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Or.0021.8.2019.RM                                         DRUK NR 441 
 

Sprawozdanie z prac Zarządu 
od 13 maja 2019 r. do 05 czerwca 2019r. 

 
 
W minionym okresie Zarząd obradował w następujących dniach: 
  
 
16 maja 2019 r. 
21 maja 2019 r. 
04 czerwca 2019 r. 
05 czerwca 2019 r. 
 
Zarząd zaakceptował przedłożone projekty uchwał i postanowił przekazać  
je do uchwalenia Radzie Powiatu: 
 
  

Protokół Nr 23/VI/2019 z dnia 16.05.2019 r. 
 

1. W sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019. 
( podjęta na sesji w dniu 17.05.2019 r.) 

2. O zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Drawskiego na lata 2019 – 2035. 
( podjęta na sesji w dniu 17.05.2019 r.) 

 
 

Protokół Nr 25/VI/2019 z dnia 04.06.2019 r. 
 
 

3. W sprawie przyjęcia sprawozdania z rozpatrzonych petycji w roku 2018. 
4. W sprawie przystąpienia Powiatu Drawskiego do partnerskiej współpracy  

przy realizacji projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury    
Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, 
dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach:                  
 IX osi priorytetowej – „Infrastruktura publiczna; Działanie 9.10 –    
 „Wsparcie rozwoju e-usług publicznych”. 

5.  W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Czaplinek. 
6.  W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wierzchowo. 
7.  W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Złocieniec. 
8.  W sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Drawskiego wotum zaufania. 
9.  W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze  

sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2018. 
10.W sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019. 
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11.O zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Drawskiego na lata 2019 – 2035. 

 
 

Protokół Nr 26/VI/2019 z dnia 05.06.2019 r. 
 
 

      12.Zmieniający uchwałę w sprawie lokalnego programu wspierania  
           edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Drawskiego. 
      13.W sprawie upoważnienia dyrektorów szkół i placówek prowadzonych  

przez Powiat Drawski do przyznawania minimalnej stawki wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
nauczyciela. 

  
 

Zarząd podjął uchwały w sprawie: 
 
 

Protokół Nr 24/VI/2019 z dnia 21.05.2019 r. 
 
 

1. Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Czaplinku. 
Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
stanowisko dyrektora szkoły / placówki powierza organ prowadzący szkołę,               
a kandydata na stanowisko dyrektora szkoły / placówki wyłania się w drodze 
konkursu. W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki 
samorządu terytorialnego zadania i kompetencje organu prowadzącego, 
określone w art. 63 ust. 1 wykonuje zarząd powiatu. Konkurs na stanowisko 
dyrektora publicznej szkoły / placówki ogłasza organ prowadzący szkołę. 
Informację o ogłoszeniu konkursu organ prowadzący szkołę / placówkę 
zamieszcza na swojej stronie internetowej i w miejscu ogólnodostępnym                   
w swojej siedzibie. Konieczność przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku wynika z faktu,                
iż z dniem 31 sierpnia 2019 r. obecnemu dyrektorowi upływa termin 
powierzenia stanowiska. 

2. Pięć uchwał w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej. 
Uchwały zostały podjęte na wnioski zainteresowanych. Zgodnie z § 5 Uchwały 
Rady Powiatu Drawskiego nr XXVI/253/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. z dnia               
7 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady 
korzystania z funduszu zdrowotnego przeznaczonego dla nauczycieli 
zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Drawski, ostateczną decyzję o przyznaniu pomocy zdrowotnej i jej 
wysokości podejmuje Zarząd Powiatu Drawskiego w formie uchwały. 
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3. Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie  zamówienia 
publicznego na zadanie pn. „Doposażenie pracowni zawodowych i zakup 
materiałów eksploatacyjnych na potrzeby szkoleń w ramach projektu pn.: 
Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy 
Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze 
powiatu drawskiego”. 
Po dokonaniu badań i oceny oferty złożonej w postępowaniu, wyłoniono 
Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, niepodlegającą odrzuceniu: 
Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów.    
W związku z powyższym przedstawia wybór Wykonawcy do akceptacji 
Zarządowi Powiatu. Podejmując niniejszą uchwałę Zarząd Powiatu dokonuje 
wyboru najkorzystniejszej oferty niepodlegającej odrzuceniu, a tym samym 
wyboru Wykonawcy zadania. 

