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     Protokół Nr 261/2022 

posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu 

odbytego w dniu 30 maja 2022 roku 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 

ul. Północnej 15 
 

O godzinie 14:15 Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra rozpoczął posiedzenie Zarządu 

zgodnie z listą obecności (załącznik Nr 1 do protokołu). 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 

1.Andrzej Potyra  - Przewodniczący Zarządu  

2. Alicja Prill  - Wicestarosta  

3.Mariusz Norsesowicz  - Członek Zarządu 

3.Mariusz Kuziel  -  Członek Zarządu  

4.Wioletta Drzewińska  - Członek Zarządu  

 

Z poza Zarządu w posiedzeniu udział wzięli: 

 

1. Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

2. Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry 

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

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

Myśliborskiego 

5. Renata Wolniak – Naczelnik Działu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Zarządzania 

Majątkiem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego. 

6. Robert Petruk – Naczelnik Wydziału Dróg 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia. Zaproponował wprowadzenie zmian do 

porządku obrad: 

 

 Rozpatrzenie w pkt. 14 sprawy dotyczącej zaakceptowania projektu uchwały Rady 

Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia 

„Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza” oraz na przystąpienie Powiatu 

Myśliborskiego do Stowarzyszenia oraz podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. 

 Rozpatrzenie w sprawach różnych sprawy dotyczącej zapoznania się i podania do 

publicznej wiadomości informacji obejmującej wykazu osób prawnych i fizycznych oraz 

jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym  

w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty  

w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych 

kwot i przyczyn umorzenia. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

Za przyjęciem zmian do porządku posiedzenia głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, 

nikt nie wstrzymał się od głosu 

 

Podczas głosowania nieobecna – Wioletta Drzewińska 



2 
 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił porządek posiedzenia z uwzględnieniem wprowadzonych zmian: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyboru ofert na wsparcie 

realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2022 roku. 

4. Wyrażenie zgody na dokonywanie zakupów artykułów szkolnych i biurowych przez 

jednostki organizacyjne Powiatu Myśliborskiego w ramach posiadanych Regulaminów 

zamówień publicznych. 

5. Wyrażenie zgody na zabezpieczenie środków finansowych i realizację zadania pn.: 

„Modernizacja wewnętrznej instalacji wodnej i hydrantowej w budynku Regionalnej 

Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie”. 

6. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji technicznej 

dotyczącej zadania pn.: „Przebudowa budynku Domu Wczasów Dziecięcych  

w Myśliborzu”. 

7. Zawarcie z Gminą Dębno umowy o udzielenie pomocy finansowej w postaci dotacji 

celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2136Z 

na odcinku od miejscowości Dębno do miejscowości Boleszkowice”. 

8. Zawarcie z Gminą Myślibórz umowy na udzielenie pomocy finansowej w postaci dotacji 

celowej z przeznaczeniem na realizacje zadania inwestycyjnego polegającego na 

opracowaniu dokumentacji projektowych. 

9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku. 

10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy. 

11. Rozpatrzenie wniosków Dyrektorów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w sprawie 

wyrażenia zgody na zamknięcie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w określonych 

terminach w okresie ferii letnich w 2022 roku. 

12. Rozpatrzenie wniosków Naczelników wydziałów oraz Dyrektorów jednostek 

organizacyjnych Starostwa Powiatowego o dokonanie zmian w planie wydatków na 2022 

rok. 

13. Zaakceptowanie i przedstawienie Radzie Powiatu w Myśliborzu Raportu o stanie Powiatu 

za 2021 roku. 

14. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia 

zgody na utworzenie Stowarzyszenia „Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza” oraz na 

przystąpienie Powiatu Myśliborskiego do Stowarzyszenia oraz podjęcie uchwały Zarządu 

Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu  

w Myśliborzu. 

15. Sprawy różne. 

16. Zakończenie posiedzenia. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

Ad. 3 

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyboru ofert na wsparcie 

realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2022 roku. 

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 2 do protokołu). 
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Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Poinformowała, że Komisja Konkursowa zaopiniowała oferty w ramach otwartego konkursu 

ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2022 roku  

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, nauki, 

szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego i proponuje 

dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 

Powiatu Myśliborskiego w 2022 roku wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację.  

