
1 
 

     Protokół Nr 144/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu 

odbytego w sposób zdalny w dniu 6 listopada 2020 roku 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 

ul. Północnej 15 
 

O godzinie 8:00Wicestarosta – 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 -Przewodniczący Zarządu – 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 

3. Grzegorz Kulbicki - Burmistrz Dębna 

4. Ewelina Mazurak-Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Myśliborskiego 

5. Magdalena Zynda –Lis – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Myśliborzu 

 

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. Zaproponowała wprowadzenie następującej  

zmiany do porządku obrad: 

 Rozpatrzenie w pkt. 12 wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Myśliborzu w sprawie przesunięcia terminu kontroli nad Organizatorem Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej, rodzinami zastępczymi prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz 

placówkami opiekuńczo-wychowawczymi objętymi nadzorem przez Powiat 

Myśliborski. 
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Pytań i uwag nie zgłoszono. 

Za przyjęciem zmian do porządku posiedzenia głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 

W głosowaniu nie brał udziału Przewodniczący Zarządu Andrzej Potyra 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Przedstawiła porządek posiedzenia z uwzględnieniem wprowadzonej zmiany: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Omówienie spraw dotyczących Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. 

z o.o. z Burmistrzem Dębna. 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku 

publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej 

lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu 

myśliborskiego w roku 2021. 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie naboru kandydatów na 

członków Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji 

pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu 

przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2021. 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację 

zadania publicznego. 
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyznaczenia 

zamawiającego oraz jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania  

pn. „Sukcesywne dostawy paliw do pojazdów Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, 

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego, Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych 

im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego ,,Morro” w Barlinku oraz Regionalnej Placówki 

Opiekuńczo Terapeutycznej w Dębnie na rok 2021. 

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyznaczenia 

zamawiającego oraz jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania  

pn.„Zakup i dostawę chemii gospodarczej i profesjonalnej oraz artykułów higieniczno-

sanitarnych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2021. 

9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyznaczenia 

zamawiającego oraz jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania  

pn.,,Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługa serwisowo- 

eksploatacyjna oraz obsługę serwisowo- eksploatacyjną drukarek stanowiących wyposażenie 

jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego”. 

10. Wyrażenie zgody na zawarcie umów z PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu na dzierżawę 

pojemników na odpady z posesji przy ul. Spokojnej 13, ul. Północnej 15 oraz Piłsudskiego 6  

w Myśliborzu. 

11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu 

finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 

2020 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej na 2020 rok. 
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12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Myśliborzu w sprawie przesunięcia terminu kontroli nad Organizatorem Rodzinnej Pieczy 

Zastępczej, rodzinami zastępczymi prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami 

opiekuńczo-wychowawczymi objętymi nadzorem przez Powiat Myśliborski. 

13. Omówienie wstępnych założeń do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 

rok. 

14. Sprawy różne. 

15. Zakończenie posiedzenia. 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

Ad.  3 

Omówienie spraw dotyczących Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty  

Sp. z o.o. z Burmistrzem Dębna. 

Starosta Myśliborski – Andrzej Potyra 

Przedstawił następujące dokumenty: 

1. Pismo Burmistrza Dębna z dnia 26 października 2020 roku znak AP.0053.13.2020  

w sprawie deklaracji dokonania spłaty zobowiązań wynikających z zawartych  

i przedstawionych przez Prezesa Szpitala ugód, w sposób jednorazowy w proporcji 50/50 za 

październik, listopad i grudzień br. w kwocie 338 345,00 zł. 

(Pismo stanowi załącznik Nr 2 do protokołu). 

2. Pismo Burmistrza Dębna z dnia 29 października 2020 roku znak AP.0053.2.14.2020  

w sprawie stanowiska Gminy Dębno w kwestii Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy  

z Kalkuty Sp. z o.o.  

(Pismo stanowi załącznik Nr 3 do protokołu). 

3. Pismo Burmistrza Dębna z dnia 3 listopada 2020 roku znak GPIK.8031/58/2020/PS  

w sprawie prośby o informację na temat stanowiska w sprawie spłaty przez Powiat 

Myśliborski środków na spłatę zobowiązań spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy  

z Kalkuty Sp. z o.o. 

(Pismo stanowi załącznik Nr 4 do protokołu). 

4. Pismo Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty  

Sp. z o.o. z dnia 23 października 2020 roku znak SD.I./212/10/2020 w sprawie prośby  

o przyznanie kolejnych środków finansowych na pokrycie zobowiązań wynikających  

z podpisanych porozumień z dostawcami towarów i usług. 

(Pismo stanowi załącznik Nr 5 do protokołu). 

5. Pismo Prezesa Zarządu spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty  

Sp. z o.o. z dnia 2 listopada 2020 roku znak SD.I./225/11/2020 w sprawie prośby o zajęcie 

stanowiska w sprawie  pokrycia zobowiązań wynikających z podpisanych porozumień  

z dostawcami towarów i usług. 

(Pismo stanowi załącznik Nr 6 do protokołu). 

 

Zwrócił uwagę na przedstawione stanowiska. Przekazał, że zaproponowano, aby Gmina 

Dębno dokonała spłaty pierwszej raty zobowiązań wynikających z zawartych przez Szpital 

Dębno umów ugody. Wówczas przystąpi do rozmów w kwestii przekazania Gminie Dębno 

większościowych udziałów w spółce.  

Odmiennym stanowiskiem jest stanowisko Burmistrza Dębna, w którym wskazuje on spłatę 

zobowiązań w całości do końca roku i wówczas będzie można po nowym roku przystąpić do 

rozmów w kwestii przekazania udziałów spółki. Poprosił o dyskusję w tej sprawie  

i określenie kierunku działania. 
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Grzegorz Kulbicki – Burmistrz Dębna 

Poprosił, aby wszelkie stanowiska były przedstawiane na piśmie. Poprosił o stanowisko całej 

Rady Powiatu w Myśliborzu w tej sprawie, nie tylko części koalicyjnej. Przekazał, że jeżeli 

chodzi o kwestię spłaty zobowiązań to można ją dokonać teraz i tym samym przystąpić do 

dalszych rozmów, nie czekając do roku 2021. 

Przekazał, że oczekuje na konkretną analizę finansową, harmonogramu działać bądź mapy 

drogowej dotyczącej dalszych planów dotyczących szpitala. 

Dane finansowe powinny uwzględniać możliwości finansowe Gminy oraz Powiatu. 

Podtrzymał stanowisko, aby udzielenie pomocy finansowej dla spółki nastąpiło jak 

najszybciej, aby nie mieć do końca roku problemów dotyczących kolejnych ustaleń 

dotyczących kolejności dokonania spłat oraz, aby ograniczyć koszty związane  

z podpisywaniem aktów notarialnych. 

