
1 
 

Or.0021.11.2019.RM                                         DRUK NR 804 
 

Sprawozdanie z prac Zarządu 
od 14 października 2019 r. do 22 listopada 2019 r. 

 
W minionym okresie Zarząd obradował w następujących terminach: 
 
 
17.10.2019 r. 
22.10.2019 r. 
30.10.2019 r. 
04.11.2019 r. 
08.11.2019 r. 
14.11.2019 r. 
21.11.2019 r. 
 
 
 
Zarząd zaakceptował przedłożone projekty uchwał i postanowił przekazać                         
je do uchwalenia Radzie Powiatu: 
 
  

30.10.2019 r. protokół Nr 46/VI/2019 
 

1. W sprawie odwołania członka Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa 
Publicznego. 

 
08.11.2019 protokół Nr 48/VI/2019 

 
2. Zmieniający uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację 

zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób 
niepełnosprawnych w 2019 roku. 

 
14.11.2019 r. protokół Nr 49/VI/2019 

 
3. W sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2020. 
4. W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Drawskiego na lata 2020 – 2035. 
 

21.11.2019 r. protokół Nr 50/VI/2019 
 

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

Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2019 – 2035. 
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7. O zmianie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki 
organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego w Drawsku 
Pomorskim. 

 
Zarząd podjął uchwały w sprawie: 

 
17.10.2019 r. protokół Nr 44/VI/2019 

 
1. Wydania opinii w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.  

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, na wniosek Burmistrza Gminy Kalisz 
Pomorski oraz po zapoznaniu się z opinią Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 
w Drawsku Pom. postanowiono pozytywnie zaopiniować zamiar zaliczenia do 
kategorii dróg gminnych wskazanej w uchwale drogi położonej w obrębie 
Giżyno. 

22.10.2019 r. protokół Nr 45/VI/2019 
 

2. 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 niezabudowaną działkę gruntu nr 370/1 
o pow. 0,1244 ha oraz zabudowaną działkę gruntu nr 370/2 o pow. 0,0722 ha 
położone w obrębie ewidencyjnym nr 0011 miasta Drawsko Pomorskie, gmina 
Drawsko Pomorskie i są w użytkowaniu wieczystym Powiatu Drawskiego. 
Użytkowanie wieczyste ww. nieruchomości oraz odrębne prawo własności 
budynku administracyjnego, Powiat Drawski nabył aktem notarialnym                  
rep. A nr 1623/2019 z dnia 06.06.2019 r. od Powszechnej Kasy Oszczędności 
Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 5. Z treści art. 
4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym wynika, iż powiaty wykonują zadania 
publiczne o charakterze ponadgminnym. Zadania te realizowane będą w budynku 
administracyjnym posadowionym na działce gruntu nr 370/2, gdzie po 
zakończonym remoncie swoją siedzibę będzie miał Wydział Architektoniczno-
Budowlany, Wydział Komunikacji i Transportu oraz Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. 

3. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  
w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na 
terenie powiatu drawskiego w 2020 r. 
Zadanie to zostało nałożone na powiat ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.  
 nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 
294 ) zwanej dalej „ustawą”. Liczbę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 
określa mnożnik zdefiniowany w art. 20 ust. 4 ustawy. Zgodnie z zasadami 
ustalania ilości punktów nieodpłatnej pomocy prawnej Powiat Drawski 
zobowiązany jest do utworzenia 2 punktów, z których prowadzenie jednego 
punktu powierzyć ma organizacji pozarządowej prowadzącej działalność 
pożytku publicznego, a drugiego adwokatom i radcom prawnym. Organizację 
pozarządową wyłania się co rocznie w otwartym konkursie ofert, o którym mowa 
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w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                   
i o wolontariacie, przeprowadzonym jednocześnie na powierzenie prowadzenia 
punktu przeznaczonego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2020 r. 

4. Zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019. 
Zmiany w budżecie polegają na: 1) zwiększeniu planu dochodów budżetowych                    
o kwotę 295.697,65 zł. W wyniku: a) decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego, 
zwiększającej dochody na zadania zlecone w rozdziałach: 70005 – Gospodarka 
gruntami i nieruchomościami, o kwotę 2.738 zł, z przeznaczeniem na pokrycie 
kosztów sporządzania dokumentacji obejmującej działkę Skarbu Państwa, 85202 
– Domy Pomocy Społecznej, o kwotę 89.434 zł, z przeznaczeniem na realizacje 
zadań bieżących i zakupów inwestycyjnych, 85321 – Zespoły ds. orzekania                          
o niepełnosprawności o kwotę 43.285,65 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie 
nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem                                                            
o niepełnosprawności, 85508 – Rodziny zastępcze, o kwotę 158.220 zł                                         
z przeznaczeniem na potrzeby dzieci w rodzinach zastępczych, 85510 – Placówki 
oświatowo-wychowawcze o kwotę 2.020 zł z przeznaczeniem na realizację 
programu „Rodzina 500 plus”. 2) Zwiększenie planu wydatków budżetowych                        
o kwotę 295.697,65 zł, w wyniku: a) zwiększenia wydatków na zadania zlecone, 
zgodnie z decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego j.w., b) zmiany 
wydatków, zgodnie z dyspozycjami kierowników podległych jednostek oraz 
naczelników wydziałów, wynikające z ich potrzeb: - Wydz. Inwestycji – zmiany              
w planach wydatków inwestycyjnych między zadaniami oraz wydatków 
projektowych „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie 
Strefy Centralnej poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze 
powiatu Drawskiego p- wydatki przeniesione do Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 17.652,84 zł, Wydz. Edukacji – zmiany                
w planach wydatków związanych z oświatą, polegających na zabezpieczeniu 
środków na pomoce dydaktyczne w ZPE-T Bobrowo w kwocie 4.500 zł oraz 
zmiany między §§ w wydziale, - Wydz. Zarządzania Kryzysowego – zmiany                      
w planie wydatków w obrębie §§, c) zmiany w wydatkach inwestycyjnych zadań 
planowanych do realizacji w 2019 roku polegające na przeniesieniu zadania pn. 
„Budowa chodnika ul. Brzozowa w Złocieńcu” i wydatków na rok 2020, 
zmniejszenia wydatków w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1091Z 
Ciemienko – Gawroniec” w wyniku przeprowadzonego przetargu,                                         
d) rozwiązanie rezerwy ogólnej oświatowej w kwocie 170.700 zł                                                
z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń w ZSP Złocieniec,                                     
e) rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 65.000 zł z przeznaczeniem na: 
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – w kwocie 
25.000 zł z przeznaczeniem na zakup pościeli, wyposażenia kuchni, pieca 
konwekcyjnego do bursy, w związku ze zwiększoną liczbą uczniów 
przebywających w bursie, dotacji dla Gminy Złocieniec – z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego w kwocie 40.000 zł, f) zmiany 
planów między §§ w następujących jednostkach Powiatu: Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza w Drawsku Pom., Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego         
w Drawsku Pom., Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku, Powiatowy 
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Urząd Pracy w Czaplinku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pom., 
Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pom. – zmiany w wydatkach 
inwestycyjnych zadań planowanych do realizacji w 2019 roku, polegające na 
zmniejszeniu wydatków w zadaniu „Budowa chodnika ul. Brzozowa                                     
w Złocieńcu”, odstąpiono od realizacji w/w zadania z uwagi na brak 
dokumentacji technicznej opracowanej przez Gminę Złocieniec. Zmniejszenie 
udziału Powiatu w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1091Z 
Ciemienko – Gawroniec, w wyniku wniesienia przez Gminę Złocieniec swojego 
udziału do w/w zadania. Zmiany dotyczą planów w obrębie działu i wynikają                     
z dostosowania planów do potrzeb jednostek. 

5. Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenia zamówienia publicznego 
na zadanie pn. „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów                          
w ramach projektu pn.: Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego 
na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji 
regionalnych na obszarze powiatu drawskiego” – 2 części. 
Po dokonaniu i oceny oferty złożonej w postępowaniu, Zespół wyłonił 
Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, niepodlegającą odrzuceniu: 
CNC MILLENA-mgr inż. Mirosław Buczyński, Rynek Staromiejski 10/10, 75-007 
Koszalin. W związku z powyższym przedstawiono wybór wykonawcy do 
akceptacji Zarządowi Powiatu. Podejmując niniejszą uchwałę Zarząd Powiatu 
dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty nie podlegającą odrzuceniu, a tym 
samym wyboru wykonawcy zadania. 
 

30.10.2019 r. protokół Nr 46/VI/2019 
 

6. Zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019. 
1) Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 110.901,50 zł, w wyniku 
decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego, zmieniającą dochody na zadanie 
zlecone w rozdziałach: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,                     
o kwotę 4.132 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzania 
dokumentacji obejmującej działkę Skarbu Państwa oraz wynagrodzenia 
pracowników obsługujących zadania zlecone; 71012 – zadania z zakresu 
geodezji i kartografii, o kwotę 6.851 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań 
bieżących; 71015 – Nadzór budowlany, o kwotę 6.000 zł, z przeznaczeniem na 
bieżącą działalność PINB; 75011 – Urzędy Wojewódzkie, o kwotę 1.481 zł,                         
z przeznaczeniem na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa; 85203 – Ośrodki 
wsparcia, o kwotę 18.772,500 zł, z przeznaczeniem na wsparcie osób                                  
z zaburzeniami psychicznymi; 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie,                       
o kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów 
pomocy społecznej; 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności,                         
o kwotę 6.0306 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru i wykonywanie 
funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności; 85508 – Rodziny 
zastępcze, o kwotę 64.359 zł, z przeznaczeniem na zatrudnienie przez powiaty 
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.  
2) Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 110.901,50 zł, w wyniku: 
a) zwiększenia wydatków na zadania zlecone, zgodnie z decyzjami Wojewody 
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Zachodniopomorskiego j.w.; b) zmiany wydatków, zgodnie z dyspozycjami 
kierowników podległych jednostek oraz naczelników wydziałów, wynikających              
z ich potrzeb: Wydz. Inwestycji – zmiany w planach wydatków bieżących oraz 
wydatkach projektowych „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na 
terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na 
obszarze powiatu Drawskiego – wydatki przeniesione do Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 5.649,95 zł, Wydz. Organizacyjny – 
zmiany w planach wydatków między §§, związane z bieżącym funkcjonowaniem 
Starostwa Powiatowego w kwocie 15.123,85 zł, Wydz. Finansowy – zmiany                     
w planie wydatków w obrębie §§ dotyczące korekty odpisu na ZFŚS w kwocie 
5.224 zł ; c) rozwiązanie rezerwy ogólnej oświatowej w kwocie 725.510 zł                                       
z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń w ZSP Czaplinek i ZPET 
Bobrowo; d) rozwiązania rezerwy ogólnej pomocy społecznej w kwocie 59.730 
zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń, w związku z wypłaceniem 
nieplanowanej odprawy emerytalnej pracownika, który odszedł na emeryturę;                
e) zmiany planów między §§ w następujących jednostkach Powiatu: ZDP                         
w Drawsku Pom. – kwota zmian 864 zł, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Drawsku Pom. – kwota zmian 3.130 zł, ZSP Złocieniec – kwota zmian 4.767 
zł, ZPET Bobrowo – kwota zmian 56.443 zł, ZSP Czaplinek – kwota 21.529 zł, 
ZSP Drawsko Pom. – kwota zmian 12.510 zł. Zmiany dotyczą planów w obrębie 
działu i wynikają z dostosowania planów do potrzeb jednostek. 
 

