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     Protokół Nr 183/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu 

odbytego w sposób zdalny w dniu 20 kwietnia 2021 roku 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 

ul. Północnej 15 
 

O godzinie 13:15 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. Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry 

2. Magdalena Zynda-Lis – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Myśliborzu 

 

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 zmiany do 

porządku obrad: 

 Rozpatrzenie w pkt. 5 sprawy dotyczącej rozpatrzenia wniosku Biura ds. Obronnych  

i Zarządzania Kryzysowego o zmianę w planie finansowym wydatków Starostwa 

Powiatowego. 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

Za przyjęciem zmiany do porządku posiedzenia głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, 

nikt nie wstrzymał się od głosu 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił porządek posiedzenia z uwzględnieniem wprowadzonej zmiany: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
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3. Wyrażenie zgody na przystąpienie do uczestnictwa w projekcie „KOOPERACJA – 

EFEKTYWNA I SKUTECZNA” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Funduszu Społecznego 

na udzielenie wsparcia dla Salezjańskiej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” 

w Dębnie i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dorian II” w Sławnie oraz wyrażenie 

zgody na podpisanie wniosku o przekazanie darowizny. 

4. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy dot. realizacji zadania pn. „Pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego branży ogólnobudowlanej nad realizacją zadania pn. 

Wykonanie II etapu zagospodarowania terenu przy siedzibie Starostwa Powiatowego  

w Myśliborzu, ul. Północna 15 w ramach zadania pn. „Adaptacja budynku byłej bursy na 

siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych”. 

5. Rozpatrzenie wniosku Biura ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego o zmianę  

w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego. 

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

Ad. 3 

Wyrażenie zgody na przystąpienie do uczestnictwa w projekcie „KOOPERACJA – 

EFEKTYWNA I SKUTECZNA” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Funduszu 

Społecznego na udzielenie wsparcia dla Salezjańskiej Placówce Opiekuńczo-

Wychowawczej „Nasz Dom” w Dębnie i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dorian 

II” w Sławnie oraz wyrażenie zgody na podpisanie wniosku o przekazanie darowizny. 

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 2 do protokołu). 

 

Magdalena Zynda-Lis – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Myśliborzu 

Poinformowała, że w ramach projektu Powiat Myśliborski pozyska dla Salezjańskiej 

Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej „Nasz Dom” w Dębnie oraz dla Placówki 

Opiekuńczo–Wychowawczej „Dorian II” w Sławnie środki do dezynfekcji w ilości 50l  

i zamgławiacze po 1 szt.. Zostaną one przekazane w formie darowizny. Nie jest wymagany 

wkład własny. Przedstawiła wyjaśnienia dotyczące złożenia wniosku o uczestnictwo  

w projekcie.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie do uczestnictwa w projekcie 

„KOOPERACJA – EFEKTYWNA I SKUTECZNA” oraz wyraził zgodę na podpisanie 

wniosku o przekazanie darowizny. 

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

 

Ad. 4 

Wyrażenie zgody na podpisanie umowy dot. realizacji zadania pn. „Pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego branży ogólnobudowlanej nad realizacją zadania pn. 

Wykonanie II etapu zagospodarowania terenu przy siedzibie Starostwa Powiatowego  

w Myśliborzu, ul. Północna 15 w ramach zadania pn. „Adaptacja budynku byłej bursy 

na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych”. 

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu). 
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Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przekazał, że Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Zarządzania Majątkiem  

w Centrum Usług Wspólnych w Myśliborzu, prowadzi postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży 

ogólnobudowlanej nad realizacją zadania pn. Wykonanie II etapu zagospodarowania terenu 

przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, ul. Północna 15 w ramach zadania pn. 

„Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych 

jednostek organizacyjnych”. 

Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca: MirProBud Mirosław Kaup, 74-300 Myślibórz  

w kwocie 7.995,00 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. 5 

Rozpatrzenie wniosku Biura ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego o zmianę  

w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego. 

(Wniosek stanowi załącznik Nr 4 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił i odczytał wniosek Biura ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego o zmianę  

w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w zakresie zwiększenia środków  

w dziale 754 rozdz. 75421 w wysokości 15 000,00 zł w związku z koniecznością zakupu 

wyposażenia na potrzeby utworzenia Punktu Szczepień Powszechnych w Myśliborzu. 

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Zapytała, gdzie zostanie uruchomiony przedmiotowy punkt szczepień? 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił informacje dotyczące uruchomienia punktu szczepień w siedzibie Domu 

Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu. 

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Zapytała, o obsługę punktu? 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Odpowiedział, że podmiotem prowadzącym jest Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy  

z Kalkuty. Podał szczegóły dotyczące prowadzonych działań związanych uruchomieniem 

punktu szczepień. 

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek podejmując decyzję, że zwiększenie środków 

finansowych nastąpi z rezerwy celowej na zadania z zakresu Zarządzania Kryzysowego. 

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

 

 

 



4 
 

Ad. 6 

Spraw różnych nie zgłoszono. 

 

Ad. 7 

Zakończenie posiedzenia. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 13:25 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: 

……………………………. 

 


