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Or.0021.12.2019.RM                                         DRUK NR 863 
 

Sprawozdanie z prac Zarządu 
od 25 listopada 2019 r. do 13 grudnia 2019 r. 

 
W minionym okresie Zarząd obradował w następujących terminach: 
 
26.11.2019 r. 
29.11.2019 r. 
03.12.2019 r. 
10.12.2019 r. 
 
 
 
Zarząd zaakceptował przedłożone projekty uchwał i postanowił przekazać                         
je do uchwalenia Radzie Powiatu: 
 
 

26.11.2019 r. protokół Nr 51/VI/2019 
 

1. W sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2020 – 
autopoprawka. 
(podjęta na sesji w dniu 29.11.2019 r.) 

2. W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Drawskiego na lata 2020 – 2035 – autopoprawka. 
(podjęta na sesji w dniu 29.11.2019 r.) 
 

29.11.2019 r. protokół Nr 52/VI/2019 
 

3. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie świadczenia 
usług publicznego transportu zbiorowego. 
(podjęta na sesji w dniu 29.11.2019 r.) 

4. Zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację 
zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych w 2019 roku – autopoprawka. 
(podjęta na sesji w dniu 29.11.2019 r.) 
 

10.12.2019 r. protokół Nr 54/VI/2019 
 
5. W sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Zachodniopomorskiemu. 
6. W sprawie zmiany Statutu Powiatu Drawskiego. 
7. W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Drawskiego. 
8. W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu 

Drawskiego. 
9. W sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej. 
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10. W sprawie określenia przystanków komunikacji na terenie Powiatu 
Drawskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

11. Zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
powiatowych. 

12. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Drawskiego. 

13. W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Drawskiego.  

 
Zarząd podjął uchwały w sprawie: 

 
29.11.2019 r. protokół Nr 52/VI/2019 

 
1. Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji 

zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy 
prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 
edukacji prawnej na terenie Powiatu Drawskiego w 2020 r. 
Komisja konkursowa odbyła  jedno posiedzenie, na którym dokonała oceny 
formalnej i merytorycznej złożonych ofert.  W wyznaczonym terminie tj. do dnia 
13.11.2019 r. do godz. 15 wpłynęła jedna oferta Fundacji Togatus Pro Bono.  
Po terminie, w dniu 14.11.2019 r. o godz. 14,30 wpłynęła oferta Fundacji 
Gołębie Serce z Rzeszowa, która tym samym nie spełniła wymogów formalnych  
i nie została dopuszczona do oceny merytorycznej. Po dokonaniu oceny 
merytorycznej oferty, Komisja wskazała do realizacji niniejszego zadania  
i otrzymania przedmiotowej dotacji  Fundację Togatus Pro Bono ul. Warmińska 
7/1, 10-544 Olsztyn. 

2. Zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na 2019 rok.  
Zmiany w budżecie polegają na :  
1) zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 29.495,94 zł, w wyniku: 
a) decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego, zmieniającą dochody na zadania 
zlecone w rozdziałach: 70005 – Gospodarka Gruntami i nieruchomościami                    
w kwocie 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości 
stanowiących własność Skarbu Państwa; 71012 – Działania z zakresu geodezji    
i kartografii o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na gromadzenie                                       
i aktualizację zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 75045 – Kwalifikacja 
wojskowa, zmniejszenie o kwotę 504,06 zł, z uwagi na poborowych, którzy nie 
kwalifikowali się do przeprowadzenia badań lekarskich – okulistycznych, 
psychologicznych.               2) Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 
29.495,94 zł, w wyniku: a) zwiększenia i zmniejszenia 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 potrzeb: Wydz. Finansowy – zwiększenie 
planu wydatków płacowych w jednostkach oświatowych Powiatu o kwotę 
840.580,00 zł w dziale 801 oraz w dziale 854 o kwotę 362.216,00 zł, ZSP                              
w Drawsko Pom., PCKZiU w Drawsku Pom., ZSP w Kaliszu Pom., ZSP                              
w Złocieńcu, ZPE-T w Bobrowie, ZSP w Czaplinku, MOW w Czaplinku, Wydz. 
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Inwestycji – zmiany w planach wydatków między paragrafami, związane                                
z przeniesieniem wydatków projektowych Budowa zintegrowanego szkolnictwa 
zawodowego o kwotę 8.920,45 zł do następujących jednostek: PCKZiU                               
w Drawsku Pom. o kwotę 3.701,06 zł, MOW w Czaplinku o kwotę 5.219,45 zł,                
- Wydz. Rozwoju i Promocji – zabezpieczenie kwoty wydatków na materiały 
promocyjne 2.500,00 zł, c) rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 10.000 zł,                    
z przeznaczeniem na zwrot kwoty do Wydz. Edukacji, d) zmiany planów między 
paragrafami w następujących jednostkach Powiatu: KP PSP w Drawsku Pom.               
– kwota zmian 26.066,00 zł, PINB w Drawsku Pom. – kwota zmian 6.360,06 zł, 
DPS w Darskowie – kwota zmian 6.643,10 zł, ZSP w Czaplinku – kwota zmian 
39.636,00 zł. 