08.11.2019 r. protokół Nr 48/VI/2019 
 

7. Rozpatrzenia petycji dotyczącej możliwości wdrożenia w Starostwie 
Powiatowym w Drawsku Pomorskim płatności bezgotówkowych. 
Po rozpatrzeniu petycji z dn. 14.10.2019 r., wniesionej w interesie podmiotu 
wnoszącego petycję, przez Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Obrotu 
Bezgotówkowego w Warszawie, Zarząd Powiatu Drawskiego uznał petycję za 
bezzasadną. Na dzień rozpatrzenia petycji, Zarząd Powiatu stwierdził, że nie 
widzi potrzeby wprowadzenia terminali do obrotu bezgotówkowego, gdyż 
Starostwo Powiatowe zapewnia możliwość dokonywania płatności w formie 
bezgotówkowej. Ma to miejsce w związku z funkcjonowaniem w budynku 
Starostwa Powiatowego placówki PKO BP S.A.. Powyższa placówka zapewnia 
płatności zarówno gotówkowe jak i bezgotówkowe, a umowa z nią zawarta, 
obowiązuje do 2023 r. Jednakże Zarząd Powiatu Drawskiego w przyszłości nie 
wyklucza wdrożenia terminali do tego typu płatności. 

8. Powołania składu osobowego Komisji Konkursowej do oceny ofert 
złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania 
publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji 
prawnej na terenie Powiatu Drawskiego w 2020 r. 
Zarząd Powiatu zgodnie z przepisami prawa, powołuje komisję konkursową                    
w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu 
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Drawskiego w 2020 r. Oferty złożone przez organizacje pozarządowe na ww. 
zadanie publiczne poddane zostaną ocenie formalnej i merytorycznej. 
Przewodniczący komisji przedkłada Zarządowi Powiatu Drawskiego protokół 
końcowy. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i wysokości dotacji w odniesieniu 
do zleconego zadania publicznego podejmuje Zarząd Powiatu Drawskiego, po 
zapoznaniu się z protokołem komisji. W związku z powyższym podjęcie uchwały 
jest uzasadnione. Skład komisji w osobach: W. Włodarczyk – przewodniczący, 
M. Katuszonek, M. Borek, A. Kuszmar, R. Kowalewicz - członkowie komisji. 
 

14.11.2019 r. protokół Nr 49/VI/2019 
 

9. Projektu uchwały budżetowej Powiatu Drawskiego na 2020 r. 
Na podstawie art. 238 ustawy o finansach publicznych  Zarząd Powiatu podjął 
uchwałę o przyjęciu projektu budżetu i przekazał Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Drawskiego. 

10. Przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2020 – 2035. 
Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy o finansach publicznych  Zarząd Powiatu 
podjął uchwałę o przedstawieniu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Drawskiego na lata 2020 – 2035 i przekazał  Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Drawskiego. 
 