 

Starosta Myśliborski – Andrzej Potyra 

Zwrócił uwagę na kwestię związaną z przygotowanym programem restrukturyzacji spółki. 

Dokumenty zostały przesłane dla szpitali i samorządów. Poruszył temat organizacji wspólnej 

sesji Rad Gmin i Powiatu w tej sprawie. Przekazał, że nie widzi przeszkód, aby Gmina Dębno 

dokonała spłaty części zobowiązań. Przekazał, że nie wie dlaczego Burmistrz Dębna 

uzależnia udzielenie pomocy finansowej od wpłaty Powiatu Myśliborskiego? Zwrócił uwagę, 

że dalsze działania należy opracować wspólnie poprzez rozmowę i wypracowanie 

ewentualnych ustępstw. 

Zauważył, że Powiat Myśliborski nie wycofał się ze stanowiska dotyczącego przekazania 

większościowego pakietu udziałów w proporcji 80/20 i w dalszym ciągu ono obowiązuje. Nie 

widzi zatem potrzeby stworzenia czegoś nowego. Gmina Dębno wycofała się ze swojego 

stanowiska dotyczącego przejęcia pakietu udziałów w proporcji 60/40. 

Zwrócił uwagę, że Powiat Myśliborski jest odpowiedzialny za dwa szpitale i tym samym 

lecznictwo w całym Powiecie Myśliborskim. Należy rozmawiać łącznie na temat tych dwóch 

spółek. Firma FORMEDIS zaproponowała pewne rozwiązania i dobrze by było się nad nimi 

pochylić. Nie znamy stanowiska trzech rad samorządów w tej sprawie. Powiat wywiązał się  

z obowiązku przedstawienia programu restrukturyzacji.  

 

Grzegorz Kulbicki – Burmistrz Dębna 

Zwrócił uwagę na kwestię dokonania spłaty zobowiązań spółki. Nie widzi problemu, aby 

Gmina Dębno dokonała spłaty swojej części, a następnie będzie realizowany jeden z trzech 

wariantów działań zaproponowanych przez firmę FORMEDIS. Zapytał skąd wzięła się 

koncepcja przekazania pakietu większościowego udziałów, skoro nie ma jej w dokumentach 

opracowanych przez firmę FORMEDIS? 

 

Starosta Myśliborski – Andrzej Potyra 

Zwrócił uwagę, że firma nie skupiła się na proporcji udziałów pomiędzy właścicielami spółki. 

Opracowanie miało dotyczyć restrukturyzacji szpitali, a nie stosunków własnościowych.  

 

Grzegorz Kulbicki – Burmistrz Dębna 

Poprosił o przedstawienie pisemnego stanowiska Rady Powiatu w tej sprawie z konkretnymi 

danymi. Po co jest analizować coś co nie było przedmiotem opracowania firmy FORMEDIS. 

Należy skupić się na tym co zostało opracowane. Zwrócił uwagę na sytuację w szpitalu 

związaną z zagrożeniem epidemicznym wobec czego zasadnym jest dokonanie spłaty całości 

pomocy finansowej dla spółki do końca roku. Wówczas będzie można spokojnie przystąpić 

do dalszych rozmów dotyczących spółki.  
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Starosta Myśliborski – Andrzej Potyra 

Zaproponował uzgodnienie kwestii rozpoczęcia rozmów dotyczących przekazania udziałów  

w spółce. 

 

Grzegorz Kulbicki – Burmistrz Dębna 

Zapytał, z czego wynika temat dotyczący przekazania udziałów? 

 

Starosta Myśliborski – Andrzej Potyra 

Odpowiedział, że temat ten jest poruszany już od kilku lat. Powiat Myśliborski nie będzie stać 

na to, aby co roku przekazywać pomoc finansową dla spółki na tak wysokim poziomie, mając 

drugi szpital, który również posiada podobne problemy finansowe. 

 

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz 

Poruszył temat związany z podejmowaniem decyzji i prowadzeniem uzgodnień przez 

radnych. Zwrócił uwagę na ustalone stanowisko koalicji w tej kwestii. Przekazał, że jest ono 

takie, że Powiat Myśliborski dokona spłaty kwoty 338 345,00 zł w miesiącu grudniu 2020 

roku jeżeli Burmistrz i Rada Miejska w Dębnie dokona spłaty zobowiązań w miesiącu 

listopadzie 2020 roku w tej samej kwocie oraz podejmie uchwałę intencyjną lub inną uchwałę 

w sprawie woli przejęcia większościowych udziałów w spółce Szpital w Dębnie im. Św. 

Matki Teresy  

z Kalkuty Sp. z o.o. Wartości spłat zobowiązań wynikają z zawartych przez Prezesa Zarządu 

Spółki umów ugody. 

Zapytał, czy Burmistrz razem z radnymi Rady Miejskiej w Dębnie chce przejąć 

większościowe udziały w spółce Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.? 

 

Grzegorz Kulbicki – Burmistrz Dębna 

Poprosił o przedstawienie takiego stanowiska radnym Rady Miejskiej w Dębnie  

i zorganizowanie spotkania w tej sprawie, gdyż nie jest on upoważniony do podejmowania 

decyzji za Radę Miejską w Dębnie. 

Zwrócił uwagę, że z przekazanej informacji wynika, iż spłata Powiatu Myśliborskiego będzie 

uzależniona od podjętej przez Gminę Dębno uchwały intencyjnej. Przekazał, że nie uzależnia 

on swojej wpłaty od niczego, natomiast w tym przypadku jest odwrotnie. 

 

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz 

Ponownie zapytał, czy Burmistrz wraz z koalicją poza opracowaniami przekazanymi przez 

firmę FOREDIS myślał o przejęciu większościowych udziałów w najbliższych miesiącach? 

 

Grzegorz Kulbicki – Burmistrz Dębna 

Odpowiedział, że swoje stanowisko przedstawił w piśmie z dnia29 października 2020 roku 

znak AP.0053.2.14.2020. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zapytała, czy jest to tylko stanowisko Burmistrza, czy też całej Rady Miejskiej Dębno? 

Grzegorz Kulbicki – Burmistrz Dębna 

Odpowiedział, że jest to jego stanowisko, które zaproponuje Radzie Miejskiej w Dębnie na 

najbliższej sesji Rady. 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zwróciła uwagę, że propozycja Burmistrza dotyczy wspólnej spłaty zobowiązań spółki.  
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Grzegorz Kulbicki – Burmistrz Dębna 

Przekazał, że on dokona wpłaty bez względu na to, czy uczyni to również Powiat. Jednak 

uważa, że rozsądniejszym i bardziej gospodarczym rozwiązaniem będzie wspólna 

jednorazowa spłata zobowiązań, aby uniknąć dodatkowych kosztów z tym związanych i mieć 

spokój do końca roku. 

