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Protokół Nr 21/2021 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa,  

Zdrowia i Spraw Społecznych  odbytego wspólnie z Komisją Rewizyjną oraz 

Komisją Skarg, wniosków i petycji w dniu 6 grudnia 2021 roku w sali posiedzeń 

Starostwa Powiatowego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 

 

 Posiedzenie odbyło się wspólnie z Komisją Rewizyjną oraz Komisją Skarg Wniosków 

i Petycji z uwagi na wystąpienie z inicjatywą zwołania wspólnego posiedzenia Komisji 

Stałych Rady Powiatu w Myśliborzu. 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13:00, a zakończyło się o godzinie 14:03. 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Królikowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, 

Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych zgodnie  

z uzgodnieniami przewodniczących Komisji, a protokołowała Dominika Bułgajewska. 

 

Ad. 1 

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Komisji – Andrzej Królikowski stwierdził 

quorum, niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał (lista obecności stanowi 

załącznik Nr 1 do protokołu). 
 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku posiedzenia. 

 

Przewodniczący Posiedzenia – Andrzej Królikowski 
Przekazał, że porządek posiedzenia dzisiejszej Komisji przedstawia się następująco: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Analiza i wydanie opinii do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok.  

4. Analiza i wydanie opinii do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Myśliborskiego na lata 2022-2033. 

5. Opracowanie planu pracy Komisji na 2022 rok. 

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie posiedzenia.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

W związku z tym Przewodniczący posiedzenia zarządził głosowanie odrębne dla każdej  

z Komisji: 

 

1. Komisja Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw 

Społecznych: 

 

Za przyjęciem porządku posiedzenia głosowało 6 Członków Komisji, przeciw – 0, nikt nie 

wstrzymał się od głosu 

 

2. Komisja Rewizyjna: 
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Za przyjęciem porządku posiedzenia głosowało 2 Członków Komisji, przeciw – 0, nikt nie 

wstrzymał się od głosu 

 

Podczas głosowania nieobecny – Waldemar Pacewicz 

 

3. Komisja Skarg Wniosków i Petycji: 

 

Za przyjęciem porządku posiedzenia głosowało 3 Członków Komisji, przeciw – 0, nikt nie 

wstrzymał się od głosu 

 

Ad. 3 

Analiza i wydanie opinii do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok.  

 

Przewodniczący Posiedzenia – Andrzej Królikowski 

Poprosił o omówienie projektu budżetu na 2022 rok. 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Przedstawiła przedmiotowy dokument. Podała podstawy prawne zgodnie z którymi został 

opracowany. Przedstawiła informacje na temat wysokości dochodów, w tym dochodów 

bieżących i majątkowych. Podała informacje na temat planowanych wydatków bieżących  

i majątkowych. Przedstawiła informacje na temat planowanego deficytu i źródeł jego 

pokrycia. Podała wysokość planowanych przychodów i rozchodów. Przedstawiła informacje 

na temat planowanych rezerw. Złożyła wyjaśnienia dotyczące utworzenia przedmiotowych 

rezerw. Poinformowała, że budżet jest deficytowy. Poinformowała o różnicy dochodów 

bieżących w porównaniu do 2021 rok. Dochody na 2022 rok są niższe z uwagi na niższą 

subwencję oświatową, która w stosunku do roku 2021 jest niższa o kwotę 3 174 712,00 zł. 

Drugim czynnikiem przez który dochody są niższe jest udział  w podatku od osób 

fizycznych. Przedstawiła wyjaśnienia dotyczące zmian przekazywania przedmiotowego 

udziału dla powiatu. Przedstawiła informacje o zmianach w przekazywaniu udziału  

w podatku od osób prawnych. Podała wysokość zmniejszenia dochodów z tego tyt. w roku 

2022. 

Przedstawiła informacje na temat pozostałych pozycji dochodów. Przedstawiła informacje na 

temat planowanych wydatkach majątkowych oraz podała informacje na temat planowanych 

do realizacji zadań inwestycyjnych drogowych. 

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Waldemar Pacewicz 

Zapytał, kiedy będzie ogłoszony ponowny przetarg na realizację inwestycji w m. Kaleńsko-

Szumiłowo? 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Odpowiedziała, że przetarg dotyczy wykonania dokumentacji projektowej. Temat będzie 

przedstawiony na posiedzeniu Zarządu Powiatu, zadanie wymaga zabezpieczenia 

dodatkowych 2000,00 zł. 

