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                  Protokół Nr 178/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu 

odbytego w sposób zdalny w dniu 29 marca 2021 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 im. Św. 

Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. 

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

Myśliborskiego 

6. Agnieszka Wasiewicz – Zastępca Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Myśliborskiego 

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

w Myśliborzu 

 

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

z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

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

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1842 ze zm.) 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia. Zaproponował wprowadzenie zmian do 

porządku obrad: 

 Rozpatrzenie w pkt. 6 sprawy dotyczącej zaakceptowania projektów uchwały Rady 

Powiatu w Myśliborzu: 

- zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Myśliborskiego na lata 2021 – 2033; 

-  w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok; 
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oraz podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę  

w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu. 

 Rozpatrzenie w pkt. 16a)  sprawy dotyczącej podjęcia uchwały Zarządu Powiatu  

w Myśliborzu w sprawie powołania Zespołu di opracowania końcowego raportu 

ewaluacyjnego o stanie realizacji Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 

2015-2020. 

 Rozpatrzenie w pkt. 16b) sprawy dotyczącej wyrażenia zgody na złożenie dwóch 

wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Dróg mające na 

celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla 

pieszych oraz wybór przejść, na które zostaną złożone wnioski. 

 

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. Przyjęcie i podpisanie sprawozdania finansowego za 2020 rok – Bilansu z wykonania 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu 

Myśliborskiego. 

6. Zaakceptowanie projektów uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu: 

- zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego 

na lata 2021 – 2033; 

-w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok; 

oraz podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie 

przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu. 

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

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu uchylającą uchwałę w sprawie 

ustalenia kryteriów i zasad rozpatrywania wniosków dofinansowywanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

9. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym 

dzierżawcą w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy.  

10.  Wyrażenie zgody na podpisanie umowy o prowadzenie pracowniczych planów 

kapitałowych z Bankiem PKO BP S.S. jako instytucją finansową, o której mowa w ustawie  

z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych.  

11. Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy nr IZM/7/2021 z dnia 

07.01.2021r. zawartej pomiędzy Powiatem Myśliborskim a firmą P.W. KRONEX Krzysztof 

Krupski, 74-302 Nowogródek Pomorski będącym Wykonawcą na zadaniu pn.: „Adaptacja 

budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych – 

lewe skrzydło przyziemia” oraz wyrażenie zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy nr 

IZM/10/2021 z dnia 12.01.2021r. zawartej pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Hanną Kaup, 

74-300 Myślibórz pełniącym funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego branży 



3 
 

ogólnobudowlanej nad realizacją zadania pn. „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę 

Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych – lewe skrzydło przyziemia”.   

12. Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy nr IZM/53/2021 z dnia 

09.02.2021r. zawartej pomiędzy Powiatem Myśliborskim a firmą Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe MARKATEL Marek Jackowiak, ul. Os. Słowiańskie 56/4, 74-300 

Myślibórz dotyczącej wykonania instalacji elektrycznych w tym niskoprądowych instalacja 

ppoż., instalacja alarmowa, instalacja telefoniczna, instalacja elektryczna do komputerów oraz 

instalacja LAN w pomieszczeniach znajdujących się na parterze budynku Starostwa 

Powiatowego w Myśliborzu.  

13. Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy nr IZM/132/2020 z dnia 

22.10.2020r. zawartą pomiędzy Powiatem Myśliborskim a ENERGA-OBRÓT Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Gdańsku dotyczącą zadania pn. „Gorzowska Grupa Kapitałowa. 

Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r., do 31.12.2021r., Część 1 

zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów.” 

14. Podjęcie decyzji w sprawie projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z na 

odcinku Sumiak-Karsko” w zakresie: 

1) Wyrażenia zgody na wykonanie obustronnego utwardzenia pobocza kruszywem 

łamanym, wykonanie dodatkowych zjazdów oraz poszerzenie istniejących  

i sfinansowanie ich ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  

( Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) 

2) Zajęcie stanowiska w sprawie wykonania oświetlenia ulicznego (wraz  

z opracowaniem dokumentacji projektowej). 

15. Wyrażenie zgody na złożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Zachodniopomorskiego wniosku o udzielenie dotacji na odtworzenie-wymianę stolarki 

okiennej w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach oraz określenie 

wysokości dotacji o jaką będzie ubiegał się Powiat Myśliborski w ramach składanego 

wniosku. 

16. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Dębnie, w sprawie wyrażenia 

zgody na nauczanie indywidualne dla uczennicy klasy 3. LO od 29.03.2021 do 30.04.2021 

roku.  

16a) Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania Zespołu do 

opracowania końcowego raportu ewaluacyjnego o stanie realizacji Programu Rozwoju 

Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2020. 

16b) Wyrażenie zgody na złożenie dwóch wniosków o dofinansowanie zadań w ramach 

Rządowego Funduszu Dróg mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych  

w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych oraz wybór przejść, na które zostaną złożone 

wnioski. 

PRZERWA – kontynuacja posiedzenia po odbytej sesji Rady Powiatu 

17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany planu 

finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok. 

18. Sprawy różne. 

19. Zakończenie posiedzenia. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

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

Przedstawił informację na temat sytuacji w spółce. Podał informacje na temat łóżek 

covidowych w szpitalu. Przekazał, że wszystkie siedem łóżek jest zajętych. Poinformował  

o planach dotyczących zwiększenia ilości wykonywanych szczepień. Przedstawił informacje 

na temat realizowanych działań związanych z utworzeniem dodatkowych zespołów 

szczepiennych. 

 

Iwona Andrzejczyk–Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki 

Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. 

Przedstawiła informacje na temat wideokonferencji z Wojewodą Zachodniopomorskim. 

Poproszono szpitale o udostępnienie nowych łóżek covidowych bądź personelu. Szpital  

w Dębnie podjął decyzję o zwiększeniu ilości łóżek. Obecnie jest ich 21 oraz 4 buforowe. 

Przekazała, że cały czas ok. 8 łóżek jest wolnych. Jeżeli chodzi o szczepienia, to szpital nie 

będzie rozszerzał ich zakresu i będą wykonywane szczepienia jednym zespołem z uwagi na 

brak możliwości kadrowych. 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Zapytał o kwestię zmniejszonego obłożenia łóżek covidowych?  

 

Iwona Andrzejczyk–Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki 

Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. 

Zwróciła uwagę, że mniejsze obłożenie związane jest z tym, iż Szpital w Kostrzynie posiada 

30 łóżek covidowych i pacjenci z Województwa Lubuskiego są tam przewożeni.  

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Zwrócił uwagę, że Szpital Barlinek posiada wszystkie zajęte łóżka covidowe, czy zdarzyła się 

sytuacja, że odmówiono przyjęcia pacjenta z COVID-19? 

 

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

Odpowiedział, że niestety tak z uwagi na nieaktualne dane u dyspozytora. Złożył wyjaśnienia 

w kwestii składania raportów ze stanu ilości łóżek covidowych w szpitalu. 

Przekazał, że nie wnioskuje o zwiększenie liczby łóżek z uwagi na brak kadry lekarskiej  

i pielęgniarskiej, ponadto szpital nie posiada tak dużej sieci tlenowej, aby móc zwiększyć 

przyjęcia pacjentów chorych na COVID-19. Szpital jest w trakcie realizacji inwestycji 

związanej z montażem centralnej tlenowni. 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Zapytał, na jakim etapie jest ta inwestycja? 

 

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

Odpowiedział, że podpisywane są umowy, inwestycja w najbliższym czasie zostanie 

rozpoczęta. Podał szczegóły dotyczące zadania. 

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Zwróciła uwagę, na uzyskane odpowiedzi na zapytania dotyczące ilości łóżek covidowych  

w Szpitalu w Barlinku i w Dębnie, informacji na temat tego na czyj wniosek Wojewoda 

podejmuje decyduję o ilości łóżek "covidowych" w danym szpitalu oraz informacji na temat 

tego jaka kwotę przekazuje NFZ szpitalowi z racji utrzymania 1 łóżka "covidowego" 

miesięcznie. 

(Odpowiedzi  stanowią załączniki Nr 2  i Nr 3 do protokołu). 
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Zwróciła uwag, że wskazano w nich, iż Szpital otrzymuje od 330,00 zł do 630,00 zł za 

leczenie pacjentów z COVID-19 wraz z opłatą ryczałtową za gotowość do udzielenia 

świadczeń objętych dotychczas finansowaniem. 

Poprosiła o udzielenie informacji na następujące zapytania: 

1)  Jaka jest kwota opłaty ryczałtowej za gotowość do udzielenia świadczeń objętych 

dotychczas finansowaniem ( dotyczy to utrzymania łóżek covidowych w Szpitalu). 

