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Or.0021.9.2019.RM                                         DRUK NR 640 
 

Sprawozdanie z prac Zarządu 
od 6 czerwca 2019 r. do 6 września 2019 r. 

 
W minionym okresie Zarząd obradował w następujących terminach: 
 
 
06.06.2019 r. 
11.06.2019 r. 
18.06.2019 r. 
19.06.2019 r. 
27.06.2019 r. 
08.07.2019 r. 
11.07.2019 r. 
23.07.2019 r. 
07.08.2019 r. 
20.08.2019 r. 
30.08.2019 r. 
03.09.2019 r. 
05.09.2019 r. 
 
 
Zarząd zaakceptował przedłożone projekty uchwał i postanowił przekazać je  
do uchwalenia Radzie Powiatu: 
 
  

11.06.2019 r. protokół Nr 28/VI/2019 
 

1. W sprawie przystąpienia Powiatu Drawskiego do związku międzygminnego 
pod nazwą „Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego” z siedzibą w 
Złocieńcu.  
(podjęta na sesji w dniu 19.06.2019 r.) 
 

18.06.2019 r. protokół Nr 29/VI/2019 
 

2. Zmieniający uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację 
zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych w 2019 roku. 
(podjęta na sesji w dniu 19.06.2019 r.) 
 

27.06.2019 r. protokół Nr 31/VI/2019 
 

3. W sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
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zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym 
na obszarze powiatu drawskiego w roku 2019. 
(podjęta na sesji w dniu 8.07.2019 r.) 

 
8.07.2019 r. protokół Nr 32/VI/2019 

 
4. W sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019. 

(podjęta na sesji w dniu 8.07.2019 r.) 
5. O zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Drawskiego na lata 2019 – 2035. 
(podjęta na sesji w dniu 8.07.2019 r.) 
 

11.07.2019 r. protokół Nr 33/VI/2019 
 

6. W sprawie określenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 
powiatu drawskiego. 

 
07.08.2019 r. protokół Nr 35/VI/2019 

 
7. Zmieniający uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum 

Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. 
8. W sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019. 

(podjęta na sesji w dniu 9.08.2019 r.) 
9. O zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Drawskiego na lata 2019 – 2035. 
(podjęta na sesji w dniu 9.08.2019 r.) 

10. Wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, 
dla których organizatorem jest Powiat Drawski 
(podjęta na sesji w dniu 9.08.2019 r.) 

11. Wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Drawski jako organizatora 
publicznego transportu zbiorowego umowy z operatorem lub umów                 z 
operatorami o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego. 
(podjęta na sesji w dniu 9.08.2019 r.) 

12. Wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy Powiatem Drawskim a Wojewodą 
Zachodniopomorskim o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 
(podjęta na sesji w dniu 9.08.2019 r.) 
 

30.08.2019 r. protokół Nr 37/VI/2019 
 

13. Zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Drawski. 

14. W sprawie zmiany uchwały Nr XIII/85/2019 Rady Powiatu Drawskiego                 
z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
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pomiędzy Powiatem Drawskim, a Wojewodą Zachodniopomorskim                    
o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 
użyteczności publicznej. 

 
03.09.2019 r. protokół Nr 38/VI/2019 

 
15. W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego 

Liceum Ogólnokształcącego w Czaplinku w czteroletnie Liceum 
Ogólnokształcące w Czaplinku. 

16. W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego 
Liceum Ogólnokształcącego w Drawsku Pom. w czteroletnie Liceum 
Ogólnokształcące w Drawsku Pom. 

17. W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego 
Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kaliszu Pom. 
w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi               
w Kaliszu Pom. 

18. W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego 
Liceum Ogólnokształcącego w Złocieńcu w czteroletnie Liceum 
Ogólnokształcące w Złocieńcu. 

19. W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego 
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kaliszu Pom. w czteroletnie 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kaliszu Pom. 

20. W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego 
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Złocieńcu w czteroletnie 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Złocieńcu. 

21. W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 
Technikum w Czaplinku w pięcioletnie Technikum w Czaplinku. 

22. W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 
Technikum w Drawsku Pom. w pięcioletnie Technikum w Drawsku Pom. 

23. W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 
Technikum w Kaliszu Pom. w pięcioletnie Technikum w Kaliszu Pom. 

24. W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 
Technikum w Złocieńcu w pięcioletnie Technikum w Złocieńcu. 

25. W sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego 
Gimnazjum Specjalnego w Bobrowie. 

26. W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność starosty drawskiego. 
27. W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu 

Drawskiego. 
28. w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania „Programu usuwania azbestu                  

i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu drawskiego na lata 2015 
– 2032”.  

29. W sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 31 lipca 2019 r. dotyczącej 
wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pom. Polityki 
Zarządzania Konfliktem Interesów. 
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05.09.2019 r. protokół Nr 39/VI/2019 
 

30. Zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację 
zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób 
niepełnosprawnych w 2019 roku. 

31. W sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019. 
32. O zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2019 – 2035. 
 

Zarząd podjął uchwały w sprawie: 
 

06.06.2019 r. protokół Nr 27/VI/2019 
 

1. Zmiany uchwały Nr 74/2019 Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia                         
4 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 
nieruchomości gruntowej zabudowanej. 
Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym ( j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) do zadań zarządu powiatu 
należy w szczególności gospodarowanie mieniem powiatu. 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. W związku z powyższym zasadnym było 
podjęcie przez Zarząd Powiatu Drawskiego przedmiotowej uchwały,                         
co pozwoliło zawrzeć stosowną umowę kupna. 

 
11.06.2019 r. protokół Nr 28/VI/2019 

 
2. Powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata                                

na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku. 
W związku z ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Drawskiego konkursem na 
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku była 
potrzeba powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania 
konkursowego celem wyłonienia kandydata na ww. stanowisko. Zgodnie z art. 63 
ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe organ prowadzący 
powołuje komisję konkursową w składzie: trzech przedstawicieli organu 
prowadzącego szkołę lub placówkę, trzech przedstawicieli organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny, dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej, dwóch 
przedstawicieli rady rodziców, po jednym przedstawicielu zakładowych 
organizacji związkowych. Powołanie komisji należy do kompetencji Zarządu 
Powiatu. 
 
                            18.06.2019 r. protokół Nr 29/VI/2019 
 

3. Ogłoszenia Konkursu Wiedzy o Powiecie Drawskim. 
Zarząd Powiatu Drawskiego postanowił upowszechnić wiedzę na temat walorów 
przyrodniczych, turystycznych, historycznych a także misji i idei funkcjonowania 
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Powiatu Drawskiego przeprowadzając Konkurs Wiedzy  
o Powiecie Drawskim. Konkurs został przeprowadzony podczas Parafialnego 
Festynu Rodzinnego w dniu 20.06.2019 r. w Drawsku Pom. 

 
19.06.2019 r. protokół Nr 30/VI/2019 

 
4.  Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia  

publicznego na zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna 
Domu Pomocy Społecznej w Darskowie – ETAP II”. 
Po dokonaniu badań i oceny oferty złożonej w postępowaniu, wyłoniono 
Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, niepodlegającą odrzuceniu: 
HYDRO-DRÓG Sp. z o.o., ul. Szczecińska 44 lok. 19, 75-137 Koszalin.                        
W związku z powyższym przedstawiono wybór Wykonawcy do akceptacji 
Zarządowi Powiatu. Podejmując niniejszą uchwałę Zarząd Powiatu dokonał 
wyboru najkorzystniejszej oferty nie podlegającej odrzuceniu, a tym samym 
wyboru Wykonawcy zadania. 