4.  W sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Drawskiego za 2018 rok. 
 Zgodnie z art. 30a ust. 1 i 2 ustawy z 05 czerwca 1998 roku o samorządzie  

Powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.), zarząd powiatu co roku do dnia  
31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu, który obejmuje 
podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,                               
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu 
i budżetu obywatelskiego. 

 
 

Protokół Nr 25/VI/2019 z dnia 04.06.2019 r. 
 
 

5.  Wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej   
zabudowanej. 
Nieruchomość położona w mieście Drawsko Pomorskie przy ul. Piłsudskiego 
20, składająca się z działki gruntu nr 370/1 o pow. 0,1244 ha oraz działki 
gruntu nr 370/2 o pow. 0,0722 ha położonych w obrębie ewidencyjnym nr 0011 
miasta Drawsko Pomorskie. Wyżej opisana nieruchomość stanowi własność 
Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powszechnej Kasy Oszczędności 
Bank Polski Spółka Akcyjna ( dalej PKO BP S.A.), działka gruntu nr 370/2 
zabudowana jest budynkiem będącym własnością PKO BP S.A. Nieruchomość 
gruntowa oraz budynek zostały przez Bank PKO BP S.A. wystawione na 
sprzedaż za łączną kwotę 1.500.000,00 zł netto. W wyniku negocjacji 
prowadzonych przez Zarząd Powiatu Drawskiego z Bankiem cena została 
obniżona do kwoty 800.000,00 zł netto. Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy            
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( j.t. Dz. U. z 208 r. poz. 
995 ze zm.) do zadań zarządu powiatu należy w szczególności gospodarowanie 
mieniem powiatu. W § 1 uchwały Nr XVII/116/2000 Rady Powiatu Drawskiego 
z dn. 28.01.2000 r. w sprawie zasad ustalenia nabycia, zbycia i obciążania 
nieruchomości będących własnością Powiatu Drawskiego Zarząd Powiatu 
Drawskiego został upoważniony m. in. do odpłatnego nabywania 
nieruchomości na rzecz powiatu pod warunkiem, że nieruchomość taka jest 
konieczna do realizacji zadań powiatu, a w budżecie wydzielono na ten cel 
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odpowiednie środki. Środki finansowe na zakup omawianej nieruchomości 
zabezpieczone zostały Uchwałą Nr IX/61/2019 Rady Powiatu Drawskiego                   
z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na 
rok 2019. 

6. Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie  zamówienia  
publicznego na zadanie pn. „Doposażenie pracowni zawodowych i zakup 
materiałów eksploatacyjnych na potrzeby szkoleń w ramach projektu pn.: 
Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy 
Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze 
powiatu drawskiego”. 
Po dokonaniu badań i oceny oferty złożonej w postępowaniu, wyłoniono 
Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, niepodlegającą odrzuceniu: 
PRESTIŻ Anna Eluszkiewicz ul. Wybickiego 10E/6, 87-100 Toruń. W związku z 
powyższym przedstawia się wybór Wykonawcy do akceptacji Zarządowej 
Powiatu. Podejmując niniejszą uchwałę Zarząd Powiatu dokonuje wyboru 
najkorzystniejszej oferty nie podlegającej odrzuceniu, a tym samym wyboru 
Wykonawcy zadania. 

7.  Przyznania pomocy zdrowotnej. 
Uchwała została podjęta na wniosek zainteresowanej. Zgodnie z § 5 Uchwały 
Rady Powiatu Drawskiego nr XXVI/253/2012 z dnia  
7 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady 
korzystania z funduszu zdrowotnego przeznaczonego dla nauczycieli 
zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Drawski, ostateczną decyzję o przyznaniu pomocy zdrowotnej i jej 
wysokości podejmuje Zarząd Powiatu Drawskiego w formie uchwały. 

