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     Protokół Nr 182/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu 

odbytego w sposób zdalny w dniu 16 kwietnia 2021 roku 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 

ul. Północnej 15 
 

O godzinie 11:10 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. 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 

 

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. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę 

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

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

budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok. 

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

uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu. 

6. Rozpatrzenie wniosków o dokonanie zmian w planach finansowych jednostek 

organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok.  

7. Sprawy różne. 

8. Zakończenie posiedzenia. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 
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Za przyjęciem porządku posiedzenia głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie 

wstrzymał się od głosu. 

 

Ad. 3 

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 i omówiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała, że uwzględnia on 

wnioski wymienione na poprzednim posiedzeniu Zarządu Powiatu.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. 

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

 

Ad. 4 

Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany 

budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok. 

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 3 do protokołu). 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała, że uwzględnia on 

wnioski wymienione na poprzednim posiedzeniu Zarządu Powiatu. Poruszyła kwestię 

wprowadzenia środków pochodzących z dotacji  przekazanych przez gminy. Złożyła 

wyjaśnienia w tym zakresie. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. 

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

 

Ad. 5 

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektów 

uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu. 

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 4 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Poinformował, że dotyczy on skierowania ww. 

projektów uchwał pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu podjął uchwał ę Nr 182/590/2021 z dnia 16 kwietnia  

Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
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Ad. 6 

Rozpatrzenie wniosków o dokonanie zmian w planach finansowych jednostek 

organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok.  

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił następujące wnioski jednostek organizacyjnych: 

 

1. Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach wnioskuje  

o zwiększenie planu wydatków na 2021 rok w kwocie 7.000,00 zł. Zwiększenie w rozdziale 

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” oraz w paragrafie 85420 „Młodzieżowe ośrodki 

wychowawcze” w paragrafie 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający” w celu zapewnienia środków wynikających z obowiązku stosowania 

Pracowniczych Planów Kapitałowych. 
(Wniosek stanowi załącznik Nr 5 do protokołu). 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek. 

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

 

2. Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i S. Gierenasa  

w Myśliborzu wnioskuje o zwiększenie planu wydatków na 2021 rok w kwocie 900,00 zł. 

Zwiększenie w rozdziale 80115 „Technika” oraz w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły „I i II 

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

w celu zapewnienia środków wynikających z obowiązku stosowania Pracowniczych Planów 

Kapitałowych.  
(Wniosek stanowi załącznik Nr 6 do protokołu). 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek. 

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

 

3. Dyrektor Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej wnioskuje o zwiększenie 

planu wydatków na 2021 rok w kwocie 1.500,00 zł. Zwiększenie w rozdziale 85510 

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w paragrafie 4710 „Wpłaty na PPK 

finansowane przez podmiot zatrudniający” w celu zapewnienia środków wynikających  

z obowiązku stosowania Pracowniczych Planów Kapitałowych.  

(Wniosek stanowi załącznik Nr 7 do protokołu). 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek. 

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

 

Ad. 7 

Sprawy różne: 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Poruszył sprawę dotycząca uruchomienia punktów masowych szczepień na terenie Powiatu 

myśliborskiego. Dodatkowe punkty szczepień zostaną uruchomione na terenie 

poszczególnych gmin. 

Więcej spraw różnych nie zgłoszono. 
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Ad. 8 

Zakończenie posiedzenia 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 11:20 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: 

……………………………. 

 


