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     Protokół Nr 254/2022 

posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu 

odbytego w sposób zdalny w dniu 8 kwietnia 2022 roku 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 

ul. Północnej 15 
 

O godzinie 8:10 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.Mariusz Norsesowicz  - Członek Zarządu– uczestniczenie  

w posiedzeniu w sposób zdalny 

3.Mariusz Kuziel  -  Członek Zarządu – uczestniczenie  

w posiedzeniu w sposób zdalny 

4.Wioletta Drzewińska  - Członek Zarządu – uczestniczenie  

w posiedzeniu w sposób zdalny 
 

Podczas posiedzenia nieobecna – Alicja Prill 
 

Z poza Zarządu w posiedzeniu udział wzięli: 

 

1. Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

2. Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry 

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

Myśliborskiego 

4. Ewa Difort-Olejniczak – Naczelnik Wydziału Edukacji i Rozwoju 

5. Wojciech Cheba - Główny Specjalista w Biurze ds. Obronnych i Zarządzania 

Kryzysowego 

 

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 2021r. poz. 2095 ze zm.) 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia. Zaproponował wprowadzenie zmian do 

porządku obrad: 

 

 Rozpatrzenie w pkt. 6a) sprawy dotyczącej zapoznania się z informacją Naczelnika 

Działu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Zarządzania Majątkiem Centrum Usług 

Wspólnych Powiatu Myśliborskiego z dnia 7.04.2022r. znak CUW.4113.42.2022.MtG  

w sprawie podpisania porozumienia w przedmiocie użyczenia pomieszczeń znajdujących się 

na terenie Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu. 

 Rozpatrzenie w pkt. 6b) sprawy dotyczącej wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji  

i Rozwoju o akceptacje projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach oraz wchodzącej w jego skład Szkoły 

Podstawowej i Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej. 



2 
 

 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

Za przyjęciem zmian do porządku posiedzenia głosowało 4 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. Wyrażenie zgody na zawarcie umów w ramach działalności Powiatowej Komisji 

Lekarskiej ds. kwalifikacji wojskowej 2022. 

4. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Myśliborzu o dofinansowanie bieżących zadań PSP Myślibórz 

5. Wyrażenie zgody na zabezpieczenie środków finansowych i wykonanie zadania pn. 

„Montaż 2 szt. szlabanów przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu”. 

6. Informacja w sprawie podpisania umowy w przedmiocie użyczenia boiska „Orlik” przy 

Zespole Szkół w Dębnie dla Nadleśnictwa Dębno, raz w tygodniu w godz. od 17:00 do 

19:30 w okresie od dnia 13.04.2022r. do dnia 28.09.2022r. 

6a) Zapoznanie się z informacją Naczelnika Działu Inwestycji, Zamówień Publicznych  

i Zarządzania Majątkiem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego z dnia 

7.04.2022r. znak CUW.4113.42.2022.MtG w sprawie podpisania porozumienia  

w przedmiocie użyczenia pomieszczeń znajdujących się na terenie Domu Wczasów 

Dziecięcych w Myśliborzu. 

6b) Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Rozwoju o akceptacje projektu uchwały 

Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Renicach oraz wchodzącej w jego skład Szkoły Podstawowej  

i Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej. 

7. Rozpatrzenie wniosków Naczelników wydziałów oraz Dyrektorów jednostek 

organizacyjnych Starostwa Powiatowego o dokonanie zmian w planie wydatków na 2022 

rok. 

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu 

finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 

2022 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych  

z zakresu administracji rządowej na 2022 rok. 

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

budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok. 

10. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033. 

11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektów uchwał 

Rady Powiatu w Myśliborzu. 

12. Wyrażenie zgody na złożenie wniosku o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu  

w Myśliborzu. 

13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2022 

roku. 

14. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy dot. realizacji zadania pn. „Remont cząstkowy 

nawierzchni bitumicznych grysami i emulsja asfaltową przy użyciu remonterów”. 
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15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia opinii  

o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej. 

16. Zapoznanie się z pismem Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 31.03.2022r. znak 

OŚGIN.DR.7226.2.2.2022 wprowadzenia do WPF przez Radę Gminy Boleszkowice 

kwoty 150 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Remont drogi 

powiatowej nr 2136Z na odcinku od m. Dębno do m. Boleszkowice”. 

17. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu o wyrażenie zgody na 

zorganizowanie dodatkowych godzin języka polskiego dla cudzoziemców (uczniów  

z Ukrainy i Brazylii) do 24 czerwca 2022 roku. 

18. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Rozwoju o wyrażenie zgody na podpisanie 

umowy z Gminą Dębno w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie części 

etatu nauczyciela oddelegowanego do pracy w Zarządzie Oddziału Związku 

Nauczycielstwa Polskiego w Dębnie. 

19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie uzgodnienia wysokości  

i zasad odpłatności za posiłki oraz ustalenia wysokości i zasad odpłatności za pobyt  

w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu. 

20. Zapoznanie się z informacją Naczelnika Wydziału Edukacji i Rozwoju z dnia 6.04.2022r. 

znak EDR.4331.6.2022.AM w sprawie przekazania informacji na temat dotacji należnych 

w 2022 roku dla szkół oraz placówek oświatowych niepublicznych.  

21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. 

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

z Kalkuty Sp. z o.o. w miesiącu marcu 2022 roku z podziałem na komórki organizacyjne. 

23. Sprawy różne. 

24. Zakończenie posiedzenia. 
 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

Ad. 3 

Wyrażenie zgody na zawarcie umów w ramach działalności Powiatowej Komisji 

Lekarskiej ds. kwalifikacji wojskowej 2022. 

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 2 do protokołu). 

 

Wojciech Cheba - Główny Specjalista w Biurze ds. Obronnych i Zarządzania 

Kryzysowego 

Poinformował, że w dniach 16 maja do 3 czerwca 2022 roku na terenie Powiatu 

Myśliborskiego zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej na 2022 rok 

przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa 2022. W czasie trwania kwalifikacji 

wojskowej przeprowadzone są badania lekarskie przez Powiatową Komisję Lekarską oraz 

wykonywana jest ewidencja osób podlegających kwalifikacji wojskowej z rocznika 2003.  

W ramach PKL są organizowane: 

- Komisja lekarska- 3 osoby;  

- punkt ewidencyjny- 4 pisarzy  

- świetlica i poczekalnia- 1 świetlicowy  

Przedstawił informacje na temat składu Komisji Lekarskiej. Poinformował, że stawka 

wynagrodzenia lekarza wynosi 500,00 zł/dzień, sekretarza 250,00 zł/dzień, pielęgniarki 

300,00 zł/dzień. 

Poinformował, że badania lekarskie będą przeprowadzane w Przychodni im. Jana Pawła II  

Sp. z o.o. na ul. Ogrodowej w Myśliborzu.  
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Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Zapytała o projekty umów pomiędzy lekarzem i pielęgniarkami, które nie zostały dołączone 

do karty spraw? 

 

Wojciech Cheba - Główny Specjalista w Biurze ds. Obronnych i Zarządzania 

Kryzysowego 

Odpowiedział, że umowy te zawierane są z Wojewodą Zachodniopomorskim. Złożył 

wyjaśnienia dotyczące zawarcia przedmiotowych umów. Przedstawił wyjaśnienia dotyczące 

ustalonych stawek za wynagrodzenia. Poinformował, ze kwota wynagrodzenia dla lekarzy 

jest odgórnie ustaloną stawka przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. 

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy. 

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

 

Ad. 4 

Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Myśliborzu o dofinansowanie bieżących zadań PSP Myślibórz 

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotową sprawę. Przekazał, że Komendant Powiatowy Państwowej Straży 

Pożarnej w Myśliborzu zwrócił się z prośbą o dofinansowanie kosztów bieżących związanych 

z funkcjonowaniem komendy w wyniku ich niedoszacowania w stosunku do rosnących cen za 

gaz, paliwo oraz usługi. Zawnioskował o dofinansowanie zakupu materiałów tj. paliwa, 

materiałów do naprawy środków transportu, wydatków na media, w tym gaz  w kwocie ok.  

50 tys. zł oraz do przeglądu wozów strażackich, naprawy podnośnika płyty elektronicznej, 

gdzie przeglądy odbywają się w Bumarze w m. Piła w kwocie ok. 30 tys. zł. 

Wniósł uwagi dotyczące przedmiotowego wniosku. Zauważył, że wniosek dotyczy 

utrzymania jednostki, a nie udzielenia pomocy finansowej np. na zakup samochodu. Zwrócił 

uwagę na rosnące koszty w jednostkach organizacyjnych powiatu. Przekazał, że jest 

przeciwny udzieleniu dofinansowania na wydatki związane z ogrzewaniem i mediami, 

natomiast zaproponował rozważyć możliwość udzielenia wsparcia na naprawę podnośnika. 

