wskazać  

w niej rok 2021. 

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska  

Również zgodziła się z dokonaniem zmiany w projekcie uchwały i wskazanie okresu 

wykonania kontroli w roku 2021. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zaproponowała, aby w tabeli zostały wskazane terminy w zakresie rozpoczęcia kontroli  

w miesiącu listopadzie 2020 roku i zakończenia jej w miesiącu  styczniu 2021 roku. 

 

Dagmara Gembiak – Główny specjalista w Biurze ds. Kontroli 

Podała szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu zaplanowanych kontroli 

wskazanych w poszczególnych punktach. 

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian w projekcie uchwały oraz podjął 

uchwałę Nr 141/499/2020 z dnia 26 października 2020 roku w sprawie harmonogramu  

sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami 
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zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – 

wychowawczymi w 2020/2021 roku 

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

 

Ad. 7 

Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu 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 7 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Zaproponował, aby upoważnienie zostało 

udzielone dla  

 

1) Pani Dagmary Gembiak – Głównego Specjalisty w Biurze ds. Kontroli Starostwa 

Powiatowego w Myśliborzu; 

2) Pani Katarzynie Ostrowskiej-Wolskiej – Pomocy administracyjnej w Biurze ds. 

Kontroli Starostwa Powiatowego w Myśliborzu; 

do przeprowadzenia w imieniu Zarządu Powiatu w Myśliborzu, kontroli nad organizatorem 

rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka 

oraz placówkami opiekuńczo–wychowawczymiza 2019 rok, zgodnie z załącznikiem do 

niniejszej uchwały. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 141/500/2020 z dnia 26 października 2020 roku  

w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nad organizatorem 

rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka 

oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi.  

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

 

Ad. 8 

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy darowizny pomiędzy Powiatem Myśliborskim  

a Spółką Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z. o.o. w sprawie 

nieodpłatnego przeniesienia własności rzeczy ruchomych tj. respiratora BELLAVISTA 

1000 wraz ze stolikiem pod urządzenie, Nocospray 1000 urządzenia do dezynfekcji  

z archiwizacją (2szt.) wraz ze środkiem do dezynfekcji – Nocolyse Neutral 11 (2szt.) 

przez Powiat na rzecz Szpitala.  

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu). 

 

Dagmara Gembiak – Główny specjalista w Biurze ds. Kontroli 

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Wyjaśniła, że na podstawie 

Umowy Nr 332/ZPS-2/2020 z dnia 10 marca 2020 roku zawartej pomiędzy Wojewodą 

Zachodniopomorskim a Powiatem Myśliborskim, Powiat otrzymał dotację celową  

z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywoływanej 

tym wirusem u ludzi w łącznej kwocie 150.000,00 zł. Ze środków uzyskanych na podstawie 

Umowy, o której mowa powyżej Powiat zakupił: 
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 respirator BELLAVISTA 1000 wraz ze stolikiem pod urządzenie, od Spółki 

WALMED Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu, o łącznej wartości66.233,99 zł; 

Przedmiot umowy został już dostarczony i przekazany Szpitalowi w Dębnie przez Spółkę  

w dniu 20 października 2020 roku, na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego/Karty 

Gwarancyjnej. 

 Nocospray 1000 urządzenia do dezynfekcji z archiwizacją (2szt.) wraz ze środkiem do 

dezynfekcji Nocolyse Neutral 1l (2szt.) od Spółki GREENPOL Instytut Kształtowania 

Środowiska Sp. z o.o.  z siedzibą w Zielonej Górze, o łącznej wartości 32.776,56 zł. 

Przedmiot umowy został już dostarczony i przekazany Szpitalowi w Dębnie przez Spółkę  

w dniu 15 października 2020 roku, na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego oraz Kart 

Gwarancyjnych. 