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Zwrócił uwagę, że na pozostanie części środków finansowych z uwagi na brak ofert. Poprosił, 

aby dokonać kolejnego ogłoszenia konkursu ofert. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Przedstawiła informacje na temat dokonanego przez Komisję  podziału środków finansowych 

w ramach złożonych ofert. 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Odniósł się do złożonych w konkursie ofert.  

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 261/890/2022 z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie 

wyboru ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2022 

roku. 

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

 

Podczas głosowania nieobecna – Wioletta Drzewińska 

 

Ad. 4 

Wyrażenie zgody na dokonywanie zakupów artykułów szkolnych i biurowych przez 

jednostki organizacyjne Powiatu Myśliborskiego w ramach posiadanych Regulaminów 

zamówień publicznych. 

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Przekazał, że sprawa dotyczy 

dokonywanie zakupów artykułów szkolnych i biurowych przez jednostki organizacyjne 

Powiatu Myśliborskiego w ramach posiadanych regulaminów zamówień publicznych  

w związku z decyzją o rozwiązaniu umów z 16 jednostkami organizacyjnymi Powiatu 

Myśliborskiego na zadanie pod nazwą ,,Zakup i dostawa artykułów szkolnych i biurowych 

dla jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2022”. 

Zapytał, czy odrębne dokonanie zakupów będzie tańsze? 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Przekazała, że cena może niekiedy nie być korzystniejsza, jednak nie ma chętnych do 

zawarcia umowy dla wszystkich jednostek. Przekazała, że tańszy zakup materiałów może być 
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dokonany w sklepach oferujących promocje. Odniosła się do kwestii związanej  

z dokonywaniem zamówień materiałów biurowych. 

 

Ewelina Mazurak-Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Myśliborskiego 

Przekazała, że wszystkie materiały biurowe należy kupować zgodnie regulaminem  udzielania 

zamówień publicznych.  

Przekazała, że zamówienia publiczne, których wartość szacunkowa nie przekracza 20.000,00 

zł, mogą być realizowane po negocjacji tylko z jednym wykonawcą, natomiast przy realizacji 

zamówień publicznych, których wartość przekracza kwotę 20.000,00 zł a nie przekracza 

kwoty 50.000,00 zł, powinna być poprzedzona rozeznaniem rynku oraz sporządzeniem 

notatki. Dla zamówień przekraczających kwotę 50 000,00 zł należy przeprowadzić 

postępowanie przetargowe.  

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zaproponowała, zwiększenie progu wartości zamówień do kwoty 60 000,00 zł, aby jednostka, 

w której konieczne są zakupy materiałów w większej ilości mogły dokonać zakupów  

u różnych dostawców bez konieczności zawierania umowy z jednym wykonawcą. 

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian zapisów regulaminów zamówień 

publicznych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego  

w zakresie zwiększenia progów kwotowych dla realizowanych zamówień do kwoty 60 000,00 

zł. 

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

 

Podczas głosowania nieobecna – Wioletta Drzewińska 

 

Kolejno: 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonywanie zakupów artykułów szkolnych i biurowych 

przez jednostki organizacyjne Powiatu Myśliborskiego w ramach posiadanych 

Regulaminów zamówień publicznych. 

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

 

Podczas głosowania nieobecna – Wioletta Drzewińska 

 

Ad. 5 

Wyrażenie zgody na zabezpieczenie środków finansowych i realizację zadania pn.: 

„Modernizacja wewnętrznej instalacji wodnej i hydrantowej w budynku Regionalnej 

Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie”. 

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

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

instalacja wodna w budynku Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie 

znajduje się w bardzo złym stanem technicznym. Instalacja ulega częstym awariom, a ich 

usunięcie generuje coraz większe koszty dla placówki oraz wiąże się z licznymi przerwami  

w dostawie wody co utrudnia prawidłowe funkcjonowanie placówki i jej wychowanków. 
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Powyższy stan wymusza konieczność wykonania modernizacji ww. instalacji. Koszt 

wykonania zadania został oszacowany na kwotę 250 000,00 zł. 