 

Starosta Myśliborski – Andrzej Potyra 

Zwrócił uwagę, że jeden z tematów się rozjaśnił. Stanowisko Zarządu Powiatu i Koalicji 

odnośnie zapłaty zobowiązań w miesiącu listopadzie, a następnie spłaty je przez Powiat  

w miesiącu grudniu zostało uzgodnione. Pozostaje zatem drugi temat dotyczący tego kiedy 

zostaną przeprowadzone rozmowy na temat, który jest poruszany już od dwóch lat dotyczący 

przekazania większościowego pakietu udziałów w spółce Gminie Dębno. Jeżeli chodzi  

o pozostałe spłaty to decyzja w tej sprawie zostanie podjęta po przeprowadzonych 

rozmowach. Przekazał, że jeżeli Burmistrz wyraża na to zgodę, to prosi o ustalenie terminów 

przeprowadzenia pierwszych rozmów w tej sprawie. 

 

Grzegorz Kulbicki – Burmistrz Dębna 

Odpowiedział, że nie podejmuje decyzji za Radę Miejską Dębna. Zauważył, że nie podejmie 

jednak ona decyzji bez konkretnych informacji. Nie posiada ona stanowiska Powiatu 

Myśliborskiego, ani żadnych propozycji dotyczących finansowania. 

 

Starosta Myśliborski – Andrzej Potyra 

Przekazał, że kwestie te zostaną uzgodnione podczas prowadzonych rozmów. Zapytał, czy 

takie spotkanie może zostać ustalone? 

 

Grzegorz Kulbicki – Burmistrz Dębna 

Odpowiedział, że to Powiat powinien wystąpić z inicjatywą w tej sprawie. 

 

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz 

Zauważył, że kilka dni temu Starosta wystąpił z pismem do Burmistrza o wyznaczeniu 

terminu spotkania. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Przekazała, że przedmiotowe pismo dotyczyło również uwag naniesionych przez Burmistrza 

do opracowania przygotowanego przez firmę FORMEDIS. Wykraczały one poza jego zakres. 

Dotyczyło ono szpitalnictwa w Powiecie, a nie indywidualnych ścieżek. Uwagi te 

zasugerowały to, że należy rozmawiać zupełnie inaczej, czyli powrót do rozmów, które się 

toczyły przed projektem MSWiA. 

Przypomniała, że uzgadniano kwestię przejęcia udziałów. Przerwano te negocjacje za 

obopólną zgodą z uwagi na projekt MSWiA. Powiat i Gmina skoncentrowały się na tym 

projekcie i zmarnowano w ten sposób pięć miesięcy. 

Po tym nieudanym projekcie, radni Powiatu Myśliborskiego zarzucili Zarządowi Powiatu 

brak jednoczesnej analizy innych rozwiązań. Podjęliśmy zatem takie zobowiązanie za zgodą 

wszystkich radnych, że będziemy iść co najmniej czterema ścieżkami jednocześnie. Były to 

wymiana zarządzającego spółką, opracowanie programu restrukturyzacji przez firmę 

FORMEDIS oraz co do szpitala w Dębnie przejęcie pakietu większościowego udziałów przez 

Gminę Dębno oraz pozostają ostatnie ścieżki przekazanie zarządzania szpitalem operatorowi 

zewnętrznemu. Zarząd stara się realizować te analizy jednocześnie. Dlatego też rozpoczęto 

rozmowy w tej sprawie. 
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Zwróciła uwagę, że aby rozmawiać o restrukturyzacji szpitala należy wiedzieć, który 

samorząd będzie wiodącym w tych działaniach. Poinformowała, że w jej ocenie powinien to 

być samorząd Gminy Dębno, dlatego też zaproponowano spotkanie, aby przeprowadzić 

rozmowy w tej kwestii. 

Zwróciła uwagę, na przesyłane pisma i wypowiedzi Burmistrza, z których wynika, że ma on 

opracowaną koncepcję jak ten szpital powinien być prowadzony. Jest to zatem dobry krok, 

aby przejąć większościowy pakiet udziałów. 

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Zgodziła się z tym, że w podejmowaniu decyzji muszą brać udział wszyscy radni. Temat ten 

dotyczy Gminy Dębno i jest tematem, który ciągnie się od wielu lat, zatem czas najwyższy, 

aby podjąć pewne decyzje co robimy z tym miejscem. Aby doszło do konkretnych rozmów 

pomiędzy wszystkimi radnymi Gminy Dębno oraz Powiatu Myśliborskiego  należy 

zorganizować spotkanie robocze, aby każdy z radnych mógł się wypowiedzieć. Należy 

również przygotować konkretne wyliczenia i kwoty ze strony szpitala. Straty spółki sięgają 

2015 roku.  

Zwróciła uwagę na działania podejmowane w odniesieniu do Gminy Dębno, musimy przestać 

„tańczyć” wokół tematu i celebrować tematy pośrednie. Należy się skupić na tym, czego 

dotyczy problem, czyli dalszego funkcjonowania szpitala. 

Należy skończyć zbędne dyskusje, spotkać się i przeprowadzić wspólne rozmowy w tej 

sprawie. Ich podstawą będzie przygotowanie pełnego zestawienia finansowego.  

Zwróciła uwagę, że Prezes Spółki miała zacząć zarządzanie szpitalem z czystą kartą, a tak nie 

jest. Zaczynamy się spierać kto ma w danym momencie co robić. Gmina Dębno naprawdę 

partycypuje w dużej mierze w finansach spółki, czego ze strony Gminy Barlinek nie widać. 

Jako radna skupia się nad szpitalem, gdzie Powiat posiada udział większościowy. Jeżeli będą 

opracowane jasne, konkretne i klarowne warunki nie widzi przeszkód, aby Gmina Dębno 

przejęła większościowy pakiet udziałów. Zwróciła uwagę, że nigdy ze strony radnych  

i Burmistrza Dębna nie usłyszała, że nie chcą tego zrobić. Musimy zatem przystąpić do 

konstruktywnej rozmowy i wypracowania konkretnych kierunków. Jeżeli wówczas Gmina 

Dębno wypowie się, że nie chce przejąć większościowego pakietu udziałów możemy o tym 

informować. 

 

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel 

Zwrócił uwagę, że dzięki powrotowi do rozmów w sprawie przejęcia większościowych 

udziałów wiele spraw zostanie załatwiona. Zadłużenie szpitala zostanie spłacone i będzie on 

miał otwartą kartę. Nikt nie mówi, że Powiat Myśliborski odetnie się od szpitala w Dębnie. 

Pomimo 20% udziałów w Szpitalu w Barlinku Powiat również o niego dba. To jest punkt 

wyjścia. Właściciel posiadający pakiet większościowy musi kreować politykę w odniesieniu 

do spółki.  

