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     Protokół Nr 149/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu 

odbytego w sposób zdalny w dniu 23 listopada 2020 roku 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 

ul. Północnej 15 
 

O godzinie 11:20 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. Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. 

4. Iwona Andrzejczyk–Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 

 

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 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Omówienie bieżącej sytuacji Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. oraz Szpital w Dębnie 

im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. 
W tym:  

- Zapoznanie się z pismem Prezesa Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.  z dnia 16.11.2020r. w sprawie 

przedłużenia kredytu w rachunku bieżącym; 

- Zapoznanie się ze Sprawozdaniem Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty 

Sp. z o.o. w miesiącu październiku z podziałem na komórki organizacyjne. 

4. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę 

w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2020 roku oraz podjęcie uchwały Zarządu 

Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. 
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5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyboru oferty na 

realizacje zadania publicznego z zakresu: prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej 

typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2023. 

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania Komisji 

konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie 

organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu 

przeznaczonej na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w 2021 roku. 

7. Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu Nr 1 do umowy Nr 1/2020 z dnia 27.07.2020r. 

zawartej pomiędzy Powiatem Myśliborskim, Gminą Dębno oraz Zachodniopomorskim 

Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przy udziale 

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu w sprawie 

termomodernizacji obiektów  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Myśliborzu. 

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

i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok. 

9. Sprawy różne. 

10. Zakończenie posiedzenia. 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

Za przyjęciem porządku posiedzenia głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie 

wstrzymał się od głosu 

 

Ad. 7 

Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu Nr 1 do umowy Nr 1/2020 z dnia 27.07.2020r. 

zawartej pomiędzy Powiatem Myśliborskim, Gminą Dębno oraz Zachodniopomorskim 

Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przy udziale 

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu w sprawie 

termomodernizacji obiektów  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Myśliborzu. 

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 2 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Wyjaśnił, że aneks do umowy 

dotyczy dokonania zmian w § 1 umowy Nr 1/2020 z dnia 27.07.2020r. w sprawie 

termomodernizacji obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Myśliborzu  poprzez dodanie zapisu dotyczącego zakupu specjalnego lekkiego samochodu 

operacyjnego dla posterunku PSP w Dębnie i wskazanie, iż w budżecie Gminy Dębno na 

2020 rok zostaje zabezpieczona kwota 200 000,00 zł na przedmiotowe zadanie.  

Ponadto zmienia się § 3 pkt. 6 umowy Nr 1/2020 z dnia 27.07.2020r, w którym wskazuje się 

treść adnotacji na oryginale faktury jaką winien dokonać Komendant Powiatowy. 

 

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. 3 

Omówienie bieżącej sytuacji Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. oraz Szpital w Dębnie im. 

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

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Zapytał o kwestię łóżek covidowych w szpitalu w Barlinku? 

 

Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. 

Przedstawił informację w tej kwestii. Zwrócił uwagę, że szpital nie otrzymał formalnej 

decyzji w tej sprawie. Szpital przyjmuje pacjentów i leczy osoby zarażone COVID-19. 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Zwrócił uwagę, że Szpital w Dębnie posiada decyzję na temat łóżek covidowych i wystawi 

fakturę za leczenie, zapytał jakie działania podejmie Prezes Barlinka? 

 

Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. 

Odpowiedział, że również wystawi fakturę i przekaże ją do Wojewody 

Zachodniopomorskiego. Szpital wykazuje pacjentów. Zwrócił uwagę na zużycie tlenu  

w szpitalu. Podał informacje na temat sposobu leczenia pacjentów.  

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Zapytał, czy Szpital w Dębnie ma problem z dostawami tlenu? 

 

Iwona Andrzejczyk–Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 

Odpowiedziała, że na tę chwilę nie. Poinformowała, że wystosowała pismo do Wojewody 

Zachodniopomorskiego o zabezpieczenie szpitala w bieżącą dostawę tlenu. Podała informacje 

na temat ilości butli tlenowych w szpitalu i planowanych do dostarczenia. 

 

Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. 

Zwrócił uwagę na większe zużycie butli tlenowych w Szpitalu Barlinek. Podał informacje na 

temat działań jakie podejmowano i zaopatrzeniu szpitala. 

Odniósł się do kwestii zatrudnienia, zwrócił uwagę na niedobory pracowników z uwagi na to, 

że część z nich jest chorych, a część przebywa na kwarantannie. 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Zapytał, czy są organizowane konferencje z Wojewodą Zachodniopomorskim? 

 

Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. 