2) O jaką kwotę zmniejszono ryczałt za utworzenie 7 łóżek covidowych w Szpitalu? 

Zapytała jakiej kadry brakuje w szpitalu, aby móc zwiększyć ilość łóżek covidowych? 

 

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

Odpowiedział, że lekarzy i pielęgniarek. 

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Zapytała o konkretną ilość brakującej kadry? 

 

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

Odpowiedział, że zależy to od tego o jaką ilość byłyby zwiększone łóżka. Szpital w tej chwili 

posiada pracujących na pełnym etacie dwóch lekarzy, zatem potrzeba by było co najmniej 

dwóch lekarzy i kilka pielęgniarek. Poza tym zwiększenie ilości łóżek związane jest ze 

zwiększeniem ilości tlenu. Szpital nie posiada takich możliwości. Zwrócił uwagę na obłożenie 

na oddziale internistycznym. Poinformował, że szpital posiadał ryczałt w wysokości 209 tys.  

zł za 30 łóżek, natomiast w tej chwili wynosi ona 186 tys. zł. Przedstawił informację na temat 

rekompensaty za łóżka covidowe. 

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Zapytała, czy Wojewoda wskazuje ilość łóżek covidowych w danym szpitalu? 

 

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

Odpowiedział, że to Prezes Szpitala wskazuje jaką ilość łóżek może utworzyć szpital. 

Ostatecznie Wojewoda podejmuje decyzję w tej sprawie  W tym przypadku Wojewoda prosił 

o uruchomienie min. 10 łóżek jednak szpital wskazał możliwość uruchomienia 7 łóżek. 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Odniósł się do kwestii tworzenia łóżek covidowych w szpitalach. Zwrócił uwagę, na potrzeby 

leczenia pacjentów, którzy nie są zarażeni COVID -19. 

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 4 

Przyjęcie i podpisanie sprawozdania finansowego za 2020 rok – Bilansu z wykonania 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu). 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Przedstawiła i omówiła przedmiotowe sprawozdanie finansowego za 2020 rok – Bilansu  

z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 
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Zarząd Powiatu przyjął i wyraził zgodę na podpisanie sprawozdania finansowego za 2020 

rok – Bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

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

 

Ad. 5 

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu 

Myśliborskiego. 

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 5 do protokołu). 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Przedstawiła i omówiła przedmiotowe sprawozdanie. Przedstawiła informacje na temat 

wykonania budżetu. Przedstawiła informacje na temat dochodów i wydatków. Odniosła się do 

sytuacji covidowej w Powicie Myśliborskim. Zwróciła uwagę na realizację inwestycji. 

Wymieniła poszczególne zadania i ich koszty wykonania  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 178/577/2021 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie 

przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok oraz informacji o stanie 

mienia Powiatu Myśliborskiego. 

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

 

Ad. 6 

Zaakceptowanie projektów uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu: 

- zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Myśliborskiego na lata 2021 – 2033; 

-w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok; 

oraz podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie 

przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu. 

(Projekty uchwały stanowią załączniki Nr 6, Nr 7 i Nr 8 do protokołu). 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Przedstawiła i omówiła przedmiotowe projekty uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu. Podała 

informacje na temat zmian w uchwałach.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowe projekty uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 

oraz podjął uchwałę Nr 178/578/2021 z dnia 29 marca 2021 roku zmieniającą uchwałę  

w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu. 

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

 

Ad. 7 

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia upoważnienia.  

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 9 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy udzielenia upoważnienia Pani Magdalenie Zynda-

Lis  - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu do składania  
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w imieniu Powiatu Myśliborskiego oświadczeń woli, podpisywania umów oraz 

podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu „Regionalne Pogotowie 

Kryzysowe” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie 

społeczne, Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie 

ogólnym. 

 

Magdalena Zynda–Lis – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Myśliborzu 

Przedstawiła informacje na temat realizacji projektu. Podała informacje na temat 

planowanych do realizacji działaniach związanych z ogłoszeniem przetargów oraz realizacją 

szkoleń. 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Zapytał o organizację spotkań pomiędzy poszczególnymi realizatorami projektu? 

 

Magdalena Zynda–Lis – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Myśliborzu 

Przedstawiła informacje na temat organizowanych spotkań. Zwróciła uwagę na 

zapotrzebowanie poradnictwem realizowanym przez „Regionalne Pogotowie Kryzysowe”. 