Poinformował o współpracy w zakresie wykorzystania podnośnika przy pracach w budynku 

na ul. Północnej 15 oraz pozostałych jednostkach. 

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Zapytała, czy utrzymywanie budynków straży pożarnej jest zadaniem własnym powiatu? 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Odpowiedział, że nie, jednostka ta ma swój odrębny budżet. 

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Przekazała, że jeżeli są to jednostki rządowe, a wzrost cen za gaz i media został 

spowodowany działalnością Rządu, nie zgadza się zatem na udzielenie wsparcia w tym 

zakresie. Przekazała, że przed powiatem jest wiele potrzeb w związku z podwyżkami cen. 

Odniosła się do zmian jakie następują i koniecznością zabezpieczenia środków finansowych 

dla jednostek organizacyjnych powiatu. Odniosła się do złożonego wniosku. Poinformowała, 
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że jest przeciwna, aby przekazać środki na utrzymanie jednostki rządowej. Zwróciła uwagę na 

brak dofinansowania ze strony Rządu na utrzymanie np. szkół. 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Zwrócił uwagę na poziom dofinansowania jaki jest przekazywany dla szpitali, gdzie ryczałt 

ustalono na poziomie roku ubiegłego. Nie wzięto pod uwagę podwyżek jakie następują, zatem 

Powiat Myśliborski czekają decyzje w tej sprawie. 

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Przekazała, że Rząd wprowadzając zmiany powinien wskazać źródła ich finansowania. 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Zauważył, że jednostki rządowe posiadają rezerwy, lub mogą dokonać przesunięć w planach 

wydatków. 

 

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel 

Zaproponował przychylenie się do wniosku w zakresie dotyczącym naprawy podnośnika. 

Jeżeli chodzi o pozostałe postulaty wniosku to popiera stanowisko Członka Zarządu Wioletty 

Drzewińskiej. Zwrócił uwagę na brak wsparcia dla samorządów w ramach tarcz, które są 

oferowane przez Rząd. 

 

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz 

Przekazał, że jego zdaniem, jest przeciwny przekazywaniu wsparcia na wydatki związane  

z energią elektryczną i mediami, natomiast jeżeli chodzi o remont podnośnika to 

zaproponował, aby przekazać wsparcie finansowe w kwocie 5000,00 zł. 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Zwróciła uwagę, że finansowanie zadań rządowych nie jest zadaniem powiatów i nie 

powinniśmy finansować takich wydatków. Udzielnie pomocy finansowej np. na zakup 

samochodu jest możliwe, natomiast wydatki bieżące nie powinny być dofinansowane przez 

powiat. 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Zgodził się z uwagą Skarbnika Powiatu.  

 

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz 

Odniósł się do złożonej propozycji dofinansowania naprawy podnośnika, zwrócił uwagę na 

dobrą współpracę z Komendą PSP.  

 

Wojciech Cheba - Główny Specjalista w Biurze ds. Obronnych i Zarządzania 

Kryzysowego 

Przedstawił informacje dotyczące awarii podnośnika.  

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Poruszył temat dotyczący wydatków i finansowania jednostek rządowych oraz 

samorządowych.  

 

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz 

Wniósł uwagi dotyczące przesłanego wniosku, który prawdopodobnie został również 

przekazany również innym samorządom. 
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Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Zwróciła uwagę na zadania własne jakie są realizowane przez powiat oraz trudności w ich 

finansowaniu. Odniosła się do kwestii związanej z przekazaniem wsparcia finansowego dla 

Komendy PSP. Przekazała, że jest to jednostka rządowa i jest przeciwna przekazaniu środków 

na jej utrzymanie. 

 

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry 

Zwrócił uwagę na wnioski Komendy dotyczące dokonania zmian w planie wydatków 

jednostki, które wpłynęły do tut. Urzędu. 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Zwróciła uwagę na zabezpieczone środki jednostki na wynagrodzenia. Zaproponowała 

odłożenie rozpatrzenia przedmiotowego wniosku.  