21.11.2019 r. protokół Nr 50/VI/2019 
 

11. Zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019. 
Zmiany w budżecie polegają na:1)  zmniejszeniu planu dochodów budżetowych 
o kwotę 76.079,50 zł, w wyniku: a) decyzji, zmieniającą Wojewody 
Zachodniopomorskiego dochody na zadania zlecone w rozdziałach: 85156 – 
składki na ubezpieczenie społeczne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenie o kwotę 133.000,00 zł, 
zmniejszające składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez 
prawa do zasiłku; 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenie o kwotę 19.277,50 zł, 
z przeznaczeniem na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi; 85321 – 
Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, zwiększenie o kwotę 482,00 zł,  
z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych 
nad orzekaniem o niepełnosprawności; 85510 – działalność placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenie o kwotę 37.161.00 zł,                                                  
z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. 2) zmniejszeniu 
planu wydatków budżetowych o kwotę 76.079,50 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 potrzeb: Wydz. Inwestycji – zmiany w planach wydatków majątkowych dotyczą: 
przeniesienia kwoty 27.500,- z zadania pn. przebudowa infrastruktury szkolnej 
przy ul. Połczyńskiej na zadania pn. modernizacja kominów w ZSP w Drawsku 
Pom. przy ul. Połczyńskiej oraz przeniesienie kwoty 4.100,- z zadania                           
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pn. modernizacja dachów na budynkach oświatowych Powiatu Drawskiego                  
na zadanie pn. wymiana oświetlenia w Sali gimnastycznej w ZSP w Drawsku 
Pom.; Wydz. Edukacji – zmiany w planach wydatków między §§, związane                                        
z koniecznością wypłaty należnej dotacji dla MOW Trzciniec w kwocie 15.000,- 
oraz przeniesienie kwoty 4.700,- z budżetu Starostwa do jednostek oświatowych; 
Wydz. Organizacyjny, Wydz. Rozwoju i Promocji, Wydz. Biuro Rady Powiatu, 
Wydz. Finansowy – zmiany w planie wydatków między§§, związane z bieżącym 
funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego; c) rozwiązanie rezerwy ogólnej                         
w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących 
dokonywanych przez Wydz. Organizacyjny Starostwa Powiatowego (dotyczy 
między innymi zakupu tuszów, tonerów oraz papieru na potrzeby funkcjonowania 
Starostwa); d) rozwiązanie rezerwy ogólnej pomocy społecznej w kwocie 10.000 
zł z przeznaczeniem na: zabezpieczenie kwoty wkładu własnego w związku                           
z zawarciem umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim na zakupy inwestycyjne 
w DPS Darskowo w ramach zadań zleconych; e) zmiany planów między §§                         
w następujących jednostkach Powiatu: ZDP w Drawsku Pom. – kwota zmian 
1.000,00 zł, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Drawsku Pom. – kwota 
zmian 27.036,00 zł, ZSP Złocieniec – kwota zmian 6.582,00 zł, KP PSP                                  
w Drawsku Pom. – kwota zmian 68.058,78 zł, ZSP Czaplinek – kwota zmian 
16.708,00 zł, ZSP Czaplinek – kwota zmian 16.708,00 zł, ZSP Drawsko Pom. – 
kwota zmian 10.285,00 zł, POW Drawsko Pom. – kwota zmian 5.340,00 zł, DPS 
Darskowo – kwota zmian 67.400,00 zł, ZPE-T Bobrowo – kwota zmian 
127.600,00 zł. Zmiany dotyczą planów w obrębie działu i wynikają                                           
z dostosowania planów do potrzeb jednostek.  

12. Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na zadania 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”. 
Po dokonaniu badań i oceny ofert złożonych w postępowaniu, Zespół wyłonił 
Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty, niepodlegające 
odrzuceniu: Część nr 1 i 2: RESTOR sj P. Anton, A. Czapski, T. Rostropowicz, 
ul. Dworcowa 2/107a, 00-784 Warszawa, Część nr 4 i 5: TRUKMEN Sp. z o.o. 
ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin. 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 zadań. 

 
Zarząd omawiał następujące sprawy: 
 

22.10.2019 r. protokół Nr 45/VI/2019 
 

1. Aneks nr 2/GN/2019 do umowy użyczenia z dn. 07.11.2014 r. dotyczący 
pomieszczeń użyczonych przez Powiat Drawski dla Powiatowego Dziennego 
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Domu Samopomocy  – Ośrodka Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Drawsku 
Pom. przy ul. Chrobrego 4.  
Podpisano aneks, w którym PDDS OR-K w Drawsku Pom. użyczać będzie 
pomieszczenia dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania i Niepełnosprawności. 

2. Wniosek Szkoły Podstawowej w Czaplinku o przyznanie patronatu Starosty 
Drawskiego nad Powiatowym Turniejem Wiedzy o HIV/AIDS. 
Przyznano patronat. 