 
27.06.2019 r. protokół Nr 31/VI/2019 

 
5. Zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Czaplinku. 
W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 21 maja 2019 r. przez Zarząd Powiatu 
Drawskiego konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Czaplinku wpłynęły dwie oferty. W dniu 24 czerwca 2019 
r. został przeprowadzony konkurs. Jedna z ofert nie spełniła wymogów 
formalnych. W wyniku konkursu komisja konkursowa wyłoniła kandydata na 
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku – Panią 
Małgorzatę Głodek. 

6. Powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych                 
w Czaplinku. 
Stanowisko dyrektora szkoły/placówki powierza organ prowadzący szkołę, 
którego kompetencje w tym zakresie wykonuje Zarząd Powiatu. W myśl art. 63 
ust. 1 ustawy Prawo oświatowe kandydata na stanowisko dyrektora szkoły 
wyłania się w drodze konkursu, przy czym kandydatowi nie można odmówić 
powierzenia stanowiska dyrektora. Stanowisko dyrektora szkoły/placówki 
powierza się na pięć lat szkolnych. W wyniku przeprowadzonej procedury 
konkursowej został wyłoniony kandydat na stanowisko dyrektora ZSP                          
w Czaplinku w osobie Pani Małgorzaty Głodek. 

7. Zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019. 
1. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 149.903,60 zł w wyniku:               
a) decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększającej dochody na zadania 
zlecone w rozdz. 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności o kwotę 
96,40 zł., b) zmniejszenia dochodów w rozdz. 85156 składki na ubezpieczenie 
zdrowotne za osoby bezrobotne w kwocie 150.000,- zł zgodnie z decyzją 
Wojewody Zachodniopomorskiego 2. Zmniejszenie planu wydatków 
budżetowych o kwotę 149.903,60 zł w wyniku: a) zwiększenia wydatków                        



6 
 

na zadania zlecone w rozdz. 85321 w Zespołach ds. orzekania                                            
o niepełnosprawności  o kwotę 96,40 zł., b) zmniejszenia wydatków                              
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Drawsku Pom. w rozdz. 85156 w  opłacaniu 
składek zdrowotnych za osoby bezrobotne w kwocie 150.000,00 zł.,                             
c) rozwiązanie rezerwy oświatowej w kwocie 350.000,- zł. Z przeznaczeniem na 
utworzenie miejsc do nauki dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera                      
w Drawsku Pom. tj. adaptacji pomieszczeń pod potrzeby edukacyjne osób 
niepełnosprawnych przy ul. Złocienieckiej 25 w Drawsku Pom., d) zmiany 
wydatków zgodnie z dyspozycjami kierowników podległych jednostek oraz 
naczelników wydziałów wynikające z ich potrzeb: wydział inwestycji                               
i remontów – kontynuacja zadania adaptacji pomieszczeń dla dzieci z autyzmem 
i zespołem Aspergera na kwotę 350.000,- zł., wydział finansowy – przeniesienie 
wydatków ze Starostwa do PCKZiU w Drawsku Pom., MOW Czaplinek, ZSP 
Czaplinek, związanych z projektem 8.9 Kontrakt Samorządowy w związku                      
z wydzieleniem dodatkowego realizatora projektu na kwotę 30.936,44 zł oraz 
zmiany wynikające z dostosowaniem planów do potrzeb jednostki, wydział 
zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska, nieruchomości i geodezji – 
zmiany wydatków między §§ związane z dostosowaniem planów do potrzeb 
wydziałów, wydział finansowy, ochrony środowiska, komunikacji i transportu, 
promocji i oświaty dokonują zmiany wydatków w obrębie planów finansowych. 
Zmiany planów wydatków w obrębie działu w jednostkach Powiatu, zgodnie                 
z dyspozycjami Kierowników jednostek m. in.: Zarząd Dróg Powiatowych,                
KP PSP Drawsko Pom., ZSP Czaplinek, ZSP Złocieniec, PCKZiU Drawsko Pom. 

8. Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na zadanie pn. „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń mechanicznych dla 
nauczycieli i uczniów w ramach projektu pn. Budowa zintegrowanego 
szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie 
specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego” – 5 części. 
Po dokonaniu badań i oceny ofert złożonych w postępowaniu, Zespół wyłonił 
Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty, niepodlegające odrzuceniu 
: Część nr 1, 3, 4 - Centrum Szkolenia Motoryzacji „Autoelektronika Kędzia” ul. 
Ustrzycka 1, 61-342 Poznań, Część nr 5 – Ośrodek Szkolenia Kursów Mirosław 
Melnyczok, Dalewo 5, 78-500 Drawsko Pom. Zarząd zatwierdził proponowanych 
wykonawców. 

9. Wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie pn. „Przebudowa części pomieszczeń w budynku 
szkoły przy ulicy Złocienieckiej 25 w Drawsku Pomorskim na potrzeby 
przedszkola specjalnego, szkoły podstawowej specjalnej oraz liceum 
specjalnego” (dotyczy I etapu). 
Od nowego roku szkolnego 2019/2020, przy ul. Złocienieckiej 25 w Drawsku 
Pom. dzięki nowej inwestycji będą miejsca dla dzieci z niepełnosprawnością 
lekką, umiarkowaną i głęboką oraz ze sprzężeniami, autyzmem i zespołem 
Aspergera. Aktualnie jest ponad 72 dzieci w 16 oddziałach przedszkolnych, 
jednak potrzeby ciągle rosną, a od nowego roku szkolnego będzie zdecydowanie 
więcej. W placówce funkcjonują i będą funkcjonowały specjalistyczne oddziały 
dla dzieci z autyzmem, gdzie metodą terapii jest stosowana analiza zachowania 
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wykorzystująca podstawowe zasady uczenia.              W grupach przedszkolnych 
bawi się i uczy od 3 do 6 dzieci, nad którymi pieczę będą sprawowali nauczyciele, 
terapeuci i kadra wspomagająca. Sale i gabinety do terapii (psychologicznej, 
logopedycznej, SI, Sali Doświadczania Świata, EEG Biofeedback) będą 
kompleksowo i nowocześnie wyposażone. Przedszkolaki będą regularnie 
uczestniczyć w zajęciach hydroterapii, hipoterapii, dogoterapii i muzykoterapii. 
Przedszkole w nowym punkcie będzie prowadziło jeszcze bardziej wszechstronną 
pracę terapeutyczną, rewalidacyjną i rehabilitacyjną, odpowiednią do ich 
potrzeb oraz możliwości psychofizycznych. W Drawsku Pom. utworzone będzie 3 
i 4-letnie Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży w normie intelektualnej z 
autyzmem, zespołem Aspergera i ze sprzężeniami (profile: humanistyczny  oraz 
matematyczno-przyrodniczy). 
 

08.07.2019 r. protokół Nr 32/VI/2019 
 

10. Udzielenia Kamili Kowalik Kierownikowi Kancelarii Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. upoważnienia do kontroli nad 
rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz 
placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. 
Zgodnie z art. 38 b ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.) Zarząd 
Powiatu może upoważnić w formie pisemnej do sprawowanie kontroli nad 
organizatorami pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi 
rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi członka 
zarządu powiatu, pracownika urzędu albo kierownika jednostki organizacyjnej 
powiatu. W związku z nieobecnością Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Drawsku Pom. zaszła potrzeba upoważnienia Kierownika Kancelarii 
zastępującego Dyrektora podczas jego nieobecności. 

