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     Protokół Nr 153/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu 

odbytego w sposób zdalny w dniu 7 grudnia 2020 roku 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 

ul. Północnej 15 
 

O godzinie 10:05 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. 

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

Myśliborskiego 

 

Posiedzenie zostało przeprowadzone w sposób zdalny zgodnie z art. 15 zzx ust. 1 i 2 Ustawy  

z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 ze zm.) 

  

Ad.2 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia. Zaproponował wprowadzenie następujących 

zmian do porządku obrad: 

 Rozpatrzenie w pkt. 20 sprawy dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy  

z Vending Style z siedzibą w Barlinku na świadczenie usług sprzedaży przekąsek  

i napojów poprzez automaty samosprzedające. 

 Rozpatrzenie w pkt. 21 sprawy dotyczącejwyrażenia zgody na podpisanie aneksu Nr 1 

do umowy o dofinansowanie nr ROPS/141/20 z dnia 29.10.2020r. na realizację 

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

poszerzenie otworów drzwiowych i montaż nowych drzwi oraz wykonanie drogi 

dojazdowej z miejscami postojowymi przy budynku Regionalnej Placówki 

Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie”. 

 Rozpatrzenie w pkt. 22 sprawy dotyczącej podjęcia uchwały  Zarządu  Powiatu  

w Myśliborzu w sprawie odwołania konkursu ofert na powierzenie organizacji 
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pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu 

przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego  

w roku 2021. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

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

nikt nie wstrzymał się od głosu 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił porządek posiedzenia z uwzględnieniem wprowadzonych zmian: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

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

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

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zaopiniowania projektów 

uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu. 

5. Zapoznanie się z opinią Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  

w sprawie projektu Budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021 – 2033.  

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy dot. udzielenia z budżetu Gminy Barlinek pomocy 

finansowej na rzecz Powiatu Myśliborskiego na pokrycie kosztów związanych  

z funkcjonowaniem w Barlinku filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego  

w Myśliborzu. 

6. Ustalenie ceny wywoławczej w I przetargu na sprzedaż działki oznaczonej numerem 

69/9 położonej w obrębie 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz (działka za DPS) oraz działki 

oznaczonej numerem 35/2 położonej w obr.  3 m. Myślibórz, gmina Myślibórz (działka za 

Saw – Motem)   

7. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2113Z na odcinku Sumiak – Karsko”.  

8. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy użyczenia garażu nr 9 o powierzchni 16,5 m² 

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

9.   Wyrażenie zgody na zawarcie  umowy na zadanie pod nazwą „Świadczenie na rzecz 

Zamawiającego odpłatnych usług w zakresie badanie wzroku pracowników Starostwa 

Powiatowego w Myśliborzu na 2021 rok”.  

10. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy na zadanie pod nazwą: „Profilaktyczna opieka 

zdrowotna lekarza medycyny pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 

na 2021 rok”.  

11. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy na zadanie pod nazwą: „Przegląd i konserwacja 

sprzętu gaśniczego od stycznia 2021r. do grudnia 2021r.”  

12. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy na zadanie pod nazwą: „Monitorowanie 

sygnałów lokalnego systemu alarmowego w budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 

w 2021 roku”.  

13. Wyrażenie zgody na zawarcie umów z Agencją Detektywistyczną i Ochrony 

„JOKER” Sp. z. o.o. Poznań na konserwację systemu alarmowego w pomieszczeniach – Filii 

Wydziału Komunikacji w Barlinku przy ul. Szpitalnej 11. 

14. Wyrażenie zgody na zawarcie umów z Agencją Detektywistyczną i Ochrony 

„JOKER” Sp. z o.o. Poznań na monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmu włamania 

i napadu w pomieszczeniach – Filii Wydziału Komunikacji w Barlinku przy ul. Szpitalnej 11.  
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15. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy na zadanie pod nazwą: „Konserwacja, serwis, 

przeglądu systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa Powiatowego  

w Myśliborzu na 2021 rok”.  

16. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy na zadanie pod nazwą: „Wykonanie przeglądu 

technicznego klimatyzatorów znajdujących się w budynkach zarządzanych przez 

Zamawiającego”.  

17. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy na zadanie pod nazwą: „Konserwacja, serwis, 

przegląd sytemu sygnalizacji pożarowej i oddymiania w budynku Starostwa Powiatowego  

w Myśliborzu na rok 2021”.  

18. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy na zadanie pod nazwą: „Konserwacja, serwis, 

przegląd urządzenia dźwigowego (windy) w budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 

w 2021 roku”.   

19. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Vending Style z siedzibą w Barlinku na 

świadczenie usług sprzedaży przekąsek i napojów poprzez automaty samosprzedające. 

20. Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu Nr 1 do umowy o dofinansowanie nr 

ROPS/141/20 z dnia 29.10.2020r. na realizację zadania pn. „Budowa szybu windowego wraz 

z dostawą i montażem windy, poszerzenie otworów drzwiowych i montaż nowych drzwi oraz 

wykonanie drogi dojazdowej z miejscami postojowymi przy budynku Regionalnej Placówki 

Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie”. 

21. Podjęcie uchwały  Zarządu  Powiatu w Myśliborzu w sprawie odwołania konkursu 

ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego 

prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu 

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego  

w roku 2021. 

22. 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.  

23. Zapoznanie się z pismem Prezesa Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. w sprawie 

przedłużenia terminu spłat pożyczek wraz z odsetkami udzielonych przez Powiat Myśliborski 

dla Szpitala Barlinek Sp. z o.o.  

24. Zapoznanie się z pismem Prezesa Szpitala w Barlinku Sp. z o.o. z dnia 26 listopada 

2020 roku, znak: KR.0232.2.30.2020, w sprawie dokapitalizowania zobowiązań 

wymagalnych Szpitala Barlinek Sp. z o.o.   

25. Sprawy różne. 

26. Zakończenie posiedzenia. 

 

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 

Poprosił o omówienie bieżącej sytuacji w Szpitalu w Barlinku Sp. z o.o. oraz podanie 

informacji na temat spotkania z Radnymi gminy Barlinek. 

 

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

Przedstawił informacje na temat odbytego spotkania z Zastępcą Burmistrza Barlinka oraz 

Radnymi Rady Miejskiej w Barlinku. Oczekują oni ze strony szpitala na propozycję dalszego 

funkcjonowania spółki. Zwrócił uwagę, że nie przedstawiono opinii na temat opracowanego 

programu restrukturyzacji przez Firmę FORMEDIS. Poruszono temat organizacji sesji Rady 

Powiatu w  dniu 10.12.2020r.,  
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Jeżeli chodzi o bieżącą sytuację, to szpital nie posiada oddziału covidowego. Pacjenci  

z wynikiem dodatnim są przekazywani do innych szpitali. Poinformował o odbytym 

spotkaniu z Wojewodą Zachodniopomorskim na którym poinformowano o ograniczonej ilości 

łóżek covidowych w okolicznych szpitalach m.in. w Choszcznie i Pyrzycach. 

Przedstawił informacje na temat pracy punktu pobrań drive-tru.  

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Zapytał o ilość dziennych badań statystycznie od początku powstania punktu? 

 

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

Odpowiedział, że ilość wykonywanych badań się zmniejszyła. Podał szczegóły związane  

z pobieraniem wymazów. Wykonywanych jest ok. 20-30 wymazów dziennie. 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Poruszył temat spotkania z radnymi Rady Miejskiej w Barlinku, zwrócił uwagę na prośbę 

dotyczącą przygotowania programu naprawczego spółki przez Prezesa Szpitala w Barlinku. 

Przekazał, że jest to dziwne, ponieważ po to była zawarta umowa z Firmą FORMEDIS, aby 

dokument w tej sprawie został opracowany na potrzeby trzech samorządów.  

 

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

Odniósł się do kwestii zaplanowanej na dzień 10.12.2020r. sesji Rady Powiatu. Zwrócił 

uwagę na opracowany materiał przez Firmę FORMEDIS, natomiast Gmina Barlinek oczekuje 

przedstawienia odrębnego planu naprawczego szpitala.  

Zwrócił uwagę na brak projektów umów z NFZ na przyszły rok. Przekazał, że nie ma bazy, 

aby opracować program o który poproszono.  

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Poprosił Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie o przedstawienie bieżącej sytuacji spółki. 

 

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

Podała informacje na temat bieżące sytuacji spółki. Przedstawiła Sprawozdanie z działalności 

szpitala w miesiącu listopadzie z podziałem na komórki organizacyjne.  

(Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 2 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Zapytał, czy w Szpitalu w Dębnie zmniejszono ilość łóżek covidowych? 

 

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

Odpowiedziała, że jeszcze nie, jednakże spodziewamy się, że ich ilość zostanie zmniejszona  

z uwagi na malejąca liczbę pacjentów. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Poprosiła, aby Szpital Barlinek również przesyłał sprawozdania z działalności za każdy 

miesiąc. 

Zapytała Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie na jakim etapie jest sprawa związana  

z remontem i przygotowaniem mieszkania służbowego? Jakie będą koszty remontu 

mieszkania? 

 

 

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

Odpowiedziała, że koszty remontu ponosi Gmina Dębno. Jedyny wkład ze strony szpitala to 

wkład w postaci pracowników wykonujących remont, jednakże od trzech tygodni prace 
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remontowe zostały wstrzymane z uwagi na kwestie związane z wymianą licznika prądu. 

Ponadto pracownicy zostali oddelegowani do prac remontowych na oddziale dziecięcym.  

W tym tygodniu prace zostaną wznowione ponownie i remont zostanie zakończony do końca 

br. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zapytała, czy mieszkanie zostanie przeznaczone dla lekarza internisty? 

 

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

Odpowiedziała, że pierwotnie tak było, jednak pojawił się lekarz internista, który zaoferował 

swoją pracę na oddziale bez konieczności skorzystania z mieszkania służbowego. Zatem 

mieszkanie pozostanie do dyspozycji szpitala. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zapytała, o remont i przygotowanie pomieszczeń z szatni pracowniczej na poradnie 

ginekologiczno-położniczą oraz onkologiczną? 

 

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

Złożyła wyjaśnienia dotyczące prowadzonych w pomieszczeniach pracach remontowych. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zapytała, gdzie zostanie zorganizowana szatnia dla pracowników? 

 

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

Poinformowała, że szpital otrzyma kontener, wówczas zostanie on przeznaczony na szatnię. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zapytała, o przeniesienie oddziału dziecięcego? 

 

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

Odpowiedziała, że został on przeniesiony w miejsce poradni.  

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zapytała, czy w szpitalu pracują jeszcze żołnierze? 

 

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

Odpowiedziała, że tak. Podała informacje na temat pracy jaka jest przez nich wykonywana. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zapytała, o żołnierzy w Szpitalu w Barlinku? 

 

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

Poinformował, że w szpitalu pracuje dwóch żołnierzy przy wykonywaniu wymazów. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zapytała, o zapłatę za odprawę dla pierwszego Prezesa Spółki Szpital w Dębnie?  

 

 

 

Iwona Andrzejczyk–Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 
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Poinformowała, że  szczegóły postępowania może przedstawić Radca Prawny. Sprawa od 

wielu lat nie była rozpatrywana przez Sąd, dopiero w ostatnim czasie zapadł wyrok  

z nakazem wypłaty odprawy.  

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zwróciła uwagę na wysokie koszty sądowe i odsetek. Poprosiła o informacje w tej sprawie. 

 

Iwona Andrzejczyk–Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 
Poinformowała, że  zawarto porozumienie i płatność została rozłożona na raty. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zapytała, czy Szpital Barlinek otrzyma zwrot za faktury wystawione z tyt. łóżek covidowych? 

 

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

Odpowiedział, że w tej sprawie prowadził negocjacje w NFZ, Szpital otrzyma zwrot za Izbę 

Przyjęć, natomiast nie otrzyma zwrotu za łóżka covidowe. 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Zapytał, na jaka kwotę wystawiono fakturę w Szpitalu w Dębnie? 

 

Iwona Andrzejczyk–Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 
Odpowiedziała, że jeszcze ich nie wystawiono, miesiąc listopad nie jest jeszcze zamknięty, 

jednakże poprosiła o dokładne sprawdzenie historii chorób pacjentów, aby NFZ nie podważył 

zgłoszonych przypadków do wypłaty środków. 

Złożyła zapytanie dotyczące przebiegu obrad planowanej na dzień 10.12.2020r. Sesji Rady 

Powiatu w Myśliborzu? 

 

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry 

Podał informacje na temat planowanego przebiegu obrad sesji. 

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 4 

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zaopiniowania projektów 

uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu. 