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 178/579/2021 z dnia 29 marca 2021 roku  w sprawie 

udzielenia upoważnienia. 

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

 

Ad. 8 

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu uchylającą uchwałę w sprawie 

ustalenia kryteriów i zasad rozpatrywania wniosków dofinansowywanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 10 do protokołu). 

 

Magdalena Zynda–Lis – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Myśliborzu 

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Wyjaśniła, że w związku z tym, iż nowe zasady 

i kryteria rozpatrywania wniosków o dofinansowanie z PFRON zostaną opracowane  

w ramach Zarządzenia Dyrektora jednostki zachodzi konieczność uchylenia uchwały Nr 

27/97/2019 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 2 kwietnia 2019 roku w przedmiotowej 

sprawie. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Poprosiła, aby nowo ustalone kryteria i zasady rozpatrywania wniosków dofinansowywanych 

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały 

przedstawione do akceptacji dla Zarządu Powiatu.  

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 178/580/2021 z dnia 29 marca 2021 roku uchylającą 

uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i zasad rozpatrywania wniosków 
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dofinansowywanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

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

 

Ad. 9 

Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 

w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy.  

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 11 do protokołu). 

 

Agnieszka Wasiewicz – Zastępca Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Myśliborskiego 

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Wyjaśniła, że umowa zostanie 

zawarta na czas określony do dnia 31.12.2023r. z firmą Nienażarty – Magdalena 

Drogomirecka na dzierżawę lokalu użytkowego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii  

w Smolnicy. Dzierżawca złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przygotowywanie posiłków dla 

wychowanków MOS w Smolnicy.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego  

z dotychczasowym dzierżawcą w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy na czas 

określony do dnia 31.12.2023r. 

Tym samym podjęto uchwałę Nr 178/581/2021 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego. 

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

 

Ad. 10 

Wyrażenie zgody na podpisanie umowy o prowadzenie pracowniczych planów 

kapitałowych z Bankiem PKO BP S.S. jako instytucją finansową, o której mowa  

w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych.  

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 12 do protokołu). 

 

Ewelina Mazurak-Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Myśliborskiego 

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Wyjaśniła, że umowa zostanie 

zawarta na czas określony na okres 4 lat. Przedstawiła informacje dotyczące przedmiotowej 

umowy. 

 

Pytań i uwag nie głoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.  

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

 

Ad. 11 

Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy nr IZM/7/2021 z dnia 07.01.2021r. 

zawartej pomiędzy Powiatem Myśliborskim a firmą P.W. KRONEX Krzysztof Krupski, 

74-302 Nowogródek Pomorski będącym Wykonawcą na zadaniu pn.: „Adaptacja 

budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

organizacyjnych – lewe skrzydło przyziemia” oraz wyrażenie zgody na zawarcie aneksu 
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nr 1 do umowy nr IZM/10/2021 z dnia 12.01.2021r. zawartej pomiędzy Powiatem 

Myśliborskim a Hanną Kaup, 74-300 Myślibórz pełniącym funkcję inspektora nadzoru 

inwestorskiego branży ogólnobudowlanej nad realizacją zadania pn. „Adaptacja 

budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

organizacyjnych – lewe skrzydło przyziemia”.   

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 13 do protokołu). 

 

Agnieszka Wasiewicz – Zastępca Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Myśliborskiego 

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

wykonywanych robót dodatkowym pomieszczeń budynku przy ul. Północnej 15 - lewe 

skrzydło przyziemia na potrzeby Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami. Wykonawca zawnioskował także o wydłużenie terminu realizacji zadania 

o 14 dni tj. do dnia 14.04.2021r. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowych aneksów do umów.  

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

 

Ad. 12 

Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy nr IZM/53/2021 z dnia 

09.02.2021r. zawartej pomiędzy Powiatem Myśliborskim a firmą Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe MARKATEL Marek Jackowiak, ul. Os. Słowiańskie 56/4, 74-300 

Myślibórz dotyczącej wykonania instalacji elektrycznych w tym niskoprądowych 

instalacja ppoż., instalacja alarmowa, instalacja telefoniczna, instalacja elektryczna do 

komputerów oraz instalacja LAN w pomieszczeniach znajdujących się na parterze 

budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.  

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 14 do protokołu). 