Odpowiedział, że nie było konferencji od dnia 3 listopada br. Poruszył temat związany  

z ustaleniami dotyczącymi łóżek covidowych w szpitalach. 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Zapytał, o bieżącą sytuację szpitala? 

 

Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. 

Podał dane dotyczące wykonania na poszczególnych oddziałach szpitala. Poruszył temat 

związany z kosztami związanymi z przyjmowaniem pacjentów zarażonych COVID-19. 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Zapytał, o wykonanie ryczałtu w Szpitalu w Barlinku? 
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Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. 

Odpowiedział, że wynosi ok 65% za dwa tygodnie miesiąca listopada. 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Zapytał, o wykonanie ryczałtu w Szpitalu w Dębnie? 

 

Iwona Andrzejczyk–Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 

Odpowiedziała, że od początku roku do miesiąca października wyniosło 82,3%. 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Zapytał, o wykonanie od początku roku do miesiąca października w szpitalu w Barlinku? 

 

Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. 

Zwrócił uwagę na zmniejszenie wysokości wykonania z uwagi na drugą falę zachorowań na 

COVID-19. Podał informacje o sytuacji na poszczególnych oddziałach.  

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił pismo Prezesa Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. z dnia 16.11.2020r.  

w sprawie przedłużenia kredytu w rachunku bieżącym. 

(Pismo stanowi załącznik Nr 3 do protokołu). 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zwróciła uwagę na sytuacje spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. związaną z przyjmowaniem 

pacjentów zarażonych COVID-19. Przekazała, że jest zagrożenie związane z tym, że szpital 

nie otrzyma decyzji dotyczącej przydziału łóżek covidowych i nie będzie szansy na 

otrzymanie dodatkowych środków finansowych za gotowość szpitala i leczenie tych 

pacjentów. 

 

Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. 

Przekazał, że ma tego świadomość, jednak nie może nic więcej zrobić poza oficjalnym 

wystąpieniem do Wojewody Zachodniopomorskiego o zakwalifikowanie łóżek jako 

covidowych. Szpital prowadzi rozmowy z Urzędem Wojewódzkim, jednak na razie nie 

przynosi to efektów. Przekazał, że zdaje sobie sprawę że dopóki łóżka nie będą 

zakwalifikowane środki nie zostaną przekazane.  

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zapytała, jakie były wcześniejsze ustalenia dotyczące zapewnienia łóżek covidowych  

w szpitalu? 

 

Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. 

Odpowiedział, że szpital mając pacjentów covidowych przystosował pomieszczenia w celu 

ich leczenia i przyjmowania. Wydzielono 7 łóżek i wystąpiono do Wojewody 

Zachodniopomorskiego o uznanie ich jako łóżka covidowe. Oprócz tego wskazano również  

4 dodatkowe łóżka przeznaczone do diagnozy pacjentów. Niestety nie udzielono odpowiedzi 

na złożony wniosek. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zapytała, ile jest zgłoszonych łóżek w Szpitalu w Dębnie? 
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Iwona Andrzejczyk–Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 

Odpowiedziała, że 20 oraz 4 łóżka przeznaczone na izolację pacjentów. Poinformowała, że 

jest na nich pełne obłożenie. 

 

Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. 

Zwrócił uwagę, że również w Szpitalu w Barlinku jest pełne obłożenie na tych łóżkach. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zwróciła uwagę, że koszty leczenia pacjentów covidowych są dużo wyższe od leczenia 

pozostałych pacjentów. Zauważyła, że kosztem pacjentów na oddziale internistycznym 

stworzono wydzielone łóżka dla pacjentów covidowych. 

 

Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. 

Poinformował, że zgodnie z umową na oddziale powinno znajdować się 30 łóżek. Wykonano 

reorganizację i wydzielono 7 łóżek covidowych i 21 łóżek nie covidowych. Powstała różnica 

dwóch łóżek co wynika z potrzeb organizacyjnych. Zwrócił uwagę, że leczenie pacjentów 

covidowych jest droższe, wiąże się ze zużyciem dużych ilości tlenu oraz środków ochrony 

osobistej. Poinformował, że wykonanie ryczałtu od początku roku do miesiąca października 

wyniosło 82%. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zwróciła uwagę, że jak wydzielone łóżka covidowe nie zostaną wskazane do refundacji 

sytuacja szpitala nie będzie korzystna. 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przekazał, że należy tę sytuacje wyjaśnić.  

 

Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. 