Ewelina Mazurak-Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Myśliborskiego 

Przedstawiła informacje na temat stanu technicznego instalacji i konieczności wykonania jej 

modernizacji. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zwróciła uwagę na konieczność wykonania przedmiotowego zadania. Poruszyła kwestię 

dotyczącą bezpieczeństwa sanitarnego w placówce. 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Przekazała, że należy jednocześnie wystąpić do Marszałka Województwa 

Zachodniopomorskiego z wnioskiem o sfinansowanie przedmiotowego zadania. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Zgodziła się z tym i zwróciła uwagę na pozyskane środki na termomodernizację budynku 

placówki.  

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Poruszyła temat dotyczący finansowania działalności placówki i jej bieżącego utrzymania. 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 250 000,00 

zł i realizację zadania pn.: „Modernizacja wewnętrznej instalacji wodnej i hydrantowej  

w budynku Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie”. 

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

 

Podczas głosowania nieobecna – Wioletta Drzewińska 

 

Ad. 6 

Wyrażenie zgody na podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji technicznej 

dotyczącej zadania pn.: „Przebudowa budynku Domu Wczasów Dziecięcych  

w Myśliborzu”. 

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu). 

 

Renata Wolniak – Naczelnik Działu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Zarządzania 

Majątkiem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Przekazała, że w celu udzielenia 

zamówienia na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania pn.: „Przebudowa 

budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu”, zostało przeprowadzone postępowanie 

o udzielnie zamówienia publicznego . Przedstawiła informacje na temat przeprowadzonego 

postępowania. 

W odpowiedzi na ogłoszenie zostały złożone cztery oferty, z których została wybrana 

najkorzystniejsza firmy AKINT Sp. z o.o. z Warszawy. Wartość zamówienia to kwota 

114.390,00 zł brutto. 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Zapytała o kwotę zabezpieczoną w budżecie Powiatu na realizację zadania? 



6 
 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Odpowiedziała, że zabezpieczono kwotę 300 000,00 zł. Zapytała o przewidziany termin 

realizacji umowy? 

Renata Wolniak – Naczelnik Działu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Zarządzania 

Majątkiem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego. 

Odpowiedziała, że do 20 grudnia br. 

Więcej 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 

 

Podczas głosowania nieobecna – Wioletta Drzewińska 

 

Ad. 7 

Zawarcie z Gminą Dębno umowy o udzielenie pomocy finansowej w postaci dotacji 

celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2136Z 

na odcinku od miejscowości Dębno do miejscowości Boleszkowice”. 

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu). 

 

Robert Petruk – Naczelnik Wydziału Dróg 

Przedstawił przedmiotową sprawę. Wyjaśnił, że na posiedzeniu w dniu 23.05.2022 r. Zarząd 

Powiatu w Myśliborzu zaakceptował treść umowy z Gminą Dębno, a następnie przekazał 

Burmistrzowi Dębna umowę do podpisania. Burmistrz Dębna wniósł o naniesienie poprawki 

do treści umowy poprzez wprowadzenie zapisu informującego o całkowitej wartości zadania 

oraz wysokości kwoty udzielonego wsparcia finansowego z Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg. Stosowne zapisy zostały wprowadzone w paragrafie 5 ust. 1 projektu umowy. 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy. 

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

 

Ad. 8 

Zawarcie z Gminą Myślibórz umowy na udzielenie pomocy finansowej w postaci dotacji 

celowej z przeznaczeniem na realizacje zadania inwestycyjnego polegającego na 

opracowaniu dokumentacji projektowych. 

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu). 

 

Robert Petruk – Naczelnik Wydziału Dróg 

Przedstawił przedmiotową sprawę. Wyjaśnił, że Gmina Myślibórz w 2022 roku przekaże 

Powiatowi dotację celową w wysokości 140.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania 

polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowych dla następujących zadań 

inwestycyjnych: 

1) „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej numer 2161Z 

prowadzącej z Myśliborza do miejscowości Klicko”; 

2) „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej numer 2161Z w m. Kierzków na 

odcinku od centrum wsi do cmentarza wraz z budową zatoki postojowej przy cmentarzu”; 

3) „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej numer 2119Z w m. Pszczelnik”; 
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4) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej numer 2161Z w m. Ławy wraz  

z budową zatoki postojowej przy cmentarzu”; 

5) „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej numer 2117Z prowadzącego do 

miejscowości Myśliborzyce”. 