Zgodnie z zapisem Umowy, Powiat przekazuje bezpłatnie zakupione ruchomości na własność 

Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o., celem zapobiegania oraz 

zwalczania wirusa SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywoływanej tym 

wirusem u ludzi. Poruszyła sprawę przeprowadzanej kontroli w zakresie wykorzystania 

dotacji. Zwróciła uwagę, że kwota na zakup respiratora uległa zmniejszeniu do kwoty 

65 880,00 zł. Przekazała, że kwota niewykorzystanej dotacji wymaga zwrotu. Procedura jej 

wykorzystania wiąże się ze skomplikowana procedurą i wymaga uzgodnień z Ministerstwem 

Finansów.  

 

Skarbnik Powiatu  - Małgorzata Popławska 

Złożyła wyjaśnienia dotyczące rozliczeń związanych z otrzymaną dotacją. 

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy darowizny. 

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

 

Ad. 9 

Wskazanie terminu dotyczącego zwrotu niewykorzystanych środków finansowych  

z Funduszu Dróg Samorządowych, związanych z realizowaną inwestycją  pn: 

„Przebudowa ulicy Celnej w miejscowości Myślibórz w ciągu drogi powiatowej nr 

2161Z”. 

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Wyjaśnił, że niewykorzystane 

środki z Funduszu Dróg Samorządowych stanowią kwotę 86 273,49 zł.  

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Zwróciła uwagę, że zgodnie z zapisami umowy środki należy zwrócić w terminie 15 dni od 

dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót. Zgodnie z otrzymanym pismem z dnia 

15.10.2020r. ZUW w Szczecinie zwrócił się z prośbą o dokonanie stosownego zwrotu 

możliwie szybko. Szacowany termin podpisania protokołu odbioru to 29.10.2020r. 

Przekazała, że wydział powinien określić, czy środki te nie  będą wykorzystane na inne prace. 

 

Agnieszka Wasiewicz – Zastępca Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Myśliborskiego 

Wyjaśniła, że zwrot środków finansowych wynika z oszczędności w wydatkach 

kwalifikowanych. Odniosła się do zwrotu środków finansowych. 
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Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Zapytał, z jakich środków sfinansowano wykonanie dodatkowego 100 m odcinka inwestycji? 

 

Agnieszka Wasiewicz – Zastępca Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Myśliborskiego 

Odpowiedziała, że ze środków pochodzących z Gminy Myślibórz. Było to odrębne zadanie na 

które nie było możliwości uzyskania dofinansowania. Odniosła się do kwestii uzyskanych 

oszczędności podczas realizacji inwestycji. 

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zwrotu niewykorzystanych środków 

finansowych z Funduszu Dróg Samorządowych, związanych z realizowaną inwestycją  pn: 

„Przebudowa ulicy Celnej w miejscowości Myślibórz w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z” 

we wcześniejszym terminie.  

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

 

Ad. 10 

Wyrażenie zgody na podpisanie umowy użyczenia części działki nr 457 obręb Cychry  

w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2139Z Dargomyśl – Cychry – Kamień Mały 

stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego.  

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Wyjaśniła, że Spółka Dino Polska S.A. zwróciła się z wnioskiem o wyrażenie zgody na 

wycięcia 3 szt. drzew z terenu działki, której właścicielem jest Powiat Myśliborski. 

Wnioskowane drzewa kolidują z projektowanym wjazdem do działki stanowiącej teren 

przyszłej inwestycji. Przedmiotowa umowa użyczenia będzie uprawniała wnioskodawcę do 

wystąpienia do Burmistrza Dębna z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. 

Koszty związane z realizacją uzyskanego zezwolenia, w tym usunięcia drzew i nasadzeń 

zastępczych ponosić będzie biorący w użyczenie, a pozyskane drewno po jego wycince 

będzie przekazane protokolarnie dla użyczającego. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy. 

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

 

Ad. 11 

Wyrażenie zgody na podpisanie umów na realizację zadania pn. Zimowe utrzymanie 

dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2020/2021”. 