 

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz 

Zwrócił uwagę na kwestię współpracy z Komendą PSP. Zaproponował udzielenie przez 

Zarząd Powiatu wsparcia finansowego w kwocie 5000,00 zł na naprawę podnośnika. 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Zwrócił uwagę na rosnącą inflację. Poruszył kwestię wykonywanych przetargów dla zadań 

inwestycyjnych realizowanych przez Powiat.  

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Zwróciła uwagę na wydatki dotyczące jednostek oświatowych związane z planowanymi 

podwyżkami wynagrodzeń. Zwróciła uwagę na brak pełnego zabezpieczenia wynagrodzeń  

w oświacie w budżecie na 2022 rok.  

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Zwrócił uwagę na wzrost kosztów ogrzewania i energii elektrycznej. Poprosił  

o przygotowanie zestawienia wydatków od 2020 roku do I kwartału 2022 roku jakie 

ponoszone były przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu i jednostki organizacyjne. 

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego dla Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu w kwocie 5000,00 zł na naprawę 

podnośnika. 

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

 

Ad. 5 

Wyrażenie zgody na zabezpieczenie środków finansowych i wykonanie zadania pn. 

„Montaż 2 szt. szlabanów przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu”. 

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotową sprawę. Poinformował, że w celu uregulowania ruchu pojazdów 

samochodowych od strony południowej i zachodniej budynku Starostwa Powiatowego  

w Myśliborzu (częsta jazda pojazdów pod prąd drogą jednokierunkową od strony stadionu) 

oraz stworzenia strefy przeznaczonej wyłącznie dla osób upoważnionych do wjazdu planuje 
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się montaż dwóch szlabanów ograniczających dostęp do ww. terenu. Do dyspozycji petentów 

będzie tzw. duży parking zlokalizowany od strony ul. Północnej.  

Szlabany zlokalizowane zostaną od strony południowej przy bramie wjazdowej od  

ul. Sportowej oraz od strony ul. Północnej przy wejściu do Powiatowego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności. Koszt wykonania zadania wynosi zgodnie z kosztorysem 

29.993,94 zł brutto. Z uwagi na powyższe zasadne jest wyrażenie zgody na wykonanie 

zadania pn. „Montaż 2 szt. szlabanów przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu”  

i zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania na kwotę 30.000,00 zł brutto  

w budżecie Powiatu Myśliborskiego. 

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.  

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych i wykonanie zadania 

pn. „Montaż 2 szt. szlabanów przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu”. 

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

 

Ad. 6 

Informacja w sprawie podpisania umowy w przedmiocie użyczenia boiska „Orlik” przy 

Zespole Szkół w Dębnie dla Nadleśnictwa Dębno, raz w tygodniu w godz. od 17:00 do 

19:30 w okresie od dnia 13.04.2022r. do dnia 28.09.2022r. 

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotową sprawę. Poinformował, że Nadleśnictwo Dębno zwróciło się  

z prośbą do Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im Juliusza Słowackiego w Dębnie o wynajęcie 

boiska „Orlik” raz w tygodniu, w każdą środę od godz. 17:00 do 19:30 na potrzeby treningu 

służb mundurowych. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Zespołu 

Szkół Nr 1 Im. Juliusza Słowackiego w Dębnie. 

 
Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Odniosła się do przedmiotowego wniosku. Zapytała, czy Nadleśnictwo Dębno zrekompensuje  

w jakiś sposób użyczenie boiska? 

 

Ewelina Mazurak-Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Myśliborskiego 

Odpowiedziała, że dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 Im. Juliusza Słowackiego w Dębnie 

przeprowadzi rozmowy w tej sprawie.  

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją i wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej 

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

 

Ad. 6a) 

Zapoznanie się z informacją Naczelnika Działu Inwestycji, Zamówień Publicznych  

i Zarządzania Majątkiem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego z dnia 

7.04.2022r. znak CUW.4113.42.2022.MtG w sprawie podpisania porozumienia  

w przedmiocie użyczenia pomieszczeń znajdujących się na terenie Domu Wczasów 

Dziecięcych w Myśliborzu. 
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(Informacja stanowi załącznik Nr 6 do protokołu). 

 

Ewelina Mazurak-Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Myśliborskiego 

Przedstawiła przedmiotową sprawę. Poinformowała, że pomiędzy Domem Wczasów 

Dziecięcych w Myśliborzu a Zespołem Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa 

i S. Girenasa w Myśliborzu zawarta jest umowa użyczenia. Przedmiotem, której jest 

korzystanie przez ZSiPO w Myśliborzu z pomieszczeń. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją i wyraził zgodę na podpisanie 

przedmiotowego porozumienia. 

