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     Protokół Nr 180/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu 

odbytego w sposób zdalny w dniu 13 kwietnia 2021 roku 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 

ul. Północnej 15 
 

O godzinie 14:05 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 

 

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: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyznaczenia nauczyciela 

zastępującego dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach w czasie 

jego nieobecności. 

4. Sprawy różne. 

5. Zakończenie posiedzenia. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

Za przyjęciem porządku posiedzenia głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie 

wstrzymał się od głosu 
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Ad. 3 

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyznaczenia nauczyciela 

zastępującego dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach w czasie 

jego nieobecności. 

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 2 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Poinformował,  że w związku z koniecznością wyznaczenia zastępstwa dyrektora placówki  

w trakcie jego nieobecności, powierza się Pani Małgorzacie Woroch okresowe pełnienie 

obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach. Okresowe 

powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora szkoły obejmuje okres niewykonywania funkcji 

kierowniczej przez dotychczasowego dyrektora szkoły w związku z wystąpieniem jego 

usprawiedliwionej nieobecności w placówce. 

Zastępujący posiada kompetencje przysługujące dyrektorowi placówki oświatowej,  

z wyjątkiem kompetencji udzielonych dyrektorowi MOW Renice przez organ prowadzący na 

podstawie upoważnienia. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Poinformowała, że powodem nieobecności dyrektora i wicedyrektora MOW Renice jest 

zwolnienie lekarskie. 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Poinformował, ze Pani Małgorzata Woroch wyraziła zgodę na zastępowanie dyrektora 

placówki w trakcie jego nieobecności. 

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 180/589/2021 z dnia 13 kwietnia  2021 roku w sprawie 

wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Renicach w czasie jego nieobecności. 

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

 

Ad. 4 

Sprawy różne: 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zaproponowała, aby dokonać przekazania radnym Rady Powiatu w Myśliborzu wyników 

analizy finansowo-organizacyjnej szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Myśliborski, 

informacji i uwag dyrektorów szkół i placówek do tej analizy oraz danych z placówek 

oświatowych tj.  wydatków i kosztów poszczególnych placówek. 
 

Zarząd Powiatu podjął decyzję o przekazaniu przedmiotowych dokumentów radnym Rady 

Powiatu w Myśliborzu. 
 

Więcej spraw różnych nie zgłoszono. 
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Ad. 5 

Zakończenie posiedzenia. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 14:15 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: 

……………………………. 

 