3. Cztery uchwały w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej. 
Uchwały zostały podjęte na wnioski zainteresowanych. Zgodnie z § 5 Uchwały 
Rady Powiatu Drawskiego nr XXVI/253/20212 z 7 grudnia 2012 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z funduszu zdrowotnego 
przeznaczonego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Drawski, ostateczną decyzję  
o przyznaniu pomocy zdrowotnej i jej wysokości podejmuje Zarząd Powiatu 
Drawskiego w formie uchwały. 

4. Udzielenia Dyrektorowi Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych  
w Bobrowie pełnomocnictwa do realizacji projektu „ABC przedszkolaka  
w ZPE-T w Bobrowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. 
Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie zamierza 
aplikować o środki do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na zadania rozwijające działalność przedszkola 
specjalnego. Wymagany wkład własny zostanie wniesiony w postaci 
niepieniężnej. Udzielenie Dyrektorowi pełnomocnictwa ułatwi organizacyjnie  
i technicznie realizację i rozliczenie projektu. 
 

03.12.2019 r. protokół Nr 53/VI/2019 
 

5. Ogłoszenia konkursu pt. „V Powiatowy Przegląd Jasełek i Widowisk 
Kolędniczych, Kolęd i Pastorałek 2020” 
Zarząd Powiatu postanowił przeprowadzić konkurs, który służyć będzie 
kultywowaniu tradycji, zachęceniu dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych do 
prezentacji swoich umiejętności wokalnych; umożliwieniu  uczestnikom występu 
na dużej scenie przed publicznością i jurorami; zmotywowaniu młodych 
wykonawców do dalszego rozwijania zdolności muzycznych. Przyszłoroczna 
edycja konkursu zostanie zorganizowana w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Drawsku Pom. Nagrody dla wyłonionych laureatów w poszczególnych 
kategoriach wynoszą od 100 do 500 zł. 
 

6. Aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Drawskiego. 
Rada Powiatu Drawskiego na sesji 22 marca 2019 r. podjęła uchwałę                                 
nr VII/47/2019 w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej 
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Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego w Drawsku Pomorskim. Stąd 
konieczność wprowadzenia tej jednostki organizacyjnej do wykazu jednostek 
organizacyjnych Powiatu Drawskiego. Inna zmian wykazu, to zmiana adresu 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim, który zmienił 
swoją dotychczasową siedzibę z ul. Chrobrego na ul. Piłsudskiego 20. 
 

10.12.2019 r. protokół Nr 54/VI/2019 
 

7. Upoważnienia  Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. 
Andersa w Złocieńcu do podpisania porozumienia w ramach programu 
mLegitymacja szkolna. 
mLegitymacja szkolna to tradycyjna legitymacja szkolna, ale wyświetlana na 
ekranie telefonu. Pokazując mLegitymację, można potwierdzić, że jest się 
uczniem danej szkoły, skorzystać z ulg i zwolnień. Ten mDokument można 
aktywować tylko wtedy, gdy szkoła ma podpisane odpowiednie porozumienie z 
Ministerstwem Cyfryzacji. Dane z mLegitymacji można okazać tak jak przy 
użyciu tradycyjnej legitymacji. Aby uczeń mógł aktywować usługę mLegitymacja 
szkolna muszą być spełnione następujące warunki: dyrektor szkoły musi 
podpisać porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji oraz w szkole powinien 
działać system mDokumenty – do wydawania mLegitymacji. Dyrekcja szkoły 
może zgłosić swoją placówkę do programu mLegitymacja szkolna, a wcześniej 
uzyskać pełnomocnictwo organu prowadzącego. 

8. Upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. 
Andersa w Złocieńcu do złożenia do operatora Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej wniosku o świadczenie usług OSE. 
Na mocy ustawy z dn. 27.10.2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, szkoły 
otrzymały możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego 
Internetu oraz usług bezpieczeństwa teleinformatycznego. Rolę operatora OSE 
powierzono Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowemu 
Instytutowi Badawczemu. Operator OSE zapewnia szkołom usługę dostępu do 
szerokopasmowego Internetu o symetrycznej przepustowości 100 Mb/s, usługi 
bezpieczeństwa teleinformatycznego obejmujące ochronę przed szkodliwym 
oprogramowaniem, monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa, w tym wsparcie 
szkół w podejmowaniu działań zabezpieczających uczniów przed dostępem do 
treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, oraz 
usługi ułatwiające użytkownikom OSE dostęp do technologii cyfrowych. Aby 
przystąpić do programu OSE szkoły potrzebują zgody organu prowadzącego wg 
wzoru opracowanego przez operatora. 

9. Upoważnienia Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych 
w Bobrowie do złożenia do operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 
wniosku o świadczenie usług OSE. 
Na mocy ustawy z dn. 27.10.2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, szkoły 
otrzymały możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego 
Internetu oraz usług bezpieczeństwa teleinformatycznego. Rolę operatora OSE 
powierzono Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowemu 
Instytutowi Badawczemu. Operator OSE zapewnia szkołom usługę dostępu do 
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szerokopasmowego Internetu o symetrycznej przepustowości 100 Mb/s, usługi 
bezpieczeństwa teleinformatycznego obejmujące ochronę przed szkodliwym 
oprogramowaniem, monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa, w tym wsparcie 
szkół w podejmowaniu działań zabezpieczających uczniów przed dostępem do 
treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, oraz 
usługi ułatwiające użytkownikom OSE dostęp do technologii cyfrowych. Aby 
przystąpić do programu OSE szkoły potrzebują zgody organu prowadzącego               
wg wzoru opracowanego przez operatora. 

10. Uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego                            
w Drawsku Pom. 
Uchwalenie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Drawsku 
Pom. podyktowane jest obszernością zmian, które miały miejsce od czasu 
uchwalenia zmian do  Regulamin tj. 5.04.2019 r. Dotyczyły one zmiany nazwy 
wydziału Inwestycji i Remontów, zmiany zakresu zadań wydziału Ochrony 
Środowiska, Komunikacji i Transportu, Finansowego, utworzenie nowego 
stanowiska pracy – Główny Specjalista ds. współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i przedsiębiorcami, co spowodowało jego nieczytelność. Nowy 
projekt Regulaminu zawiera zmiany takie jak  utworzenie nowego wydziału – 
Biuro Obsługi Klienta (BOK), dodanie nowego punktu w § 1 (pkt. 6)                                   
o rozmieszczeniach wydziałów w trzech budynkach, podporządkowanie nowej 
jednostki organizacyjnej – Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego 
Wicestaroście Drawskiemu, zmianę liczby etatów w wydziałach oraz  
aktualizację schematu organizacyjnego. 

11. Nieodpłatnego  przekazania mienia ruchomego dla Stowarzyszenia 
SEMAFOR w Złocieńcu. 
Powiat Drawski przekazuje zakupiony pojazd przeznaczony do transportu osób 
niepełnosprawnych dla Międzygminnego Centrum Integracji Społecznej                             
w Złocieńcu, prowadzonego przez Stowarzyszenie SEMAFOR w Złocieńcu. 
Podmiot ten prowadzi działalność z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej 
dla mieszkańców Powiatu, aktywizuje osoby z niepełnosprawnościami, 
korzystające ze wsparcia pomocy społecznej, długotrwale bezrobotne, 
uzależnione. Użytkowany dotąd samochód osobowy Ford Transit przez jednostkę 
powiatu – Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy – Ośrodek Rehabilitacyjno-
Kulturalny w Drawsku Pom. zastąpiony został nowym pojazdem, zakupionym 
dzięki dofinansowaniu z funduszy PFRON. 