Zgodnie z zawartymi umowami z pracowniami projektowymi łączna wartość szacowanego 

zadania wynosić będzie 280.317,00 zł. Oznacza to, że kwota udzielonej przez Gminę 

Myślibórz dotacji kształtuje się na poziomie blisko 50% wartości zadania inwestycyjnego.  

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy. 

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

 

Ad. 9 

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku. 

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 8 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przekazał, że projekt uchwały dotyczy powołania Komisji Konkursowej w celu 

przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno–

Pedagogicznej w Barlinku, ul. Szosowa 2B, 74-320 Barlinek. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Odniosła się do przedmiotowej sprawy. Zwróciła uwagę, że projekty uchwał stanowią są 

pierwszy etap z serii uchwał dotyczących konkursów na dyrektorów szkół i placówek 

oświatowych jakie zostały ogłoszone. 

 

Kolejno: 

 

Zaproponowano następujących przedstawicieli organu prowadzącego do składu Komisji 

Konkursowej: 

1) Ewa Difort-Olejniczak – przedstawiciel organu prowadzącego 

2) Agnieszka Majczyna – przedstawiciel organu prowadzącego 

3) Jarosław Ostry  – przedstawiciel organu prowadzącego 

 

Na Przewodniczącego Komisji Konkursowej wyznaczono Panią Ewę Difort-Olejniczak. 

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 261/891/2022 z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na 

stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku. 

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

 

Ad. 10 

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy. 

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 9 do protokołu). 
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Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przekazał, że projekt uchwały dotyczy powołania Komisji Konkursowej w celu 

przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii w Smolnicy. 

 

Kolejno: 

 

Zaproponowano następujących przedstawicieli organu prowadzącego do składu Komisji 

Konkursowej: 

 

1)Ewa Difort-Olejniczak – przedstawiciel organu prowadzącego 

2)Wioletta Drzewińska  – przedstawiciel organu prowadzącego 

3) Agnieszka Majczyna – przedstawiciel organu prowadzącego 

4) Jarosław Ostry  – przedstawiciel organu prowadzącego 

 

Na Przewodniczącego Komisji Konkursowej wyznaczono Panią Ewę Difort-Olejniczak. 

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 261/892/2022 z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na 

stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy. 

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

 

Ad. 11 

Rozpatrzenie wniosków Dyrektorów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w sprawie 

wyrażenia zgody na zamknięcie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w określonych 

terminach w okresie ferii letnich w 2022 roku. 

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zamknięcie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych  

w określonych terminach w okresie ferii letnich w 2022 roku. 

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

 

Ad. 12 

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: 

 

1. wniosek Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu z dnia 

18.05.2022r. o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2022 rok w rozdziale 

80115 "Technika" oraz w rozdziale 80117 "Branżowe szkoły I i II stopnia" w zakresie 
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polegającym na zwiększeniu wydatków o kwotę 2 000,00 zł w paragrafie 4700 - "Szkolenia 

pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w celu zapewnienia środków 

finansowych na szkolenia pracowników. 

(Wniosek stanowi załącznik Nr 11 do protokołu). 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek. 

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

 

2. wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach z dnia 

24.05.2022r. o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki polegających na przesunięciu 

środków finansowych  pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego budżetu w łącznej 

kwocie 52000,00 zł. Zwiększenie w rozdziale 85420 "Młodzieżowe ośrodki wychowawcze" 

w paragrafie 4790 "Wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w celu zapewnienia środków 

finansowych na wypłatę dla nauczycieli-wychowawców za miesiąc czerwiec 2022 roku. 

(Wniosek stanowi załącznik Nr 12 do protokołu). 

