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     Protokół Nr 181/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu 

odbytego w sposób zdalny w dniu 15 kwietnia 2021 roku 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 

ul. Północnej 15 
 

O godzinie 12:05 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 

8. Magdalena Jodko – Naczelnik Wydziału Dróg 

 

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. 11a) sprawy dotyczącej zapoznania się i skierowania pod obrady 

sesji Rady Powiatu w Myśliborzu „Oceny zasobów pomocy społecznej”. 
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 Rozpatrzenie w pkt. 17a) sprawy dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie aneksu Nr 

2 do umowy Nr IZM/53/2021 z dnia 09.02.2021r. zawartej z firmą MARKTEL Marek 

Jackowiak z Myśliborza, przedmiotem, którego jest wydłużenie terminu wykonania 

robót. 

 Ponadto ujęcie w pkt. 7 porządku obrad dodatkowego wniosku o zmianę w planie 

finansowym na 2021 rok. 

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. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033. 

5. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany 

budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok. 

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektów 

uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu. 

7. Rozpatrzenie wniosków o dokonanie zmian w planach finansowych jednostek 

organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok.  

8. Zapoznanie się i skierowanie pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu  

Sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2020”. 

9. Zapoznanie się i skierowanie pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu 

„Sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu 

Myśliborskiego na lata 2017-2020 za lata 2019-2020”. 

10. Zapoznanie się i skierowanie pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu 

„Sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie 

Myśliborskim za rok 2020”. 

11. Zapoznanie się i skierowanie pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu 

„Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu  

w tym z realizacji programów za rok 2020”. 

11a) Zapoznanie się i skierowanie pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu „Oceny 

zasobów pomocy społecznej”. 

12. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy dotyczącej zadania pn. „Zakup i dostawa 

chemii gospodarczej i profesjonalnej oraz artykułów higieniczno-sanitarnych do jednostek 

organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2021”. 

13. Wyrażenie zgody na podpisanie Aneksu Nr 1 do umowy dzierżawy Nr IZM/81/2021r. 

zawartej z Panią Magdaleną Drogomirecką prowadzącą działalność gospodarczą pn. Usługi 

Gastronomiczne Nienażarty Magdalena Drogomirecka a Młodzieżowym Ośrodkiem 

Socjoterapii w Smolnicy. 

14. Wyrażenie zgody na udzielenie pełnomocnictwa dla przedstawiciela firmy BOMA 

Usługi Ogólnobudowlane Mariusz Borysewicz będący wykonawcą zadania pn. „Opracowanie 
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dokumentacji projektowej polegającej na wykonaniu klatki schodowej ażurowej typu 

lekkiego przy budynku Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie.” 

15. Wyrażenie zgody na przystąpienie Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu do 

uczestnictwa w projekcie „KOOPERACJA – EFEKTYWNA I SKUTECZNA” 

realizowanego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

16. Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu z Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Warszawie o świadczenie usługi Miejski Ethernet po światłowodzie dla budynku Starostwa 

Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15. 

17. Podpisanie umowy z prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą MAL-DROG 

z Drawna na „Oznakowanie poziome na drogach powiatowych w 2021 roku”. 

17a) Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu Nr 2 do umowy Nr IZM/53/2021 z dnia 

09.02.2021r. zawartej z firmą MARKTEL Marek Jackowiak z Myśliborza, przedmiotem, 

którego jest wydłużenie terminu wykonania robót. 

18. Zapoznanie się ze sprawozdaniami Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Renicach z dnia 02.04.2021r.  oraz dnia 08.04.2021r. dotyczącymi etapu 

realizacji decyzji Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty od dnia 29.03.2021 do 

09.04.2021r. 

19. Sprawy różne. 

20. 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. 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Poprosił o przedstawienie bieżącej sytuacji spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. 

 

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

Przedstawił informację o sytuacji w spółce. Podał informacje na temat obłożenia na 

oddziałach. Podał dane dotyczące wykonania kontraktu na poszczególnych oddziałach. 

Poruszył temat dotyczący funkcjonowania punktu poboru wymazów na COVID-19. 

