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Or.0021.10.2019.RM                                         DRUK NR 720  
 

Sprawozdanie z prac Zarządu 
od 9 września 2019 r. do 11 października 2019 r. 

 
W minionym okresie Zarząd obradował w następujących terminach: 
 
 
11.09.2019 r. 
18.09.2019 r. 
30.09.2019 r. 
10.10.2019 r. 
 
 
 
Zarząd zaakceptował przedłożone projekty uchwał i postanowił przekazać je  
do uchwalenia Radzie Powiatu: 
 
  

11.09.2019 r. protokół Nr 40/VI/2019 
 

1. O zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2019 – 2035. 
(podjęta na sesji w dniu 13.09.2019 r.) 

 
18.09.2019 r. protokół Nr 41/VI/2019 

 
2. W sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie 

na parkingu strzeżonym. 
 

30.09.2019 r. protokół Nr 42/VI/2019 
 

3. W sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu 
Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. 

 
10.10.2019 r. protokół Nr 43/VI/2019 

 
4. W sprawie zmiany planu pracy Rady Powiatu Drawskiego. 
5. W sprawie przyjęcia stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia strefy ciszy na 
jeziorze Lubie. 

6. W sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego 
Gimnazjum dla Dorosłych w Czaplinku.  
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7. Zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Drawskiego w sprawie utworzenia 
zespołu placówek – Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego                            
i Ustawicznego. 

8. W sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Czaplinku i Centrum Kształcenia Praktycznego w Drawsku Pom. 

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

10. W sprawie przyjęcia Raportu z wykonania  „Programu ochrony środowiska 
dla powiatu drawskiego na lata 2015 – 2018 z perspektywą na lata 2019 – 
2022”.  

11. W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Złocieniec. 
12. W sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019. 
13. O zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2019 – 2035. 
 

Zarząd podjął uchwały w sprawie: 
 

11.09.2019 r. protokół Nr 40/VI/2019 
 

1. Opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu 
Drawskiego na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2020 – 2035. 
Zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie 
sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jst. 
Niniejsza uchwała początkuje proces opracowania budżetu Powiatu Drawskiego 
na 2020 rok, w którym uczestniczyć będą wszystkie jednostki organizacyjne 
Powiatu i poszczególne wydziały Starostwa. Uchwała uszczegóławia zakres  
i formę materiałów planistycznych, określa sposób przygotowania cząstkowych 
planów finansowych budżetu, wskazuje osoby odpowiedzialne za przyjmowanie 
tych materiałów, ich przetwarzanie oraz wskazuje termin złożenia materiałów 
planistycznych, w celu umożliwienia Zarządowi Powiatu przygotowania 
ostatecznego projektu uchwały budżetowej na 2020 rok i przedłożenia do dnia 
15 listopada 2019 roku Radzie Powiatu Drawskiego i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej. 

 
18.09.2019 r. protokół Nr 41/VI/2019 

 
2. Przyznania dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski. 
Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, 
dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski, został przyjęty uchwałą 
Rady Powiatu Drawskiego z dnia 30.06.2017 r. Zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 1 
uchwały, wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły / placówki ustala 
Zarząd Powiatu Drawskiego. W zapisach uchwały zaproponowano przyznanie 
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dodatku funkcyjnego na okres jednego roku szkolnego, ze względu na fakt, iż jego 
wysokość jest powiązania z liczbą oddziałów w szkole. 

3. Udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Czaplinku do realizacji projektu „Publicity and 
Nutrition” w ramach programu ERASMUS+. 
Dyrektor, grono pedagogiczne oraz uczniowie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Czaplinku zamierzają realizować przedsięwzięcia                        
z zakresu współpracy międzynarodowej w ramach programu ERASMUS+. 
Udzielenie dyrektorowi pełnomocnictwa ułatwi organizacyjnie i technicznie 
realizację i rozliczenie projektu. 

4. Udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Andersa w Złocieńcu do realizacji 
projektu „Learning Together” w ramach programu ERASMUS+. 
Dyrektor, grono pedagogiczne oraz uczniowie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu zamierzają realizować przedsięwzięcia                          
z zakresu współpracy międzynarodowej w ramach programu ERASMUS+. 
Udzielenie Dyrektorowi pełnomocnictwa ułatwi organizację i technicznie 
realizację i rozliczenie projektu.  

5. Nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków Koła Terenowego w Złocieńcu. 
Podjęcie niniejszej uchwały wynika stąd, iż Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 
Koło Terenowe w Złocieńcu, działające na terenie powiatu drawskiego, zgłosiło 
się z pisemną prośbą w dniu 11 września 2019 r. do Zarządu Powiatu o zakup 
drukarki dla biura Koła Diabetyków, która będzie niezbędna w działalności 
Koła. 

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” – 4 części. 
Po dokonaniu badań i oceny ofert złożonych w postępowaniu, wyłoniono 
Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty, niepodlegające 
odrzuceniu: Część nr 1: INTER CARS S.A. ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, 
Część nr 3: SPEC-CAR Krzysztof Grzelak Suliszewo 38, 78-500 Drawsko Pom., 
Część nr 4: SWISSPOL Ltd Sp. z o.o. ul. Wilcza 27, 50-429 Wrocław. W związku 
z powyższym przedstawiono wybór Wykonawców do akceptacji Zarządowi 
Powiatu. Podejmując niniejszą uchwałę Zarząd Powiatu dokonał wyboru 
najkorzystniejszych ofert nie podlegających odrzuceniu, a tym samym wyboru 
Wykonawców zadania. 
 

30.09.2019 r. protokół Nr 42/VI/2019 
 

7. Zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019. 
Zmiany w budżecie dotyczą : 1) zwiększenia planu dochodów budżetowych  
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o kwotę 125.380,39 zł, w wyniku: a) decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego, 
zwiększającej dochody na zadania zlecone w rozdziałach: 71015 – Nadzór 
Budowlany, o kwotę 15.691 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń                       
i pozostałych wydatków; 75411 – Komendy Powiatowe PSP, o kwotę 110.000 zł, 
z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat za przedłużony czas służby; 80153 – 
zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zmniejszenie planu 
dochodów o kwotę 394,96 zł, w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci                                      
w oddziale; 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o kwotę 
84,35 zł, z przeznaczeniem na realizację wniosków o wydanie legitymacji.                         
2) zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 125.380,39 zł, 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: Wydział Finansowy – zmiany w wydatkach, związanych                                              
z dostosowaniem planów do faktycznych potrzeb, Wydział Inwestycji – zmiany w 
planach wydatków inwestycyjnych między zadaniami oraz wydatkach bieżących 
na ubezpieczenie funkcjonariuszy publicznych i samochodu zakupionego                            
z Funduszu PFRON w kwocie 9.000 zł, Wydział Edukacji – zmiany w planach 
wydatków związanych z oświatą, polegających na zabezpieczeniu środków na 
stypendia i wyżywienie dzieci w internatach w następujących jednostkach: ZSP 
Czaplinek, ZSP Złocieniec, PCKZiU Drawsko Pom., ZPET Bobrowo,                                  
c) rozwiązanie rezerwy ogólnej, w zakresie pomocy społecznej w kwocie 8.000 
zł, z przeznaczeniem na zakup i ubezpieczenie samochodu PDDS OR-K Drawsko 
Pom., d) rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 88.400 zł z przeznaczeniem na: 
Wydział Rozwoju i Promocji – kwota 50.000 zł z przeznaczeniem na organizację 
konwentów Starosty, współpracę zagraniczną, organizację konkursów dla 
mieszkańców Powiatu; Wydział Komunikacji i Transportu – kwota 15.000 zł,                       
z przeznaczeniem na zakup tablic rejestracyjnych oraz wydatki związane                              
z usuwaniem pojazdów; Wydział Organizacyjny i Kancelaria Starosty – kwota 
21.400 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych, zakup materiałów                          
i wyposażenia w artykuły biurowe, delegacje i szkolenia pracowników; MOW 
Czaplinek – kwota 2.000 zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży dla wychowanek, 
w związku z pożarem w placówce, e) zmiany planów między §§ w następujących 
jednostkach Powiatu: Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pom., Zarząd Dróg 
Powiatowych w Drawsku Pom., Komenda Powiatowe PSP w Drawsku Pom., 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku, Zespół Placówek 
Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie. Zmiany dotyczą planów w obrębie 
działu i wynikają z dostosowania planów do potrzeb jednostek. 