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

 

Ad. 6b) 

Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Rozwoju o akceptacje projektu uchwały Rady 

Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 

w Renicach oraz wchodzącej w jego skład Szkoły Podstawowej i Branżowej Szkoły  

I Stopnia Specjalnej.  

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotową sprawę. Poinformował, że Zachodniopomorski Kurator Oświaty  

w Szczecinie wydał pozytywną opinię do projektu uchwały. Następnie należy skierować 

projekt do zaopiniowania związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli, określając  

30 dniowy termin przedstawienia opinii. 

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Zaproponowała, aby wystąpić z prośbą do związków zawodowych, aby opinia została wydana 

w szybszym terminie co jest dopuszczalne.  

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie 

likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach oraz wchodzącej w jego 

skład Szkoły Podstawowej i Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej i podjął decyzję  

o skierowaniu przedmiotowego projektu uchwały do zaopiniowania związkom zawodowym 

zrzeszającym nauczycieli.  

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

 

Ad. 7 

Rozpatrzenie wniosków Naczelników wydziałów oraz Dyrektorów jednostek 

organizacyjnych Starostwa Powiatowego o dokonanie zmian w planie wydatków na 2022 

rok. 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Przedstawiła i omówiła następujące wnioski: 
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1. wniosek Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu  

o dokonanie zmiany w planie finansowym jednostki na 2022 rok w rozdziale 80140 

"Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego" polegającej na 

przesunięciu środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 20500,00 zł. 

Zwiększenie w paragrafie 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” i w paragrafie 4710 

"Składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w celu zapewnienia środków na 

wynagrodzenia i opłacenie składek PPK dla pracowników na stanowisku instruktor nauki 

zawodu. 

(Wniosek stanowi załącznik Nr 8 do protokołu). 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek. 

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

 

2. wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach  

o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki polegających na przesunięciu środków 

finansowych  pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego budżetu w łącznej kwocie 

91080,00 zł. Zwiększenie w rozdziale 80102 "Szkoły podstawowe specjalne", rozdziale 

80134 "Szkoły zawodowe specjalne" i rozdziale 85420 "Młodzieżowe ośrodki 

wychowawcze" w paragrafie 4790 "Wynagrodzenia osobowe nauczycieli", 4010 

"Wynagrodzenia osobowe", 4710 "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" 

w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia dla pracowników MOW. 

(Wniosek stanowi załącznik Nr 9 do protokołu). 

 

Poinformowała, że z informacji uzyskanej od księgowej Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Myśliborskiego wynika, iż w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach nie 

wystarczy na wynagrodzenia dla nauczycieli. Przekazała, że wynagrodzenia były planowane 

zgodnie z harmonogramem wręczania wypowiedzeń wychowawcom, co nie było wykonane. 

Poprosiła o wyjaśnienie tej kwestii.  

 

Ewa Difort-Olejniczak – Naczelnik Wydziału Edukacji i Rozwoju 

Przekazała, że uchwała o zamiarze likwidacji placówki miała być uchwalona w grudniu, 

natomiast w miesiącu styczniu miała być podjęta uchwała o likwidacji jednostki. Jednakże  

z uwagi na przesunięcie tej procedury w związku z brakiem decyzji dotyczącej przekazania 

środków finansowych na dokumentację związaną z dostosowaniem budynku Domu Wczasów 

Dziecięcych w Myśliborzu i kwestią związaną z utworzeniem MOS terminy związane  

z likwidacją placówki zostały przesunięte o trzy miesiące. W związku z tym harmonogram 

wypowiedzeń również uległ przesunięciu. Dlatego też powstały braki na wynagrodzenia, 

gdyż na ten moment więcej wypowiedzeń nie mogło być zrealizowanych. Dopiero po 

podjęciu uchwały w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Renicach będzie można dokonać dalszych wypowiedzeń stosunków pracy. 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Zwróciła uwagę, na wydłużenie się procedur i konsekwencje finansowe z tym związane. 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Również wskazał, na wydłużenie się procedury likwidacji jednostki.  
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Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Zapytała, czy po podjęciu przez Radę Powiatu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 

placówki zostały wręczone wypowiedzenia umów o pracę? 