8.  Ogłoszenia konkursu pn. „Najładniejsze i najaktywniejsze Sołectwo  
Powiatu Drawskiego 2019”. 
Sołectwa odgrywają bardzo istotną rolę w budowaniu wizerunku i tradycji wsi, 
wokół niego skupia się życie kulturalne i społeczne. Prace na rzecz sołectwa 
społeczność wykonuje społecznie, często kosztem własnego wolnego czasu. Stąd 
pomysł, aby wyróżnić najładniejsze i najaktywniejsze sołectwa z terenu powiatu 
drawskiego i uhonorować je tytułem „NAJŁADNIEJSZE  
I NAJAKTYWNIEJSZE SOŁECTWO POWIATU DRAWSKIEGO 2019” oraz 
nagrodami rzeczowymi o wartości : za I miejsce 4.000,00 zł, II miejsce 3.000,00 
zł, III miejsce 2.000,00 zł oraz 5 wyróżnień o wartości 1.000,00 zł każde. Dla 
wyłonienia laureatów planuje się przeprowadzenie konkursu. 

9.  Zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019. 
 Zmiany w budżecie polegają na: 1. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych  

o kwotę 132,55 – w wyniku: a) decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego na 
zadania zlecone w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania                           
o niepełnosprawności. 2. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 
132,55: a) na zadania zlecone w rozdziale 85321 w Zespołach do spraw 
orzekania o niepełnosprawności, b) zmiany wydatków zgodnie z dyspozycjami 
kierowników podległych jednostek oraz naczelników wydziałów wynikające  
z ich potrzeb, - wydział inwestycji- utworzenie zadań inwestycyjnych pn. 
„Modernizacja dachów na budynkach oświatowych Powiatu Drawskiego” na 
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kwotę 120 000,-, wydział ochrony zdrowia i spraw społecznych – zwiększenie 
wydatków związanych z wizytą studyjną przedstawicieli powiatu drawskiego  
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wieliczce, w celu zapoznania się  
z funkcjonowaniem projektu unijnego POWER 4.1, dla osób z doświadczeniem 
choroby psychicznej, w kwocie 8.000,00 zł, wydział organizacyjny i kancelaria 
starosty – zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz 
zakup usług związanych z zapewnieniem ciągłości wykonywanych zadań                    
w kwocie 9.000,00 zł, wydział finansowy, ochrony środowiska, komunikacji                    
i transportu, promocji i oświaty dokonują zmiany wydatków w obrębie planów 
finansowych a) rozwiązanie rezerwy inwestycyjnej w kwocie 120 000,-                        
z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. 
„Modernizacja dachów na budynkach oświatowych Powiatu Drawskiego”                      
b) rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 17 000,- z przeznaczeniem na zadania 
wydziału organizacyjnego oraz wydziału ochrony zdrowia i spraw społecznych 
z przeznaczeniem na wizytę studyjną przedstawicieli powiatu w Środowiskowym 
Domu Samopomocy  w Wieliczce c) zmiany planów wydatków w obrębie działu 
w jednostkach Powiatu, zgodnie z dyspozycjami Kierowników jednostek między 
innymi: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, PCPR Drawsko Pom., PDDS 
OR-K Drawsko Pom., ZSP Czaplinek, ZPET Bobrowo, ZDP Drawsko Pom. 

 
 
 

Zarząd omawiał następujące sprawy: 
 
 

Protokół Nr 24/VI/2019 z dnia 21.05.2019 r. 
 

1. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej I połowa 2019 r. (maj). 
Przyjęto propozycję Wydziału Edukacji. 

 2.   Informacja o wykonaniu planu finansowego przez szkoły i placówki  
oświatowe w I kwartale 2019 r. 
Po szczegółowej analizie przedstawionej informacji Zarząd wystąpił  
z wnioskiem dot. przedstawienia przez szkoły pisemnego uzasadnienia 
przekroczeń budżetowych. 