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 11 do protokołu). 
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Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformował, że w wyniku 

przeprowadzonego postępowania na poszczególne części zadania wybrano następujące oferty: 

1. Część I Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego na terenie 

gminy Dębno i Boleszkowice w sezonie zimowym 2020-2021, najkorzystniejszą ofertę 

złożyła Firma STB Sp. z o.o. z Myśliborza na kwotę 172 201,68 zł 

2. Część II Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego na terenie 

gminy Myślibórz w sezonie zimowym 2020-2021 najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma STB 

Sp. z o.o. z Myśliborza na kwotę 166.829,76 zł. 

3. Część III Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego na terenie 

gminy Barlinek i Nowogródek Pom. w sezonie zimowym 2020-2021 najkorzystniejszą ofertę 

złożyła Firma AP TRANS z Moczkowa na kwotę 167 011,20 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowych umów. 

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

 

Ad. 12 

Wyrażenie zgody przez Powiat Myśliborski na zawarcie umowy na dostawę energii 

elektrycznej oraz wyrażenie zgody na udzielenie pełnomocnictwa firmie ENERGA – 

OBRÓT  Spółka Akcyjna.  

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 12 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. 

 

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry 

Przekazał, że w związku z wyłonionym przez Gorzowską Grupę Zakupową wykonawcą na 

dostawę energii elektrycznej do lokali i obiektów jednostek organizacyjnych Powiatu 

Myśliborskiego w okresie od 01.01.2021. r. do 31.12.2021 r. należy zawrzeć umowę oraz 

udzielić pełnomocnictwa wykonawcy. Konsekwencje finansowe to kwota 282 858,13 zł. 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Poprosił o informację, czy nastąpił wzrost kosztów dostawy energii elektrycznej. 

 

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry 

Odpowiedział, że koszty jednostkowe są niższe w porównaniu do roku 2020. 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Poprosiła o zweryfikowanie adresów punktów poborów wskazanych w załączniku do umowy.  

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy. 

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

 

 

 

 



10 
 

Ad. 13 

Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu do umowy IZ/87/2020 z dnia 21.05.2020r. 

dotyczącej zadania pn: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie granic 

działek ewidencyjnych, budynków i konturów użytków gruntowych oraz weryfikacja  

i uzupełnienie danych opisowych i atrybutów obrębu Ławy w Gminie Myślibórz”.  

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 13 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego aneksu do umowy. 

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

 

Ad. 14 

Zapoznanie się z pismem Prezesa Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z. o.o. z dnia 

12.10.2020 skierowanym do Burmistrza Myśliborza w sprawie świadczenia nocnej  

i świątecznej opieki zdrowotnej w Myślibórz w 2021 roku.  

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 14 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił i odczytał treść przedmiotowego pisma.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem. 

 

Ad. 15 

Rozpatrzenie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji o rozpatrzenie i wyrażenie zgody 

na podpisanie aneksu do porozumienia Nr MEN/2017/DWKI/1630 z Ministerstwem 

Edukacji Narodowej w Warszawie w sprawie zlecenia przez Ministerstwo realizacji 

zadania w ramach programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 15 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Złożyła wyjaśnienia dotyczące realizowanego programu. Zadanie realizowane jest przez 

Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Dębnie. Ministerstwo Edukacji zwiększyło kwotę 

przyznanej dotacji. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego aneksu do umowy. 

Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
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Ad. 16 

Wyrażenie zgody na podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Budowa szybu 

windowego wraz z dostawą i montażem windy, poszerzenie otworów drzwiowych  

i montaż nowych drzwi oraz wykonanie drogi dojazdowej z miejscami postojowymi przy 

budynku Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie”. 

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 16 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy. 

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

 

Ad. 17 

Zaakceptowanie zastrzeżeń i pytań zgłoszonych do opracowań Firmy FORMEDIS 

MMC Spółka z o.o. Sp. k z Poznania tj. : 

-  Raportu z audytu Szpitala Barlinek Sp. z o.o., 

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

Sp. z o.o.,  

-  Wizji i strategii dalszego funkcjonowania publicznej ochrony zdrowia w Powiecie 

Myśliborskim. 