Przedstawiła informacje na temat zaplanowanych pozostałych zadaniach inwestycyjnych. 

Poruszyła temat zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych, 

są one zabezpieczone na okres 10,5 miesiąca. Wydatki na bieżące funkcjonowanie, energię 

oraz opłaty podstawowe są zaplanowane w dostatecznej wysokości, jednakże patrząc na 

wzrost cen jaki następuje trudno jest stwierdzić, czy są one 100%. Wszystko zależy od 

wysokości cen i poziomu zużycia. Zauważyła, że w roku 2020 i 2021 w szkołach 
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prowadzono naukę zdalną i zużycie energii było znacznie mniejsze. W roku 2022 nauka 

będzie odbywać się w normalnym trybie.  

Poinformowała o deficycie jaki posiadają jednostki oświatowe, kwota jaką powiat dopłaci do 

ich funkcjonowania to 8 647 481,00 zł. Kwota ta ulegnie zmniejszeniu po uzyskanych 

informacjach o ostatecznych wysokościach subwencji oświatowych. Przekazała, że 

subwencja oświatowa w Domu Wczasów Dziecięcych wzrośnie i zostanie oszacowana na 

poziomie roku 2020. 

 

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz 

Odniósł się do zapytania dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji  

w m. Kaleńsko-Szumiłowo. Poinformował, że kwota jaka została zabezpieczona w budżecie 

to 100 000,00 zł, natomiast oferta jaką złożono wyniosła 101 967,00 zł, czyli przewyższa ją  

o niecałe 2000,00 zł. Temat ten  będzie przedstawiony na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu 

Powiatu. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Mirosław Piwowarczyk 

Poprosił o podanie konkretnej kwoty nowej subwencji oświatowej jaka jest przewidywana 

dla Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu. 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Odpowiedziała, że wysokość subwencji na rok 2022 jest oszacowana na kwotę 375 539,00 

zł, natomiast jeżeli będzie ona taka jak na rok 2021 to kwota ta wyniesie 781 000,00 zł. 

Zatem kwota subwencji będzie wyższa o 400 000,00 zł. 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, wniosków i petycji – Józef Faliński 

Poruszył temat protestów dotyczących przygotowania reformy „Polski Ład” w odniesieniu 

do prowadzenia prac nad budżetem. Zwrócił uwagę na deficyt. Wskazał, że będzie bardzo 

trudno utrzymać podmioty samorządu powiatu skierowane do zabezpieczenia potrzeb 

społecznych tj. związanych z oświatą, służbą zdrowia i opieką społeczną. Najbardziej 

wymownym przykładem jest oświata i deficyt w subwencji oświatowej. Zapytał, czy  

w nowej subwencji oświatowej i w tym deficycie jest uwzględnione to co nas czeka od  

1 stycznia 2022 roku, czy wzrost kosztów energii? Jak to będzie rzutowało na realizację 

budżetu i na wykonanie dochodów związanych z pokryciem tych wydatków? Zapytał, w jaki 

sposób i czego dotyczy deficyt subwencji oświatowej? To  co jednostki pokazują, że jest 

niezbędne, a na co nie mamy pokrycia? 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Przekazała, że do wydatków na energię elektryczną wypowiedziała się wcześniej. 

Przedstawiła informacje na temat zabezpieczenia wydatków w Domu Pomocy Społecznej, 

który został zabezpieczony tak jak zaplanował. Jeżeli chodzi o jednostki oświatowe, to 

wszystko zależy od wysokości zużycia energii, na wydatkach bieżących na energię nie 

zostały zmniejszone zaplanowane kwoty. W oświacie zmniejszono jedynie kwoty na 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Jeżeli chodzi o deficyt w oświacie to wskazała, 

że 80% wydatków w oświacie to wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Gdyby 

podsumować wydatki na wynagrodzenia to subwencja oświatowa nie pokrywa ich. 

Przedstawiła poszczególne paragrafy związane z wypłata wynagrodzeń.  
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Starosta Myśliborski – Andrzej Potyra 

Odniósł się do przedmiotowej wypowiedzi. Zwrócił uwagę na wysokość wydatków. Poruszył 

kwestię realizacji inwestycji, które są również niezbędne. Zauważył, że rok 2022 będzie 

wielką niewiadomą z uwagi na podwyżki jakie następują. Przekazał, że w ubiegłym roku 

szkoły pracowały w trybie zdalnym i wydatkami za energię były obciążone gospodarstwa 

domowe.   