11. Udzielenia Kamili Kowalik Kierownikowi Kancelarii Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. pełnomocnictwa                             
do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją                               
i rozliczeniami projektu „Szansa na przyszłość 2” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 
2020, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych 
ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację 
społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, 
społecznej, zawodowej. 
Udzielenie upoważnienia Kierownikowi Kancelarii podczas nieobecności 
Dyrektora zapewni to ciągłość realizacji powyższego programu. 

12. Udzielenia Kamili Kowalik Kierownikowi Kancelarii Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. upoważnienia do prowadzenia 
postępowań w sprawach świadczeń dobry start, a także do wydawania w 
tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji 
o przyznaniu świadczenia dobry start. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych 
warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” zaszła potrzeba 
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upoważnienia Kierownika Kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Drawsku Pom. do prowadzenia postepowań w sprawach świadczeń dobry 
start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz 
przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start, podczas 
nieobecności Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku 
Pom. 

13. Udzielenia upoważnienia Kamili Kowalik Kierownikowi Kancelarii 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom.                                   
do podpisywania dokumentów związanych z realizacją pilotażowego 
programu „Aktywny samorząd”. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. realizuje pilotażowy 
program „Aktywny samorząd” dla osób niepełnosprawnych. Program jest 
finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Udzielenie upoważnienia Kierownikowi Kancelarii podczas 
nieobecności Dyrektora zapewni ciągłość realizacji powyższego programu. 

14. Nieodpłatnego przejęcia na rzecz Powiatu Drawskiego nieruchomości                   
z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. 
Nieruchomości, o których przejęcie na rzecz Powiatu Drawskiego wnioskuje się 
są własnością Skarbu Państwa, stanowią działki gruntu nr 1/20 o powierzchni 
0,1660 ha, nr 1/21 o powierzchni 0,0083 ha, nr 1/69 o powierzchni 0,1964 ha            
i nr 1/70 o powierzchni 0,3672 ha położone w obrębie ewidencyjnym nr 0003 
miasta Złocieniec, gmina Złocieniec, nr 2/4  o pow.1,0133 ha położoną                     
w obrębie ewidencyjnym nr 0004 miasta Złocieniec, gmina Złocieniec oraz 
działki ewidencyjne nr 5/10 o pow. 0,0938 ha, nr 4/2 o pow. 0,2191 ha oraz nr 
10 o pow. 2,3423 ha położone w obrębie ewidencyjnym nr 0009 miasta 
Złocieniec, gmina Złocieniec stanowiące drogę powiatową nr 2038Z  (ul. 
Czwartaków w Złocieńcu). Z treści art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie 
powiatowym wynika, iż powiaty wykonują zadania publiczne o charakterze 
ponad gminnym m.in. w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych. 
Dlatego też w odniesieniu do opisanych nieruchomości stanowiących własność 
Skarbu Państwa zasadnym jest przejęcie ich na rzecz Powiatu Drawskiego                    
w trybie art. 64 ustawy z dn. 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające 
ustawy reformujące administrację publiczną. 

15. Nieodpłatnego przejęcia na rzecz Powiatu Drawskiego nieruchomości                    
z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. 
Nieruchomości, o których przejęcie na rzecz Powiatu Drawskiego wnioskuje się 
są własnością Skarbu Państwa, stanowią działkę gruntu nr 21 o pow. 0,9943 ha 
położoną w obrębie ewidencyjnym nr 0007 miasta Złocieniec, gmina Złocieniec 
stanowiącą część drogi powiatowej nr 2039Z (ul. Kosynierów w Złocieńcu).                 
Z treści art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym wynika, iż powiaty 
wykonują zadania publiczne o charakterze ponad gminnym m.in. w zakresie 
transportu zbiorowego i dróg publicznych. Dlatego też w odniesieniu                      
do opisanych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa zasadnym 
jest przejęcie ich na rzecz Powiatu Drawskiego w trybie art. 64 ustawy z dnia     
13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 
administrację publiczną. 
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11.07.2019 r. protokół Nr 33/VI/2019 

 
16. Zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019 

Zmiany w budżecie polegają na: 1. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o 
kwotę 17.300,00 zł w wyniku: a) decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego 
zwiększającej dochody na zadania zlecone w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-
urządzeniowe na potrzeby rolnictwa o kwotę 3.300,- zł,                          b) 
zwiększenie dochodów w rozdziale 80102 o kwotę 14.000,- zł zgodnie                       z 
decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego na program edukacyjny w zakresie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 ”Aktywna 
Tablica”  
2. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 17.300,00 zł w wyniku: 
a) zwiększenia wydatków na zadania zlecone w rozdziale 01005 Prace 
geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, kwotę 3.300,- zł,                                
b) zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80102 na program działań 
edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych                            
i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją                     
i wykluczeniem społecznym w kwocie 14.000,00 zł, c) rozwiązanie rezerwy 
ogólnej w kwocie 60.000,- zł dla wydziału Rozwoju i Promocji oraz wydziału 
Organizacyjnego Powiatu z przeznaczeniem na zabezpieczenie obsługi przyjazdu 
Prezydenta RP do Powiatu Drawskiego, oraz kosztów związanych                  z 
organizacją konwentu Starosty, Burmistrzów i Wójtów Powiatu Drawskiego, d) 
zmiany wydatków zgodnie z dyspozycjami kierowników podległych jednostek 
oraz naczelników wydziału wynikające z ich potrzeb, Wydz. Gospodarki 
nieruchomościami – zabezpieczenie planu wydatków na wycenę nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Drawskiego 1.346,- zł wydz. Edukacji – 
przeniesienie wydatków ze Starostwa do ZSP Drawsko Pom. z przeznaczeniem 
na odprawę emerytalną pracownika w kwocie 34.290,- zł. 

 
23.07.2019 r. protokół Nr 34/VI/2019 

 
17. Zaopiniowania projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska 

dla Gminy Złocieniec na lata 2019 – 2022 z perspektywą na lata 2023 – 
2026” 
Burmistrz Złocieńca wystąpił o  zaopiniowanie dokumentu pt. „Program 
Ochrony Środowiska dla Gminy Złocieniec na lata 2019-2022 z perspektywą na 
lata 2023 – 2026. Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. z 2019 poz. 799 ze zm.), projekty 
programów ochrony środowiska podlegają zaopiniowaniu przez organ 
wykonawczy powiatu – w przypadku projektów gminnych programów ochrony 
środowiska. Zarząd pozytywnie zaopiniował dokument. 

18. Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na zadania pn. „Przebudowa części pomieszczeń w budynku szkoły przy 
ulicy Złocienieckiej 25 w Drawsku Pom. na potrzeby przedszkola 
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specjalnego, szkoły podstawowej specjalnej oraz liceum specjalnego” 
(dotyczy I etapu). 
Po dokonaniu badań i oceny ofert złożonych w postępowaniu, Zespół wyłonił 
Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, niepodlegającą odrzuceniu : 
KASPIOL-BUD Piotr Fijołek, ul. Pusta 2/5, 78-520 Złocieniec. W związku                    
z powyższym przedstawia wybór Wykonawcy do akceptacji Zarządowi Powiatu. 
Podejmując niniejszą uchwałę Zarząd Powiatu dokonał wyboru 
najkorzystniejszej oferty niepodlegającej odrzuceniu, a tym samym wyboru 
Wykonawcy zadania. 

19. Wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie pn. „Przebudowa części pomieszczeń w budynku 
szkoły przy ulicy Złocienieckiej 25 w Drawsku Pom. na potrzeby 
przedszkola specjalnego, szkoły podstawowej specjalnej oraz liceum 
specjalnego” (dotyczy II etapu). 
Od nowego roku szkolnego 2019/2020, przy ul. Złocienieckiej 25 w Drawsku 
Pom. dzięki nowej inwestycji będą miejsca dla dzieci z niepełnosprawnością 
lekką, umiarkowaną i głęboką oraz ze sprzężeniami, autyzmem i zespołem 
Aspergera (przedszkole, szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące). 
Aktualnie jest ponad 72 dzieci w 16 oddziałach przedszkolnych, jednak potrzeby 
ciągle rosną, a od nowego roku szkolnego będzie zdecydowanie więcej.                   
W placówce funkcjonują i będą funkcjonowały specjalistyczne oddziały dla dzieci 
a autyzmem, gdzie metodą terapii jest stosowana analiza zachowania 
wykorzystująca podstawowe zasady uczenia. W grupach przedszkolnych bawi się 
i uczy od 3 do 6 dzieci, nad którymi pieczę będą sprawowali nauczyciele, 
terapeuci i kadra wspomagająca. Sale i gabinety do terapii (psychologicznej, 
logopedycznej, SI, Sali Doświadczania Świata, EEG Biofeedback) będą 
kompleksowo i nowocześnie wyposażone. Przedszkolaki będą regularnie 
uczestniczyć w zajęciach hydroterapii, hipoterapii, dogoterapii i muzykoterapii. 
Przedszkole w nowym punkcie będzie prowadziło jeszcze bardziej wszechstronną 
pracę terapeutyczną, rewalidacyjną i rehabilitacyjną, odpowiednią do ich 
potrzeb oraz możliwości psychofizycznych. W Drawsku Pom. utworzone będzie  
3 i 4-letnie Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży                w normie 
intelektualnej z autyzmem, zespołem Aspergera i ze sprzężeniami (profile: 
humanistyczny  oraz matematyczno-przyrodniczy). 

20. Zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019. 
Zmiany w budżecie polegają na: 1. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych              
o kwotę 76.825,00 zł w wyniku: a) decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego 
zwiększającej dochody na zadania zlecone w rozdziale 75411 Komendy 
Powiatowej PSP o kwotę 58.325,- zł z przeznaczeniem na podwyższenie uposażeń 
strażakom, b) zwiększenie dochodów w rozdziale 80195 o kwotę 18.500,- zł 
zgodnie z umową na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Drawskiemu z 
budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie pn. „Wymiana 
oświetlenia na Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Drawsku Pom. 2. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 76.825,00 
zł w wyniku: a) zwiększenia wydatków na zadania zlecone w rozdziale 75411 
Komendy Powiatowe PSP o kwotę 58.325,- zł z przeznaczeniem jak w dochodach, 
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b) zwiększeniu planu wydatków                           w rozdziale 80195§6050 na 
wymianę oświetlenia na sali gimnastycznej w ZSP w Drawsku Pom. w kwocie 
37.000,00 zł w tym dotacja od Województwa Zachodniopomorskiego 18.500,- zł, 
c) zmiany wydatków zgodnie                                  z dyspozycjami kierowników 
podległych jednostek oraz naczelników wydziałów wynikające z ich potrzeb: 
wydział inwestycji – zabezpieczenie planu wydatków na zadanie pn. „Wymiana 
oświetlenia na Sali gimnastycznej w ZSP w Drawsku Pom.” w kwocie 18.500,- 
zł - udział powiatu , utworzenie zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. 
Piłsudskiego 20” i zabezpieczenie planu wydatków w kwocie 382.000,- zł, 
utworzenie zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego parkingu przy budynku 
użyteczności publicznej dla pacjentów Szpitali Polskich S.A. DCS w Drawsku 
Pom. i zabezpieczenie planu wydatków w kwocie 261.000,- zł, utworzenie 
zadania pn. „Przebudowa infrastruktury szkolnej przy ul. Połczyńskiej w 
Drawsku Pom. w kwocie 35.000,-zł, wydział edukacji – przeniesienie wydatków 
ze Starostwa do ZSP              w Złocieńcu i ZSP w Czaplinku z przeznaczeniem 
na odprawę emerytalną pracowników, w kwocie 72.395,-zł, wydział 
organizacyjny, komunikacji                       i transportu – zmiany w obrębie działu 
wynikające z dostosowania planów do potrzeb, Zarząd Dróg Powiatowych – 
zmniejszenie planu wydatków w zadaniu pn. „Modernizacja przepustu w m. 
Suliszewo wraz z przebudową drogi od DK20 w kierunku Gudowo” w kwocie 
261.000,-zł. Powiat odstąpił od realizacji w/w zadania. PUP w Drawsku Pom., 
PCKZiU w Drawsku Pom., MOW                       w Czaplinku ZSP w Czaplinku – 
zmiany dotyczą planów w obrębie działu                      i wynikają z dostosowania 
planów do potrzeb jednostek. 

 
7.08.2019 r. protokół Nr 35/VI/2019 

 
21. Wyrażenia zgody na wprowadzenie nowego kierunku kształcenia 

zawodowego. 
Zgodnie z art. 68 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe, dyrektor szkoły  
w porozumieniu z organem prowadzącym wprowadza nowe kierunki kształcenia 
zawodowego do szkoły, po wcześniejszym uzyskaniu opinii Wojewódzkiej Rady 
Rynku Pracy. Wojewódzka Rada Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowała 
wprowadzenie nowego kierunku kształcenia – technik informatyk w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pom. 

22. Dziesięć uchwał w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień 
nauczyciela mianowanego. 
Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. W skład komisji 
wchodzą: przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący, 
przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły, 
dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania. 

23. Procedury kontroli nad Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej  
w Drawsku Pom. 
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Zgodnie z art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  
i systemie pieczy zastępczej, Zarząd Powiatu Drawskiego sprawuje kontrolę nad 
organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Przyjęcie przez Zarząd zasad 
sprawowania kontroli nad organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej, usprawni 
wykonywanie tego zadania.  

24. Zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019. 
Zmiany w budżecie polegają na : 1) zwiększeniu planu dochodów budżetowych   
o kwotę 53.692,35 zł w wyniku decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego 
zwiększającej dochody na zadania zlecone w rozdziale 85321 Zespoły do spraw 
orzekania o niepełnosprawności o kwotę 53.692,35 zł, z przeznaczeniem na 
prowadzenie nadzoru i wykonywania funkcji kontrolnych nad orzekaniem                     
o niepełnosprawności 2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 
53.692,35 zł w wyniku: a) zwiększenia wydatków na zadania zlecone                             
w rozdziale 85321 Zespoły do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 
53.692,35 zł z przeznaczeniem jak w dochodach, b) zmiany wydatków zgodnie                    
z dyspozycjami kierowników podległych jednostek oraz naczelników wydziałów 
wynikające z ich potrzeb: wydz. Inwestycji – utworzenie zadania pn. 
„Modernizacja pomieszczeń w budynku szkoły Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Czaplinku, ul. Parkowa” w kwocie 60.000,- zł, wydz. 
Edukacji, inwestycji, rozwoju i promocji – zmiany w obrębie działu wynikające    
z dostosowania planów do potrzeb wydziałów, Zespół Placówek Edukacyjno-
Terapeutycznych w Bobrowie, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego                 
w Drawsku Pom. – zmiany dotyczą planów w obrębie działu i wynikają                         
z dostosowania planów do potrzeb jednostek. 
 