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 3 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił następujące projekty uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu: 

1) w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2021 rok; 

2) w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok; 

3) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, 

Drogownictwa, zdrowia i Spraw Społecznych na 2021 rok; 

4) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju 

Gospodarczego na 2021 rok. 

Proponuje się pozytywnie zaopiniować przedmiotowe projekty uchwał. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 153/526/2020 z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie 

zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu. 

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

Zapoznanie się z opinią Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  

w sprawie projektu Budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok oraz Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021 – 2033.  

(Opinia stanowi załącznik Nr 4 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotową opinię. Poinformował, że jest ona pozytywna. 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Poinformowała o wniosku Przewodniczącego Komisji na temat przygotowania prezentacji 

projektu budżetu na potrzeby obrad sesji Rady Powiatu. Zwróciła uwagę, że projekt budżetu 

był omawiany na posiedzeniach stałych Komisji Rady Powiatu. 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Poprosił o sporządzenie przedmiotowej prezentacji. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Również zgodziła się, aby prezentacja została wykonana i przedstawiona Radzie Powiatu. 

 

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz 

Zwrócił uwagę, że prezentacja powinna zostać przedstawiona na wstępie sesji Rady Powiatu, 

jeżeli przygotowanie jej nie sprawi trudności Skarbnikowi Powiatu. Radni otrzymali pełen 

komplet dokumentacji dotyczącej budżetu Powiatu. 

 

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel 

Zwrócił uwagę, że radni otrzymali materiały i powielanie ich w prezentacji jest niepotrzebne. 

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Zwróciła uwagę, że radni zapoznali się z przesłanymi materiałami, nie ma zatem potrzeby 

tworzenia dodatkowej prezentacji. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zwróciła uwagę, że prezentacja będzie również materiałem dla mieszkańców powiatu. 

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową opinią. 

 

Ad. 6 

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy dot. udzielenia z budżetu Gminy Barlinek pomocy 

finansowej na rzecz Powiatu Myśliborskiego na pokrycie kosztów związanych  

z funkcjonowaniem w Barlinku filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego  

w Myśliborzu. 

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Pomoc finansowa dotyczy dotacji 

w wysokości 89 800,00 zł brutto na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem  

w Barlinku filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego.  
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Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy. 

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

 

Ad. 7 

Ustalenie ceny wywoławczej w I przetargu na sprzedaż działki oznaczonej numerem 

69/9 położonej w obrębie 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz (działka za DPS) oraz działki 

oznaczonej numerem 35/2 położonej w obr.  3 m. Myślibórz, gmina Myślibórz (działka 

za Saw – Motem)   

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

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

majątkowy ustalił wartość nieruchomości oznaczonej numerem 69/9 położonej w obrębie 1 

m. Myślibórz, gmina Myślibórz (działka za DPS) na poziomie 40 900,00 zł, natomiast dla 

nieruchomości oznaczonej numerem 35/2 położonej w obr.  3 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 

(działka za Saw – Motem)  na poziomie 261 600,00 zł. 

Zaproponował pozostawienie cen wywoławczych na poziomie ustalonym przez rzeczoznawcę 

majątkowego. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zwróciła uwagę, że w pierszym przetargu cena wywoławcza nie może być niższa niż wartość 

nieruchomości. Zgodziła się, aby została ona na ustalonym przez rzeczoznawcę poziomie. 

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu ustalił cenę wywoławczą dla przedmiotowych nieruchomości na poziomie 

wartości wyceny rzeczoznawcy majątkowego. 

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

 

Ad. 8 

Wyrażenie zgody na podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2113Z na odcinku Sumiak – Karsko”.  

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

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

przeprowadzonego postępowania wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejszą złożyła firma 

MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. k. z Myśliborza na kwotę 3 065 868,15 zł. 

Zwrócił uwagę, ze wartość oferty jest niższa od kwoty zabezpieczonej w budżecie. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy. 

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

 

Ad. 9 

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy użyczenia garażu nr 9 o powierzchni 16,5 m² 

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

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu). 
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Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przekazał, że sprawa dotyczy użyczenia garażu dla Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Myśliborzu. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zwróciła uwagę, że proponuje się bezpłatne użyczenie garażu, złożyła wniosek, aby umowa 

dotyczyła odpłatnego najmu garażu zgodnie z obowiązującymi stawkami za najem 

pomieszczeń garażowych w Powiecie Myśliborskim. 