 

Przewodniczący Posiedzenia – Andrzej Królikowski 

Zwrócił uwagę na wzrost kosztów na nauczanie specjalne. Odniósł się do kwestii związanej 

ze wzrostem cen i wydatków na energię. Ceny od 1 grudnia są większe niż planowane do 

budżetu. Zapytał o zabezpieczenie wydatków na 10,5 miesiąca na wynagrodzenia  

w jednostkach oświatowych. Zapytał, czy we wcześniejszych latach zdarzało się tak niskie 

zabezpieczenie przedmiotowych wydatków? 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Odpowiedziała, że tak, były lata, gdzie nie zabezpieczono pełnych dwóch miesięcy. Zwróciła 

uwagę, że planując budżet odnosi się do złożonych przez dyrektorów jednostek planów 

finansowych. Zwróciła uwagę, że jednostki w 2021 roku były zabezpieczone na okres  

11 miesięcy, a na koniec roku jedynie dopłacono do ZSiPO w Barlinku. Było to wynikiem 

gospodarności dyrektorów. Odniosła się do kwestii planowania budżetów przez dyrektorów 

jednostek. 

Przekazała, że są obawy co do finansowania działalności placówek. W powiecie funkcjonują 

placówki całodobowe, które oprócz wydatków na energię mają również wydatki związane  

z wyżywieniem tj. Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu, Regionalna Placówka 

Opiekuńczo-Terapeutyczna oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy. 

Przekazała, ze wydatki na żywność również poszły w górę. Zauważyła, że wzrost cen za 

energię nie dotyczy tylko ogrzewania, spowoduje on wzrost cen pozostałych usług jakie są 

realizowane na rzecz jednostek, np. usług pralniczych. Zwróciła uwagę na konieczność 

dopłaty do funkcjonowania jednostek z własnych środków powiatu. 

 

Członek Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia  

i Spraw Społecznych  - Wojciech Ciechanowicz 

Odniósł się do poprzednich wypowiedzi. Zwrócił uwagę, że do oświaty zawsze dokładano, 

jednak gorsze jest wzrost kosztów utrzymania placówek i zmniejszenie dochodów.  

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Zwróciła uwagę, na powstałą na 2022 rok sytuację, gdzie na Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy w Renicach nie ma przyznanej subwencji oświatowej. Natomiast jednostka 

musi być utrzymana do miesiąca sierpnia, co stanowi wydatek w wysokości 2 000 000,00 zł.  

Zwróciła uwagę, na malejącą ilość uczniów w szkołach.  

 

Członek Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia  

i Spraw Społecznych  - Wojciech Ciechanowicz 

Zapytał o zabezpieczenie środków w kwocie 126 000,00 zł w projekcie budżetu dotyczących 

nieodpłatnej pomocy prawnej. Komu przysługuje ta pomoc?  

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Odpowiedziała, że jest ona finansowana w 100% z dotacji Wojewody 

Zachodniopomorskiego. Poinformowała, że punkty nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują 
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się w Barlinku, Dębnie i Myśliborzu, pomoc jest kierowana przede wszystkim dla osób 

starszych i pozostałych mieszkańców Powiatu Myśliborskiego. 

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

W związku z tym Przewodniczący posiedzenia zarządził głosowanie odrębne dla każdej  

z Komisji: 

 

1. Komisja Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw 

Społecznych: 

 

Za pozytywną opinią do projektu Budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok głosowało  

5 Członków Komisji, przeciw – 0, 1 Członek Komisji wstrzymał się od głosu.  

 

2. Komisja Rewizyjna: 

 

Za pozytywną opinią do projektu Budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok głosowało  

3 Członków Komisji, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu 

 

3. Komisja Skarg Wniosków i Petycji: 

 

Za pozytywną opinią do projektu Budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok głosowało  

3 Członków Komisji, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu 

 

Ad.4 

Analiza i wydanie opinii do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Myśliborskiego na lata 2022-2033. 

 

Przewodniczący Posiedzenia – Andrzej Królikowski 

Poprosił o omówienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego 

na lata 2022-2033. 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy dokument. Zwróciła uwagę na kwestię spełnienia 

wskaźnika spłaty zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

Przekazała, że do ustalenia relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych na 

lata 2022-2025 przyjęty zostanie okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej 

relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 

pomniejszonych  

o wydatki bieżcie do dochodów bieżących budżetu. Poinformowała, że załącznik Nr 2 do 

uchwały zawiera informacje o przedsięwzięciach. 