8. Organizacji konkursu pn. „VII Dyktando o Pióro Starosty Drawskiego”. 
Zarząd Powiatu Drawskiego postanowił propagować wśród mieszkańców 
powiatu drawskiego zasady poprawnej polszczyzny, sprawne posługiwanie się 
zasadami ortograficznymi w tekście pisanym oraz sprawdzenie umiejętności 
pisania ze słuchu. Dyktando odbędzie się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Drawsku Pom. ul. Złocieniecka 24, 14 listopada 2019 r. o godz. 1530. 
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9. Nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. 
W Starostwie Powiatowym został zakupiony nowy sprzęt komputerowy,                              
w związku z tym istnieje możliwość przekazania zestawów komputerowych dla 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. Komputery te nie 
posiadają parametrów potrzebnych do poprawnej pracy z systemami, na których 
pracują pracownicy Starostwa. 

10. Nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Drawsku Pom. 
W Starostwie Powiatowym został zakupiony nowy sprzęt komputerowy,                       
w związku z tym istnieje możliwość przekazania zestawów komputerowych dla 
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Drawsku Pom. Komputery te nie 
posiadają parametrów potrzebnych do poprawnej pracy z systemami, na których 
pracują pracownicy Starostwa. 

11. Nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Polskiego Związku 
Wędkarskiego Oddział w Drawsku Pom. 
W Starostwie Powiatowym został zakupiony nowy sprzęt komputerowy,                               
w związku z tym istnieje możliwość przekazania zestawu komputerowego dla 
Polskiego Związku Wędkarskiego Oddział w Drawsku Pom. Komputer ten nie 
posiada parametrów potrzebnych do poprawnej pracy z systemami, na których 
pracują pracownicy Starostwa. 

12. Nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Klubu Sportowego 
„Orliczek” w Drawsku Pom. 
W Starostwie Powiatowym został zakupiony nowy sprzęt komputerowy,                             
w związku z tym istnieje możliwość przekazania komputerów dla Klubu 
Sportowego „Orliczek” w Drawsku Pom. Komputery te nie posiadają 
parametrów potrzebnych do poprawnej pracy z systemami, na których pracują 
pracownicy Starostwa. 

13. Nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Klubu Piłkarskiego 
Drawsko Pomorskie. 
W Starostwie Powiatowym został zakupiony nowy sprzęt komputerowy,                             
w związku z tym istnieje możliwość przekazania komputera dla Klubu 
Piłkarskiego Drawsko Pomorskie. Komputer ten nie posiada parametrów 
potrzebnych do poprawnej pracy z systemami, na których pracują pracownicy 
Starostwa. 

14. Nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Drawsku Pom. 
W Starostwie Powiatowym został zakupiony nowy sprzęt komputerowy,                                 
w związku z tym istnieje możliwość przekazania zestawów komputerowych dla 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Drawsku Pom. 
Komputery te nie posiadają parametrów potrzebnych do poprawnej pracy                          
z systemami, na których pracują pracownicy Starostwa. 
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10.10.2019 r. protokół Nr 43/VI/2019 
 

15. Wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie pn.: „Zakup oprogramowania do pracowni 
zawodowych” w ramach projektu pn.: Budowa zintegrowanego szkolnictwa 
zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie 
specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego” Działanie 8.9. 
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup 
oprogramowania do pracowni zawodowych” wyposażone zostaną pracownie: 
informatyczna w ZSP w Kaliszu Pom., gastronomiczna w ZSP w Czaplinku, 
mechaniki ogólnej w ZSP w Drawsku Pom. 