 

Ewa Difort-Olejniczak – Naczelnik Wydziału Edukacji i Rozwoju 

Odpowiedziała, że nie, gdyż uchwała intencyjna nie może być podstawą do wypowiedzenia 

umów o pracę. Złożyła wyjaśnienia dotyczące wykonywanych działań. Przedstawiła 

informacje na temat arkusza organizacyjnego jednostki. 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Odniósł się do harmonogramu działań jakie przedstawiano, przekazał, że część wypowiedzeń 

miała być wręczona wcześniej. 

 

Ewa Difort-Olejniczak – Naczelnik Wydziału Edukacji i Rozwoju 

Poinformowała o wręczonych wypowiedzeniach umów o pracę z wychowawcami w miesiącu 

listopadzie. Przedstawiła informacje na temat kwestii związanej z przesunięciem terminu 

podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Renicach. 

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek. 

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

 

3. wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy o dokonanie 

zmian w planie finansowym na 2022 rok w dziale 85421 "Młodzieżowe Ośrodki 

Socjoterapii",  polegających na przesunięciu środków finansowych pomiędzy paragrafami  

w kwocie 700,00 zł. Zwiększenie środków w paragrafie 4520 "opłaty na rzecz jednostek 

samorządu terytorialnego" z przeznaczeniem na opłatę za korzystanie ze środowiska. 

(Wniosek stanowi załącznik Nr 10 do protokołu). 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek. 

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

 

4. wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji z dnia 7.04.2022r. znak 

KD.3034.2.2022.MP o dokonanie zmian w planie wydatków polegających na przesunięciu 

środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na 

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. 

(Wniosek stanowi załącznik Nr 11 do protokołu). 

 

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry 

Złożył wyjaśnienia dotyczące opłat związanych z kosztami prowadzonych postępowań.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek. 

Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu 
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5. wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu z dnia 6.04.20225r., 

który w związku z decyzją  z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr ZSP-

4.3146.4.3.2022.MD z dnia 03 marca 2022 roku o przyznaniu przez Ministra Rodziny 

i Polityki Społecznej środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na 

pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się 

wirusa SARS-COv-2, wnioskuje o wprowadzenie do budżetu jednostki środków w kwocie 

102 913,00 zł  z przeznaczeniem w paragrafie 4010, 4110, 4120 na wynagrodzenia  

i pochodne od wynagrodzeń dla kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług 

świadczonych przez DPS oraz w paragrafie 4210  na zakup środków ochrony osobistej oraz 

niezbędnego sprzętu i wyposażenia.  

(Wniosek stanowi załącznik Nr 12 do protokołu). 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek. 

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

 

Ad. 8 

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu 

finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 

2022 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych  

z zakresu administracji rządowej na 2022 rok. 

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 13 do protokołu). 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 254/846/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sprawie 

zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu 

Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie 

finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok. 

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

 

Ad. 9 

Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany 

budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok. 

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 14 do protokołu). 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu zgodnie  

z uzasadnieniem. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. 

Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu 
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Ad. 10 

Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033. 

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 15 do protokołu). 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu zgodnie  

z uzasadnieniem. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. 

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

 

Ad. 11 

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektów 

uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu. 

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 16 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Wyjaśnił, że dotyczy on skierowania pod obrady 

sesji Rady Powiatu następujących projektów uchwał: 

 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Myśliborskiego na lata 2022-2033. 

2) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 254/847/2022 z dnia 8 kwietnia w sprawie przyjęcia 

projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu. 

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

 

Ad. 12 

Wyrażenie zgody na złożenie wniosku o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu  

w Myśliborzu. 

(Wniosek stanowi załącznik Nr 17 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotowy wniosek. Poinformował, że przedmiotem sesji jest: 

 

1.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Myśliborskiego na lata 2022 – 2033. 

2.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu podjął decyzję o złożeniu do Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 

wniosku o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Myśliborzu. 

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

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Poruszyła temat dotyczący podjęcia przez Radę Powiatu uchwały w sprawie rozpatrzenia 

wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dębnie  

o rozwiązania stosunku pracy. Przedstawiła wyjaśnienia dotyczące przedmiotowej sprawy. 

 

Ad. 13 

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego  

w 2022 roku. 

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 18 do protokołu). 