Przekazał, że będzie wnioskował do Wojewody Zachodniopomorskiego o przedłużenie jego 

funkcjonowania. Zwiększona ilość pobrań związana jest z wymogiem posiadania testów przez 

osoby pracujące na terenie Niemiec. Podał dane dotyczące wykonywanych szczepień,  

w miesiącu marcu wykonano ich 797.  

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Zapytał, jak wysoki stan obłożenia przełoży się na funkcjonowanie szpitala? 

 

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

Odpowiedział, że uzależnione jest to od kosztów jakie zostaną poniesione oraz płatności  

z NFZ. 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Poprosił o przedstawienie bieżącej sytuacji Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy  

z Kalkuty Sp. z o.o. 
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Iwona Andrzejczyk–Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki 

Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. 

Przekazała, że jeżeli chodzi o sytuację spółki to nie wydarzyły się nowe zdarzenia, wszystko 

jest pod kontrolą. 

 

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel 

Poruszył sprawę ukazanego w mediach społecznościowych wywiadu w radiu Szczecin 

dotyczący spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.  

 

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

Poinformował o udzieleniu przedmiotowego wywiadu. Odniósł się do treści jakie przekazał. 

dotyczyły uspokojenia mieszkańców, iż nie ma z naszej strony działań w zakresie likwidacji. 

 

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel 

Odtworzył treść przedmiotowego wywiadu umieszczonego na stronie internetowej serwisu 

społecznościowego. 

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Przekazała, że jest zaskoczona taką narracją. Wskazuje ona na to, iż Powiat Myśliborski chce 

zlikwidować szpital. Wskazano również, że obrońcą w tej sprawie jest Gmina Barlinek  

i Zarząd Szpitala. Przekazała, że jako radna z Gminy Dębno oraz Członek Zarządu Powiatu  

w Myśliborzu nie zgadza się z takim sposobem przekazywania informacji w mediach. 

Przekazała, iż uważa, że jest to wielce krzywdzące dla całej Rady Powiatu ponieważ 

podjęliśmy kierunkową uchwałę wskazującą na to, że dokonano wyboru modelu Nr I  

z modyfikacjami. W dalszym ciągu widać, że pojęcie modyfikacji jest niezrozumiałe dla 

drugiej strony, zatem uważa, iż należy powrócić do tego tematu. 

Odniosła się do sytuacji obu spółek. Zauważyła, że nie jest to wina żadnego z samorządów, 

tym bardziej Powiatu. Przekazała, że Powiat powinien wspierać działalność szpitali, ale  

w obszarze inwestycyjnym. Zauważyła, że na dzień dzisiejszy możemy zapomnieć  

o realizacji inwestycji i doposażeniu szpitali ponieważ to co Państwo powinno zabezpieczyć 

w szpitalach, czyli wypłatę wynagrodzeń, kontrakty i jakość usług. Natomiast obecnie 

spoczywa to na naszych barkach. Wielce krzywdzącym jest to, że ktoś mówi, iż należy 

wałczyć i nie zgadzać się z propozycją jaką przedstawiono. Przekazała, że nasza propozycja 

dotyczyła głęboko przemyślanej restrukturyzacji szpitala. Jeżeli ktoś wskazałby, że likwidacja 

jakiegokolwiek oddziału nie ma sensu z uwagi na to, że będzie się on bilansował bądź 

przynosił niewielkie straty nikt by nie powiedział, że należy go zamknąć. 

 

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

Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. 

Przekazała, że również nie zgadza się z taką narracją. Mówienie publicznie, że nie zgadzamy 

się z zamknięciem jakichkolwiek oddziałów powoduje to, że znajdujemy się znowu  

w punkcie wyjścia. Zwróciła uwagę, że rok czasu pracowano, aby zrestrukturyzować szpital, 

przygotowano wszystkie materiały dla firmy FORMEDIS . Okazało się, że znowu jesteśmy  

w punkcie wyjścia i szpital w Dębnie nie otrzyma dofinansowania, ponieważ Szpital  

w Barlinku nie chce współpracować.  

