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     Protokół Nr 146/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu 

odbytego w sposób zdalny w dniu 13 listopada 2020 roku 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 

ul. Północnej 15 
 

O godzinie 11:40 Wicestarosta – 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 – Starosta Myśliborski – 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 

 

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 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia. Zaproponowała wprowadzenie 

dodatkowych spraw do porządku obrad: 

1. Rozpatrzenie w pkt. 12 sprawy dotyczącej wyrażenia zgody na podpisanie aneksu Nr 1 

do umowy nr 32/2019/F/8 zawartej 17 września 2019r. o dofinansowanie środkami 

pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych, zadania pn: „Przebudowa ulicy Celnej  

w miejscowości Myślibórz w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z”. 

2. Rozpatrzenie w pkt. 13 sprawy dotyczącej wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 2 

do umowy nr IPZ/16/2020 z dnia 12.08.2020 r. 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”. 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 
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Za przyjęciem zmian do porządku posiedzenia głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 

W głosowaniu nie brał udziału Starosta Myśliborski  - Andrzej Potyra 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Przedstawiła porządek posiedzenia z uwzględnieniem wprowadzonych zmian: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Szpitala Barlinek Sp. z o.o. za III kwartał 2020 

roku. 

4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty 

Sp. z o.o. za III kwartał 2020 roku. 

5. Wyrażenie zgody na podpisanie „Umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych”. 

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyodrębnienia rachunku 

dochodów dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz w sprawie opracowania 

planu finansowego dla tego rachunku. 

7. Wyrażenie zgody na wymianę przepompowni ścieków zlokalizowanej na terenie 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach. 

8. Wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji zadania pn. „Wymiana instalacji 

wodociągowej w budynkach Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie 

Chorych w Myśliborzu”. 

9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie 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 

10. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy licencji na aktualizację (upgrade) 

oprogramowania z firmą Sputnik Software Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.  

11. Przedłożenie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok oraz projektu uchwały Rady Powiatu  

w Myśliborzu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 

2021-2033 organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie 

celem zaopiniowania. 

12. Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu Nr 1 do umowy nr 32/2019/F/8 zawartej 17 

września 2019r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg 

Samorządowych, zadania pn: „Przebudowa ulicy Celnej w miejscowości Myślibórz w ciągu 

drogi powiatowej nr 2161Z”. 

13. Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu nr 2 do umowy nr IPZ/16/2020 z dnia 

12.08.2020 r. 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”. 

14. Sprawy różne. 

15. Zakończenie posiedzenia. 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 3 

Zapoznanie się ze sprawozdaniem Szpitala Barlinek Sp. z o.o. za III kwartał 2020 roku. 

(Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 2 do protokołu). 
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Wicestarosta – Alicja Prill 

Przedstawiła przedmiotowe sprawozdanie. Podała dane dotyczące wysokości straty w spółce. 

Zaproponowała, zaproszenie na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Prezesa Spółki celem 

przedstawienia bieżącej sytuacji w szpitalu. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym sprawozdaniem. 

 

Ad. 4 

Zapoznanie się ze sprawozdaniem Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty 

Sp. z o.o. za III kwartał 2020 roku. 

(Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 3 do protokołu). 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Przedstawiła przedmiotowe sprawozdanie. Podała dane dotyczące wysokości straty w spółce. 

Również zaproponowała, aby Prezes Spółki została zaproszona na kolejne posiedzenie 

Zarządu Powiatu.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym sprawozdaniem. 

 

Ad. 5 

Wyrażenie zgody na podpisanie „Umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych”. 

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu). 

 

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry 

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy. 

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

 

W głosowaniu nie brał udziału Starosta Myśliborski - Andrzej Potyra 

 

Ad. 6 

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyodrębnienia rachunku 

dochodów dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz w sprawie 

opracowania planu finansowego dla tego rachunku. 