Zwróciła uwagę, że jednostka realizuje zadania rządowe i otrzymuje środki finansowe. 

 

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel 

Również zgodził się, aby garaż został użyczony odpłatnie. 

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na odpłatny najem  garażu nr 9 o powierzchni 16,5 m² 

znajdującego się na posesji Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu dla 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zgodnie z obowiązującymi stawkami za 

najem pomieszczeń garażowych w Powiecie Myśliborskim. 

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

 

Ad. 10 

Wyrażenie zgody na zawarcie  umowy na zadanie pod nazwą „Świadczenie na rzecz 

Zamawiającego odpłatnych usług w zakresie badanie wzroku pracowników Starostwa 

Powiatowego w Myśliborzu na 2021 rok”.  

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Umowa zostanie zawarta  

z Gabinetem Okulistycznym Anna Stępnik z Dębna. Stawka za badanie to kwota 80,00 zł 

brutto.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy. 

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

 

Ad. 11 

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy na zadanie pod nazwą: „Profilaktyczna opieka 

zdrowotna lekarza medycyny pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego  

w Myśliborzu na 2021 rok”.  

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Umowa zostanie zawarta  

z Zakładem opieki zdrowotnej „JUVIT” z Myśliborza. Stawka za badanie to kwota 70,00 zł 

brutto. Zapytał, czy została zmieniona w porównaniu do roku 2020? 

 

Ewelina Mazurak-Januchowaka – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych 

Odpowiedziała, że stawka została nie została zmieniona. Natomiast wartość poprzednich 

badań okulistycznych wzrosła o kwotę 10,00 zł. 
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więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy. 

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

 

Ad. 12 

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy na zadanie pod nazwą: „Przegląd i konserwacja 

sprzętu gaśniczego od stycznia 2021r. do grudnia 2021r.”  

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 11 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Umowa zostanie zawarta z firmą 

P.U-H. Anpol z Jenina na kwotę 934,80 zł brutto. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy. 

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

 

Ad. 13 

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy na zadanie pod nazwą: „Monitorowanie sygnałów 

lokalnego systemu alarmowego w budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu  

w 2021 roku”.  

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 12 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Umowa zostanie zawarta z firmą 

Beta Seciurity Sp. z o.o. z Opola oddział w Myśliborzu na kwotę 3 542,40 zł brutto. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy. 

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

 

Ad. 14 

Wyrażenie zgody na zawarcie umów z Agencją Detektywistyczną i Ochrony „JOKER” 

Sp. z. o.o. Poznań na konserwację systemu alarmowego w pomieszczeniach – Filii 

Wydziału Komunikacji w Barlinku przy ul. Szpitalnej 11. 

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 13 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.  

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Zwróciła uwagę, że wartość umowy to kwota 738,00 zł brutto. Środki finansowe zostaną 

pokryte z dotacji otrzymanej z Gminy Barlinek na ten cel. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy. 

Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
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Ad. 15 

Wyrażenie zgody na zawarcie umów z Agencją Detektywistyczną i Ochrony „JOKER” 

Sp. z o.o. Poznań na monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmu włamania  

i napadu w pomieszczeniach – Filii Wydziału Komunikacji w Barlinku przy ul. 

Szpitalnej 11.  

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 14 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Wartość umowy to kwota 885,60 

zł brutto. Gmina Barlinek również przekażę dotację na ww. kwotę. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Poprosiła, aby w przygotowywanych na Zarząd Powiatu kartach spraw były wskazywane 

poprzednio obowiązujące stawki na dane usługi, aby mieć porównanie ich wysokości. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy. 

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

 

Ad. 16 

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy na zadanie pod nazwą: „Konserwacja, serwis, 

przeglądu systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa 

Powiatowego w Myśliborzu na 2021 rok”.  

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 15 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Umowa zostanie zawarta z firmą 

MARKTEL z Myśliborza na kwotę 2460,00 zł brutto. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy. 

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

 

Ad. 17 

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy na zadanie pod nazwą: „Wykonanie przeglądu 

technicznego klimatyzatorów znajdujących się w budynkach zarządzanych przez 

Zamawiającego”.  