Poinformował, że przez cały czas próbuje wyjaśnić tę sprawę, rozmowy telefoniczne nie 

przynoszą efektów zatem wystąpiono z oficjalnym wnioskiem do Wojewody 

Zachodniopomorskiego. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zwróciła uwagę, że zgodnie z komunikatem, w każdym powiecie powinny być zabezpieczone 

w szpitalu miejsca covidowe, jednak Powiat Myśliborski posiada dwa szpitale. Zapytała, czy 

wydane wytyczne dotyczyły każdego ze szpitali? Sprawa ta wymaga wyjaśnienia. 

 

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz 

Zwrócił uwagę, że po wystawieniu faktur za miesiąc listopad, szpital może otrzymać 

informację, że nie przysługuje mu zwrot z uwagi na brak zgody na wprowadzenie łóżek 

covidowych w szpitalu lub też może nie być żadnej odpowiedzi. Również zgodził się z tym, 

że temat ten należy wyjaśnić. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zauważyła, że w Szpitalu w Barlinku wyznaczono punkt do wykonywania testów na 

obecność COVID-19, dlaczego zatem nie są uznane łóżka do przyjmowania pacjentów? 

Zapytała o bieżącą sytuację finansową w spółce? 
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Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. 

Odpowiedział, że sytuacja nie uległa zmianie. Zwrócił uwagę, na środki finansowe 

przekazane przez Gminę Barlinek w kwocie 930 000,00 zł, które były przeznaczone na 

wykup obligacji. Przedstawił informacje na temat sytuacji spółki. Posiada ona 3 600 000,00 zł 

zobowiązań wymagalnych. Starta do końca miesiąca września wyniosła 4 300 000,00 zł. 

Odniósł się do przesłanego pisma w sprawie przedłużenia kredytu w rachunku bieżącym. 

Poprosił o pomoc w tej kwestii. Poruszył temat kosztów związanych z funkcjonowaniem 

szpitala. Zużywane są duże ilości testów kasetkowych i środków ochronnych. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zapytała o sytuację na oddziale ginekologiczno-położniczym, czy stworzono warunki do 

porodów pacjentek zarażonych COVID-19? 

 

Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. 

Odpowiedział, że formalnie nie, pacjentki covidowe rodzą dzieci w Szpitalu  

w Szczecinie, natomiast u niektórych pacjentek po porodzie okazało się, że miały wynik 

dodatni. Nastąpiło wówczas zarażenie się położnych. Poinformował o przypadkach zarażenia 

personelu laboratorium, z uwagi na to praca punktu była wstrzymana. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Odniosła się do kwestii związanej z przesłanym wnioskiem Prezesa Zarządu Spółki Szpital 

Barlinek Sp. z o.o. z dnia 16.11.2020r. w sprawie przedłużenia kredytu w rachunku bieżącym. 

Zapytała, jaki stosunek do potrzeb szpitala ma Gmina Barlinek jako większościowy 

udziałowiec? 

 

Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. 

Odpowiedział, że Gmina Barlinek udzieliła pomocy dla spółki w miesiącu październiku. 

Poruszył temat związany z wykupem obligacji, liczy na to, że wykup zostanie sfinansowany 

przez właścicieli. Przekazał, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, że Gmina Barlinek dokona 

poręczenia przedłużenia kredytu w rachunku bieżącym. Podał informacje na temat warunków 

przedmiotowego kredytu. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zwróciła uwagę, że pomoc udzielona przez Burmistrza Barlinka to środki zapisane  

w budżecie Gminy i przeznaczone na wykup obligacji, pozwolono je przeznaczyć na bieżącą 

działalność. Zapytała, kiedy ma nastąpić wykup obligacji? 

 

Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. 

Odpowiedział, że w miesiącu grudniu br. 

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Zapytała, czy za testy kasetkowe NFZ płaci? 

 

Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. 

Odpowiedział, że nie, NFZ płaci za testowanie w punkcie drive- tru. 

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Zapytała, czy w Szpitalu w Dębnie uruchomiono już punkt pobrań na COVID-19? 
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Iwona Andrzejczyk–Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 

Odpowiedziała, że punkt pobrań zostanie uruchomiony w dniu jutrzejszym. Poinformowała  

o przekazaniu tej informacji do publicznej wiadomości.  

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Zapytała, o czas otwarcia punktu pobrań? 

 

Iwona Andrzejczyk–Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 

Odpowiedziała, że pacjenci będą przyjmowani codziennie w godzinach od 9:00 – 11:00 oraz 

od 15:00 – 17:00. 

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Zapytała, o dochód z tego tytułu? 