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 5 do protokołu). 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Odczytała zadania wskazane w załączniku do 

uchwały. Złożyła wyjaśnienia dotyczące podziału środków finansowych. Wniosła uwagi 

dotyczące treści przedmiotowej uchwały.  
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Starosta Myśliborski – Andrzej Potyra 

Odniósł się do treści przedmiotowej uchwały. Złożył wyjaśnienia dotyczące ustaleń 

związanych z podziałem środków.  

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska  

Odniosła się do kwestii zaplanowania środków projekcie budżetu Powiatu Myśliborskiego.  

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zaproponowała wprowadzenie zmian do projektu uchwały.  

(Zmieniony projekt uchwały stanowi załącznik Nr 6 do protokołu). 

 

Starosta Myśliborski – Andrzej Potyra 

Odniósł się do prowadzonych uzgodnień w kwestii podziału przedmiotowych środków 

finansowych. 

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Poruszyła kwestię podziału środków na poszczególne gminy.  

 

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel 

Wniósł uwagi dotyczące przedstawionych propozycji. 

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie zmian do projektu uchwały oraz podjął 

uchwałę Nr 146/512/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie wyodrębnienia 

rachunku dochodów dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz w sprawie 

opracowania planu finansowego dla tego rachunku. 

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

 

W głosowaniu nie brał udziału Starosta Myśliborski - Andrzej Potyra 

 

Ad. 7 

Wyrażenie zgody na wymianę przepompowni ścieków zlokalizowanej na terenie 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach. 

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu). 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformowała, że z uwagi na 

awarię pomp w przepompowni ścieków oraz bardzo zły stan urządzeń konieczna jest jej 

wymiana. Z oględzin jakie przeprowadzono stwierdzono, iż remont przepompowni jest zbyt 

kosztowny. Wartość zakupu nowej przepompowni to kwota 52.000,00 zł. 

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Zapytał, o zabezpieczenie środków finansowych na zadnie? 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Odpowiedziała, że środki finansowe zostaną zabezpieczone w ramach budżetu jednostki. 
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Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Przedstawiła wyjaśnienia dotyczące zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 

jednostki. Zwróciła uwagę, że środki finansowe zostaną zaoszczędzone w związku ze 

zmniejszeniem ilości posiłków z uwagi na mniejsze obłożenie w placówce. 

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wymianę przepompowni ścieków zlokalizowanej na 

terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach. 

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

 

W głosowaniu nie brał udziału Starosta Myśliborski - Andrzej Potyra 

 

Ad. 8 

Wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji zadania pn. „Wymiana instalacji 

wodociągowej w budynkach Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle 

Somatycznie Chorych w Myśliborzu”. 

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu). 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformowała, że w związku ze 

stanem zagrożenia epidemiologicznego oraz przypadkami zakażenia COVID–19 wśród 

pensjonariuszy nie ma możliwości realizacji zadania w określonym terminie. Proponuje się 

wydłużenie terminu do dnia 30.04.2021r.  

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Zwróciła uwagę, że wydłużenie terminu będzie związane ze zmianami w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę nawydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 

30.04.2021r. 

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

 

W głosowaniu nie brał udziału Starosta Myśliborski - Andrzej Potyra 

 

Ad. 9 

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie 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 9 do protokołu). 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały. Przedstawiła dodatkowy wniosek 

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu z dn. 13.11.2020r. o zwiększenie planu 

dochodów i wydatków o kwotę 27.619,81 zł w rozdziale 85295 – Pozostała działalność  

w związku z realizacją grantu w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  

z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pielęgniarek oraz na zakup środków do dezynfekcji  

i środków ochrony osobistej dla pielęgniarek.   

(Zmieniony projekt uchwały stanowi załącznik Nr 10 do protokołu). 
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Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę ujęcie w projekcie uchwały dodatkowego wniosku oraz podjął 

uchwałę Nr 146/513/2020 z dnia 13 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 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 

W głosowaniu nie brał udziału Starosta Myśliborski - Andrzej Potyra 

 

Ad. 10 

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy licencji na aktualizację (upgrade) 

oprogramowania z firmą Sputnik Software Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.  