3. Współpraca pomiędzy Powiatem Drawskim a gminą Drawsko Pomorskie  
w zakresie kultury oraz realizacji zadań o charakterze ponadgminnym. 
Postanowiono o przeniesieniu sprawy na jedno z kolejnych posiedzeń Zarządu, 
po zebraniu większej ilości informacji na ten temat, w szczególności w zakresie 
konkretnych zadań powiatu do wspólnej realizacji  przez Centrum Kultury                          
w Drawsku Pom. 

4. Wniosek Dyrektora ZSP w Kaliszu Pom. o kontynuację zatrudnienia 
pracowników niepedagogicznych. 
Wniosek zostanie rozpatrzony na jednym z kolejnych posiedzeń, po uzyskaniu 
pełniejszych informacji od Dyrektora. 

5. Wniosek Dyrektora ZSP w Kaliszu Pom. o przyznanie indywidualnego 
nauczania dla ucznia klasy 3 LO. 
Przyznano indywidualne nauczanie w wymiarze 12 godzin tygodniowo na czas 
do końca 30 kwietnia 2020 r. 

6. Wniosek o zatwierdzenie wyników przeprowadzonej procedury 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”- 2 części. 
 

30.10.2019 r. protokół Nr 46/VI/2019 
 

7. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Darskowie o zwiększenie 
planu dochodów i planu wydatków w budżecie DPS oraz o dokonanie 
przesunięć w planie budżetowym. 
Wniosek rozpatrzono pozytywnie. Zwiększenie planu dochodów budżetowych 
wynika ze zmian decyzji MGOPS odnoście odpłatności i za pobyt mieszkańca                   
w DPS oraz waloryzacji emerytur i rent, zmiany struktury mieszkańców, 
refundacji płac. Zwiększenie planu wydatków wynika z przyznania nagród na 
dzień pracownika socjalnego i zwiększenia kwoty odpisu podstawowego na 
ZFŚS. Zmiany planu wydatków budżetowych wynikają z bieżących potrzeb 
jednostki. 

8. Wniosek Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem” z Kalisza Pom. dotyczący 
rezygnacji z realizacji zadania publicznego pt. „Bezpieczny powiat 
drawski”. 
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Na prośbę Stowarzyszenia wycofano wniosek z obrad Zarządu Powiatu                            
ze względu na błędną interpretację zapisów umowy. 

9. Wniosek Dyrektora ZSP w Czaplinku o wyrażenie zgody na indywidualną 
ścieżkę kształcenia dla uczennicy klasy II. 
Wyrażono zgodę na zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia w łącznym wymiarze 
5 godzin tygodniowo na zajęciach z języka polskiego, języka angielskiego, 
matematyki, biologii i chemii. 

10. Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w ZSP w Kaliszu Pom. 
Starosta zobowiązał dyrektora, aby w tej sprawie najpierw wystąpił z pisemnym 
wnioskiem do burmistrza Kalisza Pom. i poinformował członków Zarządu                        
o stanowisku burmistrza w sprawie dalszego zatrudnienia 2 osób. 
 

04.11.2019 r. protokół Nr 47/VI/2019 
 

11. Sytuacja na rynku pracy w Powiecie Drawskim ze szczególnym 
uwzględnieniem Gminy Czaplinek. 
Członkowie Zarządu upoważnili dyrektora do rozpoczęcia działań zmierzających 
do wygaszenia z dniem 1 kwietnia 2020 r. filii PUP w Czaplinku i zadeklarowali, 
że budżet na 2020 r. dla PUP w Drawsku Pom. pozostanie na poziomie 
tegorocznym . 

12. Wniosek Burmistrza Złocieńca o dokonanie zmiany w umowie nr 
146/ZK/2019 z 2019 roku na udzielenie dotacji celowej w kwocie 7.500,00 zł. 
Wyrażono zgodę na wprowadzenie zmian zapisów umowy w formie aneksu                        
w sposób umożliwiający zakup sprzętu i armatury zaplanowanej do montażu                     
w ramach remontu szatni i toalet w remizie OSP. 