 

Iwona Andrzejczyk–Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 

Odpowiedziała, że jest to kwota ryczałtowa w wysokości 500,00 zł. Jeżeli będą większe 

potrzeby okres czasowy będzie wydłużony. Za każdą godzinę dodatkową będzie płatność 

80,00 zł. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zapytała, czy punkt pobrań powstał z rekomendacji Wojewody Zachodniopomorskiego, czy 

inicjatywy szpitala? 

 

Iwona Andrzejczyk–Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 

Odpowiedziała, że z inicjatywy szpitala. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zapytała, z czego są finansowane testy kasetkowe w szpitalu? 

 

Iwona Andrzejczyk–Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 

Odpowiedziała, że NFZ dokonuje płatności za testy kasetkowe, wystawiane są faktury z tego 

tyt. Wynika to z rozporządzenia, w którym określono prawo zwrotu środków wydanych na 

testy kasetkowe. 

 

Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. 

Poinformował, że w Szpitalu Barlinek nie było na razie zwrotu za testy kasetkowe, jednakże 

sprawdzi zapisy rozporządzenia i wystąpi o zwrot środków w tej sprawie. 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Zapytał, dlaczego w Dębnie jest możliwość uzyskania zwrotu, a w Barlinku nie? Jaka jest 

przyczyna tej sytuacji?  

 

Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. 

Poinformował, że podejmie działania w tej sprawie.  

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Zauważył, że szpital nie otrzymał zwrotu środków za łóżka covidowe. 
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Wicestarosta – Alicja Prill 

Zwróciła uwagę na odgórne decyzje w tej sprawie. 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Zapytał o koszty miesięczne za wykonywanie testów kasetkowych? 

 

Iwona Andrzejczyk–Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 

Odpowiedziała, że koszt jednego testy to kwota 34,00 zł, natomiast miesięcznie jest to kwota 

ok. 6000,00 zł. Złożyła wyjaśnienia dotyczące otrzymywania zwrotu za wykonane testy. 

 

Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. 

Odniósł się do kwestii zwrotu za wykonywanie testów kasetkowych i zużycia ich w szpitalu 

w Barlinku. Kwota miesięcznej faktury to wartość 30 000,00 zł. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zwróciła uwagę, że różnica związana jest z przepływem pacjentów, należy sprawdzić jak 

przedstawiają się dane na ten temat w obu szpitalach. 

 

Iwona Andrzejczyk–Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 

Poinformowała, że wykonywane są również testy PCR, które są wysyłane do Szczecina. 

 

Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. 

Poinformował, że testy PCR ze Szpitala Barlinek są transportowane kurierem do Szczecina. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zapytała, jak szpital Barlinek radzi sobie z obstawieniem kadry pod względem osób 

przebywających na kwarantannie? 

 

Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. 

Podał informacje na temat dyżurów i zatrudnienia. Wykonywane są nadgodziny, zwiększenie 

kosztów w tego tytułu to ok. 50 000,00 zł do 80 000,00 zł. Poinformował o ilościach 

zachorowań kadry w szpitalu. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Poprosiła, aby szpitale regularnie przedstawiały informacje o sytuacji podobnie jak jest to 

wykonywane przez jednostki organizacyjne powiatu. 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Zgodził, się z tym, że informacje powinny być przekazywane na bieżąco. Przekazał, że na 

posiedzenia Zarządu Powiatu będą zapraszani Prezesi Spółek celem omówienia bieżącej 

sytuacji. 

Zapytał, czy Prezes Szpitala Barlinek posiada informacje o dyskusji w Gminie Barlinek na 

temat propozycji przedstawionych przez firmę FORMEDIS MMC? Zwrócił uwagę na 

zaplanowaną wspólną sesję Rady Powiatu w dniu 10.12.2020r. w przedmiotowej sprawie. 

Odniósł się do kwestii przygotowanego opracowania i konieczności wyboru jednego  

z zaproponowanych wariantów. 

 

Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. 

Odpowiedział, że nie prowadził szczegółowych rozmów z Burmistrzem Barlinka  

w przedmiotowej sprawie. Omówiono jedynie pewne spostrzeżenia co do przedstawionych 
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propozycji. Odniósł się do treści przekazanego dokumentu. Przekazał, że do dnia 10 grudnia 

br. stanowisko Szpitala w tej sprawie zostanie wypracowane. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zapytała o rozmowy z Bankiem w kwestii przedłużenia kredytu w rachunku bieżącym. 

Zwróciła uwagę na krótki okres przedłużenia do 21.07.2021r. 

 

Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. 