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 11 do protokołu). 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

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

finansowe to kwota 10.528,80 zł ujęte w projekcie budżetu powiatu na 2021 rok. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy. 

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

 

W głosowaniu nie brał udziału Starosta Myśliborski - Andrzej Potyra 

 

Ad. 11 

Przedłożenie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok oraz projektu uchwały Rady Powiatu  

w Myśliborzu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na 

lata 2021-2033 organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej  

w Szczecinie celem zaopiniowania. 

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 12 do protokołu). 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Przedstawiła i szczegółowo omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok oraz projekt uchwały 

Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Myśliborskiego na lata 2021-2033. Przedstawiła informacje o planowanych dochodach  

i wydatkach bieżących i majątkowych. Przedstawiła informację o planowanym deficycie. 

Podała informacje na temat planowanych przychodów i rozchodów. Szczegółowo omówiła 

poszczególne kwoty. Przedstawiła informacje na temat wolnych środków. Przedstawiła 

rezerwy utworzone w projekcie budżetu. Przedstawiła informacje na temat konstrukcji 

budżetu i przygotowanych załącznikach. Szczegółowo omówiła zadania inwestycyjne 

wskazane w projekcie budżetu.  

Przedstawiła informacje na temat zaplanowanych wydatków na oświatę. Przekazała, że 

wydatki zostały zmniejszone w stosunku do planów finansowych przedstawianych przez 

poszczególne jednostki. Wynagrodzenia zostały zaplanowane na 11 miesięcy. Podała 

informacje dotyczące planowanej wysokości subwencji oświatowej. Przedstawiła informacje 

na temat różnicy pomiędzy tymi kwotami. Podała informacje na temat zaplanowanych 
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wydatków w RPOT w Dębnie oraz DPS w Myśliborzu. Odniosła się do tematu bilansowania 

się budżetu przedmiotowych jednostek. Każda jednostka ma budżety wyższe  lub zbliżone do 

budżetów 2020 roku. Odniosła się do zaplanowanych kwot budżetu i wykonania dochodów. 

Zapytała o plany dotyczące Powiatowych Urzędów Pracy, czy zostaną one wyłączone  

z samorządów? 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Odniosła się do przedmiotowego tematu. Zwróciła uwagę, że plany dotyczące tych jednostek 

są bardzo prawdopodobne. Poruszyła temat dotyczący zabezpieczenia środków finansowych 

związanych z bezpieczeństwem i organizacjami pozarządowymi. Odniosła się do 

zabezpieczenia środków na promocję powiatu. 

 

Starosta Myśliborski – Andrzej Potyra 

Odniósł się do kwestii zabezpieczenia i rozdysponowania środków związanych z promocją 

powiatu. Zwrócił uwagę, na zadania powiatu i kwestię finansowania organizacji 

pozarządowych. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Poruszyła sprawę udzielenia pomocy organizacjom pozarządowym związanych  

z bezpieczeństwem na terenie powiatu. Poprosiła, aby rozważyć możliwość udzielenia 

dofinansowania dla przedmiotowych jednostek. 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 
Zwróciła uwagę, na projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na 

lata 2021-2033. Poinformowała, że nie ujęto w niej realizacji trzech zadań tj. 

termomodernizacji budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach oraz 

budynku RPOT w Dębnie i  budowy dziennego domu opieki przy DPS w Myśliborzu, gdyż 

zadania są planowane do realizacji z dotacji zewnętrznych, nie ma również informacji na 

temat ich realizacji. Jeżeli wnioski uzyskają dofinansowanie zostaną wprowadzone do 

budżetu. Złożyła szczegółowe wyjaśnienia dotyczące przedmiotowej sprawy. 

Odniosła się do kwestii realizacji zadań inwestycyjnych. 

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłożenie projektu uchwały Rady Powiatu  

w Myśliborzu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok oraz 

projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033 organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania. 