3.  Uproszczona oferta Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy  
Serca” z Czaplinka na realizację zadania publicznego pn.   
„Upowszechnianie leczenia ruchem drogą do samodzielności”. 
Nie uznano celowości zadania i nie przyznano dofinansowania. Brak środków 
finansowych. 

4. Uproszczona oferta Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy   
Serca” z Czaplinka na realizację zadania publicznego pn. „Podzielmy się 
sercem na Święta Bożonarodzeniowe – warsztaty rękodzielnicze dla osób 
wykluczonych i wolontariuszy”. 
Uznano celowość zadania i przyznano dofinansowanie w wysokości 2 000 zł. 
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     5. Uproszczona oferta Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku na  
realizację zadania publicznego pn. „Spotkanie członków UTW z seniorami 
wiejskimi. Wspólna gimnastyka”. 
Uznano celowość zadania i przyznano dofinansowanie w wysokości 1.500 zł. 

6.  Uproszczona oferta Stowarzyszenia Trzeciego Wieku na realizację zadania  
publicznego pn. „Integracja seniorów w ogrodach tematycznych                     
w Łowiczu Wałeckim”. 
Nie uznano celowości zadania i nie przyznano dofinansowania. Brak środków 
finansowych. 

7. Uproszczona oferta Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów,  
Rencistów i Inwalidów w Drawsku Pom. na realizację zadania publicznego 
pn. „Międzynarodowy Dzień Osób Starszych – przegląd śpiewaczych 
zespołów emeryckich”. 
Nie uznano celowości zadania i nie przyznano dofinansowania. Brak środków 
finansowych. 

8.  Uproszczona oferta Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów,  
Rencistów i Inwalidów na realizację zadania publicznego pn. „Turystyka 
lekarstwem na długowieczność”. 
Uznano celowość zadania i przyznano dofinansowanie w wysokości 1.500 zł. 

9.  Uproszczona oferta Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Złocieńcu na  
realizację zadania publicznego pn. „Wojewódzkie Obchody Światowego  
Dnia Walki z Cukrzycą w Złocieńcu”. 
Uznano celowość zadania i przyznano dofinansowanie w wysokości 1.500 zł. 

10.Uproszczona oferta Centrum Szkoleniowego Pierwsza Pomoc Krzysztof  
Radziusz na realizację zadania publicznego pn. „Gabinet pod namiotem”. 
Odrzucono ofertę z przyczyn formalnych. Oferent nie jest uprawniony do  
dofinansowania zadania. 

11.Uproszczona oferta Koła Gospodyń Wiejskich w Mielenku na realizację  
zadania publicznego pn. „Fabryka kreatywności”. 
Odrzucono ofertę z przyczyn formalnych. Termin realizacji zadania jest dłuższy  
niż wymagane 90 dni. 

12.Zakup 10 zestawów komputerowych na potrzeby starostwa. 
 Wyrażono zgodę na zakup 10 zestawów. 
13.Wniosek o zatwierdzenie wyników przeprowadzonej procedury  
     o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30 000 euro. 

Wyrażono zgodę. 
14.Wniosek Burmistrza Złocieńca o włączenie się powiatu drawskiego we  

współorganizację „Święta Drawy”. 
Pozytywnie rozpatrzono wniosek i przystąpiono do współorganizacji z kwotą  
4.000 zł.  

15.Wniosek Wójta Gminy Wierzchowo o włączenie się Powiatu Drawskiego  
we współorganizację „Święta Wody”.  
Pozytywnie rozpatrzono wniosek i przystąpiono do współorganizacji z kwotą  
6.000 zł. 
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16.Wniosek Klubu Płetwonurków MARES o ufundowanie pucharu oraz  

nagrody rzeczowej w związku z organizacją LXVII Międzynarodowych 
Mistrzostw Polski w Łowiectwie Podwodnym oraz XX Memoriału 
Fotografii Podwodnej im. Jerzego Macke. 
Pozytywnie rozpatrzono wniosek. 