 

W związku z tym Przewodniczący posiedzenia zarządził głosowanie odrębne dla każdej  

z Komisji: 

 

1. Komisja Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw 

Społecznych: 
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Za pozytywną opinią do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 

2022-2033 głosowało - 5 Członków Komisji, przeciw – 0, 1 Członek Komisji wstrzymał się 

od głosu.  

 

2. Komisja Rewizyjna: 

 

Za pozytywną opinią do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 

2022-2033 głosowało 3 Członków Komisji, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu 

 

3. Komisja Skarg wniosków i petycji: 

 

Za pozytywną opinią do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 

2022-2033 głosowało 3 Członków Komisji, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu 

 

Ad. 5 

Opracowanie planu pracy Komisji na 2022 rok. 

 

Przewodniczący Komisji – Andrzej Królikowski 
Przekazał, że projekt planu pracy Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, 

Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych na 2022 rok został przesłany członkom 

Komisji. (Projekt planu pracy stanowi załącznik Nr 2 do protokołu). Zapytał, czy są uwagi 

lub propozycje zmian? Zwrócił uwagę, że jak zmieni się sytuacja epidemiczna planuje się 

zorganizowanie wyjazdowego posiedzenia Komisji. Posiedzenie w tej sprawie będzie mogło 

być dodatkowo zwołane.  

 

Uwag nie zgłoszono. 

 

W związku z tym Przewodniczący posiedzenia zarządził głosowanie: 

 

Za przyjęciem planu pracy Komisji na 2022 rok głosowało - 5 Członków Komisji, przeciw – 

0, 1 Członek Komisji wstrzymał się od głosu.  

 

Kolejno: 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Mirosław Piwowarczyk 

Przekazał, że projekt planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok został przesłany 

członkom Komisji. Zapytał, czy są uwagi lub propozycje zmian? 

 

Uwag nie zgłoszono. 

 

W związku z tym Przewodniczący posiedzenia zarządził głosowanie: 

 

Za przyjęciem planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok głosowało 3 Członków 

Komisji, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu 
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Ad. 6 

Sprawy różne: 

 

Przewodniczący Komisji – Andrzej Królikowski 
Zapytał o sytuację covidową w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu 

Myśliborskiego? 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Odpowiedziała, że praktycznie w każdej szkole jest klasa, która jest na zdalnym nauczaniu. 

Największym kłopotem jest to, że nie wszyscy nauczyciele są zaszczepienie. Jeżeli 

uczniowie mają nałożoną kwarantannę, to nauczyciel również idzie na nią. I nie świadczy 

pracy. Próbujemy apelować do nauczycieli o przyjmowanie szczepień dla dobra dzieci. Na 

dzień dzisiejszych we wszystkich szkołach i placówkach przebywa 12 nauczycieli na 

kwarantannie. Odniosła się do sytuacji w placówkach, jest ona na bieżąco monitorowana. 

Poinformowała, że szkoły codziennie składają raporty dotyczące zachorowań i ilości osób 

przebywających na kwarantannie.  

 

Przewodniczący Komisji skarg wniosków i petycji – Józef Faliński 

Zapytał, jaki procent nauczycieli jest zaszczepionych? Zapytał również o ilość 

zaszczepionych uczniów? 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Odpowiedziała, że można jedynie uzyskać grzecznościowo takie informacje. Zwróciła 

uwagę, że nauczyciele nie mają obowiązku podawać takich danych. 

 

Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji – Józef Faliński 

Zapytał, o ilość zaszczepionych pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek 

podległych? 

 

Starosta Myśliborski – Andrzej Potyra 

Poruszył kwestię uzyskania informacji w tej sprawie. Zwrócił uwagę, że w niektórych 

segmentach poziom zaszczepienia nie jest wysoki. Odniósł się do kwestii związanej  

z objęciem pracownika kwarantanną w przypadku braku szczepień i wypłacenia 

wynagrodzenia w wysokości 80%. Osoby zaszczepione pomimo kontaktu z osobami 

chorymi idą do pracy. Zwrócił uwagę na dezorganizację pracy w związku z nałożeniem 

kwarantanny na pracowników niezaszczepionych. Poruszył temat działań rządowych 

dotyczących obostrzeń epidemicznych. 

 

Więcej spraw różnych nie zgłoszono. 

 

Ad. 7 

Zakończenie posiedzenia.  

 

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie Komisji zakończono o godz. 14:03. 

 
Protokołowała:  

 

Dominika Bułgajewska 

Główny specjalista w Biurze Obsługi Rady i Zarządu 

 