 

Starosta Myśliborski – Andrzej Potyra 

Przekazał, że szpital ma istnieć tylko problem polega na wysokości posiadanych udziałów. 

Zwrócił uwagę, że powinna ona zostać ustalona. 

 

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz 

Zwrócił uwagę na wypowiedź iż padły deklaracje w kierunku Prezes Spółki, iż przejmie ona 

czystą kartę. Zapytał, kiedy one zostały złożone? 

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Poinformowała, że Prezes Spółki informowała o tym w jednym z pism. 
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Wicestarosta – Alicja Prill 

Zauważyła, że dotyczyło to swobody zarządzania, a nie finansów spółki. 

 

Grzegorz Kulbicki – Burmistrz Dębna 

Zwrócił uwagę, że na spotkaniu, gdzie zatrudniano nową Panią Prezes informowano o tym, że 

zostaną spłacone wszystkie zobowiązania spółki. Zobowiązania miały być wspólnie spłacone 

i po to, też Gmina zabezpieczyła kwotę 4 mln. zł w miesiącu marcu. 

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Poinformowała, że nie należy wracać do historii, a zająć się aktualnym problemem. Należy 

przeprowadzić rozmowy i wypracować konkretne zadania do realizacji w jak najszybszym 

czasie. Przekazała, że oba szpitale powinny istnieć. Należy podejmować konkretne działania. 

Nikt nie ucieka od tematu spłaty zobowiązań. Zwróciła uwagę, że utrudnienia związane  

z dokonywaniem spłat generują dodatkowe koszty związane z odsetkami. Prezes podpisała 

porozumienia, czego nie zrobił żaden z zatrudnionych do tej pory prezesów w wyniku czego 

nie są naliczane odsetki. 

 

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel 

Przekazał, że należy rozpocząć rozmowy i wytyczyć zadania do realizacji. Zaproponował 

ustalenie w następnym tygodniu spotkania z radnymi Gminy Dębno na temat przejęcia przez 

nią pakiety większościowego i sposobie dokonania dalszych spłat. Dalsze wątpliwości 

powodują, że będziemy dalej stali w miejscu. 

 

Starosta Myśliborski – Andrzej Potyra 

Zaproponował, aby Rada Powiatu i Rada Gminy Dębno wytypowały swoich przedstawicieli 

do wspólnych rozmów. 

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Przekazała, że stanowisko w tej sprawie powinno zostać wspólnie wypracowane.  

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Przypomniała stanowisko koalicyjne, w którym zobowiązano się do spłacenia w miesiącu 

grudniu części zobowiązań pod warunkiem, że otrzymamy stanowisko Rady Gminy Dębno 

wyrażające wolę przystąpienia do większościowego pakietu udziałów spółki Szpital w Dębnie 

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

 

Grzegorz Kulbicki – Burmistrz Dębna 

Zapytał, czy nie mając jednoznacznego stanowiska Rady Miejskiej Powiat Myśliborski 

dokona spłaty środków w miesiącu grudniu? 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Poinformowała, że takie stanowisko zostało jednogłośnie przegłosowane przez koalicjantów. 

 

Grzegorz Kulbicki – Burmistrz Dębna 

Zapytał, kto zatem komu narzuca warunki? Przekazał, że on nie narzuca tego, że dokona 

wpłat po jakimiś warunkami. 

Zwrócił uwagę, że przekazane stanowisko nie jest stanowiskiem Rady Powiatu. 
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Członek Zarządu – Mariusz Kuziel 

Ponownie zaproponował, aby ustalić na przyszły tydzień spotkanie w tej sprawie. Należy 

rozmawiać o konkretach zaczynając od pakietu większościowego.  

 

Grzegorz Kulbicki – Burmistrz Dębna 

Zapytał, czy są gotowe wyliczenia w tej kwestii? Zwrócił uwagę, że nic nie ma 

przygotowanego. 

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Przekazała, że aby przystąpić do jakiejkolwiek decyzji należy przedstawić konkretne dane 

finansowe szpitala. Poinformowała, że prześle zapytania do Prezes Spółki w tej sprawie. 

Zwróciła uwagę na konieczność dokonania wpłat do szpitala. Burmistrz Dębna nie uchyla się 

od tego, pozostaje miesiąc grudzień.  

Poprosiła, aby zacząć rozmawiać merytorycznie będąc do tego przygotowanym, posiadając 

wypracowane pytania, by móc wypracować wspólny front działań. 

Nikt nie uchyla się od przejęcia większościowego pakietu przez Gminę Dębno. 

 

Starosta Myśliborski – Andrzej Potyra 

Zauważył, że Wicestarosta Alicja Prill w swojej wypowiedzi odniosła się do wyrażenia 

„woli” a nie do wysokości przejęcia udziałów. Skoro wola w tej kwestii jest, dlaczego 

Burmistrz zareagował w tak ostry sposób? 

 

Grzegorz Kulbicki – Burmistrz Dębna 

Zapytał, czy jeżeli takie decyzji nie podejmie Rada to Powiat nie da środków? 

 

Starosta Myśliborski – Andrzej Potyra 

Odpowiedział, że warunek ten był wypracowany przez koalicję. 

 

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz 

Przekazał, że wszyscy wiemy, iż najlepszym rozwiązaniem dla spółki Szpital w Dębnie im. 

Św. Matki Teresy z Kalkuty jest przejęcie jak najszybciej większościowych udziałów przez 

Gminę Dębno. 

 

Grzegorz Kulbicki – Burmistrz Dębna 

Przekazał, że uważa iż najlepszym rozwiązaniem jest takie jakie jest teraz i zapisanie w obu 

budżetach samorządów kwot po 1,5 mln zł. 

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Należy wykazać wolę i zapłacić te środki, aby móc przystąpić do rozmowy. To nie jest tak, że 

Gmina Dębno nie przekazuje środków, zwróciła uwagę na wysokość dofinansowania jakie 

już zostało przekazane. 

 

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz 

Przypomniał, że stanowisko koalicji zostało przegłosowane jednogłośnie, dotyczyło 

wystąpienia z prośbą do Burmistrza i Rady Miejskiej o wyrażenie woli przejęcia 

większościowych udziałów, a nie żeby do czegokolwiek ich zmuszać. 

 

Grzegorz Kulbicki – Burmistrz Dębna 

Zapytał, co będzie jeżeli Rada Miejska nie wyrazi tej woli w miesiącu listopadzie? 
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Wicestarosta – Alicja Prill 

Wówczas koalicjanci spotkają się ponownie i podejmą decyzję w tej sprawie. Zarząd w dniu 

dzisiejszym jedynie przekazuje stanowisko koalicji.  