30.08.2019 r. protokół Nr 37/VI/2019 
 

25. Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego                            
za I półrocze 2019 r. i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 
Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy o finansach publicznych, Zarząd jednostki 
samorządu terytorialnego w terminie do 31 sierpnia, przedstawia organowi 
stanowiącemu jednostki i regionalnej izbie obrachunkowej, informację                        
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, informację o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć ujętych                 
w WPF. 

26. Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na zadanie pn. „Przebudowa części pomieszczeń w budynku szkoły przy 
ulicy Złocienieckiej 25 w Drawsku Pom. na potrzeby przedszkola 
specjalnego, szkoły podstawowej specjalnej oraz liceum specjalnego ETAP 
II”. 
Po dokonaniu badań i oceny ofert złożonych w postępowaniu, Zespół wyłonił 
Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, niepodlegającą odrzuceniu: 
Zakład Ogólnobudowlany „SAM” Mariusz Zieliński, ul. Siemiradzkiego 15,                
78-500 Drawsko Pom. W związku z powyższym przedstawia wybór Wykonawcy 
do akceptacji Zarządowi Powiatu. Podejmując niniejszą uchwałę Zarząd 
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Powiatu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty niepodlegającej odrzuceniu,     
a tym samym wyboru Wykonawcy zadania. 
 

03.09.2019 r. protokół Nr 38/VI/2019 
 

27. Przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski. 
Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, 
dla których prowadzącym jest Powiat Drawski, został przyjęty uchwałą Rady 
Powiatu Drawskiego z dnia 30.06.2017 r. Zgodnie z § 4 ust. 5 uchwały, dodatek 
motywacyjny zostaje przyznany na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy 
niż jeden rok. Zarząd Powiatu przyznał dodatki motywacyjne dla dyrektorów 
szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Drawski na okres od 1.09.2019 r. 
do 30.11.2019 r. 

28. Zatrudnienia Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego             
w Drawsku Pom. 
W związku z uchwałą nr VII/47/2019 Rady Powiatu Drawskiego z dnia  
22 marca 2019 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki 
organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego w Drawsku 
Pom., konieczne jest zatrudnienie dyrektora nowoutworzonej jednostki. 
Zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu 
należy do zadań zarządu Powiatu. Na stanowisku Dyrektora CUW została 
zatrudniona, z dniem 1 stycznia 2020 r. Pani Janina Czarnyszka. 

29. Udzielenia pełnomocnictwa Pani Janinie Czarnyszce. 
W związku z zatrudnieniem Pani Janiny Czarnyszki na stanowisku Dyrektora 
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego w Drawsku Pom. podjęcie 
niniejszej uchwały jest zasadne w związku z koniecznością dokonania wszelkich 
czynności związanych z organizacją jednostki. 

30. Zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019. 
Zmiany w budżecie polegają na: 1) zwiększeniu planu dochodów budżetowych       
o kwotę 80.939,15 zł w wyniku decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego, 
zwiększającej dochody na zadania zlecone w rozdziałach: 70005 – Gospodarka 
gruntami i nieruchomościami, o kwotę 10.000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie  
kosztów zobowiązań podatkowych oraz wyceny nieruchomościami, stanowiących 
własność Skarbu Państwa; 85321 – Zespoły ds. orzekania              o 
niepełnosprawności, o kwotę 96,40 zł z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru 
i wykonywania funkcji kontrolnych nad orzekaniem                                      o 
niepełnosprawności; 85504 – Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,                     
o kwotę 22.290,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych; 80153 
– Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, o kwotę 17.173,25 zł z 
przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów 
edukacyjnych dla dzieci; 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-
wychowawczych, o kwotę 20.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatku 
wychowawczego na dzieci; 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie o kwotę 5.922,00 zł z przeznaczeniem na program 
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edukacyjny przemocy w rodzinie, 85203 – Ośrodki wsparcia, o kwotę 5.257,50 zł 
z przeznaczeniem na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi.                             
2) zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 80.030,15 w wyniku:                    
a) zwiększenia wydatków na zadania zlecone, zgodnie z decyzjami Wojewody 
Zachodniopomorskiego b) zmiany wydatków, zgodnie z dyspozycjami 
kierowników podległych jednostek oraz naczelników wydziałów, wynikające                   
z ich potrzeb: Wydz. Finansowy – zmiany w wydatkach zleconych, związanych                    
z dostosowaniem planów do faktycznych wydatków, Wydz. Gospodarki 
Nieruchomościami – zmiany planów w obrębie działu związane z wyceną 
nieruchomości, Wydz. Inwestycji -–zmiany w planach wydatków inwestycyjnych 
między zadaniami, c) rozwiązanie rezerwy ogólnej, w zakresie pomocy 
społecznej, z przeznaczeniem na reorganizację PCPR, d) zmiany planów między 
§§ w następujących jednostkach Powiatu: ZSP w Złocieńcu, PCPR w Drawsku 
Pom., Komenda Powiatowa PSP w Drawsku Pom., DPS w Darskowie – zmiany 
dotyczą planów w obrębie działu i wynikają z dostosowania planów do potrzeb 
jednostek. 

 
05.09.2019 r. protokół Nr 39/VI/2019 

 
31. Udzielenia Dyrektorowi Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych    

w Bobrowie pełnomocnictwa do realizacji projektu „Rehabilitacja 25 plus” 
Powiat Drawski otrzymał decyzję o przyznaniu środków na realizację projektu 
„Rehabilitacja 25 plus”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zadanie realizować będzie Zespół 
Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie. Udzielenie Dyrektorowi 
pełnomocnictwa ułatwi organizacyjnie i technicznie realizację i rozliczenie 
projektu. 
 

Zarząd omawiał następujące sprawy: 
 

11.06.2019 r. protokół Nr 28/VI/2019 
 

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

2.  Omówienie raportu z „Audytu rekompensaty za 2018 rok Spółki PKS  
Złocieniec przez firmę REFUNDA Spółka z o.o. 
Po omówieniu raportu , Starosta, w imieniu Zarządu poprosił  firmę 
REFUNDA”, aby uzupełniła audyt i szczegółowo wyjaśniła wszystkie wyliczane 
kwoty. 

     3.   Wniosek Szkoły Podstawowej w Pomierzynie dotyczący udzielenia pomocy  
           w zorganizowaniu przejazdu autokarem uczniów szkół z terenu powiatu  
           drawskiego do Szczecinka na Zlot Hufca ZHP. 
 Przyznano dofinansowanie w wysokości 1. 000 zł. 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Drawskiego w sprawie przystąpienia                      
do realizacji wspólnego zadania wraz z Gminą Wierzchowo dotyczącego  
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inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1996Z                          
na odcinku Żabin – Nowe Laski”. 
Z uwagi na brak deklaracji Gminy Wierzchowo o współfinansowaniu zadania 
Zarząd postanowił nie przyjmować projektu uchwały. 

 
18.06.2019 r. protokół Nr 29/VI/2019 

 
5.  Wnioski, zapytania, interpelacje. 
 Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje radnych i Komisji Rady zostały  

lub będą przekazane Przewodniczącemu Radzie Powiatu. 
6.  Sytuacja na rynku w powiecie drawskim ze szczególnym uwzględnieniem  

Gminy Czaplinek.  
Przyjęto informację. 

7.  Informacja dotycząca kalkulacji rekompensaty należnej Przedsiębiorstwu  
Komunikacji Samochodowej Złocieniec Sp. z o.o. za świadczenie usług  
w zakresie publicznego transportu zbiorowego w okresie od 1 stycznia  
do 31 marca 2019 roku.  
Zapoznano się z informacją.   