 
Zarząd omawiał następujące sprawy: 
 

18.09.2019 r. protokół Nr 41/VI/2019 
 

1. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Darskowie o zwiększenie 
planu dochodów i wydatków budżetowych. 
Pozytywnie rozpatrzono wniosek. 

2. Informacja dotycząca przyszłorocznego programu współpracy Powiatu 
Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
Temat został przeniesiony na kolejne posiedzenie Zarządu. 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia rocznego Programu 
współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. 
Wstępnie omówiono założenia do projektu uchwały.  

4. Stypendia Starosty za wyniki w nauce. 
Zatwierdzono listę stypendystów. Przyznano 31 stypendiów po 150,00 zł 
miesięcznie, przez okres 10 miesięcy. 

5. Wniosek Dyrektora MOW w Czaplinku o przeznaczenie z budżetu powiatu 
2 tys. zł na zakup niezbędnych rzeczy dla wychowanek. 
Pozytywnie rozpatrzono wniosek. 

6. 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. „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”. 

7. Informacja dotycząca usytuowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 
na terenie Powiatu Drawskiego w 2020 roku. 
Przyjęto informację. Zarząd postanowił o usytuowaniu punktów nieodpłatnej 
pomocy prawnej w dotychczasowych miejscach. 
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8. Projekt aneksu do umowy nr 252/2017 z dn. 20.12.2017 r. na świadczenie 
usług z zakresu usuwania pojazdów z dróg oraz ich przechowywania na 
parkingu strzeżonym. 
Zaakceptowano projekt aneksu i postanowiono o jego podpisaniu. 

9. Informacja dotycząca kursów autobusowych relacji Drawsko Pom. – 
Świdwin i z powrotem do umowy 200/2017 z dn. 30.09.2017 r. 
Temat został przeniesiony na kolejne posiedzenie Zarządu. 

 
30.09.2019 r. protokół Nr 42/VI/2019 

 
10. Wnioski, zapytania, interpelacje. 

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

11. Wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pom. o wyrażenie zgody 
na przeprowadzenie przetargu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na 
okres trzech lat. 
Wyrażono zgodę. 

12. Informacja dotycząca kursu autobusowego relacji Barwice – Czaplinek. 
Zarząd po zapoznaniu się z informacją polecił przygotować, na jedno z kolejnych 
posiedzeń, szczegółową kalkulację  i pełne rozliczenia kosztów utrzymania kursu 
relacji autobusowej Barwice – Czaplinek . 

13. Informacja dotycząca kursów autobusowych relacji Drawsko Pom. – 
Świdwin i z powrotem do umowy 200/2017 z dn. 30.09.2017 r. 
Przyjęto informację. 

14. Projekt odpowiedzi na wnioski w sprawie zmiany dot. kursowania 
autobusów PKS Złocieniec w ramach umowy 200/2017 i 168/Inż./2019                         
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 
Zaakceptowano projekt odpowiedzi. 

15. Wniosek Dowódcy Garnizonu Jednostki Wojskowej Nr 1965 dot. 
utworzenia linii autobusowej Drawsko Pom. – Oleszno – warsztaty Bucierz 
oraz uruchomienie komunikacji samochodowej w dni wolne od pracy. 
Zarząd zagłosował za wydłużeniem istniejącego kursu z Budowa do Oleszna na 
kurs Budowo-Złocieniec-Drawsko Pom.-Oleszno – Warsztaty Bucierz. 

16. Propozycja utworzenia linii autobusowej Złocieniec – Szczecin. 
Zarząd powróci do tematu po przedstawieniu pełniejszej informacji. 