 

Agnieszka Wasiewicz – Zastępca Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Myśliborskiego 

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

wykonywanych robót dodatkowym pomieszczeń budynku przy ul. Północnej 15 - lewe 

skrzydło przyziemia na potrzeby Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

nieruchomościami. Przekazała, że  firma MARKATEL Marek Jackowiak zwrócił się z prośbą  

o przedłużenie umowy do dnia 19.04.2021r. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyrażenie zgody na zawarcie przedmiotowego aneksu do umowy. 

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

 

Ad. 13 

Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy nr IZM/132/2020 z dnia 

22.10.2020r. zawartą pomiędzy Powiatem Myśliborskim a ENERGA-OBRÓT Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Gdańsku dotyczącą zadania pn. „Gorzowska Grupa Kapitałowa. 

Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r., do 31.12.2021r., Część 1 

zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów.” 

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 15 do protokołu). 
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Agnieszka Wasiewicz – Zastępca Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Myśliborskiego 

Wyjaśniła, że podczas realizacji umowy, zamawiający (Powiat Myśliborski) zwrócił uwagę 

na błędnie wpisaną nazwę obiektu do którego dostarczana jest energia elektryczna (Zespół 

Szkół i Placówek Smolnica/Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy). Zgodnie  

z zapisami umowy tj. §20 ust. 5  Strony ustalają, że zmiany nazwy punktu poboru energii 

elektrycznej wymienionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy dokonywane będzie  

w formie aneksu bez konieczności renegocjowania warunków Umowy. Z uwagi na 

znalezione błędy w załączniku nr 1 do umowy sprzedaży energii elektrycznej – wykaz 

punktów poboru – lokale i obiekty, zachodzi konieczności zawarcia aneksu nr 1do umowy, 

który skoryguje błędnie wpisane nazwy obiektów i pozwoli prawidłowo wystawiać faktury  

a tym samym prawidłowo realizować umowę. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowego aneksu do umowy. 

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

 

Ad. 14 

Podjęcie decyzji w sprawie projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z na 

odcinku Sumiak-Karsko” w zakresie: 

- Wyrażenia zgody na wykonanie obustronnego utwardzenia pobocza kruszywem 

łamanym, wykonanie dodatkowych zjazdów oraz poszerzenie istniejących  

i sfinansowanie ich ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  

( Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) 

- Zajęcie stanowiska w sprawie wykonania oświetlenia ulicznego (wraz  

z opracowaniem dokumentacji projektowej). 

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 16 do protokołu). 

 

Agnieszka Wasiewicz – Zastępca Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Myśliborskiego 

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Wyjaśniła, że Powiat Myśliborski 

otrzymał informację na temat akceptacji przez Wojewodę Zachodniopomorskiego robót 

polegających na : 

- wykonaniu obustronnego utwardzenia pobocza kruszywem łamanym, 

- wykonaniu dodatkowych zjazdów oraz poszerzeniu istniejących, 

- wykonaniu oświetlenia ulicznego ( z opracowaniem dokumentacji projektowej) 

oraz wyrażeniem zgody na ujęcie ich w kosztach kwalifikowanych zadania. 

Zwróciła uwagę, że wymienione zadania mogą zostać wykonane, jednak Powiat nie otrzyma 

na nie dodatkowych środków finansowych.  

Przedstawiła informację na temat wartości wydatków dotyczących przedmiotowej inwestycji.  

Zwróciła uwagę, na wartość oszczędności poprzetargowych. Zaproponowała, aby wykonać 

roboty polegające na wykonaniu pobocza i zjazdów w ramach zadani i sfinansowanie ich ze 

środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Natomiast na wykonanie oświetlenia 

proponuje się utworzenie odrębnego zadania. Może ono wpłynąć negatywnie na projekt 

budowlany. Przedstawiła argumentacje w przedmiotowej sprawie. 
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Wicestarosta – Alicja Prill 

Zgodziła się z propozycją rozdzielenia przedmiotowych zadań. Odniosła się do kwestii 

finansowania przedmiotowych robót. 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Zwróciła uwagę na decyzję Wojewody dotyczącą finansowania realizacji zadania. Zapytała, 

kiedy rozpoczęte zostaną roboty dodatkowe? 

 

Agnieszka Wasiewicz – Zastępca Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Myśliborskiego 

Odpowiedziała, że roboty dodatkowe rozpoczną się po wyrażeniu zgody przez Zarząd 

Powiatu, w trakcie realizacji zadania głównego. Nie determinuje to wydłużenia terminu 

realizacji inwestycji. Odniosła się do kwestii zabezpieczenia środków finansowych na 

realizację zadania. 