8. Projekt rozkładu jazdy do umowy nr 200/2017 na świadczenie usług                     
w zakresie publicznego transportu zbiorowego – PKS Złocieniec Sp. z o.o. 
Przyjęto rozkład jazdy. 

9.  Wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub  
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
położonym na terenie powiatu drawskiego w roku 2019. 
Dotacje przyznano Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Różańcowej  
Siemczyno na remont kościoła w Piasecznie – 10.000,00 zł oraz Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława B. i M. w Zarańsku na kontynuację 
remontu kościoła w Rydzewie – 20.000,00 zł.  

10. Wniosek o wyrażenie zgody na odpłatne przekazanie do stacji demontażu  
pojazdów pojazdu, który zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego  
w Drawsku Pom. stał się własnością powiatu drawskiego. 
Pozytywnie rozpatrzono wniosek. 

11.Wniosek Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Złocieńcu o wsparcie finansowe  
bądź rzeczowe na remont i doposażenie pomieszczeń szpitala. 
Nie przyjęto wniosku. 

12.Analiza sytuacji finansowej jednostek oświatowych. 
 Przyjęto informację. 
13.Wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pom.  
     o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracownika prac lekkich. 
 Wyrażono zgodę na zatrudnienie na 3 miesiące ze środków PUP i 3 miesiące                  

ze środków budżetu szkoły. 
14.Wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pom.  

o dofinansowanie wyjazdu laureatek Ogólnopolskiego Konkursu „Potęga 
Prasy” na obóz dziennikarski. 

 Przyznano dofinansowanie w wysokości 500 zł. 
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15.Wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pom.  
     o dofinansowanie robót malarskich w internacie. 
 Negatywnie rozpatrzono wniosek. 
16.Wniosek OSP w Broczynie o dofinansowanie w kwocie 10.000 zł  

działalności statutowej jednostki. 
Wniosek rozpatrzono negatywnie. 

17.Wniosek Komendy Powiatowej PSP w Drawsku Pom. o udzielenie  
wsparcia finansowego w wysokości 2.000 zł na organizację Powiatowych 
Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTIF oraz 
ufundowanie puchary Starosty za zajęcie 1 miejsca. 
Pozytywnie rozpatrzono wniosek. 

18.Wniosek Komendy Powiatowej PSP w Drawsku Pom. o udzielenie    
wsparcia finansowego w wysokości 6.000 zł na organizację Powiatowych 
Zawodów Kobiecych i Męskich Drużyn Pożarniczych oraz o ufundowanie                              
2 pucharów Starosty za zajęcie I miejsc w Kategorii KDP i OSP. 
Pozytywnie rozpatrzono wniosek. 

19.Wniosek Komendy Powiatowej PSP w Drawsku Pom. o dofinansowanie                
w zakresie inwestycji związanej z zakupem „ochron osobistych  
i umundurowania strażackiego”. 
Nie przyznano dofinansowania. 

     20.Wniosek Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju z dn. 3.06.2019 r.  
dotyczący zwiększenia kwot w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 
o 20.000 zł na remonty strażnic OSP, o 30.000 zł na doposażenie OSP 

 Nie przyjęto wniosku z powodu braku środków finansowych. 
21.Wniosek Burmistrza Złocieńca o włączenie się Powiatu Drawskiego  
  we współorganizację Spotkań z Piosenką Turystyczną 16 Południk. 
 Przystąpiono do współorganizacji imprezy z kwotą 2.000 zł . 
22.Wniosek Burmistrza Kalisza Pom. o włączenie się Powiatu Drawskiego                    

we współorganizację Jarmarku nad jeziorem Ogórkowym. 
Przystąpiono do współorganizacji imprezy z kwotą 3.000 zł. 

23.Wniosek Proboszcza Parafii pw. św. Pawła Apostoła w Drawsku Pom.                      
o włączenie się Powiatu Drawskiego we współorganizację festynu  
parafialnego organizowanego w dniu 20.06.2019 r. 
Pozytywnie rozpatrzono wniosek. 

 
27.06.2019 r. protokół Nr 31/VI/2019 

 
24. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego                  

i Ustawicznego w Drawsku Pom. o wyrażenie zgody na zwiększenie planu  
wydatków na remont pomieszczenia przy ul. Wałeckiej 57. 
Pozytywnie rozpatrzono wniosek. 

25. Informacja o wykorzystaniu budżetu na dotacje dla szkół i placówek 
niepublicznych na koniec II kwartału 2019 r.            
Przyjęto informację. 
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26. Wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czapla” z Czaplinka                       
w sprawie rezygnacji z zadania publicznego pn. „Organizacja obozu 
turystyczno-rekreacyjnego poza miejscem zamieszkania, Kraków 2019” 
Pozytywnie rozpatrzono wniosek. 

27. Wniosek o zatwierdzenie wyników przeprowadzonej procedury  
o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30 000 euro. 
Pozytywnie rozpatrzono wniosek dotyczący przeprowadzenia postępowania                 
o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Organizacja                               
i przeprowadzenie szkoleń mechanicznych dla nauczycieli oraz uczniów                      
w ramach projektu pn. Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na 
terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na 
obszarze powiatu drawskiego” – 5 części. 

28. Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie procedury przetargowej 
powyżej 30 000 euro. 
Pozytywnie rozpatrzono wniosek dotyczący przebudowy części pomieszczeń              
w budynku przy ul. Złocienieckiej 25 w Drawsku Pom. na potrzeby przedszkola 
specjalnego, szkoły podstawowej specjalnej oraz liceum specjalnego. 
Zamówienie realizowane będzie w podziale na II etapy. 

 
08.07.2019 r. protokół Nr 32/VI/2019 

 
29. Wniosek o zwiększenie środków w budżecie PCPR o kwotę 10.000 zł na 

zakup szaf. 
Pozytywnie rozpatrzono wniosek. 

 
11.07.2019 r. protokół Nr 33/VI/2019 

 
30. Omówienie stanu realizacji umowy dzierżawy nr 350/2011 z dnia 

20.XII.2011 r. zawartej pomiędzy Powiatem Drawskim, a Szpitalami 
Polskimi S.A. w Katowicach (Drawskie Centrum Specjalistyczne). 
Zobowiązano Szpitale Polskie S.A. do przedstawienia rozliczenia zrealizowanych 
inwestycji w odniesieniu do preliminarza, który był załącznikiem do przetargu. 

31. Wniosek Szpitali Polskich S.A. o partycypowanie w działaniach 
inwestycyjnych Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Drawskiego 
Centrum Specjalistycznego. 
Zarząd powróci do wniosku po przedstawieniu przez Szpitale Polskie rozliczenia. 

32. Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Drawskim Centrum 
Specjalistycznym. 
Po omówieniu wyników protokołu Zarząd postanowił o przeprowadzeniu 
rekontroli oddziału chirurgicznego. Po przedstawieniu wykazu nakładów 
poniesionych przez Szpitale Polskie S.A. postanowił przeprowadzić  kontrolę 
realizacji przedsięwzięć. 

33. Stanowisko Zarządu Powiatu Drawskiego w sprawie suszy rolniczej                    
i podjęcie działań pomocowych w tym zakresie. 
Zarząd wystąpił z pisemnym stanowiskiem do Wojewody Zachodniopomorskiego 
na temat sytuacji panującej na terenie powiatu drawskiego. Zawnioskował o 
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ogłoszenie suszy, która szczególnie objęłaby wszystkie rodzaje zbóż i inne uprawy 
na terenie gmin powiatu drawskiego oraz o podjęcie działań pomocowych jak i 
systemowych, mających na celu rozwiązanie tej trudnej sytuacji. 