17. Wniosek Stowarzyszenia „Złoty Wiek” Uniwersytet Trzeciego Wieku                      
w Drawsku Pom. o wyrażenie zgody na dokonanie w harmonogramie 
realizacji zadania publicznego pn. „Artyści Złotej Jesieni”. 
Wyrażono zgodę na dokonanie zmian. 

18. Informacja dotycząca przyszłorocznego programu współpracy Powiatu 
Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
Ustalono zadania priorytetowe i wysokość środków finansowych w wysokości 
220 tys. zł.  oraz termin przeprowadzenia konsultacji z organizacjami 
pozarządowymi. 
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19. Wniosek Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Czaplinku                                 
o sfinansowanie szczepień przeciw grypie na sezon 2019 – 2020 dla  
15 członków koła. 
Pozytywnie rozpatrzono wniosek. 

20. Wniosek Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Złocieńcu                                 
o dofinansowanie szczepienia przeciw grypie dla 20 członków koła. 
Pozytywnie rozpatrzono wniosek. 

21. Wniosek Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Drawsku Pom.                       
o sfinansowanie szczepień przeciw grypie dla 35 diabetyków. 
Pozytywnie rozpatrzono wniosek. 

22. Wniosek Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Kaliszu Pom.                         
o sfinansowanie zakupu 21 szczepionek przeciw grypie dla członków koła. 
Pozytywnie rozpatrzono wniosek. 

23. Informacja o wykorzystaniu budżetu na dotacje dla szkół i placówek 
niepublicznych na koniec III kwartału 2019 r. 
Przyjęto informację. 

24. Wniosek Dyrektora ZSP w Czaplinku o wyrażenie zgody na zorganizowanie 
zajęć dla grupy uczniów w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
Wyrażono zgodę na zorganizowanie zajęć w liczbie 21 godzin tygodniowo do 
końca roku szkolnego. 

25. Wniosek Dyrektora ZSP w Czaplinku o przyznanie nauczania 
indywidualnego dla ucznia. 
Przyznano indywidualne nauczanie w wymiarze 12 godzin tygodniowo do końca 
roku szkolnego. 

26. Wniosek Dyrektora ZSP w Czaplinku o przyznanie nauczania 
indywidualnego dla ucznia. 
Przyznano indywidualne nauczanie w wymiarze 12 godzin tygodniowo do końca 
roku szkolnego.  

27. Wniosek Dyrektora ZSP w Złocieńcu o przyznanie 2 godzin w ramach 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla grupy uczniów. 
Wyrażono zgodę na zorganizowanie zajęć w liczbie 2 godzin tygodniowo do 
końca roku szkolnego. 

28. Wniosek Dyrektora ZSP w Złocieńcu o dodatkowe godziny języka polskiego 
dla ucznia, obywatela polskiego, przybyłego z Holandii do Polski celem 
kontynuowania nauki. 
Wyrażono zgodę na zorganizowanie dodatkowych 2 godzin zajęć z języka 
polskiego do końca roku szkolnego. 

29. Wniosek Dyrektora ZSP w Złocieńcu o przyznanie godzin rewalidacyjnych 
dla dwóch uczniów. 
Wyrażono zgodę na przyznanie 2 godzin zajęć rewalidacyjnych dla każdego 
ucznia do końca roku szkolnego. 

30. Wniosek Dyrektora ZSP w Złocieńcu o przyznanie nauczania 
indywidualnego dla dwóch uczniów. 
Przyznano indywidualne nauczanie dla każdego ucznia w wymiarze 12 godzin 
tygodniowo, do końca roku szkolnego 2019/2020. 
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31. Wniosek Wydziału Edukacji o wytypowanie dyrektorów do nagrody 
Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
Zarząd postanowił przyznać nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla 
dwóch dyrektorów: Pani Iwony Kucharskiej oraz Pana Macieja Rydzewskiego. 