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Odniósł się do przedmiotowego tematu. Również jest zbulwersowany wypowiedzią Prezesa 

Szpitala podczas udzielonego wywiadu, który został udzielony po odbytym Walnym 
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Zgromadzeniu Wspólników w szpitalu. Zauważył, że na spotkaniach jakie miały miejsce 

mówiono, że nikt nie chce doprowadzić do likwidacji żadnego ze szpitali. Słowa te okazały 

się pominięte przez Prezesa spółki. Skoro zapewnienia ze strony Powiatu Myśliborskiego, nie 

miały żadnego znaczenia dla Prezesa i Gminy Barlinek to jest to bardzo przykre dla Zarządu 

Powiatu. 

 

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

Odniósł się do jego wypowiedzi w przedmiotowym wywiadzie. Przekazał, że nie padły  

w jego wypowiedzi zarzuty wobec Zarządu Powiatu. Przekazał, że wypowiadał się we 

własnym imieniu, i to on jest przedstawiany jako Prezes będący kolegą Starosty  

i zatrudnionym celem zlikwidowania szpitala. Odniósł się do wypowiedzi Pani Prezes, która 

mówi, że jest w punkcie wyjścia, jeżeli tak się czuje to tak będzie. Przekazał,  że nie zarzucał 

nikomu likwidację jakiegokolwiek z oddziałów podał przykład wypowiedzi dotyczących 

zamknięcia oddziału pediatrycznego.  

 

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

Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. 

Przekazała, że istnienie dwóch szpitali w jednym powiecie o takim samym profilu działania 

nie ma sensu. Każdy z Prezesów musiałby się zgodzić na zamknięcie jakiegoś oddziału. 

Zwróciła uwagę na brak wsparcia finansowego dla szpitali. Ciągle musimy o coś prosić,  

a nawet jak prosimy to jest to warunkowane. Podała przykład braku wsparcia z uwagi na 

konieczność czekania na działania Szpitala w Barlinku. Zwróciła uwagę na upływający czas. 

Przekazała, że czuje rozczarowanie wraz z pracownikami, gdyż szpital znajduje się  

w punkcie wyjścia. Pracownicy byli informowani o planowanej restrukturyzacji i nastawieni 

na zamknięcie oddziału dziecięcego i położnictwa, gdzie zakładano rozwój tego zakresu usług 

w szpitalu w Barlinku. Jednakże Powiat informuje o braku środków finansowych, a szpital 

bez tych środków nie może funkcjonować. Pozostaje zatem pytanie „co dalej”? 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Odniosła się do wypowiedzi Członka Zarządu – Wioletty Drzewińskiej. Przekazała, że bardzo 

źle jest, że zarzucamy sobie nawzajem takie, a nie inne postępowanie. Zapominamy z jakiego 

powodu jest taka sytuacja. Katastrofalna polityka rządu w zakresie ochrony zdrowia 

powoduje, że nasze placówki posiadają trudną sytuację finansową. Powiat Myśliborski nie ma 

obowiązku dopłacać do działalności szpitali. Można wspomagać szpital w jego rozwoju 

poprzez dofinansowanie inwestycji i doposażenia.  

Zwróciła uwagę, na konieczność spotkania i przeprowadzenia rozmów na temat dalszych 

działań dotyczących obu spółek. 

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Odniosła się do działań dotyczących Szpitala w Barlinku i opublikowanego materiału  

w mediach społecznościowych. Zwróciła uwagę, że Szpital w Dębnie czeka i jest gotowy 

nawet na likwidację oddziału, natomiast w Barlinku nie ma żadnej woli ruchu w jakąkolwiek 

stronę. Przekazała, że niezrozumiałym jest taki sprzeciw. Dlaczego ciągle mamy pomagać 

osobom, które nie chcą z nami współpracować.  

Przekazała, że Powiat zobowiązał się do pomagania szpitalom, jednak w takiej sytuacji należy 

się zastanowić co zrobić w tej kwestii. 

Poruszyła temat opinii pacjenta dotyczącej opieki w Szpitalu w Dębnie. Poinformowała, że 

opinia ta okazała się bardzo pozytywna, choć do tej pory były informacje negatywne. 