 

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry 

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy ogłoszenia otwartego konkurs ofert na wsparcie 

realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2022 roku w zakresie: 

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

2) ochrony i promocji zdrowia, 

3) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 

4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

5) porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 254/848/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu 

Myśliborskiego w 2022 roku. 

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

 

Ad. 15 

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia opinii  

o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej. 

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 19 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przekazał, że projekt uchwały dotyczy pozytywnego zaopiniowania pozbawienia kategorii 

drogi powiatowej odcinka drogi nr 1553Z Czarnowo - Zadeklino (działka nr 14obręb Łozice, 

46/1 i 18 obręb Zadeklino) oraz odcinka drogi powiatowej nr 1556Z Przydarłów – Derczewko 

(działka nr 25/5obręb Przydarłów)w celu zaliczenia do kategorii dróg gminnych. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę  Nr 254/849/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sprawie 

wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej. 

Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu 
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Ad. 16 

Zapoznanie się z pismem Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 31.03.2022r. znak 

OŚGIN.DR.7226.2.2.2022 wprowadzenia do WPF przez Radę Gminy Boleszkowice 

kwoty 150 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Remont drogi 

powiatowej nr 2136Z na odcinku od m. Dębno do m. Boleszkowice”. 

(Pismo stanowi załącznik Nr 20 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotowe pismo. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem. 

 

Ad. 14 

Wyrażenie zgody na podpisanie umowy dot. realizacji zadania pn. „Remont cząstkowy 

nawierzchni bitumicznych grysami i emulsja asfaltową przy użyciu remonterów”. 

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 21 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

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

przeprowadzonym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca S-PROBUD 

BUDOWA Sp. z o.o. ze Stargardu na kwotę 180 072,00 zł. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie umowy z wykonawcą S-PROBUD BUDOWA 

Sp. z o.o. ze Stargardu dot. realizacji zadania pn. „Remont cząstkowy nawierzchni 

bitumicznych grysami i emulsja asfaltową przy użyciu remonterów”. 

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

 

Ad. 17 

Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu o wyrażenie zgody na 

zorganizowanie dodatkowych godzin języka polskiego dla cudzoziemców (uczniów  

z Ukrainy i Brazylii) do 24 czerwca 2022 roku. 

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 22 do protokołu). 

 

Ewa Difort-Olejniczak – Naczelnik Wydziału Edukacji i Rozwoju 

Przedstawiła przedmiotową sprawę. Poinformowała, że wpłynął wniosek Dyrektora Zespołu 

Szkół w Myśliborzu o wyrażenie zgody na dodatkowe godziny języka polskiego dla 

cudzoziemców (3 uczniów z Ukrainy i 1 ucznia z Brazylii). Zajęcia prowadzone będą  

w grupie czteroosobowej. Z uwagi na fakt, iż nie znają języka polskiego i tym samym 

wymagają nauki języka polskiego od podstaw dyrektor szkoły zaproponował maksymalny 

tygodniowy wymiar godzin nauki języka polskiego tj. 5 godzin do 24 czerwca 2022 roku. 

Przewidywany koszt nauczania w wymiarze 5 godzin tygodniowo: 322,70 zł x 12 tygodni  

= 3.872,40 zł. 

Członek Zarządu –Wioletta Drzewińska 

Zwróciła uwagę, że zorganizowanie z dodatkowych godzin języka polskiego dla 

cudzoziemców jest obowiązkowe. 
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Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry 

Zapytał, czy uczniowie pochodzący z Ukrainy realizują równocześnie obowiązek nauki 

zdalnej w Ukrainie? 

 

Ewa Difort-Olejniczak – Naczelnik Wydziału Edukacji i Rozwoju 

Odpowiedziała, że część uczniów realizuje ten obowiązek równolegle z nauką  

w Polsce. 
 

Członek Zarządu –Wioletta Drzewińska 

Złożyła wyjaśnienia dotyczące prowadzonych trybów edukacyjnych. Poruszyła kwestię 

realizacji obowiązku szkolnego dzieci pochodzących z Ukrainy. 
 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zorganizowanie dodatkowych godzin języka polskiego dla 

cudzoziemców (uczniów z Ukrainy i Brazylii) do 24 czerwca 2022 roku w wymiarze 5 godzin 

tygodniowo. 

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

 

Ad. 18 

Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Rozwoju o wyrażenie zgody na podpisanie 

umowy z Gminą Dębno w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie części 

etatu nauczyciela oddelegowanego do pracy w Zarządzie Oddziału Związku 

Nauczycielstwa Polskiego w Dębnie. 