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykonanie obustronnego utwardzenia pobocza drogi 

powiatowej Nr 2113Z na odcinku Sumiak-Karsko kruszywem łamanym, wykonanie 

dodatkowych zjazdów oraz poszerzenie istniejących i sfinansowanie ich ze środków 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) oraz 

podjął decyzję o wprowadzeniu do budżetu Powiatu Myśliborskiego nowego zadania pn. 

"Wykonanie oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej Nr 2113Z" finansowanego  

w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

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

 

Ad. 15 

Wyrażenie zgody na złożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Zachodniopomorskiego wniosku o udzielenie dotacji na odtworzenie-wymianę stolarki 

okiennej w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach oraz 

określenie wysokości dotacji o jaką będzie ubiegał się Powiat Myśliborski w ramach 

składanego wniosku. 

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 17 do protokołu). 

 

Agnieszka Wasiewicz – Zastępca Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Myśliborskiego 

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

kwota dotacji na jedno zadanie nie może przekroczyć 70 000,00 zł. Przy ocenie wniosków 

brane są po uwagę czynniki, min dot. zaangażowania finansowego podmiotu występującego  

o dotację. 

Zwróciła uwagę, że dokumentacja na przedmiotowe zadanie została sporządzona w 2008 

roku, jednak zachowano ciągłość pozwolenia na budowę. Całkowita wartość projektu to 

kwota 139 950,46 zł brutto. Zaproponowała ustalenie wkładu własnego na zadanie  

w wysokości 50/50. 

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Zapytał, czy okna zostaną wymienione w całym budynku? 
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Agnieszka Wasiewicz – Zastępca Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Myśliborskiego 

Odpowiedziała, że wniosek dotyczy wymiany 14 sztuk okien drewnianych skrzynkowych 

oraz wymiany parapetów wewnętrznych i zewnętrznych znajdujących się na przedniej 

elewacji budynku. 

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Zaproponowała, aby przychylić się do propozycji i ustalić wysokość wkładu własnego na 

poziomie 50%. 

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Zachodniopomorskiego wniosku o udzielenie dotacji na odtworzenie-wymianę stolarki 

okiennej w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach wskazując 50% 

poziom wkładu własnego w stosunku do kosztów wskazanych w kosztorysie inwestorskim. 

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

 

Ad. 16 

Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Dębnie, w sprawie wyrażenia 

zgody na nauczanie indywidualne dla uczennicy klasy 3. LO od 29.03.2021 do 30.04.2021 

roku.  

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 18 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy 

klasy 3. LO Zespołu Szkół nr 1 w Dębnie w wymiarze 12 godzin tygodniowo. 

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

 

Ad. 16a) 

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania Zespołu do 

opracowania końcowego raportu ewaluacyjnego o stanie realizacji Programu Rozwoju 

Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2020. 

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 19 do protokołu). 

 

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry 

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały.  Wyjaśnił, że z dniem 31 grudnia 2020 roku 

Powiat Myśliborski zakończył realizację Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 

2015–2020, przyjętego uchwałą nr XIV/78/2015 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia  

29 grudnia  2015 roku. Zgodnie z zapisami tego Programu – rozdział 5. System monitoringu  

i ewaluacji PRPM na lata 2015–2020 – najpóźniej w rok po zakończeniu realizacji programu, 

należy sporządzić końcowy raport ewaluacyjny. 

Proponuje się powołanie zespołu do opracowania końcowego raportu ewaluacyjnego o stanie 

realizacji Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2020 w składzie: 

 

1. Jarosław Ostry – Sekretarz Powiatu 
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2. Ewa Difort-Olejniczak – Naczelnik Wydziału EDR 

3. Janina Sidor –Główny Specjalista w Wydziale EDR 

4. Ewelina Mazurak-Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Myśliborzu 

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

Myśliborzu 

6. Beata Stachurska-Wołk – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 178/582/2021 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie 

powołania Zespołu do opracowania końcowego raportu ewaluacyjnego o stanie realizacji 

Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2020. 

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

 

Ad. 16b) 

Wyrażenie zgody na złożenie dwóch wniosków o dofinansowanie zadań w ramach 

Rządowego Funduszu Dróg mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych  

w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych oraz wybór przejść, na które zostaną 

złożone wnioski. 