(Pismo  stanowi załącznik Nr 17 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił propozycję pisma zawierającego uwagi i pytania do opracowań  Firmy 

FORMEDIS MMC Spółka z o.o. Sp. k z Poznania wniesione przez Gminę Barlinek, Gminę 

Dębno oraz obie spółki szpitalne.  

 

Dagmara Gembiak – Główny specjalista w Biurze ds. Kontroli 

Przedstawiła wyjaśnienia dotyczące proponowanych uwag.  

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zaproponowała, aby wszystkie uwagi wniesione przez partnerów zostały przesłane do Spółki 

FORMEDIS MMC Sp. z o.o. Sp. k.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowe zastrzeżenia i pytania zgłoszone do 

opracowania Firmy FORMEDIS MMC Spółka z o.o. Sp. k z Poznania tj. : 

-    Raportu z audytu Szpitala Barlinek Sp. z o.o., 

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

Sp. z o.o.,  

-  Wizji i strategii dalszego funkcjonowania publicznej ochrony zdrowia w Powiecie 

Myśliborskim. 

Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
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Ad. 18 

Podjęcie decyzji w sprawie wystąpienia do Burmistrza Dębna o rozważenie możliwości 

przejęcia należących do Powiatu Myśliborskiego  udziałów w Szpitalu w Dębnie im. Św. 

Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. 

(Projekt pisma  stanowi załącznik Nr 18 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił propozycję pisma, w którym proponuje się w związku ze wstępnym 

opracowaniem przez FORMEDIS MMC Spółka z o. o. Sp. k. Raportu z audytu Szpitala  

w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. oraz Wizji i strategii dalszego 

funkcjonowania publicznej ochrony zdrowia w Powiecie Myśliborskim, rozważenie 

możliwości  przejęcia należących do Powiatu Myśliborskiego udziałów w Szpitalu w Dębnie 

im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o. w ilości powodującej zmianę procentowego 

udziału wspólników ww. Spółki (w proporcji 20% do 80%) na korzyść Gminy Dębno.  

Ponadto zawiera prośbę o wyznaczenie terminu spotkania (w miarę możliwości do dnia 

30.10.2020r.) celem omówienia przedmiotowych kwestii, m.in. w zakresie wskazania formy 

 i terminu proponowanych zmian. 

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Odniosła się do treści przedmiotowego pisma.  

 

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz 

Przekazał, że pismo powinno być wysłane do Burmistrza Dębna, gdyż rozmowy w tej sprawie 

należy podjąć w jak najszybszym terminie.  

 

Więcej pytań i uwag nie wniesiono.  

 

Zarząd Powiatu podjął decyzję o wystąpieniu do Burmistrza Dębna o rozważenie 

możliwości przejęcia należących do Powiatu Myśliborskiego udziałów w Szpitalu w Dębnie 

im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. w ilości powodującej zmianę procentowego 

udziału wspólników ww. Spółki (w proporcji 20% do 80%) na korzyść Gminy Dębno oraz  

o wyznaczenie terminu spotkania (w miarę możliwości do dnia 30.10.2020r.) celem 

omówienia przedmiotowych kwestii, m.in. w zakresie wskazania formy i terminu 

proponowanych zmian. 

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

 

Ad. 19 

Sprawy różne: 

 

1. Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Poruszyła temat zniszczenia pobocza drogi powiatowej w m. Dyszno w związku z zajęciem 

pasa drogowego przez firmę wykonującą światłowody. Przekazała, że część napraw została 

wykonana, jednak nie przywróciło to pobocza do stanu pierwotnego. Poprosiła o informację, 

czy Naczelnik Wydziału Dróg otrzymała dokumentację zdjęciową w tej sprawie? 

 

Więcej spraw różnych nie zgłoszono. 
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Ad. 20 

Zakończenie posiedzenia. 
 

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 15:30 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: 

……………………………. 