Przekazała, że jest to dowód na to, że tendencja ulega zmianie na lepsze pomimo złej sytuacji 

finansowej szpitala.  
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Wicestarosta – Alicja Prill 

Zwróciła uwagę na działania jakie podejmowano. Firma FORMEDIS opracowała 

rekomendacje, które nie były przyjętym programem. Przedstawiono w nich trzy warianty. 

Opracowanie było przygotowane za zgodą wszystkich trzech samorządów. Następnie 

należało się oprzeć na którejś z rekomendacji, aby wypracować wspólny program działań. 

Nagle powstała narracja, która mówi, że chce się coś likwidować. Wybrany wariant pierwszy 

rekomendacji z modyfikacjami dotyczył powołania zespołu i analizy celem określenia 

jednego kierunku działania. 

 

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel 

Poruszył kwestię opublikowanego wywiadu i wypowiedzi Prezesa Spółki. Zauważył, że 

społeczeństwo odebrało stwierdzenia Prezesa, że Zarząd Szpitala Barlinek oraz Gmina 

Barlinek nie pozwolą na likwidację żadnego z oddziałów, natomiast Powiat Myśliborski 

przeciwnie. Przekazał, że nie można przerzucać odpowiedzialności na inny podmiot 

samorządowy. Wypowiedź Prezesa nie była celowa, jednakże źle została odebrana przez 

odbiorców wywiadu.   

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zauważyła, że autorzy wywiadu nie przeprowadzili rozmów z przedstawicielami Powiatu, 

aby poznać opinię drugiej strony.  

 

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

Przedstawił wyjaśnienia dotyczące udzielonego wywiadu. Zwrócił uwagę na informacje 

krążące w opinii publicznej dot. likwidacji szpitala. Przekazał, że nie jest odpowiedzialny za 

powstałą narrację. 

 

Członek Zarządu - Mariusz Norsesowicz 

Odniósł się do odbytej dyskusji. Zwrócił uwagę, na konieczność zorganizowania spotkania  

i omówienia sytuacji dotyczącej szpitali celem wypracowania wspólnego stanowiska w tej 

sprawie.  

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 4 

Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033. 

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 2 do protokołu). 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Przedstawiła informacje dotyczące przygotowanego projektu uchwały. Podała zadania jakie 

zostały ujęte w projekcie uchwały. W związku z dodatkowymi wnioskami projekt uchwały 

będzie wymagał zmiany. 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił wniosek Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu z dnia 

14.04.2021r. o wprowadzenie zadania pn. Wykonanie dokumentacji technicznych na budowę 

chodników oraz ścieżek pieszo-rowerowych w pasach  dróg powiatowych w miejscowościach 

Klicko, Myśliborzyce, Ławy, Kierzków, Pszczelnik" w kwocie 160 000,00 zł do budżetu 

Powiatu Myśliborskiego na rok 2021. 

(Wniosek stanowi załącznik Nr 3 do protokołu). 
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Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz 

Przedstawił wyjaśnienia dotyczące przedmiotowego wniosku. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek. 

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

 
Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił wniosek Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu z dnia 

15.04.2021r. o wprowadzenie do budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2021 zadań pn.  

1.    ,,Budowa chodnika w miejscowości Warnice’’ – kwota 130 000,00 zł. 

2.    ,,Budowa chodnika w miejscowości Więcław’’ – kwota 170 000,00 zł. 

3.    ,,Budowa chodnika w miejscowości Różańsko’’ – kwota 400 000,00 zł. 

4.    ,,Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Dębno-

Grzymiradz’’ – kwota 60 000,00 zł. 

Źródło finansowania: 

- 460 000,00 zł – środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,  

- 300 000,00 zł – dotacja Gminy Dębno. 

(Wniosek uchwały stanowi załącznik Nr 4 do protokołu). 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek. 

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

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Poruszyła temat dotyczący złożonych wniosków, zwróciła uwagę na konieczność 

wprowadzenia zmian do przygotowanych projektów uchwał Rady Powiatu.  

 

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz 

Zaproponował odłożenie rozpatrzenia projektu uchwały Rady Powiatu do kolejnego 

posiedzenia Zarządu Powiatu. 