 

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz 

Przekazał, że jeżeli stanowisko dotyczące wyrażenia woli będzie przedstawione w miesiącu 

listopadzie, bądź też na początku miesiąca grudnia będzie to powodować przejście do 

kolejnego etapu i obalenie tzw. „ściany”, która powstała. Poinformował o terminie kolejnego 

spotkania koalicji. Poruszył temat dyskusji na temat ochrony zdrowia w Powiecie 

Myśliborskim.  

 

Grzegorz Kulbicki – Burmistrz Dębna 

Wyraził zaniepokojenie, iż wpłata ze strony Powiatu jest warunkowana. Przekazał, że on 

swojej decyzji niczym nie warunkuje. Jedyne o co prosił to, aby dokonać spłaty wspólnie, aby 

zaoszczędzić na aktach notarialnych. Jednorazowa wpłata w kwocie 700 000,00 zł da spokój 

dla szpitala do końca miesiąca grudnia i uregulowaną sytuację finansową za 2020 rok. 

Zwrócił uwagę na stawiane warunki, ani FORMEDIS, ani jakiekolwiek inne opracowania nie 

mówią o takich rozwiązaniach jakie są w tej chwili przedstawione. Nie ma żadnych 

opracowań finansowych, które na to wskazują. Nie pojawiono się u radnych z jakąkolwiek 

rozmową w tej sprawie, a oczekuje się od nich, że mają podjąć uchwałę intencyjną. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Przekazała, że nie przypomina sobie spotkania, na którym by padło zobowiązanie, że  

w wyniku ugód podpisanych przez Prezes Spółki Powiat Myśliborski ma spłacać raty na 

przemiennie. Była mowa jedynie o dwóch ratach. Przekazała, że rozmawiała z Prezes Spółki, 

która potwierdziła, że za miesiąc listopad i grudzień raty będzie spłacać szpital. Nie wie  

w jakim momencie padły deklaracje, że mamy płacić na przemiennie do końca roku. 

Teraz prowadzone są rozmowy na temat spłat do końca roku. Realizowane są też inne 

warianty o których wspominała. Zwróciła uwagę na wypowiedzi Burmistrza podczas sesji 

Rady Miejskiej. Poprosiła o zorganizowanie spotkania, w dniu dzisiejszym zostało 

przekazane stanowisko.  

 

Starosta Myśliborski – Andrzej Potyra 

Przekazał, że jeżeli chodzi o spłatę zobowiązań spółki to dotyczyła ona odsetek i kar, co 

zostało uczynione w kwocie 2 mln zł, a nie całości zobowiązań. Prezes spółki zadeklarowała 

wówczas, że poradzi sobie w zarządzani długiem. 

Zwrócił uwagę na stanowisko Burmistrza w kwestii przejęcia większościowego pakietu 

udziałów. 

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Zwróciła uwagę na nowo powołanego Prezesa Spółki, który spłaca zadłużenie powstałe  

w wyniku zarządzania poprzednich Prezesów i poprzedniej kadencji Rady Powiatu. Poprosiła 

o przeprowadzenie rozmów. Zwróciła uwagę na działania Burmistrza i Rady Miejskiej  

w Dębnie. Nikt nie jest nastawiony negatywnie w stosunku do szpitala i Rady Powiatu. 

Poprosiła o wypracowanie wspólnych działań i udzielenie pomocy dla szpitala. 

Nie jest powiedziane, że radni Rady Miejskiej w Dębnie nie przejmą większościowego 

pakietu udziałów. Jednak, aby to zrobić muszą mieć konkretne dane.  
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Starosta Myśliborski – Andrzej Potyra 

Odniósł się do kwestii podjęcia przez Radę Miejską decyzji w przedmiocie wyrażenia woli 

przejęcia większościowych udziałów.  

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Poprosiła o konkluzję decyzji jakie zostały wypracowane w wyniku dzisiejszego posiedzenia. 

 

Starosta Myśliborski – Andrzej Potyra 

Przekazał, że Zarząd Powiatu powinien wypowiedzieć się co do stanowiska koalicji. 

Ustalono, iż w miesiącu listopadzie spłat dokona Gmina Dębno, a następnie w miesiącu 

grudniu 2020 roku Powiat jeżeli Rada Miejska w Dębnie podejmie uchwałę w sprawie woli 

przejęcia większościowych udziałów w spółce Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy  

z Kalkuty Sp. z o.o. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zwróciła uwagę, że jeżeli Rada Miejska nie podejmie stosownej uchwały wówczas 

koalicjanci zorganizują kolejne spotkanie by kwestię tę przedyskutować ponownie. 

 

Grzegorz Kulbicki – Burmistrz Dębna 

Poprosił o przedstawienie pełnego audytu finansowego wskazującego na możliwość przejęcia 

większościowego pakietu udziałów przez Gminę Dębno. 

 

Starosta Myśliborski – Andrzej Potyra 

Zwrócił uwagę na opracowania przygotowane przez firmę FORMEDIS, gdzie wskazane są 

dane finansowe. 

 

Grzegorz Kulbicki – Burmistrz Dębna 

Zauważył, że w przygotowanych opracowaniach nie ma mowy o przejęciu większościowego 

pakietu udziałów przez Gminę Dębno. 

 

Starosta Myśliborski – Andrzej Potyra 
Przekazał, że firma nie była o to pytana, nie interesowały ich stosunki posiadanych udziałów 

przez wspólników. Przekazał, że szpital również posiada dane finansowe, do których każdy ze 

wspólników ma dostęp.  

 

Grzegorz Kulbicki – Burmistrz Dębna 

Zwrócił uwagę, na kwestie finansowe, których dotyczą podejmowane decyzje. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Odniosła się do spraw związanych z kolejnością zdarzeń i decyzji jakie podejmowano. Rada 

Powiatu wzięła obligacje pod warunkiem, iż stosunek udziałów będzie 80% do 20%. 

 

Grzegorz Kulbicki – Burmistrz Dębna 

Zwrócił uwagę, że w miesiącu czerwcu odbyła się sesja Rady Miejskiej, gdzie zaproponował 

nawet 85% udziałów, jednak Rada Miejska nie wyraziła na to zgody i podjęto uchwałę o woli 

przejęcia 60% udziałów. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zauważyła, że później rozpoczęto rozmowy w sprawie projektu MSWiA. Rozmowy zostały 

zawieszone. Jednakże w międzyczasie Rada Miejska wycofała się z podjętej uchwały. 
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Grzegorz Kulbicki – Burmistrz Dębna 

Poinformował, że po zakończeniu roku w miesiącu styczniu z uwagi na brak realizacji 

uchwały przez Burmistrza radni zdecydowali o wycofaniu uchwały. Gdyby w miesiącu 

styczniu podjęto rozmowy z radnymi, decyzja w tej sprawie mogła zostać podjęta. Zwrócił 

uwagę, że radni powinni otrzymać konkretne informacje na temat finansów i tego, że Powiatu 

nie stać na posiadanie większościowego pakietu udziałów. Powinny zostać przedstawione 

analizy budżetu Powiatu pod tym kątem. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Poinformowała, że stanowisko Powiatu zostanie przedstawione na piśmie i przekazane 

radnym. Zaproponowane zostanie również spotkanie w tej sprawie.  