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 20 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Przedstawił listę przejść dla 

pieszych, na które mogą zostać złożone wnioski w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg. Poinformował, że zgodnie z propozycją Wydział Dróg rekomenduje złożenie 

wniosków na przejścia dla pieszych w miejscowościach Rychnów i Różańsko. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie dwóch wniosków o dofinansowanie zadań  

w ramach Rządowego Funduszu Dróg mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu 

pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych  dokonując wyboru przejść  

w miejscowościach Różańsko i Rychnów. 

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

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

O godz. 11:30 ogłosił przerwę w obradach Zarządu. Poinformował, że posiedzenie będzie 

kontynuowane po zakończeniu obrad XXXII Sesji Rady Powiatu w Myśliborzu. 

 

Obrady wznowiono o godz. 14:40 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Zaproponował wprowadzenie dodatkowych spraw do porządku obrad: 

 

 Rozpatrzenie w pkt. 18 sprawy dotyczącej podpisania umowy z Wytwórnią 

Materiałów Bitumicznych „EMULEX” ze Stargardu na „Sukcesywne dostawy emulsji 

asfaltowej kationowej C65B3RC”. 

 Rozpatrzenie w pkt. 19 sprawy dotyczącej podpisania umowy z firmą Roboty Ziemne 

Instalacje Sanitarno-Kanalizacyjne z Pyrzyc na „Remont cząstkowy nawierzchni 

bitumicznych metodą mechanicznego wbudowania emulsji i grysów”. 
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 Rozpatrzenie w pkt. 20 sprawy dotyczącej wyrażenia zgody na złożenie wniosku  

o dofinansowanie w ramach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w granicach 

administracyjnych Gminy Myślibórz. 

 Rozpatrzenie w pkt. 21 sprawy dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy lokalu użytkowego z dotychczasowym dzierżawcą w Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym w Renicach. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

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

nikt nie wstrzymał się od głosu 

 

Ad. 17 

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany planu finansowego 

i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok. 

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 21 do protokołu). 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała, że jest to uchwała 

wykonawcza po odbytej sesji Rady Powiatu w Myśliborzu. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 178/583/2021 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie 

zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 

rok. 

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

 

Ad. 18 

Podpisanie umowy z Wytwórnią Materiałów Bitumicznych „EMULEX” ze Stargardu 

na „Sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej C65B3RC”. 

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 22 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformował, że  

w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym najkorzystniejszą ofertę na kwotę 110,085,00 zł 

złożyła Wytwórnia Materiałów Bitumicznych „EMULEX” ze Stargardu. 

 

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. 19 

Podpisanie umowy z firmą Roboty Ziemne Instalacje Sanitarno-Kanalizacyjne z Pyrzyc 

na „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych metodą mechanicznego wbudowania 

emulsji i grysów”. 

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 23 do protokołu). 
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Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformował, że  

w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym najkorzystniejszą ofertę na kwotę 105.165,00 zł 

brutto złożyła firma Ziemne Instalacje Sanitarno-Kanalizacyjne z Pyrzyc. 

 

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. 20 

Wyrażenie zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków, położonych w granicach administracyjnych Gminy Myślibórz. 

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 24 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Wyjaśnił. że Gmina Myślibórz 

ogłasza konkurs na dofinansowanie robót konserwatorskich, budowlanych na zabytkach 

znajdujących się na terenie Gminy. Powiat Myśliborski planuje złożyć wniosek o przyznanie 

dotacji na wymianę stolarki okiennej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym  

w Renicach w ilości 10 sztuk. Łączna wartość składanego wniosku o dotacje stanowi kwotę 

71 117,04 zł brutto. Wnioskowana kwota dotacji to 50% kosztów całkowitych tj. 35 558,52 zł 

brutto. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie przedmiotowego wniosku. 

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

 

Ad. 21 

Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego  

z dotychczasowym dzierżawcą w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach. 

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 25 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

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

działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U„JAR-MAR” Centrum Kształcenia Wiedza dla 

Wszystkich w Myśliborzu, zwrócił się z prośbą o przedłużenie umowy dzierżawy lokalu 

użytkowego  przeznaczonego do przyrządzania i wydawania posiłków w Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym w Renicach na czas określony do dnia 31.12.2021r. Zwrócił 

uwagę, że dzierżawca złożył najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego na wydawanie posiłków dla wychowanków ośrodka 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego  

z dotychczasowym dzierżawcą w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach 

podejmując uchwałę Nr 178/584/2021 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego. 

Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
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Ad. 22 

Sprawy różne: 

 

1. Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił sprawozdanie Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 

z dnia 26.03.2021r. dotyczącym etapu realizacji decyzji Zachodniopomorskiego Kuratora 

Oświaty od dnia 22.03.2021 do 26.03.2021r. 

(Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 26 do protokołu). 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Odniosła się do treści przedstawionego sprawozdania i realizowanych działań przez dyrektora 

jednostki. Zwróciła uwagę, że wymaga ono uzupełnienia.  

 

2. Członek Zarządu – Mariusz Kuziel 

Zapytał o wykonany audyt jednostek oświatowych, czy są podejmowane działania  

w przedmiotowej sprawie? 

 

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry  

Poinformował, że audyt został zakończony. 

 

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel 

Poprosił o przekazanie dokumentów w przedmiotowej sprawie.  

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Odpowiedziała, że dokumentacja w przedmiotowej sprawie została przekazana dla Członków 

Zarządu. Poinformowała, że wyniki audytu zostały przesłane do poszczególnych jednostek 

oświatowych. Odniosła się do treści przygotowanego opracowania. 

 

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel 

Zwrócił uwagę, że temat ten należałoby omówić na posiedzeniach Stałych Komisji Rady 

Powiatu wraz z dokumentacją, która została przekazana do Zarządu Powiatu zawierającą dane  

z placówek oświatowych. 

Zauważył, że należy pochylić się nad tematem funkcjonowania oświaty w Powiecie 

Myśliborskim. 

 

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry 

Odniósł się do kwestii przekazania przedmiotowych dokumentów. 

 

3. Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Poruszyła temat dotyczący funkcjonowania szpitali. Zwróciła uwagę, na kwestię 

dodatkowych łóżek covidowych w spółkach. Przekazała, że w Szpitalu w Dębnie ryczałt  

z tego tyt. nie został zmniejszony, a szpital otrzyma dodatkowe środki finansowe. odniosła się 

do przekazanych informacji ze szpitali w tej sprawie. 

 

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel 

Zwrócił uwagę, że brak większej ilości łóżek covidowych w Szpitalu w Barlinku wynika  

z braku personelu lekarskiego i pielęgniarskiego. Poruszył temat związany z zatrudnieniem  

i wynagrodzeniami lekarzy zatrudnionych w spółce. 
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4. Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił pismo Burmistrza Barlinka z dnia 23.03.2021. znak RGN.III.7003.5.4.2021  

w sprawie udzielenia informacji na temat objętych przez Powiat Myśliborski w latach 2015-

20250 wartości udziałów w kapitale zakładowym i zapasowym oraz udzielonych pożyczkach 

na rzecz Spółek Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. oraz Szpital 

Barlinek Sp. z o.o. 

(Pismo stanowi załącznik Nr 27 do protokołu). 

Zwrócił uwagę, na wcześniejszą korespondencję kierowaną do Burmistrza Barlinka. Zwrócił 

uwagę na brak decyzji ze strony Gminy Barlinek odnośnie zajęcia stanowiska w kwestii 

wyboru jednego z modeli zaproponowanych przez Spółkę FORMEDIS. 

Zwrócił  uwagę na wniosek dotyczący zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia Wspólników 

Spółki. Poruszył sprawę terminu zwołania przedmiotowego zgromadzenia, które zostało 

ustalone na dzień 12.04.2021r. 

 

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel 

Zapytał o decyzję Gminy Dębno w kwestii przejęcia większościowego pakietu udziałów? 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zwróciła uwagę, że temat ten nie był w ostatnim czasie poruszany. 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przekazał, że sytuacja w szpitalu się polepszyła. Jednak temat ten wiąże się z decyzjami jakie 

zostaną podjęte przez Gminę Barlinek. 

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Odniosła się do kwestii działań związanych z przekazaniem udziałów. Zwróciła uwagę, że 

udziały powinny być przekazane w całości dla Gminy Barlinek. Brak decyzyjności blokuje 

dalsze działania samorządów. 

 

Więcej spraw różnych nie zgłoszono. 

 

Ad. 23 

Zakończenie posiedzenia. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 15:10 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: 

……………………………. 