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu podjął decyzję o odłożeniu do rozpatrzenia na kolejnym posiedzeniu 

Zarządu Powiatu projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Myśliborskiego na lata 2021 – 2033. 

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

 

Ad. 5 

Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany 

budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok. 

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 5 do protokołu). 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Zwróciła uwagę, że w związku z dodatkowymi wnioskami zachodzi konieczność dokonania 

zmian w projekcie uchwały.  

 

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz 

Zaproponował odłożenie rozpatrzenia przedmiotowego projektu uchwały do kolejnego 

posiedzenia Zarządu Powiatu. 
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Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu podjął decyzję o odłożeniu do rozpatrzenia na kolejnym posiedzeniu 

Zarządu Powiatu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 

2021 rok. 

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

 

Ad. 6 

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektów 

uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu. 

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 6  do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

W związku z tym, iż projekty uchwał Rady Powiatu zostały odłożone do rozpatrzenia na 

kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu zaproponował, aby przedmiotowy projekt uchwały 

Zarządu Powiatu również został odłożony na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu podjął decyzję o odłożeniu do rozpatrzenia na kolejnym posiedzeniu 

Zarządu Powiatu przedmiotowego projektu uchwały. 

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

 

Ad. 7 

Rozpatrzenie wniosków o dokonanie zmian w planach finansowych jednostek 

organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok.  

(Wnioski stanowią załączniki Nr 7 – Nr 19 do protokołu) 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Poinformował, że do Zarządu Powiatu wpłynęły następujące wnioski jednostek 

organizacyjnych: 

1. Wniosek Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o wprowadzenie do 

budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok zadania pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego 

w ciągu drogi powiatowej Nr 2113Z" w kwocie 63.793,95 zł. 

2. Wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego z dnia 

12.04.2021r. dotyczący zwiększenia środków finansowych w dziale 75085 "Wspólna obsługa 

jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 80 000,00 zł w paragrafie 6060 "Wydatki na 

zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" z przeznaczeniem na realizację zadania pn. 

"Zakup samochodu dostawczego na potrzeby grupy remontowej Centrum Usług Wspólnych 

Powiatu Myśliborskiego". 

3. Wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o dokonanie 

zmian w planie finansowym jednostki na 2021r. polegających na przesunięciu środków 

finansowych w ramach posiadanego budżetu, w łącznej kwocie 40956,74, w dziale 75085 

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”. Zwiększenie w paragrafie 4140 

:Wpłaty na PFRON” w cel zapewnienia środków na wpłaty, na Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

4. Wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego  

o zwiększenie planu wydatków na 2021 rok w kwocie 5.500,00 zł. Zwiększenie w rozdziale 

75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” , w rozdziale 
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88520”Młodzieżowe ośrodki wychowawcze „ , w rozdziale 85421 „Młodzieżowe ośrodki 

socjoterapii”, w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” oraz 

w rozdziale 85202 „Domy Pomocy Społecznej” w  paragrafie 4710  „Wpłaty na PPK 

finansowane przez podmiot zatrudniający” w celu zapewnienia środków wynikających  

z obowiązku stosowania Pracowniczych Planów Kapitałowych.  

5. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej wnioskuje o zwiększenie planu 

wydatków na 2021 rok w kwocie 1000,00 zł. Zwiększenie w rozdziale 85202 „Domy Pomocy 

Społecznej” w paragrafie 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”  

w celu zapewnienia środków wynikających z obowiązku stosowania Pracowniczych Planów 

Kapitałowych.  

6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu  

o zwiększenie planu wydatków na 2021 rok w kwocie 4600,00 zł. Zwiększenie w rozdziale 

80115 „Technika” oraz 80120 „Licea ogólnokształcące” w paragrafie 4710 „Wpłaty na PPK 

finansowane przez podmiot zatrudniający” w celu zapewnienia środków wynikających  

z obowiązku stosowania pracowniczych planów kapitałowych.   

7. Wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy o dokonanie 

zmian w planie finansowym jednostki na 2021 rok polegających na zwiększeniu planu 

wydatków budżetowych o kwotę 3 019,25 zł w dziale 854 „Edukacyjna opieka 

wychowawcza”, rozdziale 85421 „Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii” , paragrafie 4210 

„Zakup materiałów i wyposażenia”. Towarzystwo Ubezpieczeniowe Compensa z tytułu 

szkody w MOS przekazało w dniu 26.03.2021r. środki w kwocie 3019,25 zł na rachunek 

bankowy CUW, które zostały odprowadzone do Starostwa w dniu 29.03.2021 r. jako dochód. 

W związku z powyższym proszę o zwiększenie planu wydatków budżetowych MOS  

w paragrafie 4210 o kwotę 3019,25.  

8. Wniosek Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu o zwiększenie planu 

wydatków na 2021 rok w kwocie 1000,00 zł. Zwiększenie w rozdziale 85411 „Domy Czasów 

Dziecięcych „ w paragrafie 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” 

ma na celu zapewnienie środków na obowiązkowe wpłaty pracodawcy do PPK.  

9. Wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy o zwiększenie 

planu wydatków na 2021 rok w kwocie 4300,00 zł. Zwiększenie w rozdziale 80102 „Szkoły 

podstawowe specjalne” oraz w paragrafie 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii”  

w paragrafie 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w celu 

zapewnienia środków wynikających z obowiązku stosowania Pracowniczych Planów 

Kapitałowych.  

10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Dębnie o zwiększenie planu wydatków na 

2021 rok w kwocie 4000,00 zł. Zwiększenie w rozdziale 80115 „Technika, 80117 „Branżowe 

szkoły I i II stopnia” , 80120 „Licea ogólnokształcące” w paragrafie 4710 „Wpłaty na PPK 

finansowane przez podmiot zatrudniający” w celu zapewnienia środków wynikających  

z obowiązku stosowania Pracowniczych Planów Kapitałowych.  

11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu  

o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki polegających na przesunięciu środków 

finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 50000,00 zł, w rozdziale 85410 „Internaty  

i bursy szkolne „. Zwiększenie w paragrafie 4260 „Zakup energii” w celu zapewnienia 

środków na opłaty związane z dostawą energii elektrycznej i wody w budynkach w Rowie.  

12. Wniosek Dyrektora Zespołu i Placówek Oświatowych w Barlinku o zwiększenie placu 

wydatków na 2021 rok w kwocie 16500, 00. Zwiększenie w rozdziale 80115 „Technika, 

80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia”, 80120 „Licea ogólnokształcące” w paragrafie 4710 

„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w celu zapewnienia środków 

wynikających z obowiązku stosowania Pracowniczych Planów Kapitałowych.  
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Ewelina Mazurak-Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Myśliborskiego 

Złożyła wyjaśnienia dotyczący przedmiotowych wniosków. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowe wnioski. 

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

 

Ad. 8 

Zapoznanie się i skierowanie pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu  

Sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2020”. 

(Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 20 do protokołu). 

 

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry 

Przedstawił przedmiotowe i omówił przedmiotowe sprawozdanie. Przekazał, że zadania 

w ramach otwartych konkursów ofert zostały zawieszone z uwagi na wprowadzony stan 

epidemii. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu zaakceptował i skierował pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu 

przedmiotowe sprawozdanie. 

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

 

Ad. 9 

Zapoznanie się i skierowanie pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu 

„Sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu 

Myśliborskiego na lata 2017-2020 za lata 2019-2020”. 

(Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 21 do protokołu). 

 

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry 

Przedstawił i omówił przedmiotowe sprawozdanie.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu zaakceptował i skierował pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu 

przedmiotowe sprawozdanie. 

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

 

Ad. 10 

Zapoznanie się i skierowanie pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu 

„Sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie 

Myśliborskim za rok 2020”. 

(Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 22 do protokołu). 
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Magdalena Zynda-Lis – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Myśliborzu 

Przedstawiła przedmiotowe sprawozdanie. Zwróciła uwagę na brak chętnych do pełnienia 

funkcji rodzin zastępczych i prowadzenia rodzinnych domów dziecka. Ciągle są prowadzone 

intensywne działania w zakresie pozyskania osób do ich prowadzenia. Poruszyła temat 

umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. Poruszyła temat zadań wykonywanych przez 

jednostkę. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu zaakceptował i skierował pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu 

przedmiotowe sprawozdanie. 