 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził wolę przygotowania odpowiedzi na pismo  Burmistrza Dębna z dnia 

3.11.2020r. znak GPIK.8031/58.2020/PS oraz pisma Prezes Zarządu Spółki Szpital w 

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

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 

W głosowaniu nie brał udziału Przewodniczący Zarządu Andrzej Potyra 

Podczas głosowania nieobecny Członek Zarządu – Mariusz Kuziel 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Ogłosiła 10 min przerwę w obradach Zarządu Powiatu. 

 

Obrady wznowiono o godz. 9:50 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Przedstawiła pismo firmy FORMEDIS MMC Spółka z o. o. Sp. k. z dnia 2 listopada 2020 

roku w sprawie odpowiedzi na przesłane zapytania dotyczące  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. 

(Pismo stanowi załącznik Nr 7 do protokołu). 

Poinformowała, że firma FORMEDIS ustosunkowała się do wszystkich uwag wniesionych do 

opracowanej dokumentacji. Przedstawiła i wymieniła wniesione uwagi i odpowiedzi firmy 

FORMEDIS w tej sprawie. 

 

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz 

Odniósł się do kwestii złożonych zastrzeżeń dotyczących opracowaniaRaportu 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. 

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem. 
 

Kolejno: 
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Wicestarosta – Alicja Prill 

Przedstawiła pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu z dnia 

22 października 2020 roku znak PS.NEP.9011.2.17.2020 w sprawie skargi pacjenta na 

postępowanie Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. wraz  

z odpowiedzią Prezes Zarządu Spółki Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty 

Sp. z o.o. z dnia 27.10.2020r. znak SD.I./216/10/2020 w przedmiotowej sprawie. 

(Pismo stanowi załącznik Nr 8 i 9 do protokołu). 

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Poruszyła temat działań związanych z zagrożeniem epidemicznym w Szpitalu w Dębnie im. 

Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. Przekazała, że wystąpi do Prezes Spółki  

o wyjaśnienia w tej sprawie.  

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem. 

Jednocześnie wyrażono zgodę na wystąpienie z zapytaniem do Prezes Zarządu Spółki  

w sprawie zabezpieczenia szpitala pod względem zagrożenia epidemicznego. 

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 

W głosowaniu nie brał udziału Przewodniczący Zarządu Andrzej Potyra 

Podczas głosowania nieobecny Członek Zarządu – Mariusz Kuziel 

 

Ad. 4 

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność 

pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej 

pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na 

terenie powiatu myśliborskiego w roku 2021. 

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 10 do protokołu). 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Przedstawiła  i omówiła przedmiotowy projekt uchwały. 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 144/502/2020 z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej 

działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2021. 

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 

W głosowaniu nie brał udziału Przewodniczący Zarządu Andrzej Potyra 

Podczas głosowania nieobecny Członek Zarządu – Mariusz Kuziel 

 

Ad. 5 

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie naboru kandydatów na 

członków Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji 

pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu 

przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia 
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nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w roku 

2021. 

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 11 do protokołu). 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Przedstawiła  i omówiła przedmiotowy projekt uchwały. 

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry 

Wyjaśnił, że w skład Komisji konkursowejmogą wchodzić reprezentanci organizacji 

pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytkupublicznego i o wolontariacie. Komisja powinna składać się z co 

najmniej z  5 osób. 

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 144/503/2020 z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie 

naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 

powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego 

prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu 

myśliborskiego w roku 2021. 

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 

W głosowaniu nie brał udziału Przewodniczący Zarządu Andrzej Potyra 

Podczas głosowania nieobecny Członek Zarządu – Mariusz Kuziel 

 

Ad. 6 

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na 

realizację zadania publicznego. 

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 12 do protokołu). 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Przedstawiłaprzedmiotowy projekt uchwały. Wyjaśniła, że dotyczy on powołania Komisji 

konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację 

zadania publicznego z zakresu „Prowadzenia placówki opiekuńczo–wychowawczej typu 

socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021 – 2023” , okres realizacji 

zadania od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2023r.   

Do składu Komisji konkursowej zaproponowano następujące osoby: 

1. Alicja Prill -    Przewodniczący Komisji Konkursowej, 

2. Mariusz Norsesowicz -   Członek Komisji Konkursowej 

3. Jarosław Ostry -   Członek Komisji Konkursowej 

4. Magdalena Zynda-Lis -   Członek Komisji Konkursowej  

5. Róża Werocy -   Członek Komisji Konkursowej 

 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 144/504/2020 z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie 

ofert na realizację zadania publicznego. 
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Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 

W głosowaniu nie brał udziału Przewodniczący Zarządu Andrzej Potyra 

Podczas głosowania nieobecny Członek Zarządu – Mariusz Kuziel 

 

Ad. 7 

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyznaczenia 

zamawiającego oraz jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia 

postępowania  pn.„Sukcesywne dostawy paliw do pojazdów Starostwa Powiatowego  

w Myśliborzu, Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego, Zespołu Szkół  

i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego ,,Morro” w Barlinku oraz 

Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej w Dębnie na rok 2021. 

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 13 do protokołu). 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Przedstawiła i omówiła  przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 144/505/2020 z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie  

wyznaczenia zamawiającego oraz jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia 

postępowania  pn. „Sukcesywne dostawy paliw do pojazdów Starostwa Powiatowego  

w Myśliborzu, Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego, Zespołu Szkół  

i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego ,,MORRO” w Barlinku oraz 

Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej w Dębnie na rok 2021. 

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 

W głosowaniu nie brał udziału Przewodniczący Zarządu Andrzej Potyra 

Podczas głosowania nieobecny Członek Zarządu – Mariusz Kuziel 

 

Ad.  8 

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyznaczenia 

zamawiającego oraz jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia 

postępowania  pn.„Zakupi dostawę chemii gospodarczej i profesjonalnej oraz artykułów 

higieniczno-sanitarnych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 

2021. 

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 14 do protokołu). 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Przedstawiła i omówiła  przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 144/506/2020 z dnia 6 listopada 2020 roku  

w sprawie wyznaczenia zamawiającego oraz jednostki organizacyjnej właściwej do 

przeprowadzenia postępowania  pn. „Zakup i dostawę chemii gospodarczej  

i profesjonalnej oraz artykułów higieniczno-sanitarnych do jednostek organizacyjnych 

Powiatu Myśliborskiego na rok 2021. 