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 23 do protokołu). 

 

Ewa Difort-Olejniczak – Naczelnik Wydziału Edukacji i Rozwoju 

Przedstawiła przedmiotową sprawę. Poinformowała, że umowa dotyczy przyznania Gminie 

Dębno dotacji celowej w kwocie 18 842,00 zł na dofinansowanie części etatu nauczyciela 

oddelegowanego do pracy w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego  

w Dębnie. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy. 

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

 

Ad. 19 

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie uzgodnienia wysokości  

i zasad odpłatności za posiłki oraz ustalenia wysokości i zasad odpłatności za pobyt  

w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu. 

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 24 do protokołu). 

 

Ewa Difort-Olejniczak – Naczelnik Wydziału Edukacji i Rozwoju 

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały. Podała wyjaśnienia dotyczące 

ustalenia stawek opłat w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 
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Zarząd Powiatu Nr 254/850/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sprawie uzgodnienia 

wysokości i zasad odpłatności za posiłki oraz ustalenia wysokości i zasad odpłatności za 

pobyt w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu. 

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

 

Ad. 20 

Zapoznanie się z informacją Naczelnika Wydziału Edukacji i Rozwoju z dnia 

6.04.2022r. znak EDR.4331.6.2022.AM w sprawie przekazania informacji na temat 

dotacji należnych w 2022 roku dla szkół oraz placówek oświatowych niepublicznych.  

(Informacja stanowi załącznik Nr 25 do protokołu). 

 

Ewa Difort-Olejniczak – Naczelnik Wydziału Edukacji i Rozwoju 

Przedstawiła i omówiła przedmiotową informację.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się i przyjął przedmiotowa informację.  

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

 

Ad. 21 

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. 

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 26 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania 

Powiatu Myśliborskiego, jako wspólnika spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Barlinku na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 

Spółki w dniu 12 kwietnia 2022roku. Z uwagi na jego nieobecność zaproponował, aby 

pełnomocnictwo zostało udzielone dla Członka Zarządu Powiatu Pana Mariusza Kuziela. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa dla Członka Zarządu Powiatu – Mariusza Kuziela 

podejmując uchwałę Nr 254/851/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa. 

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

 

Ad. 22 

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

z Kalkuty Sp. z o.o. w miesiącu marcu 2022 roku z podziałem na komórki 

organizacyjne. 

(Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 27 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotowe sprawozdanie. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z i przyjął  przedmiotowe sprawozdanie. 

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

Sprawy różne: 
 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Zapytała o kwestię dotyczącą zmiany siedziby filii Wydziału Komunikacji w Dębnie, czy są 

wykonywane działania w tej sprawie?  

 

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz 

Odpowiedział, że Burmistrz Dębna wcześniej informował o zakończeniu prac z dniem  

30 czerwca br. Zwrócił uwagę, ze gmina Dębno spokojnie podchodzi to tego tematu. 

Przekazał, ze należy poczekać i zobaczyć co się będzie działo po świętach wielkanocnych. 

Odniósł się do prac jakie są prowadzone w zakresie dostosowania wyznaczonych 

pomieszczeń. Odniósł się do kwestii przygotowania do zakupu wyposażenia filii. 

 

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry 

Poinformował, że roboty budowlane zostały częściowo zawieszone z uwagi na konieczność 

wyburzenia jednej ze ścian. Gmina Dębno wystąpiła o pozwolenie na rozbiórkę, procedura 

łącznie z uprawomocnieniem się decyzji zakończy się 12 kwietnia 2022 roku, wówczas prace 

budowlane będą mogły być kontynuowane. 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przekazał, że po tym terminie sprawa ta zostanie sprawdzona. 

 

Więcej spraw różnych nie zgłoszono. 

 

Ad. 24 

Zakończenie posiedzenia. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 9:30 Zarząd zakończył posiedzenie. 

 
Protokołowała:  

 

Dominika Bułgajewska 

 

1. Andrzej Potyra  -  Przewodniczący Zarządu  ............................. 

2. Mariusz Norsesowicz -  Członek Zarządu   .............................. 

3.  Mariusz Kuziel   -  Członek Zarządu   ..............................  

4.  Wioletta Drzewińska   -  Członek Zarządu   ………………….. 

 

Podpis Sekretarza Powiatu:…………………………… 

 