 
23.07.2019 r. protokół Nr 34/VI/2019 

 
34. Wnioski, zapytania, interpelacje. 
 Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje radnych i Komisji Rady zostały  

lub będą przekazane Przewodniczącemu Rady Powiatu. 
35. Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2019 / 2020. 

Zapoznano się z informacjami przedstawionymi przez dyrektorów. 
36. Wykonanie budżetu w placówkach oświatowych za I półrocze. 

Omówiono wykonanie budżetu w poszczególnych jednostkach oświatowych. 
37. Wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych                  

w Bobrowie o wyrażenie zgody na utworzenie stanowiska IV wicedyrektora. 
Wyrażono zgodę. 

38. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego                   
i Ustawicznego w Drawsku Pom. o wyrażenie zgody na sprzedaż strugarki 
do drewna. 
Wyrażono zgodę. 

39. Informacja ze spotkania z przedstawicielami rządu w Warszawie,                          
w sprawie transportu publicznego. 
Przyjęto informację. 

40. Aneks do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego. 
Zarząd przyjął projekt aneksu do umowy dotyczący wprowadzenia 10 nowych 
linii. 

41. Informacja dotycząca większych inwestycji planowanych na terenie 
Powiatu Drawskiego I i II kwartał 2019 r. oraz informacja o pracy wydziału 
II kwartał 2019 r. 
Przyjęto informację. 

42. Informacja o planowanym proteście w miejscowości Złocieniec. 
Przyjęto informację. 

43. Wniosek o zatwierdzenie wyników przeprowadzonej procedury                                  
o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30 000 euro. 
Pozytywnie rozpatrzono wniosek dotyczący przeprowadzenia postępowania                 
o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa części 
pomieszczeń w budynku szkoły przy ulicy Złocienieckiej 25 w Drawsku Pom. na 
potrzeby przedszkola specjalnego, szkoły podstawowej specjalnej oraz liceum 
specjalnego”(dotyczy I etapu). 

44. Wyrażenie zgody na lokalizację oraz uzgodnienie trasy wodociągu na 
działce stanowiącej własność Powiatu Drawskiego – udzielenie prawa 
dysponowania. 
Wyrażono zgodę. 
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45. Uzgodnienie projektu przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 
na działkach, z których jedna stanowi własność Powiatu Drawskiego – 
udzielenie prawa dysponowania. 
W związku z wątpliwościami członków Zarządu dotyczącymi ograniczenia prawa 
dysponowania działką w związku z tym, że jest to linia napowietrzna, Zarząd do 
sprawy powróci na kolejnym posiedzeniu. 
 

7.08.2019 r. protokół Nr 35/VI/2019 
 

46. Spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Drawsku 
Pom. w sprawie liczby patroli policji w Czaplinku. 
Zapoznano się z informacją przedstawioną  przez Zastępcę Komendanta. 

47. Wniosek Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Darskowie o zwiększenie 
planu wydatków budżetowych. 
Członkowie Zarządu ze względu na sytuację, która nie do końca  się wyjaśniła 
odnośnie kosztów ponoszonych za media i na nieznane jeszcze środki 
przyznawane przez wojewodę zdecydowali wstrzymać się od głosowania  
i poczekać na rozstrzygnięcie tych kwestii. 

48. Odpowiedź Zarządu Dróg Powiatowych dot. drogi powiatowej nr 1987Z  
w miejscowości Lubieszewo i stanów powodziowych występujących  
w części miejscowości. 
Przyjęto projekt odpowiedzi. 

49. Sprawy organizacyjne w bursie Powiatowego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom. 
Zarząd powróci do tematu po otrzymaniu i zweryfikowaniu analizy finansowej 
PCKZiU. 

50. Informacja o wykonaniu planu finansowego przez szkoły i placówki 
oświatowe za I półrocze 2019 r. 
Przyjęto informację. 

51. Informacja o Programie „Centra opiekuńczo-mieszkalne” 
Członkowie Zarządu omówili różne możliwości wsparcia dorosłych osób 
niepełnosprawnych i sposoby finansowania tego przedsięwzięcia. 

52. Petycja mieszkańców Gminy Wierzchowo w sprawie remontu drogi 
powiatowej 1996Z na odcinku Żabin – Nowe Laski. 
Pozytywnie rozpatrzono petycję. 

53. Wniosek Burmistrza Drawska Pom. dot. współfinansowania inwestycji – 
budowa wodociągów i modernizacja stacji uzdatniania wody. 
Wniosek rozpatrzono negatywnie z uwagi na brak środków finansowych. 

54. Petycja w interesie publicznym dot. Polityki Zarządzania Konfliktem 
Interesów. 
Zarząd, powołując się na wewnętrzne przepisy, w tym Kodeks Etyki zdecydował, 
że nie ma potrzeby wprowadzania w życie Polityki Zarządzania Konfliktem 
Interesów. 

55. Wniosek WOPR w Złocieńcu. o aneksowanie umowy 128/Or/2019 z dnia 
04.06.2019r. 
Wyrażono zgodę.  
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56. Oferta na wykonanie modernizacji powiatowych witaczy. 
Z uwagi na brak środków finansowych Zarząd zdecydował zadanie pn. 
modernizacja powiatowych witaczy zaplanować w przyszłorocznym budżecie  
z terminem realizacji do końca kwietnia 2020 r. 

 
20.08.2019r. protokół Nr 36/VI/2019 

 
57. Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy użyczenia dotyczącej  

pomieszczeń budynku po byłej przychodni Szpitala Powiatowego                      
im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pom. 
Przyjęto porozumienie. 

58. Umowa użyczenia dotycząca użyczenia pomieszczeń dla Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. przy ul. Piłsudskiego 20                   
w Drawsku Pom. 
Podjęto decyzję o podpisaniu umowy. 

59. Wniosek Burmistrza Czaplinka o włączenie się powiatu drawskiego                  
we współorganizację wydarzenia pn. „Music Lake Festival” 
Postanowiono włączyć się we współorganizację imprezy z kwotą 3.000 zł. 

60. Omówienie stanu realizacji umowy dzierżawy nr 350/2011 zawartej 
pomiędzy Powiatem Drawskim a Szpitalami Polskimi S.A. w Katowicach 
Zarząd zapoznał się z prezentacją multimedialną przedstawioną i omówioną 
przez Prezesa Zarządzającego Spółką. Uzgodniono, że członkowie Zarządu 
skierują do Spółki pytania w formie pisemnej, a następnie odbędzie się kolejne 
spotkanie dotyczące realizacji umowy. 

61. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego                     
i Ustawicznego w Drawsku Pom. o wyrażenie zgody na zatrudnienie 
wychowawców i pracowników obsługi 
Zarząd wyraził zgodę na zatrudnienie 3 nauczycieli, 2 pracowników do pracy                
w kuchni i 2 pracowników do opieki nocnej. 

62. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego                       
i Ustawicznego w Drawsku Pom. o wyrażenie zgody na zwiększenie stawki 
żywieniowej dla uczniów. 
Przyjęto wniosek.  

63. Sytuacja finansowa szkół i placówek oświatowych. 
Omówiono sytuację finansową szkół i wyniki rekrutacji. Zatwierdzono  
10 oddziałów w ZSP w Drawsku Pom., 5 oddziałów w ZSP w Złocieńcu,  
6 oddziałów w ZSP Kalisz Pom. Wyniki rekrutacji w ZSP w Czaplinku zostaną 
zatwierdzone po przedstawieniu przez dyrektora dodatkowych informacji na 
temat oddziału kl. I LO po szkole podstawowej. 