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 



16 
 

W głosowaniu nie brał udziału Przewodniczący Zarządu Andrzej Potyra 

Podczas głosowania nieobecny Członek Zarządu – Mariusz Kuziel 

 

Ad. 9 

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyznaczenia 

zamawiającego oraz jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia 

postępowania  pn.,,Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową 

obsługa serwisowo- eksploatacyjna oraz obsługę serwisowo- eksploatacyjną drukarek 

stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego”. 

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 15 do protokołu). 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Przedstawiłaprzedmiotowy projekt uchwały. Zwróciła uwagę na konieczność zweryfikowania 

ilości drukarek znajdujących się w jednostkach. Część jednostek nie korzysta z posiadanych 

drukarek. 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Wniosła uwagi dotyczące przedmiotowej sprawy. Zwróciła uwagę, że w WPF zaplanowano 

dwa zadania odrębnie dla Starostwa Powiatowego i odrębne dla jednostek organizacyjnych. 

Natomiast przedstawiono jeden projekt uchwały. Poprosiła o wyjaśnienie tej kwestii. 

 

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

 

Ad. 10 

Wyrażenie zgody na zawarcie umów z PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu na dzierżawę 

pojemników na odpady z posesji przy ul. Spokojnej 13, ul. Północnej 15 oraz 

Piłsudskiego 6 w Myśliborzu. 

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 16 do protokołu). 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Zwróciła uwagę, że zawarcie 

umów dotyczy okresu od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2021r. Środki finansowe zostały 

zaplanowane w budżecie na rok 2021. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowych umów. 

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 

W głosowaniu nie brał udziału Przewodniczący Zarządu Andrzej Potyra 

Podczas głosowania nieobecny Członek Zarządu – Mariusz Kuziel 

 

Ad. 11 

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

finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu 

Myśliborskiego na 2020 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z 

zakresu administracji rządowej na 2020 rok. 

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 17 do protokołu). 
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Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 144/507/2020 z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie 

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

Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych  

z zakresu administracji rządowej na 2020 rok. 

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 

W głosowaniu nie brał udziału Przewodniczący Zarządu Andrzej Potyra 

Podczas głosowania nieobecny Członek Zarządu – Mariusz Kuziel 

 

cd. Ad. 9 

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyznaczenia 

zamawiającego oraz jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia 

postępowania pn.,,Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową 

obsługa serwisowo- eksploatacyjna oraz obsługę serwisowo- eksploatacyjną drukarek 

stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego”. 

(Zmieniony projekt uchwały stanowi załącznik Nr 19 do protokołu). 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Zapytała o podane kwoty. Zwróciła uwagę, że w projekcie uchwały nie wskazano, że zadanie 

będzie realizowane przez trzy lata.  

Ewelina Mazurak-Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Myśliborskiego 

Poinformowała, że zadanie będzie realizowane w latach 2021, 2022, 2023. Informacja ta 

zostanie uzupełniona w projekcie uchwały.  

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zapytał, czy kwoty ujęte w porozumieniu dotyczą okresu trzech lat? 

 

Ewelina Mazurak-Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Myśliborskiego 

Odpowiedziała, że tak. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zwróciła uwagę, że w budżetach jednostek na sam 2021 rok zaplanowano większe kwoty.  

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Zwróciła uwagę na różnice w nazwie zadań wskazanych do WPF.  

 

Ewelina Mazurak-Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Myśliborskiego 

Złożyła wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie. Przetarg obejmuje oba zadania, które są 

rozdzielone.  
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Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Poinformowała o zgłoszeniu dyrektorów poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, iż 

posiadają za dużo drukarek. 

 

Ewelina Mazurak-Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Myśliborskiego 

Przekazała, że prowadzono rozmowy z dyrektorami na temat tego, które drukarki będą 

użytkowane. Złożyła wyjaśnienia na temat dokonanych ustaleń. 

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

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

uchwałę Nr 144/508/2020 z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie wyznaczenia 

zamawiającego oraz jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania  

pn. ,,Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługa serwisowo- 

eksploatacyjna oraz obsługę serwisowo- eksploatacyjną drukarek stanowiących 

wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego”. 

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 

W głosowaniu nie brał udziału Przewodniczący Zarządu Andrzej Potyra 

Podczas głosowania nieobecny Członek Zarządu – Mariusz Kuziel 

 

Ad.12 

Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Myśliborzu w sprawie przesunięcia terminu kontroli nad Organizatorem Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej, rodzinami zastępczymi prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz 

placówkami opiekuńczo-wychowawczymi objętymi nadzorem przez Powiat Myśliborski. 

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 18 do protokołu). 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

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

dotyczy przesunięcia terminu kontroli z uwagi na to, że w jednostce prowadzone są już dwie 

kontrole o szerokim zakresie.  

Dyrektor zawnioskowała o przesunięcie kontroli na 2021 rok. Zwróciła uwagę na 

zobowiązanie, że kontrola zostanie rozpoczęta w 2020 roku. Zaproponowała, aby dokonać 

przesunięcia terminu na dzień 1.12.2020r. 

 

Starosta Myśliborski – Andrzej Potyra 
Zwrócił uwagę, że kontrola jest prowadzona przez Biuro ds. Kontroli zgodnie z ustalonym 

wcześniej harmonogramem. Odniósł się do kwestii przesunięcia terminu kontroli. Zgodził się, 

aby kontrola została rozpoczęta w roku 2020. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zwróciła uwagę, że w przypadku trudności, czynności kontrolne mogą zostać zawieszone  

w trakcie prowadzonej kontroli.  

 

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry 

Podał informacje na temat kontroli NIK w jednostce. 
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Magdalena Zynda–Lis – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Myśliborzu 

Przedstawiła uzasadnienie do złożonego wniosku. Poinformowała o prowadzonej kontroli 

przez NIK. Zgodziła się z propozycją, aby kontrola została rozpoczęta w miesiącu grudniu 

2020r. Zwróciła jednak uwagę, że kontrola z NIK może zostać wydłużona na kolejny okres. 

Pierwotnie ma się zakończyć 30.11.2020r. 

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu podjął decyzję o zmianie terminu rozpoczęcia kontroli na dzień 1 grudnia 

2020 roku  nad Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej, rodzinami zastępczymi 

prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi 

objętymi nadzorem przez Powiat Myśliborski. 

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 

W głosowaniu nie brał udziału Przewodniczący Zarządu Andrzej Potyra 

Podczas głosowania nieobecny Członek Zarządu – Mariusz Kuziel 

 

Ad.13 

Omówienie wstępnych założeń do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 

rok. 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Przedstawiła wstępne plany finansowe jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego, 

Poinformowała o prowadzonych spotkaniach z dyrektorami szkół i placówek oświatowych. 