13. Oświadczenie o odstąpieniu od Aneksu nr 2/GN/2019 do umowy użyczenia 
z dnia 07.11.2014 r. złożone w imieniu Powiatu Drawskiego. 
Uwzględniając w umowie użyczenia Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
placówka Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy - Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Kulturalnego mogłaby stracić dotację na działalność. Zarząd 
Powiatu mając powyższe na uwadze postanowił o odstąpieniu od aneksu nr 2 do 
umowy użyczenia z dn. 7.11.2019 r. zawartego z PDDS -  OR-K. 

14. Wniosek Dyrektora ZSP w Złocieńcu o godziny rewalidacyjne dla uczennicy 
klasy I branżowej szkoły I-go stopnia. 
Wyrażono zgodę na przydział godzin. 

15. Wniosek Dyrektora ZSP w Złocieńcu o przesunięcie środków z zadania 
pozaszkolnego. 
Wyrażono zgodę na zmniejszenie środków w zadaniu Licealiada – biegi 
przełajowe sztafetowe i drużynowe o 500 zł i zwiększenie środków w zadaniu 
Licealiada: Mistrzostwa Wojewódzkie w Unihokeju Dziewcząt o 500 zł. 

16. Wniosek Stowarzyszenia PERFECT SQUAD o dofinansowanie wynajmu 
hali sportowej w Złocieńcu na charytatywny maraton zumby. 
Pozytywnie rozpatrzono wniosek i przyznano dofinansowanie w wysokości 500 
zł. 
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17. Oferty na opracowanie inwentaryzacji stanu lasu lub uproszczonych planów 
urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 
zlokalizowanych na terenie Powiatu Drawskiego. 
Wybrano najtańszą ofertę Agencji „Cezar” z Mińska Mazowieckiego opiewającą 
na kwotę 140,40 zł brutto za opracowanie dokumentacji dla 1 ha powierzchni 
leśnej. Łączna powierzchnia objęta pracami urządzeniowymi to około 81,00 ha 
w Gminie Czaplinek i Złocieniec. 

18. Przygotowanie projektu budżetu na 2020 r. 
Skarbnik Powiatu i Naczelnik Wydz. Finansowego zreferowali wypracowany 
projekt budżetu. Członkowie Zarządu uzgodnili, że dalsze rozmowy odnośnie 
projektu budżetu odbędą się 8 listopada br. Starosta zwrócił się z prośbą, aby 
członkowie Zarządu na bieżąco zgłaszali do Skarbnika Powiatu swoje uwagi dot. 
projektu budżetu. 

19. Wniosek o wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele 
budowlane dla działki drogowej drogi powiatowej nr 1994z. 
Wyrażono zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane w ramach 
zadania projektowego: Budowa drogi rowerowej na odcinku Wierzchowo-Rudki 
(Trasa Stary Kolejowy Szlak-była linia nr 416). Zgoda dla ww. działki drogowej 
jest niezbędna do uzyskania przez Województwo Zachodniopomorskie 
pozwolenia na budowę. 
 

08.11.2019 r. protokół Nr 48/VI/2019 
 

20. Omówienie projektu budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2020. 
Członkowie Zarządu zapoznali się z projektem budżetu uwzględniającym 
zgłoszone przez nich uwagi. 

21. Wniosek Szkoły Podstawowej nr 2 w Drawsku Pom. o wsparcie finansowe 
XI Drawskiego Przeglądu Artystycznych Form Profilaktycznych 
Pozytywnie rozpatrzono wniosek i przekazano materiały promocyjne. 

 
21.11.2019 protokół Nr 50/VI/2019 

 
22. Wnioski, zapytania, interpelacje. 

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

23. Regulacja wynagrodzeń pracowników Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie. 
Zarząd wyraził zgodę na uruchomienie środków na regulację wynagrodzeń. 

24. Wyrównywanie różnic w wynagrodzeniach pracowników, zmiana 
wysokości wynagrodzeń w 2020 r. 
Zarząd wyraził zgodę na uruchomienie środków na regulację wynagrodzeń. 