Odpowiedział, że będzie prowadził rozmowy w tej sprawie. 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Poprosił o omówienie sytuacji spółki Szpital w Dębnie. Zwrócił uwagę na przesłane 

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Poinformował, że jest 

tym zaskoczony, ponieważ nie dokonano wcześniejszych uzgodnień w tej sprawie. 

Zwrócił uwagę na tematykę zwołanego zgromadzenia. 

 

Iwona Andrzejczyk–Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 

Złożyła wyjaśnienia dotyczące ustalenia terminu Zgromadzenia Wspólników Spółki. 

 

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz 

Odniósł się do kwestii ustaleń w tym temacie. Zwrócił uwagę na sytuację spółki i konieczność 

prowadzenia dalszych rozmów w tej sprawie. Poruszył temat organizacji spotkania z radnymi 

Gminy Dębno. Rozmowy zostaną przeprowadzone po odbyciu wspólnej sesji Rady Powiatu 

w dniu 10.12.2020r. Uchwały będące przedmiotem porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

Wspólników Spółki powinny zostać rozpatrzone po odbyciu wspólnej sesji Rady Powiatu  

w Myśliborzu i przedstawieniu prezentacji przez Firmę FORMEDIS. 

 

Iwona Andrzejczyk–Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 

Przekazała, że przeprowadzi rozmowy z Burmistrzem Dębna i termin Zgromadzenia 

Wspólników Spółki zostanie zmieniony.  

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zwróciła uwagę na uchwałę wskazaną w porządku obrad zgromadzenia dotyczącą dalszego 

istnienia spółki. Przekazała, że powołano się w niej na bilans, który nie został dołączony do 

przekazanych materiałów. Zapytała dlaczego teraz proponuje się podjąć przedmiotową 

uchwałę? Poprosiła o przesunięcie terminu zwołania Walnego Zgromadzenia Wspólników 

Spółki. 

Zauważyła, że dla właścicieli nie został przekazany plan restrukturyzacji opracowany  

z poziomu Zarządu Spółki.  

 

Iwona Andrzejczyk–Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 

Wyjaśniła, że projekt uchwały został przygotowany przez Radcę Prawnego. Przekazała, że 

uzyska informacje w kwestii jego przedstawienia. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zwróciła uwagę na konieczność przeprowadzenia uzgodnień w kwestii działań dotyczących 

spółki. Zapytała o sytuację kadrową w spółce, czy Prezes spodziewa się dodatkowych 

kosztów z tyt. nadgodzin? 
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Iwona Andrzejczyk–Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 

Przedstawiła informacje na temat nadgodzin pracowników. Okres rozliczeniowy zakończy się 

w miesiącu grudniu br. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zapytała o ilość personelu  przebywających na kwarantannie? 

 

Iwona Andrzejczyk–Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 

Odpowiedziała, że średnio jest to ok. 25 osób, liczba ta się zmienia w zależności od powrotu 

personelu z kwarantanny. 

Poinformowała o przekazanym Sprawozdaniu z działalności Szpitala w miesiącu 

październiku z podziałem na komórki organizacyjne. 

(Sprawozdanie  stanowi załącznik Nr 4 do protokołu). 

Bilans spółki zostanie przekazany po jego przygotowaniu. Przekazała, że popiera propozycję 

zmiany terminu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Ponownie poruszyła temat przygotowania projektu uchwały dotyczącego dalszego istnienia 

spółki na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników. 

 

Iwona Andrzejczyk–Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 

Złożyła wyjaśnienia dotyczące przedmiotowej sporawy. 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Odniósł się do przedmiotowego tematu. Podjęcie przedmiotowej uchwały może nastąpić do 

dokonanych uzgodnieniach z Gminą Dębno.  

Zwrócił uwagę na sytuację spółki Szpital w Dębnie jest lepsza niż w Szpitalu w Barlinku. 

zasadność podjęcia uchwały jest mniejsza niż w Szpitalu w Barlinku. Poruszył temat 

opracowanych dokumentów przez Firmę FORMEDIS i oczekiwań co do działań w spółkach 

w tej sprawie. 

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Poruszyła sprawę sytuacji szpitala w Barlinku.  Zwróciła uwagę na różnice w pozyskiwaniu 

środków finansowych. Przekazała, że szpital posiadał dobrą sytuację, która diametralnie 

uległa pogorszeniu. Zapytała, gdzie tkwi problem z tym związany? 

Zauważyła, że Powiat Myśliborski jest mniejszościowym udziałowcem tej spółki, nie 

posiadamy wpływu na zainteresowanie Burmistrza Barlinka sytuacją w spółce. Zwróciła 

uwagę na zagrożenie związane z wykreśleniem spółki z sieci szpitali.  Przekazała, że jest to 

bardzo niepokojąca sytuacja.  