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

 

Ad. 11 

Zapoznanie się i skierowanie pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu 

„Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu  

w tym z realizacji programów za rok 2020”. 

(Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 23 do protokołu). 

 

Magdalena Zynda-Lis – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Myśliborzu 

Przedstawiła przedmiotowe sprawozdanie. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu zaakceptował i skierował pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu 

przedmiotowe sprawozdanie. 

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

 

Ad. 11a) 

Zapoznanie się i skierowanie pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu „Oceny 

zasobów pomocy społecznej”. 

(Ocena  stanowi załącznik Nr 24 do protokołu). 

 

Magdalena Zynda-Lis – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Myśliborzu 

Przedstawiła przedmiotowe sprawozdanie. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu zaakceptował i skierował pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu 

przedmiotową ocenę. 

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

 

Ad. 12 

Wyrażenie zgody na podpisanie umowy dotyczącej zadania pn. „Zakup i dostawa chemii 

gospodarczej i profesjonalnej oraz artykułów higieniczno-sanitarnych do jednostek 

organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2021”. 

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 25 do protokołu). 
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Ewelina Mazurak-Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Myśliborskiego 

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformowała, że 

najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Delco Ecta Sp. z o.o. ze Stargardu. Wartość umowy to 

kwota 9 290,48 zł. 

Przedstawiła informacje na temat wartości umowy dla wszystkich jednostek organizacyjnych 

powiatu. Zwróciła uwagę, że wartość umowy za 2020 rok wynosiła 9 472,53 zł.  

 

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. 13 

Wyrażenie zgody na podpisanie Aneksu Nr 1 do umowy dzierżawy Nr IZM/81/2021r. 

zawartej z Panią Magdaleną Drogomirecką prowadzącą działalność gospodarczą pn. 

Usługi Gastronomiczne Nienażarty Magdalena Drogomirecka a Młodzieżowym 

Ośrodkiem Socjoterapii w Smolnicy. 

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 26 do protokołu). 

 

Ewelina Mazurak-Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Myśliborskiego 

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformowała, że aneksu Nr 1 

do umowy dzierżawy Nr IZM/81/2021 dotyczy waloryzacji opłaty za korzystanie z gazu 

przez dzierżawcę w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy. Odpłatność za  zużyty 

gaz została naliczona w wysokości ryczałtu 541,28 zł brutto miesięcznie (w tym podatek 

VAT) na podstawie miesięcznego zużycia w okresie obowiązywania poprzedniej umowy 

dzierżawy. Wartość ryczałtu została pomniejszona o 10 %, z uwagi na korzystanie z gazu 

służącego do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na cele gospodarcze przez pracowników 

obsługi w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy. W przypadku rzeczywistego 

rozliczenia zużycia gazu konieczny jest montaż podlicznika. Koszt montażu podlicznika gazu 

w skład którego wchodzi wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót 

instalacyjnych wynosi ok 4300 zł. W związku z powyższym proponuje się podpisanie aneksu 

Nr 1 na podstawie naliczonego ryczałtu. Poruszyła temat dotyczący wyliczeń związanych  

z przedmiotową sprawą. 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego aneksu do umowy. 

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

 

Ad. 14 

Wyrażenie zgody na udzielenie pełnomocnictwa dla przedstawiciela firmy BOMA 

Usługi Ogólnobudowlane Mariusz Borysewicz będący wykonawcą zadania pn. 

„Opracowanie dokumentacji projektowej polegającej na wykonaniu klatki schodowej 

ażurowej typu lekkiego przy budynku Regionalnej Placówki Opiekuńczo-

Terapeutycznej w Dębnie.” 

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 27 do protokołu). 
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Ewelina Mazurak-Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Myśliborskiego 

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie pełnomocnictwa. 

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

 

Ad. 15 

Wyrażenie zgody na przystąpienie Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu do 

uczestnictwa w projekcie „KOOPERACJA – EFEKTYWNA I SKUTECZNA” 

realizowanego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 28 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformował, że Powiat 

Myśliborski pozyska dla Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu środki do dezynfekcji, 

zamgławiacze oraz generator ozonu, w projekcie nie jest wymagany wkład własny. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu do 

uczestnictwa w projekcie „KOOPERACJA – EFEKTYWNA I SKUTECZNA”. 