25. Wniosek o zmianę w planie wydatków w budżecie Domu Pomocy Społecznej 
w Darskowie. 
Zarząd wyraził zgodę na zmianę w planie wydatków w budżecie DPS. 

26. Wniosek Dyrektora ZSP w Kaliszu Pom. o wyrażenie zgody na przedłużenie 
umów o pracę dla czterech pracowników. 
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Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie umów dla czterech pracowników. 
27. Organizacja transportu publicznego. 

Zarząd przyjął informację. 
28. Informacja z działalności Spółki PKS Złocieniec. 

Polecono prezesowi spółki przygotować symulację i analizę uruchomienia linii 
autobusowej Ińsko-Dobrzany do Szczecina i linię do Szczecina przez Suchań. 

29. Wniosek o wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze licytacji pojazdu marki 
Volkswagen Golf, który zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego  
w Drawsku Pom. stał się własnością Powiatu Drawskiego. 
Zarząd wyraził zgodę. 

30. Wniosek Dyrektora ZPE-T w Bobrowie o wyrażenie zgody na zatrudnienie 
sprzątaczki. 
Zarząd polecił dyrektorowi ZPE-T w Bobrowie w sprawie zatrudnienia 
sprzątaczki wypracować wspólne stanowisko z Panią dyrektor ZSP w Czaplinku. 

31. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych 
dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Drawski. 
Zarząd zapoznał się z projektem uchwały i podejmie decyzję w późniejszym 
terminie. 

32. Protokół kontroli z realizacji i kwalifikacji kadry Organizatora Rodzinnej 
Pieczy Zastępczej. 
Zarząd przyjął protokół. 

33. Wniosek o zatwierdzenie wyników przeprowadzonej procedury o udzielenie 
zamówienia publicznego powyżej 30 000 euro. 
Pozytywnie rozpatrzono wniosek dotyczący przeprowadzonego 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”. 

34. Wniosek Stowarzyszenia „Stacja Kultura” z Bornego Sulinowa dotyczący 
wsparcia finansowego III Międzynarodowego Pleneru Artystycznego – 
Siemczyno 2020. 
Pozytywnie rozpatrzono wniosek i podjęto decyzję o wsparciu pleneru kwotą                   
w wysokości 1.500 zł. 

35. Regulamin drużynowego Turnieju w kręgle o „Puchar Starosty” 
organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Drawsku Pom. oraz 
Kręgielnię Jack Club w Drawsku Pom. 
Zarząd wyraził zgodę na współorganizację Turnieju w kręgle o „Puchar 
Starosty”. Ze strony Powiatu Drawskiego udzielone zostanie wsparcie 
logistyczne przy promowaniu imprezy i naborze uczestników oraz zakupiony 
zostanie puchar. 

36. Wniosek Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego o wsparcie 
finansowe w wysokości 20 tys. zł na pokrycie kosztów zakupu i instalacji 
stacji dokującej – ładowania samochodu. 
Postanowiono wniosek ponownie omówić, po jego uzupełnieniu o dodatkowe 
informacje dot. miejsca instalacji stacji dokującej i zasad jej obsługi. 
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37. Informacja na temat zadłużenia Powiatu Drawskiego. 
Zarząd przyjął informację. 

38. Informacja na temat propozycji zmian w funkcjonowaniu placówek 
oświatowych w 2020 r. 
Polecono Naczelnikowi Wydz. Edukacji przygotować na kolejne posiedzenie 
Zarządu szczegółową informację na temat funkcjonowania stołówek w Bobrowie 
i przy PCKZiU. 

39. Informacja na temat współpracy z Lokalną Grupą Działania „Partnerstwo 
Drawy z Liderem Wałeckim” 
Postanowiono zaprosić prezesa LGD Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim, 
Pana Krzysztofa Zacharzewskiego zaprosić na posiedzenie Zarządu w celu 
omówienia dotychczasowej współpracy. 