 

Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. 

Poruszył kwestię dofinansowania szpitali przez właścicieli. W roku 2020 Burmistrz Barlinka 

przekazał kwotę ok. 1,5 mln zł, natomiast od Powiatu Myśliborskiego otrzymał kwotę 300 

tys. zł w formie pożyczki. Zwrócił uwagę, że bez wsparcia właścicieli żaden szpital 

powiatowy nie utrzyma się. Poruszył temat funkcjonowania spółki. Opiera się ona na 

środkach przekazywanych w ramach kontraktów z NFZ. 

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Przekazała, że nie można patrzeć jedynie na właścicieli. Zwróciła uwagę na obligatoryjne 

wydatki jakie muszą być ponoszone m.in. na oświatę. szpital jest spółką prawa handlowego. 
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Dotowanie szpitali należy do Rządu, co nie jest wykonywane. Zwróciła uwagę na 

konieczność wystąpienia w tej sprawie np. do Wojewody Zachodniopomorskiego  

i Ministra Zdrowia. 

 

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel 

Zwrócił uwagę na pomoc samorządu gminnego w spółce Szpital w Dębnie na przestrzeniu 

dwóch ostatnich lat w porównaniu do pomocy udzielanej dla spółki szpital Barlinek przez 

Gminę Barlinek.  

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Przekazała, że Powiat Myśliborski nie ma na to wpływu. 

 

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel 

Zwrócił uwagę, że zadłużenie Szpitala Barlinek w ostatnich okresach jest porównywalne do 

Szpitala w Dębnie.  

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Przekazała, że stoi na stanowisku, że jest to zadanie rządowe. Samorządy nie są wstanie  

w tak dużym stopniu dofinansować szpitale. Większe potrzeby są w oświacie, pozostają 

również do realizacji zadania inwestycyjne. Zwróciła uwagę na decyzje Burmistrza Barlinka 

w kwestii przejęcia większościowego pakietu udziałów w spółce. Powinien się on liczyć  

z konsekwencjami z tego wynikającymi.  

Przekazała, że oczekuje, aby jeden i drugi szpital wykorzystał każdą możliwość drogi do 

znalezienia środków finansowych. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zauważyła, że gdyby nie dopłaty samorządu Dębna sytuacja spółek byłaby podobna.  

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Przekazała, że stoi na stanowisku, że pieniądze publiczne mają być wydatkowane w sposób 

przemyślany, oszczędny i rzeczowy.  

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Przekazał, że jeżeli spojrzy się na działalności i funkcjonowanie obu szpitali to polityka 

zarządzania jednego i drugiego szpitala jest bardzo podobna. Brak jest pieniędzy w systemie 

na ich działalność. Oba szpitale robią w tej sprawie co mogą. Przekazała, że należy 

przeprowadzić rozmowy dotyczące rozwiązania tej sytuacji. 

 

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel 

Zwrócił uwagę na zaplanowaną na dzień 10 grudnia br. wspólną sesję Rady Powiatu, na 

której wyjaśni się wiele spraw.  

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Przekazała, że w przygotowanych opracowaniach przez Firmę FORMEDIS widać mocne  

i słabe strony obu szpitali. Podczas wspólnej sesji zostanie przedstawiona prezentacja. Zarząd 

Powiatu do tego czasu musi wypracować stanowisko. Przekazała, że chciałaby poznać jakie 

są koncepcje obu szpitali związane z przygotowanymi opracowaniami. 

 

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel 

Zaproponował, aby Prezesi spółek do dnia 7 grudnia br. przedstawili swoje koncepcje. 



12 
 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Zgodził się z ty, iż Prezesi spółek powinni przedstawić swój punkt widzenia dotyczący 

opracowanych dokumentów. Zauważył, że Powiat wspólnie z samorządami musi wypracować 

stanowisko, aby przygotowany program nie został odłożony na tzw.” półkę” i nie był 

wykorzystany. Poruszył temat związany ze struktura udziałów jakie Powiat posiada  

w spółkach. Należy dążyć do tego, by była ona podobna w obu spółkach. Poruszył kwestię 

finansowania spółek przez samorządy.  

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Zwróciła uwagę na sytuację finansową Powiatu, czy będzie nas stać na dopłaty do spółek? 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 
Przekazała, że kontrakty z NFZ są coraz niższe, a obciążenia coraz większe. Zwróciła uwagę 

na rosnące koszty związane z epidemią COVID-19. Zwiększane są ponadto koszty stałe. 