64. Informacja w sprawie dodatków motywacyjnych, projekt uchwały Zarządu 
Powiatu w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów 
szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski 
Temat został przeniesiony na kolejne posiedzenie Zarządu. 

65. Informacja w sprawie dodatków funkcyjnych, projekt uchwały Zarządu 
Powiatu w sprawie przyznania dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół 
i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski. 
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Temat został przeniesiony na kolejne posiedzenie Zarządu. 
66. Wniosek Stowarzyszenia „Złoty Wiek” Uniwersytet Trzeciego Wieku                    

w Drawsku Pom. o wyrażenie zgody na dokonanie zmian                                w 
harmonogramie realizacji zadania publicznego pn. „Promowanie                        
i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze”. 
Wyrażono zgodę na dokonanie zmian. 

67. Wniosek Stowarzyszenia Wspólnota Lokalna Klubu Seniora w Czaplinku             
o wyrażenie zgody  na dokonanie zmian w harmonogramie realizacji 
zadania publicznego pn. „Senior potrafi”. 
Nie wyrażono zgody na dokonanie zmian. 

68. Wniosek OSP Świerczyna o wsparcie finansowe organizacji trzydniowego 
rajdu pieszego dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP 
w Świerczynie. 
Nie przyznano dofinansowania. 

 
30.08.2019 r. protokół Nr 37/VI/2019 

 
69. Wniosek o zatwierdzenie wyników przeprowadzonej procedury                                

o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30 000 euro. 
Pozytywnie rozpatrzono wniosek dotyczący przeprowadzenia postępowania                 
o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa części 
pomieszczeń w budynku szkoły przy ulicy Złocienieckiej 25 w Drawsku Pom. na 
potrzeby przedszkola specjalnego, szkoły podstawowej specjalnej oraz liceum 
specjalnego”(dotyczy II etapu). 

70. Zatwierdzenie liczby oddziałów w ZSP w Czaplinku. 
Zatwierdzono 5 oddziałów kas I. 

 
03.09.2019 r. protokół Nr 38/VI/2019 

 
71. Informacja dodatkowa w sprawie dodatków motywacyjnych. 

Zapoznano się z informacją. 
72. Informacja dodatkowa w sprawie dodatków funkcyjnych. 

Zapoznano się z informacją, podjęcie uchwały przełożono na następne 
posiedzenie, po przedstawieniu dodatkowych informacji dot. organizacji pracy 
szkół. 

73. Wniosek Dyrektora ZSP w Drawsku Pom. o przyznanie dodatkowych 
godzin zajęć lekcyjnych z języka polskiego oraz godzin dodatkowych na 
zajęcia wyrównawcze dla uczniów cudzoziemskiego pochodzenia                            
z Ukrainy. 
Przyznano 10 godzin tygodniowo do końca roku szkolnego 2019 / 2020. 

74. Wniosek Wydz. Edukacji o przyznanie nauczania indywidualnego dla 
uczennicy kl. 3c LO w Kaliszu Pom. 
Przyznano12 godzin tygodniowo do końca roku szkolnego 2019 / 2020. 

75. Ocena sezonu letniego w ramach akcji „Bezpieczne wakacje” 2019 r. 
Zapoznano się ze sprawozdaniem. 



22 
 

76. Sprawozdanie Zarządu z działalności PKS Złocieniec Sp. z o.o. z siedzibą                      
w Złocieńcu za rok 2018. 
Zapoznano się ze sprawozdaniem. 

77. Wniosek Biura Turystycznego „Mrówka” s.c. w Czaplinku                                     
o dofinansowanie XVII Akcji sprzątania rzeki Drawy. 
Przyznano dofinansowanie w wysokości 500 zł. 

78. Oferta Stowarzyszenia Klub Piłkarski Drawsko Pom. złożona w trybie 
pozakonkursowym na realizację zadania publicznego pn. „Powiatowa 
Integracja Sportowa”. 
Uznano celowość zadania i przyznano dofinansowanie w wysokości 1000 zł. 

79. Oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Kultury „Inspiracja” złożona w trybie 
pozakonkursowym na realizację zadania publicznego pn. „Prezentacja 
dorobku artystycznego „Darskowiaków” w Międzyzdrojach”. 
Ofertę odrzucono z przyczyn formalnych. 

80. Oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Drawska „Meander” złożona w trybie 
pozakonkursowym na realizację zadania publicznego pn. „Architektura-
Tradycja-Edukacja (ATE) z „Wczesnym Gropiusem w tle” 
Uznano celowość zadania i przyznano dofinansowanie w wysokości 3000 zł. 

81. Oferta Stowarzyszenia  Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Powiatu 
Drawskiego z siedzibą w Złocieńcu złożona w trybie pozakonkursowym na 
realizację zadania publicznego pn. „Z uśmiechem przez życie”. 
Uznano celowość zadania i przyznano dofinansowanie w wysokości 1000 zł. 

82. Oferta Stowarzyszenia Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Powiatu 
Drawskiego z siedzibą w Złocieńcu złożona w trybie pozakonkursowym na 
realizacje zadania publicznego pt. „Bezpieczne pływanie a nie kłusowanie”. 
Nie uznano celowości realizacji zadania. 

83. Wyrażenie zgody na umieszczenie kabla energetycznego wraz ze złączem 0,4 
kV na działce nr 255/6, obręb 0011 Złocieniec stanowiącej własność Powiatu 
Drawskiego – udzielenie prawa do dysponowania. 
Wyrażono zgodę. 

84. Wyrażenie zgody na umieszczenie kabla energetycznego wraz ze złączem 0,4 
kV na działce nr 16, obręb 0008 Złocieniec stanowiącej własność Powiatu 
Drawskiego – udzielenie prawa dysponowania. 
Wyrażono zgodę. 

85. Wyrażenie zgody na umieszczenie kabla energetycznego wraz ze złączem 0,4 
kV na działce 96, obręb 0006 Kalisz Pom. stanowiącej własność Powiatu 
Drawskiego – udzielenie prawa dysponowania. 
Wyrażono zgodę. 

86. Wyrażenie zgody na realizację prac budowlanych na rzece Drawie na 
działce nr 209/7, obręb 0064 Prosinko stanowiącej własność Powiatu 
Drawskiego – udzielenie prawa dysponowania. 
Wyrażono zgodę. 

87. Informacja na temat zbycia majątku Powiatu Drawskiego. 
Przyjęto informację. Zarząd postanowił w pierwszej kolejności zwrócić się do 
PCKZiU w Drawsku Pom. czy materiał przyda im się na cele dydaktyczne.  
W przypadku negatywnej odpowiedzi należy go sprzedać. 
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88. Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie PTZ pomiędzy Gminą 
Kalisz Pom., a PKS Złocieniec i Powiatem Drawskim. 
Postanowiono podpisać umowę. 

89. Projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie i Wieloletniej 
Prognozie Finansowej. 
Wstępnie omówiono założenia do projektów uchwał.  

 
05.09.2019 r. protokół Nr 39/VI/2019 

 
90. Oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Kultury „Inspiracja” złożona w trybie 

pozakonkursowym na realizację zadania publicznego pn. Prezentacja 
dorobku artystycznego „Darskowiaków” w Międzyzdrojach. 
Uznano celowość realizacji zadania i przyznano dofinansowanie w wysokości 
2150,00 zł. 

91. Wniosek Dyrektora ZSP w Czaplinku o dofinansowanie jubileuszu 
szkolnictwa zawodowego w Czaplinku. 
Przyznano dofinansowanie w wysokości 5000,00 zł. 

 
 
 