Poruszyła kwestię dotyczącą zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia  

i odprawy w jednostce. Przedstawiła wyliczenia z tym związane.  

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Przekazała, że należy rozpocząć przygotowanie wniosku do rezerwy. 

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek. 

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

 

3. wniosek Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku z dnia 

24.05.2022r. o zmiany w planie finansowym na 2022 rok w projekcie Erasmus + "Migracja 

Europejska okiem dziennikarzy " w dziale 801 - "Oświata i wychowanie " w rozdziale 80195 

- "Pozostała działalność" zwiększenie planu  w paragrafie  4311 - zakup usług pozostałych -  

o kwotę 13.410,00 zł oraz w paragrafie 4951 - różnice kursowe - o kwotę 600,00 zł celem 

prawidłowej realizacji projektu. 

(Wniosek stanowi załącznik Nr 13 do protokołu). 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek. 

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

 

4. wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu z dnia 

25.05.2022r. znak PF.0761.20.2022 o dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków  

w kwocie 50 000,00 zł w celu zapewnienia bieżącej działalności Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu. 

(Wniosek stanowi załącznik Nr 14 do protokołu). 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek. 
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Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu 

 

Ad. 13 

Zaakceptowanie i przedstawienie Radzie Powiatu w Myśliborzu Raportu o stanie 

Powiatu za 2021 roku. 

(Raport stanowi załącznik Nr 15 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotowy dokument. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu zaakceptował i podjął decyzję o przekazaniu Radzie Powiatu w Myśliborzu 

Raportu o stanie Powiatu za 2021 roku. 

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

 

Ad. 14 

Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia 

zgody na utworzenie Stowarzyszenia „Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza” oraz 

na przystąpienie Powiatu Myśliborskiego do Stowarzyszenia oraz podjęcie uchwały 

Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu  

w Myśliborzu. 

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 16 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Wicestarosta – Alicja Prill 

Odniosła się do przedmiotowego projektu uchwały. Przedstawiła zapisy uzasadnienia, które 

wyjaśnia dlaczego należy podjąć decyzję o przystąpieniu do Stowarzyszenia „Obszaru 

Funkcjonalnego Lider Pojezierza”. Przedstawiła załączniki graficzne stanowiące załącznik do 

uzasadnienia. Zauważyła, że cały obszar Województwa Zachodniopomorskiego został objęty 

obszarami funkcjonalnymi, przedstawiła tabele obrazującą lokowanie środków w danych 

obszarach. Przedstawiła wyjaśnienia dotyczące składek członkowskich, które będą opłacone 

po opracowaniu strategii. 

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie 

wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia „Obszaru Funkcjonalnego Lider 

Pojezierza” oraz na przystąpienie Powiatu Myśliborskiego do Stowarzyszenia oraz podjął 

uchwałę Nr 261/893/2022  Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 maja 2022 roku  

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. 

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

 

Ad. 15 

Sprawy różne: 
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1. Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Przedstawiła i omówiła wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków 

lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie 

przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot  

i przyczyn umorzenia. 

(Wykaz stanowi załącznik Nr 17 do protokołu). 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym wykazem i podjął decyzję o podaniu jego do 

publicznej wiadomości. 

 

2. Członek Zarządu – Mariusz Kuziel 

Poruszył temat dotyczący wykonania progu zwalniającego lub wyniesionego przejścia dla 

pieszych na ul. Szosowej w Barlinku. 

 

3. Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Zawnioskowała, aby Zarząd Powiatu po rozpatrzeniu wniosków Naczelników wydziałów 

oraz Dyrektorów jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego  

o dokonanie zmian w planie wydatków na 2022 rok podjął uchwałę  w sprawie zmiany  

w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok oraz zmiany  

w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok.   

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 18 do protokołu). 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 261/894/2022  z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie 

zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok oraz zmiany  

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 

 

Więcej spraw różnych nie zgłoszono. 

 

Ad. 16 

Zakończenie posiedzenia. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 15:30 Zarząd zakończył posiedzenie. 

 
Protokołowała:  

 

Dominika Bułgajewska 

Główny Specjalista w Biurze BO 

 

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:…………………………… 