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Zwróciła uwagę, że sytuacja jest przerażająca, samorządy zostały pozostawione bez pomocy.  

 

Wicestarosta – Alicja Prill 
Zwróciła uwagę na zmniejszające się wpływy do Powiatu.  

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Przekazała, że należy zastanowić się nad dalszymi działaniami dotyczącymi służby zdrowia  

w Powiecie Myśliborskim. Patrząc na obecną sytuację szpitale powiatowe mogą sobie nie 

poradzić. Zwróciła uwagę na konieczność poszukiwania dodatkowych źródeł  środków 

finansowych przez spółkę. 

 

Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. 

Przekazał, że spółka pozyskuje środki z wszelkich możliwych źródeł. 

 

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel 

Odniósł się do tematu, zwrócił uwagę na licznych darczyńców, którzy przeznaczają środki 

finansowe dla szpitala. 

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Zapytała o działania dotyczące tomografu dla szpitala w Dębnie? 

 

Iwona Andrzejczyk–Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 

Przedstawiła informacje w przedmiotowej sprawie. Zwróciła uwagę, że temat ten jest 

koordynowany przez dyrektora ds. lecznictwa. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Poruszyła temat powołania dyrektora ds. lecznictwa. Zwróciła uwagę na brak informacji dla 

właścicieli w tej sprawie. Zwróciła uwagę na brak informacji dotyczące planów zakupu 

tomografu. 

 

Iwona Andrzejczyk–Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 

Przekazała, że poinformowała Starostę Myśliborskiego o zatrudnieniu dyrektora ds. 

lecznictwa. W kwestii tomografu zgłosiły się dwie firmy oferujące wypożyczenie sprzętu dla 
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spółki. Temat ten jest analizowany, rozważana jest możliwość wynajęcia pomieszczenia dla 

firmy zajmującej się wykonywaniem tomografii komputerowej. Sprawa ta zostanie 

przekazana do rozpatrzenia przez Zarząd.  

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 4 

Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę  

w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2020 roku oraz podjęcie uchwały 

Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu  

w Myśliborzu. 

(Projekt uchwały Rady Powiatu stanowi załącznik Nr 5 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił i odczytał przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. 

Przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu kierujący ww. projekt pod 

obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu. 

(Projekt uchwały Zarządu Powiatu stanowi załącznik Nr 6 do protokołu). 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu oraz podjął 

uchwałę Nr 149/518/2020 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu 

uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. 

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

 

Ad. 5 

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyboru oferty na realizacje 

zadania publicznego z zakresu: prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu 

socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2023. 

(Projekt uchwały Zarządu Powiatu stanowi załącznik Nr 7 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił i odczytał przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry 

Wyjaśnił, że Komisja konkursowa rekomenduje wybór Towarzystwa Salezjańskiego 

Inspektoria pw. św. Wojciecha w Pile jako instytucji prowadzącej Placówkę Opiekuńczo – 

Wychowawczą typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-

2023. 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 149/519/2020 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie 

wyboru oferty na realizacje zadania publicznego z zakresu: prowadzenie placówki 

opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków  

w latach 2021-2023. 

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

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania Komisji 

konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na 

powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego 

prowadzenia punktu przeznaczonej na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu 

myśliborskiego w 2021 roku. 

(Projekt uchwały Zarządu Powiatu stanowi załącznik Nr 8 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił i odczytał przedmiotowy projekt uchwały.  

W skład komisji zaproponowano następujące osoby: 

 

1) Przewodniczący Komisji: Alicja Prill, 

2) Zastępca Przewodniczącego: Jarosław Ostry, 

3) Sekretarz Komisji: Małgorzata Jakóbowska,  

4) Członek Komisji: Róża Werocy, 

5) Członek Komisji: przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 149/520/2020 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie 

powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie 

ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku 

publicznego prowadzenia punktu przeznaczonej na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej 

lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu 

myśliborskiego w 2021 roku. 

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

 

Ad. 8 

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany w budżecie  

i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok. 

(Projekt uchwały Zarządu Powiatu stanowi załącznik Nr 9 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił i odczytał, przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 149/521/2020 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie 

zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok. 

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

 

Ad. 9 

Sprawy różne: 

 

1. Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Złożyła wniosek o przygotowanie danych ze szkół i placówek oświatowych dotyczących ich 

finansowania w roku 2019 i do miesiąca czerwca 2020 roku. 
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(Wniosek stanowi załącznik Nr 10 do protokołu). 