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

 

W głosowaniu nie brał udziału Starosta Myśliborski - Andrzej Potyra 

 

Ad. 12 

Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu Nr 1 do umowy nr 32/2019/F/8 zawartej  

17 września 2019r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg 

Samorządowych, zadania pn: „Przebudowa ulicy Celnej w miejscowości Myślibórz  

w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z”. 

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 13 do protokołu). 
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Wicestarosta – Alicja Prill 

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Wyjaśniła, że zmiany dotyczą 

zakresu rzeczowego projektu. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego aneksu Nr 1 do umowy. 

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

 

W głosowaniu nie brał udziału Starosta Myśliborski - Andrzej Potyra 

 

Ad. 13 

Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu nr 2 do umowy nr IPZ/16/2020 z dnia 12.08.2020 

r. na realizację zadania pn. „Budowa szybu windowego wraz z dostawą  

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

wykonanie drogi dojazdowej z miejscami postojowymi przy budynku Regionalnej 

Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie”. 

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 14 do protokołu). 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Przekazała, że aneks dotyczy 

wydłużenia terminu realizacji zadania do dnia 07.12.2020r. Przedstawiła wyjaśnienie 

dotyczące przedmiotowej zmiany. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego aneksu Nr 2 do umowy. 

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

 

W głosowaniu nie brał udziału Starosta Myśliborski - Andrzej Potyra 

 

Ad. 14 

Sprawy różne: 

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Poprosiła, aby Wydział Dróg przekazał odpowiedź do Burmistrza Dębna na pismo w kwestii 

budowy ścieżki rowerowej Dębno – Mostno. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zwróciła uwagę na propozycję rozmów z Burmistrzem i radnymi Gminy Dębno w kwestii 

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

z Kalkuty Sp. z o.o. Odniosła się do sprawy ustalenia terminu spotkania. 

 

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry  

Przedstawił informacje na temat terminu zorganizowania wspólnej sesji Rady Powiatu  

w Myśliborzu. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Przekazała, że należałoby przeanalizować kwestię pozostałych kierunków działań 

dotyczących zlecenia zarządzania szpitalem operatorowi zewnętrznemu. Warto jest rozpocząć 

rozmowy w tej sprawie w kontekście sytuacji finansowej w jakiej znajdują się spółki. 
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Członek Zarządu - Mariusz Kuziel 

Zaproponował, aby temat ten został poruszony w późniejszym terminie do czasu 

przedstawienia stanowiska przez radnych Gminy Dębno.  

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zwróciła uwagę, że należy działać równocześnie w ustalonych kierunkach tj. współpracy  

ze Spółką FOREDIS MMC, rozmów z Gminą Dębno na temat przejęcia większościowych 

udziałów oraz pozyskania oferty od operatorów zewnętrznych. 

 

Starosta Myśliborski – Andrzej Potyra 

Zwrócił uwagę na zaplanowane spotkania, należy poczekać na wyniki prowadzonych 

rozmów. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Poruszyła temat związany z koniecznością bieżącego kontaktu ze szpitalami w związku  

z sytuacją związaną z zagrożeniem epidemicznym. Odniosła się do kwestii zatrudnienia przez 

Prezes Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. dyrektora ds. 

lecznictwa. Zwróciła uwagę, że Zarząd Powiatu nie otrzymał oficjalnych informacji w tej 

sprawie. 

 

Starosta Myśliborski – Andrzej Potyra 

Przekazał, że Prezes skontaktowała się w tej sprawie podając informacje na temat 

zatrudnienia dyrektora ds. lecznictwa. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zwróciła uwagę, na ustalenia dotyczące co dwutygodniowych spotkań z Prezesem Spółki. 

Poprosiła, aby były one realizowane. Przekazała, że Zarząd Powiatu powinien otrzymać 

informacje na temat bieżącej sytuacji w szpitalu oraz leczeniem pacjentów zarażonych 

COVID-19. 

 

Więcej spraw różnych nie zgłoszono. 

 

Ad. 15 

Zakończenie posiedzenia. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 13:30 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: 

……………………………. 