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 16 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Umowa zostanie zawarta z firmą 

P.H.U. „Tech-Dom” z Dębna na kwotę 6 297,60 zł. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy. 

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

 

 

 



12 
 

Ad. 18 

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy na zadanie pod nazwą: „Konserwacja, serwis, 

przegląd sytemu sygnalizacji pożarowej i oddymiania w budynku Starostwa 

Powiatowego w Myśliborzu na rok 2021”.  

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 17 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Umowa zostanie zawarta z firmą 

MARKTEL z Myśliborza na kwotę 2 952,00 zł brutto. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy. 

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

 

Ad. 19 

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy na zadanie pod nazwą: „Konserwacja, serwis, 

przegląd urządzenia dźwigowego (windy) w budynku Starostwa Powiatowego  

w Myśliborzu w 2021 roku”.   

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 18 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Umowa zostanie zawarta z firmą 

KONE Sp. z o.o. z Warszawy na kwotę 5 166,00 zł brutto. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy. 

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

 

Ad. 20 

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Vending Style z siedzibą w Barlinku na 

świadczenie usług sprzedaży przekąsek i napojów poprzez automaty samosprzedające. 

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 19 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Proponuje się, aby czas trwania 

umowy obowiązywał od 01.01.2021 – 31.12.2021r. Opłata miesięczna najmu powierzchni to 

kwota 184,50 zł brutto. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zaproponowała, aby umowa została zawarta do dnia 30 czerwca 2021 roku. 

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy na okres 6 miesięcy tj. do 

dnia 30 czerwca 2021 roku. 

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

 

Ad. 21 

Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu Nr 1 do umowy o dofinansowanie nr 

ROPS/141/20 z dnia 29.10.2020r. na realizację zadania pn. „Budowa szybu windowego 
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wraz z dostawą i montażem windy, poszerzenie otworów drzwiowych i montaż nowych 

drzwi oraz wykonanie drogi dojazdowej z miejscami postojowymi przy budynku 

Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie”. 

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 20 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy. 

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

 

Ad. 22 

Podjęcie uchwały  Zarządu  Powiatu w Myśliborzu w sprawie odwołania konkursu ofert 

na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego 

prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu 

myśliborskiego w roku 2021. 

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 21 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Wyjaśniła, że zorganizowany konkurs ofert, nie doprowadził do wyłonienia do dnia  

30 listopada 2020 r. organizacji pozarządowej, prowadzącej punkt przeznaczony do 

świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

Poruszyła sprawę wyznaczonych terminów na realizacje postępowania konkursowego. 

 

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry 

Poinformował, że dziekan okręgowej rady adwokackiej lub dziekan rady okręgowej izby 

radców prawnych wskaże odpowiednio adwokatów lub radców prawnych, wyznaczonych do 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.  

Złożył wyjaśnienia dotyczące świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez wskazanych 

radców prawnych i adwokatów. 

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Zwróciła uwagę na kwestię przeprowadzonej procedury konkursowej. Wniosła uwagi 

dotyczące niezachowania terminów wyłonienia ofert. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 153/527/2020 z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie 

odwołania konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej 

działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2021. 

Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu. 
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Ad. 23 

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 22 do protokołu). 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.  

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Poprosił o przedstawienie wartości jednostkowe zakupów jakie zaplanowano w MOW Renice 

na kwotę 18 500,00 zł. na testy COVID-19, zakup ekogroszku oraz materiałów niezbędnych 

do funkcjonowania jednostki.  

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Podała wartości poszczególnych zakupów. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Poruszyła temat wydatkowania środków w ramach jednostek.  

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 153/528/2020 z dnia 7 grudnia 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 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 

Ad. 24 

Zapoznanie się z pismem Prezesa Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. w sprawie 

przedłużenia terminu spłat pożyczek wraz z odsetkami udzielonych przez Powiat 

Myśliborski dla Szpitala Barlinek Sp. z o.o.  

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 23 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przekazał, że w dniu 1 października 2018 roku Powiat Myśliborski udzielił Spółce Szpital 

Barlinek  Sp. z o.o. pożyczkę w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę przez 

Spółkę wymagalnych zobowiązań bieżących z tyt. dostaw i usług.  