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

 

Ad. 16 

Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu z Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Warszawie o świadczenie usługi Miejski Ethernet po światłowodzie dla budynku 

Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15. 

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 29 do protokołu). 

 

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry 

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Wyjaśnił, że usługa umożliwia 

bezproblemowy odbiór poczty, aktualności systemów operacyjnych oraz przeglądanie stron 

internetowych. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowego aneksu.  

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

 

Ad. 17 

Podpisanie umowy z prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą MAL-DROG  

z Drawna na „Oznakowanie poziome na drogach powiatowych w 2021 roku”. 

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 30 do protokołu). 
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Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Przekazał, że najkorzystniejszą 

ofertę złożyła firma MAL-DROG z Drawna.  Wartość oferty to kwota 73 062,00 zł brutto. 

 

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. 17a) 

Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu Nr 2 do umowy Nr IZM/53/2021 z dnia 

09.02.2021r. zawartej z firmą MARKTEL Marek Jackowiak z Myśliborza, 

przedmiotem, którego jest wydłużenie terminu wykonania robót. 

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 31 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

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

dotyczy przedłużenia terminu do dnia 30.04.2021r. wykonania instalacji: elektrycznych, 

alarmowej, telefonicznej i do komputerów w pomieszczeniach znajdujących się na parterze 

budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu. 

 

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. 18 

Zapoznanie się ze sprawozdaniami Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Renicach z dnia 02.04.2021r.  oraz dnia 08.04.2021r. dotyczącymi 

etapu realizacji decyzji Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty od dnia 29.03.2021 do 

09.04.2021r. 

(Sprawozdania stanowią załączniki Nr 32 i Nr 33 do protokołu). 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Przedstawiła przedmiotowe sprawozdania. Poinformowała, że dyrektor jednostki przebywa na 

zwolnieniu lekarskim, natomiast okresowe pełnienie obowiązków dyrektora powierzono Pani 

Małgorzacie Woroch. Podała informacje na temat przeprowadzonej kontroli z Kuratorium 

Oświaty w jednostce. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowymi sprawozdaniami. 

 

Ad. 19 

Sprawy różne: 

 

1. Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Zwróciła uwagę na problem powstania zapadlin przy szkole podstawowej na drodze 

powiatowej w m. Cychry. Poprosiła o sprawdzenie tego przez Wydział Dróg Starostwa 

Powiatowego. 
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Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Poruszył temat związany z wnioskami mieszkańców w sprawie wykonywanie progów 

zwalniających na drogach powiatowych. 

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Odniosła się do kwestii wykonania progów zwalniających i utrudnień związanych  

z przejazdem samochodów. Niejednokrotnie rozwiązanie to nie sprawdza się w niektórych 

miejscach. Przejeżdżające auta powodują nadmierny hałas oraz uszkodzenia budynków. Ich 

umiejscowienie musi być dokładnie przeanalizowane. 

 

2. Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Poprosiła o podjęcie działań związanych z dokonaniem dopłat do szpitali powiatowych.  

 

3. Członek Zarządu – Mariusz Kuziel 

Zapytał, czy rozpoczęto prace związane z łataniem ubytków na drogach powiatowych. 

 

Magdalena Jodko - Naczelnik Wydziału Dróg 

Odpowiedziała, że prace zostały rozpoczęte. Podała informacje na temat prac jakie 

wykonano. Zwróciła uwagę na zawarcie umowy z firmą zewnętrzną na wykonanie 

przedmiotowych prac. Odniosła się do kwestii wykonywania łatania ubytków na drogach. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Poprosiła, aby Wydział Dróg przedstawiał cotygodniowe sprawozdanie na temat tego  

w jakich miejscowościach i na jakich drogach wykonano prace związane z uzupełnianiem 

ubytków na drogach powiatowych. 

 

Więcej spraw różnych nie zgłoszono. 

 

Ad. 20 

Zakończenie posiedzenia. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 14:00 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: 

……………………………. 