Poprosiła, aby w zawartych we wniosku tabelach zostały uwzględnione wszystkie placówki 

oświatowe. 

 

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel 

Poprosił o przygotowanie danych w tym zakresie również za 2018 rok. 

 

Zarząd Powiatu przyjął de realizacji przedmiotowy wniosek.  

 

2. Członek Zarządu – Mariusz Kuziel 

Poprosił o opracowanie jednakowego wzoru, na bazie którego Prezesi Szpitali będą 

przekazywać dane dla Zarządu Powiatu. 

 

3. Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz 

Złożył wniosek w sprawie rozważenia możliwości wskazania przez Pana Burmistrza nowego 

miejsca na potrzeby funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji w Dębnie. 

Obecna siedziba w Dębnie mocno odbiega od warunków pracy w filii Wydziału Komunikacji 

w Barlinku. Największym problemem jest zbyt mała powierzchnia filii, zarówno sali obsługi, 

archiwum podręcznego oraz poczekalni dla interesantów. Osobnym tematem jest brak 

dostępności dla osób niepełnosprawnych. Poprosił o przegłosowanie przedmiotowego 

wniosku. 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przekazał, że temat ten był poruszany w rozmowach z Burmistrzem Dębna, który informował, 

że posiada takie miejsce. 

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Zapytała, ile etatów jest w filiach Wydziału Komunikacji? 

 

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz 

Odpowiedział, że w filiach jest zatrudnionych po dwie osoby. 

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Zwróciła uwagę na konieczność zwiększenia zatrudnienia w filiach. 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Zwrócił uwagę na złe warunki lokalowe w filii w Dębnie.  

 

Zarząd Powiatu przyjął do realizacji przedmiotowy wniosek.  

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

 

4. Wicestarosta – Alicja Prill 

Poruszyła temat dotyczący obranych kierunków działań związanych z rozwiązaniem 

problemów szpitalnictwa w Powiecie Myśliborskim. Złożyła wniosek o rozważenie 

możliwości wystąpienia do operatorów zewnętrznych celem przedstawienia oferty dotyczącej 

Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z  o.o. z uwagi na to, że Powiat 

Myśliborski jest jego większościowym udziałowcem. 

Zaproponowała również rozważenie możliwości rozpisania zbycia udziałów w spółkach. 

Zwróciła uwagę, że działania te są brakującymi elementami do sprawdzenia pełnego spectrum 

posiadanych możliwości. Należy przeanalizować wszystkie warianty. Istnieje również wariant 
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zaproszenia inwestora zewnętrznego do prowadzenia szpitali. Zwróciła uwagę na złą sytuacje 

finansową spółek. Poprosiła o przegłosowanie wniosku i wystąpienie do Gminy Barlinek, 

która jest większościowym udziałowcem Szpitala Barlinek Sp. z o.o., aby również 

wystosowała zapytanie do operatorów zewnętrznych o przekazanie ofert dot. Szpitala 

Barlinek Sp. z o.o. 

Zwróciła uwagę na analizę opracowaną przez Spółkę FORMEDIS. Zaproponowane 

rozwiązania mogą nie uzyskać akceptacji samorządów. Odniosła się do przekazanej do 

Burmistrza Dębna propozycji przejęcia większościowego pakietu udziałów w spółce, która 

również może spotkać się z odmową. Musimy zatem szukać dalszych rozwiązań i rozpocząć 

analizę możliwości jakie pozostaną.  

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Zaproponowała, aby wniosek nie został poddawany pod głosowanie z uwagi na konieczność 

dokonania uzgodnień z radnymi Rady Powiatu w tej sprawie.  

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zwróciła uwagę,  że zawarte w złożonych wnioskach kierunki działań są efektem rozmów  

z pozostałymi przedstawicielami koalicji. 

 

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz 

Również potwierdził, że rozmowy w tych sprawach były przeprowadzane. 

 

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel 

Również zwrócił uwagę, że sprawa ta powinna być ponownie przedyskutowana w gronie 

pozostałych radnych koalicji. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zgodziła, się, aby złożone przez nią wnioski zostały poddane pod głosowanie w innym 

terminie.  

 

Więcej spraw różnych nie zgłoszono. 

 

Zakończenie posiedzenia. 
 

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

 
Protokołowała:  

 

Dominika Bułgajewska 

 

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

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

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

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

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

 

Podpis Sekretarza Powiatu: 

……………………………. 