Poruszyła temat składania propozycji zmniejszenia wydatków w jednostkach. Poprosiła 

o wskazanie kierunków związanych z ograniczaniem wydatków w poszczególnych 

jednostkach. Wymieniła poszczególne elementy budżetu co do których należy podjąć decyzje 

w przedmiotowej sprawie. Poinformowała o inwestycjach uwidocznionych w projekcie 

budżetu.  

 

Starosta Myśliborski – Andrzej Potyra 

Odniósł się do kwestii planów finansowych w jednostkach oświatowych. Zwrócił uwagę na 

konieczność pozostawienia wydatków związanych z wynagrodzeniami i kosztami stałymi. Co 

do pozostałych elementów decyzje w tej sprawie pozostawia Zarządowi Powiatu. Poruszył 

temat realizacji zadań inwestycyjnych w jednostkach.  

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zwróciła uwagę, na konieczność zabezpieczenia rezerwy dedykowanej placówką 

oświatowym. 

 

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz 

Zwrócił uwagę na wysokie koszty wynagrodzeń w jednostkach oświatowych.  

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Zauważyła, że subwencja oświatowa pokrywa praktycznie tylko wydatki na wynagrodzenia  

z wyłączeniem Centrum Usług Wspólnych. 

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Zauważyła, że wynika to z ramowego planu nauczania i nie ma możliwości zmian w tym 

zakresie. 
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Wicestarosta – Alicja Prill 

Odniosła się do tematu ustalonych wysokościach wynagrodzeń nauczycieli i wychowawców 

zatrudnionych w jednostkach oświatowych. Zwróciła uwagę na arkusze organizacyjne  

w placówkach.  

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Zwróciła uwagę na konieczność dopłat do funkcjonowania jednostek. W odniesieniu do 

planów przedstawionych przez dyrektorów jednostek w tym niepublicznych a wysokością 

subwencji oświatowych niezbędna jest kwota dopłaty w wysokości 11 800 000,00 zł, 

natomiast dla samych jednostek Powiatu to kwota 9 500 000,00 zł.  

 

Starosta Myśliborski – Andrzej Potyra 

Zauważył, że subwencja nie pokryje wszystkich wydatków, należy zastanowić się jak 

zminimalizować tę różnicę. 

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Odniosła się do możliwości zmniejszenia wydatków w jednostkach. Zauważyła, że jedyną 

możliwością jest ograniczenie wydatków związanych z utrzymaniem budynków i obsługi. 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Przedstawiła informacje na temat rozmów prowadzonych z dyrektorami placówek w tej 

sprawie. 

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Poruszyła temat związany z funkcjonowaniem placówek i prowadzenia w nich zdalnego 

nauczania.  

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Poruszyła sprawę utrzymania boisk Orlik oraz zatrudnienia animatorów. Przedstawia dane 

finansowe w tym zakresie. 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zwróciła uwagę na konieczność podjęcia decyzji w tej sprawie z uwagi na termin złożenia 

wniosków o dofinansowanie. 

 

Starosta Myśliborski – Andrzej Potyra 

Przekazał, że obsługa boisk powinna być organizowana przez dyrektora jednostki w ramach 

posiadanej kadry. Zwrócił uwagę na wysokości wydatków w tym zakresie.  

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Poprosiła o przygotowanie propozycji zmniejszenia wydatków w poszczególnych 

jednostkach. 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Przekazała, że należy zabezpieczyć w pełni wynagrodzenia i wydatki stałe w placówkach 

oświatowych. 

 

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz 

Zwrócił uwagę na kwestię planowania budżetu, zauważył, że wszelkie zbędne koszty należy 

zmniejszyć do minimum. Odniósł się do kwestii planowanych wydatków na wynagrodzenia  
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w placówkach. Zwrócił uwagę, że zaplanowanie 100% wynagrodzeń nie jest możliwe, aby 

zamknąć budżet. 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zaproponowała, aby zaplanować zabezpieczenie wynagrodzeń na okres 11 miesięcy.  

 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Przekazała, że będzie to jedynie kwota 2 mln. zł oszczędności. 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zwróciła uwagę, że należy dokonać zmniejszenia pozostałych wydatków. 

 

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry 

Poruszył temat zaplanowanych arkuszy organizacyjnych w odniesieniu do projektu budżetu. 

Zwrócił uwagę, że od miesiąca września sytuacja w placówkach może ulec zmianie. 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zwróciła uwagę, że dlatego też zaproponowała zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia 

jedynie o jeden miesiąc. 

 

Starosta Myśliborski – Andrzej Potyra 

Zauważył, że planuje się przeprowadzenie audytu jednostek oświatowych. Wówczas 

ewentualna reorganizacja może przynieść oszczędności. Poruszył temat kosztów na 

utrzymanie placówek.  

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Przekazała, że przedstawi propozycje zmniejszenia wydatków. Poruszyła temat 

zabezpieczenia budżetu w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie oraz 

Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu. Zapytała, czy wydatki mają zostać zaplanowane na 

poziomie dochodów tych jednostek? 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Odpowiedziała, że będą to niewystarczające kwoty. 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Odniosła się do tematu wydatków na remonty dróg.  

 

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz 

Zapytał o przewidywaną wysokość wolnych środków? 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Odpowiedziała, że będą to środki nie wykorzystane w 2020 roku. Będzie to kwota  

w granicach 1,5 mln zł. Zwróciła uwagę, że jeżeli wydatki bieżące będą na tak wysokim 

poziomie wskaźniki nie zostaną spełnione. Na wydatki bieżące może zostać przeznaczona 

jedynie nadwyżka z roku poprzedniego. Zwróciła uwagę na planowanie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na kolejne lata.  

Poruszyła temat naliczania odpłatności za pobyt w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-

Terapeutycznej w Dębnie oraz Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu. 
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Starosta Myśliborski – Andrzej Potyra 

Zwrócił uwagę na koszty funkcjonowania placówek przy braku dofinansowania ze strony 

Marszałka Województwa. 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Podjęła temat zwiększenia kosztów za pobyt w placówkach i działań jakie należy podjąć. 

Poprosiła o przedstawienie propozycji zmniejszenia wydatków w pozostałych placówkach, 

celem dokonania dalszych analiz wstępnych założeń do projektu budżetu Powiatu 

Myśliborskiego na 2021 rok. 

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu dokonał omówienia wstępnych założeń do projektu budżetu Powiatu 

Myśliborskiego na 2021 rok. Wskazano na konieczność przedstawienia propozycji 

zmniejszenia przedstawionych planów finansowych. 

 

Ad. 14 

Spraw różnych nie zgłoszono. 

 

Ad. 15 

Zakończenie posiedzenia. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 10:25 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: 

……………………………. 

 

 