32. Projekt odpowiedzi na interpelację Radnego J. Kozłowskiego złożoną na 
sesji Rady Powiatu w dniu 13.09.2019 r. 
Zaakceptowano projekt odpowiedzi. 

33. Projekt odpowiedzi na wnioski Komisji Oświaty Rady Powiatu Drawskiego 
z dn. 30.04.2019 r. i 4.06.2019 r. 
Zaakceptowano projekt odpowiedzi. 

34. Propozycje zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli. 
Zarząd nie przychylił się do propozycji zmian do regulaminu, złożonych przez 
Oddział ZNP w Złocieńcu. 

35. Uzgodnienie budowy linii telekomunikacyjnej na działce stanowiącej 
własność Powiatu Drawskiego – udzielenie prawa do dysponowania. 
Udzielono prawa dysponowania. 

36. Wniosek Gminy Złocieniec o udzielenie wsparcia finansowego                                           
z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym 
Worowie. 
Udzielono wsparcia finansowego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na 
częściowe pokrycie kosztów zakupu średniego samochodu ratowniczo-
gaśniczego dla OSP w Nowym Worowie. 

37. Wniosek Oddziału Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych RP                      
o dofinansowanie wydania Kalendarza Strażackiego. 
Przyznano dofinansowanie w wysokości 500,00 zł. 
 

10.10.2019 r. protokół Nr 43/VI/2019 
 

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

39. Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie procedury przetargowej 
powyżej 30 000 euro. 
Wyrażono zgodę. 

40. Wniosek Dyrektora PCPR w Drawsku Pom.  o wyrażenie zgody na 
zwiększenie zatrudnienia na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy 
zastępczej. 
Wyrażono zgodę. 

41. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie powiatu 
drawskiego w roku szkolnym 2018/2019. 
Przyjęto informację. 

42. Wniosek Dyrektora ZPE-T w Bobrowie o przyznanie godzin 
rewalidacyjnych dla uczniów. 
Wyrażono zgodę. 
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43.  Wniosek Dyrektora ZSP w Złocieńcu o wyrażenie zgody na zmianę 
przeznaczenia środków finansowych na zadanie pozaszkolne. 
Nie wyrażono zgody. 

44. Informacja o większych inwestycjach na terenie powiatu drawskiego oraz 
pracy Wydz. Architektoniczno-Budowlanego – III kwartał 2019 r. 
Przyjęto informację. 

45. Propozycja głównego specjalisty ds. NGO podziału środków finansowych na 
realizację zadań publicznych w otwartych konkursach na rok 2020. 
Przyjęto propozycję. 

46. Umowa udostępnienia nieruchomości stanowiącej własność powiatu 
drawskiego  – udzielenie prawa dysponowania. 
Udzielono prawa dysponowania. 

47. Wniosek Dyrektora PCKZiU  w Drawsku Pom. o doposażenie pracowni 
lakierniczej. 
Nie wyrażono zgody. Polecono zweryfikować możliwości otrzymania środków 
zewnętrznych na zakup urządzenia. 

48. Wniosek Dyrektora PCKZiU o zwiększenie w planie wydatków środków na 
wyposażenie jednostki. 
Wyrażono zgodę wyłącznie na zakup materiałów na wykonanie szaf i łóżek, zakup 
szafek do szatni i pościeli. 

49. Wniosek PCKZiU o wyrażenie zgody na zorganizowanie przetargu 
nieograniczonego na zbędne maszyny i urządzenia. 
Wyrażono zgodę na sprzedaż ofertową. 

50. Wniosek Dyrektora PCKZiU o wyrażenie zgody na dokonanie regulacji 
płacowych dla pracowników niepedagogicznych – instruktorów praktycznej 
nauki zawodu.  
Wyrażono zgodę na regulację od października 2019 r.  

51. Wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pom.                               
o wyrażenie zgody na zezłomowanie piaskarek do zimowego utrzymania 
dróg. 
Wyrażono zgodę, pod warunkiem braku zainteresowania kupnem sprzętu. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 


