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     Protokół Nr 262/2022 

posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu 

odbytego w sposób zdalny w dniu 3 czerwca 2022 roku 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 

ul. Północnej 15 
 

O godzinie 7:36 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 Wicestarosta – Alicja Prill 
 

Z poza Zarządu w posiedzeniu udział wzięli: 

 

1. Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

2. Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry 

3. Robert Petruk – Naczelnik Wydziału Dróg 

 

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: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Rozpatrzenie wniosków Naczelnika Wydziału Dróg o wprowadzenie zadań do 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego. 

4. Rozpatrzenie wniosków Naczelników wydziałów oraz Dyrektorów jednostek 

organizacyjnych Starostwa Powiatowego o dokonanie zmian w planie wydatków na 2022 

rok. 

5. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022 – 

2033. 

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

budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok. 

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

Rady Powiatu w Myśliborzu. 

8. Złożenie wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu w Myśliborzu. 

9. Sprawy różne. 

10. Zakończenie posiedzenia. 
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Pytań i uwag nie zgłoszono. 

Za przyjęciem porządku posiedzenia głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie 

wstrzymał się od głosu. 

 

Ad. 3 

Rozpatrzenie wniosków Naczelnika Wydziału Dróg o wprowadzenie zadań do 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego. 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Przedstawiła następujące wnioski: 

 

1. wniosek Naczelnika Wydziału Dróg z dnia 1.06.2022r. znak DP.0633.17.2022.DT  

o wprowadzenie do WPF Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 zmiany w zakresie 

wydatków inwestycyjnych dla zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych Nr 2130Z  

i 2146Z w miejscowości Różańsko wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury. 

(Wniosek stanowi załącznik Nr 2 do protokołu). 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Przedstawiła informacje na temat finansowania przedmiotowego zadania i wielkości kwot 

środków finansowych w poszczególnych latach zgodnie ze złożonym wnioskiem. 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Zapytał o zwiększenie środków finansowych w 2022 roku? 

 

Robert Petruk – Naczelnik Wydziału Dróg 

Przekazał, że jest to wskazane z uwagi na konieczność realizacji zadania w okresie  

11 miesięcy. Wskazał, że w tym roku należy co najmniej wykonać kanalizację deszczową, 

aby wykonać wszystkie prace ziemne przed okresem zimowym. 

 

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. 

 

2. wniosek Naczelnika Wydziału Dróg z dnia 1.06.2022r. znak DP.0633.14.2022.DT  

o wprowadzenie do WPF Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 zmiany w zakresie 

wydatków inwestycyjnych dla zadania pn."Remont drogi powiatowej Nr 2111Z na odcinku 

od miejscowości Ławy do miejscowości Moczkowo". 

(Wniosek stanowi załącznik Nr 3 do protokołu). 

 

Robert Petruk – Naczelnik Wydziału Dróg 

Złożył wyjaśnienia dotyczące realizacji przedmiotowego zadania. Przekazał, że w 2022 roku 

planuje się wykonać 50% zadania w miesiącach sierpień i wrzesień. Kolejna część zostanie 

wykonana w miesiącach maj i czerwiec 2023 roku. 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Poprosił o przedstawienie informacji na temat podziału środków finansowych  

w poszczególnych latach. 

 

Robert Petruk – Naczelnik Wydziału Dróg 

Złożył wyjaśnienia dotyczące finansowania przedmiotowego zadania podając poszczególne 

źródła finansowania zgodnie z wnioskiem.  
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Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Przedstawiła wyjaśnienia dotyczące finansowania zadania i przesunięcia środków 

finansowych w budżecie powiatu. 

 

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 Naczelnika Wydziału Dróg z dnia 1.06.2022r. znak DP.0633.13.2022.DT  

o wprowadzenie do WPF Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 zmiany w zakresie 

wydatków inwestycyjnych dla zadania pn."Remont drogi powiatowej Nr 2136Z na odcinku 

od miejscowości Dębno do miejscowości Boleszkowice. 

(Wniosek stanowi załącznik Nr 4 do protokołu). 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Przedstawiła informacje na temat finansowania przedmiotowego zadania i wielkości kwot 

środków finansowych w poszczególnych latach zgodnie ze złożonym wnioskiem. 

 

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. 4 

Rozpatrzenie wniosków Naczelników wydziałów oraz Dyrektorów jednostek 

organizacyjnych Starostwa Powiatowego o dokonanie zmian w planie wydatków na 2022 

rok. 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Przedstawiła następujące wnioski: 

 

1. 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 

79760,00 zł oraz o dodatkowe środki w kwocie 199 860,00 zł. Zmiany w rozdziale 80102 

"Szkoły podstawowe specjalne", rozdziale 80134 "Szkoły zawodowe specjalne" oraz 

rozdziale 85420 "Młodzieżowe ośrodki wychowawcze" w paragrafie 3020 "Wydatki osobowe 

niezaliczane do wynagrodzeń", 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników", paragrafie 

4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne", paragrafie 4120 "Składki na Fundusz Pracy oraz 

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych", 4040 "Dodatkowe 

wynagrodzenie roczne", 4780 "Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych", 4790 

"Wynagrodzenia osobowe nauczycieli", 4800 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

nauczycieli" w celu zapewnienia środków na wypłatę wynagrodzeń, odpraw i  pochodne od 

wynagrodzeń  pracowników MOW. Zwiększenie w paragrafie 4430 "Różne opłaty i składki 

"w kwocie 1400,00 zł, w celu zapewnienia środków na opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz zwiększenie w paragrafie 4260 "Zakup energii" w celu zapewnienia 

środków na energię elektryczną. 

(Wniosek stanowi załącznik Nr 5 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. 
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2. wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych Starostwa 

Powiatowego w Myśliborzu z dnia 11.05.2022r. o dokonanie zmian w planie wydatków na 

2022 rok w kwocie 26 000,00 zł  z przeznaczeniem na wykonanie na zewnątrz wiaty - 

wyodrębnionego miejsca dla osób palących przy budynku Starostwa Powiatowego  

w Myśliborzu przy ul. Północnej 15. 

(Wniosek stanowi załącznik Nr 6 do protokołu). 

 

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska 

Odniosła się do kwestii związanej z wyodrębnieniem miejsca dla osób palących. 

 

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. 

 

Ad. 5 

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 7 do protokołu). 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. 

 

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. 6 

Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany 

budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok. 

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 8 do protokołu). 

 

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska 

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały 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. 7 

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektów 

uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu. 

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 9 do protokołu). 

 

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra 

Projekt uchwały dotyczy przyjęcia i skierowania pod obrady sesji Rady Powiatu 

następujących projektów uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu: 

1. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Myśliborskiego na lata 2022–2033. 

2. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok. 
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Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 262/895/2022 z dnia 3 czerwca 2022 roku w sprawie 

przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu. 

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

 

Ad. 8 

Złożenie wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu w Myśliborzu. 

(Wniosek stanowi załącznik Nr 10 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 i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 

2022 rok. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia 

„Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza” oraz na przystąpienie Powiatu Myśliborskiego do 

Stowarzyszenia. 
 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu Zaakceptował wniosek i podjął decyzję o złożeniu wniosku do 

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu. 

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

 

Ad. 9 

Spraw różnych nie zgłoszono. 

 

Ad. 10 

Zakończenie posiedzenia. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 7:55 Zarząd zakończył posiedzenie. 

 
Protokołowała:  

 

Dominika Bułgajewska 

Główny Specjalista w Biurze Obsługi Rady i Zarządu Powiatu 

 

 

 

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

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

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

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

 

Podpis Sekretarza Powiatu:………………………… 