Zgodnie z zawartym aneksem do umowy termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami liczonymi 

od dnia jej przekazania został wydłużony do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

Kolejno w dniu 11 grudnia 2019 roku Powiat Myśliborski udzielił Spółce pożyczkę w kwocie 

300.000,00 zł, również na spłatę przez Spółkę wymagalnych zobowiązań  wobec Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług.  

Zgodnie z zawartą umową termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami liczonymi od dnia jej 

przekazania przypada na dzień 31 grudnia 2020 roku. 

W dniu 30 listopada 2020 roku do tut. Urzędu wpłynęło pismo Prezesa Spółki Szpital 

Barlinek Sp. z o.o. stanowiące wniosek o wydłużenie okresu karencji spłaty w/w pożyczek 

wraz z odsetkami do dnia 31 grudnia 2021 roku. 

Prezes Zarządu uzasadnia wniosek trudną sytuacją finansową Szpitala Barlinek Sp. z o.o.  

 

 



15 
 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zaproponowała, aby spłata pożyczek została wydłużona do dnia 31.12.2021r. 

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Zgodziła się na propozycję. Poruszyła temat sytuacji spółki oraz zaangażowania Gminy 

Barlinek. 

 

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz 

Przekazał, że jest zaniepokojony podejściem radnych Rady Miejskiej do spraw związanych  

z sytuacją Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. Większe zainteresowanie jest ze strony radnych 

powiatowych niż Gminy Barlinek.  

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Poruszył temat przygotowanych raportów firmy FORMEDIS. Zwrócił uwagę na konieczność 

dokonania wyboru jednego z kierunków działań. Poruszył temat wypracowania stanowiska 

przez poszczególne samorządy. 

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie na okres 1 roku tj. do dnia 31.12.2021r. 

terminu spłat pożyczek wraz z odsetkami udzielonych przez Powiat Myśliborski dla Szpitala 

Barlinek Sp. z o.o.  

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

 

Ad. 25 

Zapoznanie się z pismem Prezesa Szpitala w Barlinku Sp. z o.o. z dnia 26 listopada 2020 

roku, znak: KR.0232.2.30.2020, w sprawie dokapitalizowania zobowiązań wymagalnych 

Szpitala Barlinek Sp. z o.o.   

(Pismo stanowi załącznik Nr 24 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotowe pismo. Zwrócił uwagę, że zostało skierowane do Burmistrza 

Barlinka. Prezes Spółki wniósł o pomoc finansową w kwocie 1 006 230,96 zł. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zwróciła uwagę, że szpital prosi o wykup obligacji z uwagi na to, że wcześniej udzielona 

pomoc finansowa ze strony Gminy Barlinek została przeznaczona na bieżącą działalność 

spółki. 

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Zwróciła uwagę na wysokość strat spółek szpitalnych w poszczególnych latach począwszy od 

2014 roku. Sytuacja w Szpitalu w Barlinku ulega pogorszeniu co jest przerażające. 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Poinformował o rozmowach w kwestii wyboru wariantów programu restrukturyzacji spółki. 

Zwrócił uwagę na zaplanowaną wspólną sesje Rady Powiatu.  

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Przekazała, że jest zdziwiona spokojnym podejściem radnych Gminy Barlinek do sprawy 

przyszłości szpitala, których są większościowym właścicielem. 

Jeżeli jest zaplanowane omówienie audytu przygotowanego przez firmę FORMEDIS Rada 

miejska powinna aktywnie  w nim uczestniczyć.  
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Zwróciła uwagę na pomoc finansową udzieloną dla spółki przez Powiat Myśliborski. Jako 

jeden z udziałowców spółki Powiat nie chce dopuścić do wykreślenia spółki z sieci szpitali, 

gdyż jest to szpital do niedawna bardzo dobrze funkcjonujący. 

 

Członek Zarządu –Mariusz Kuziel 

Zwrócił uwagę na brak pomocy ze strony Gminy Barlinek na działalność bieżącą spółki. 

Gdyby odjąć środki finansowe przeznaczone dla Szpitala przez Gminę Dębno sytuacja spółki 

byłaby również katastrofalna. 

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Zwróciła uwagę na wzrost strat spółki na przestrzeni ostatnich lat. 

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem. 

 

Ad. 26 

Spraw różnych nie zgłoszono. 

 

Ad. 27 

Zakończenie posiedzenia. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 11:50 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: 

……………………………. 

 