17.Wniosek OSP w Nowym Worowie o dofinansowanie zakupu średniego  
samochodu ratowniczo-gaśniczego. 
Wniosek rozpatrzono negatywnie. 

18.Wnioseki Urzędów Miejskich i Gmin o dofinansowanie na inwestycje dla  
Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Zarząd przyznał dofinansowanie dla OSP w Wierzchowie w wysokości 15.000  
zł, dla OSP w Kluczewie w wysokości 7.500 zł i dla OSP w Złocieńcu                                
w wysokości 7.500 zł. 

 
 

Protokół Nr 25/VI/2019 z dnia 04.06.2019 r. 
 
 

     19.Wnioski, zapytania, interpelacje 
Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje radnych i Komisji Rady zostały 
lub będą przekazane Przewodniczącemu Rady Powiatu. 

    20. Projekt uchwały Rady Powiatu Drawskiego sprawie przystąpienia do  
realizacji wspólnego zadania wraz z Gminą Drawsko Pomorskie 
dotyczącego zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Drawsko 
Pomorskie – Jankowo Małe (nr 1953Z) i drogi gminnej Jankowo Małe – 
Jankowo – etap I – odcinek 4+000-4+510,28”. 
Nie przyjęto projektu uchwały ze względu na brak porozumienia o przekazaniu 
środków finansowych z Gminą Drawsko Pomorskie na współfinansowanie ww. 
inwestycji. 

21.Centrum Usług Wspólnych. 
 Członkowie zarządu przyjęli informacje na temat procesu tworzenia                     

i proponowanej  struktury organizacyjnej CUW.  
22.Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji Powiatowej Strategii  

Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2022. 
Przyjęto Sprawozdanie. 

23.Oferty na opracowanie dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla   
Powiatu Drawskiego na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”.                             
Wybrano najkorzystniejszą finansowo ofertę za kwotę 6.200 Firmy URBANIKA. 

     24.Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej I połowa 2019 r. (maj). 
 Przyjęto propozycję Wydz. Edukacji. 
25. Raport o stanie powiatu. 
     Członkowie zarządu uzgodnili sposób prezentacji raportu podczas   

najbliższej sesji Rady Powiatu Drawskiego.  
26.Wniosek o zatwierdzenie wyników przeprowadzonej procedury 
     o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30 000 euro. 
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Zaakceptowano wniosek dotyczący doposażenia pracowni zawodowych i zakup  
materiałów eksploatacyjnych na potrzeby szkoleń. Wybrano ofertę Wykonawcy: 
PRESTIŻ Anna Eluszkiewicz ul. Wybickiego 10E/6, 87-100 Toruń. 

27.Wniosek o zatwierdzenie wyników przeprowadzonej procedury  
     o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30 000 euro. 
 Przyjęto wniosek dotyczący kompleksowej modernizacji energetycznej  

Domu Pomocy Społecznej w Darskowie – ETAP III i omówiono związany z tym  
projekt uchwały. Zarząd z przyczyn formalnych nie mógł podjąć uchwały                    
w związku z brakiem zabezpieczenia środków finansowych na ten cel                                  
i odpowiednich zapisów w WPF na 2020. 

28.Udzielenie prawa dysponowania do działki stanowiącej własność powiatu  
drawskiego. 
Wyrażono zgodę dla PHU Jolka Krzysztof Glegoła na postawienie tablicy 
reklamowej na okres 1 roku za miesięczną opłatą w wysokości 50 zł. 

29.Wniosek Stowarzyszenia „Złoty Wiek” Uniwersytet Trzeciego Wieku                      
z Drawska Pom. o wyrażenie zgody na zmianę w harmonogramie realizacji 
zadania publicznego pn.”Wycieczka do Płot, Gryfic, Kamienia 
Pomorskiego i Wolina”. 

  Wyrażono zgodę. 
30.Uproszczona oferta Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Drawsko  

Pomorskie na realizację zadania publicznego pn. „Obóz sportowo-
integracyjny”. 
Uznano celowość zadania i przyznano dofinansowanie w wysokości 1.585 zł. 

 
  

 