12. W sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa parkingu dla 
samochodów osobowych przy ulicy Bolesława Chrobrego” 
Powiat Drawski przystępuje do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego 
na budowie parkingu dla samochodów osobowych w Drawsku Pomorskim, przy 
ulicy Bolesława Chrobrego. Celem zadania jest zwiększenie ilości miejsc 
postojowych dla osób przyjeżdżających do Drawskiego Centrum 
Specjalistycznego oraz specjalistycznych poradni. Łącznie powstanie 80 
stanowisk, w tym 6 dla osób niepełnosprawnych oraz 5 dla rodzin z dziećmi. 
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13. Zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019. 
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 1.131.065,19 zł, 
w wyniku: a) zmiany wydatków, zgodnie z dyspozycjami kierowników podległych 
jednostek oraz naczelników wydziałów, wynikające z potrzeb: Wydz. Finansowy 
– zwiększenie planu wydatków płacowych w jednostkach oświatowych Powiatu 
o kwotę 791.610,00 zł w działach 801 oraz 854, ZSP Drawsko Pom., ZSP 
Złocieniec, ZPET Bobrowo, ZSP Czaplinek, MOW Czaplinek, uporządkowanie 
zadań inwestycyjnych i zadań zleconych, przeniesienia między paragrafami, 
zabezpieczenie środków na zakup oprogramowania do CUW; Wydz. Inwestycji – 
zmiany w planach wydatków między paragrafami, związane z przeniesieniem 
wydatków projektowych „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego” 
do PCKZiU Drawsko Pom. o kwotę 4.425,19 zł; Wydz. Organizacyjny – 
zabezpieczenie kwoty wydatków na zakup materiałów biurowych, refundacji 
okularów dla pracowników – kwota przeniesień 10.500,00 zł; Wydz. Ochrony 
Zdrowia i Spraw Społecznych – uporządkowanie i zabezpieczenie kwot na 
szkolenia ratownicze dla szkół ponadgimnazjalnych – kwota przeniesień 
2.750,00 zł; Informatyk Powiatowy – uporządkowanie budżetu z przeniesieniami 
na zakup usług informatycznych – kwota przeniesień 2.050,00 zł; Biuro Rady 
Powiatu – uporządkowanie budżetu z przeniesieniami na zabezpieczenie 
wynagrodzeń radnych i szkolenia pracowników BR – kwota przeniesień 4.000,00 
zł; Wydz. Edukacji – uporządkowanie budżetu z przeniesieniami na 
zabezpieczenie wypłat dotacji dla szkół niepublicznych – kwota przeniesień 
6.900,00 zł, b) rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 17.800,00 zł,                                       
z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu wydatków na usługi 
telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia i ekwiwalenty dla pracowników, 
rozwiązanie rezerwy oświatowej w kwocie 791.610,00 zł z przeznaczeniem na 
zabezpieczenie wynagrodzenia nauczycieli, c) zmiany planów między 
paragrafami w następujących jednostkach Powiatu: KP PSP w Drawsku Pom., 
ZSP Drawsko Pom. Zmiany dotyczą planów w obrębie działu i wynikają                                
z dostosowania planów do potrzeb jednostek. 
 
 

Zarząd omawiał następujące sprawy: 
 

29.11.2019 r. protokół Nr 52/VI/2019  
 

1. Protokół z prac komisji konkursowej w sprawie oceny ofert złożonych  
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 
polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniu 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na 
terenie Powiatu Drawskiego w 2020 r. 
Przyjęto protokół. 

2. Oferta Stowarzyszenia WOPR Powiatu Drawskiego złożona w trybie   
pozakonkursowym na realizację zadania publicznego pn. „Bezpieczeństwo 
na wodzie”. 
Uznano celowość zadania i przyznano dofinansowanie w wysokości 1.000,00 zł. 
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3. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej – II połowa 2019 r. (listopad). 
Złożono 4 wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej. Zgodnie z propozycją 
Wydziału Edukacji, pomoc zdrowotną przyznano czterem emerytowanym 
nauczycielom na  łączną kwotę 6.080,00 zł. 

4. Propozycje i założenia do wniosku w ramach Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2020, zmiany 
do obowiązujących  umów o świadczenie usług w zakresie publicznego 
transportu 
Na prośby samorządów i mieszkańców do wniosku o dopłatę z Funduszu w roku 
2020 wytypowano dodatkowo 4 nowe linie komunikacyjne: 1. Drawsko Pom. – 
Złocieniec przez Suliszewo, Rzęśnica i objęcie miejscowości Rzęśnica kolonia 
komunikacją publiczną (wniosek Gminy Złocieniec i mieszkańców), 2. Złocieniec 
– Czaplinek przez Siemczyno, Niwka i objęcie komunikacją publiczną 
miejscowości Siemczyno kolonia (wniosek Gminy Czaplinek oraz osób starszych 
tej miejscowości), 3. Drawsko Pom. – Połczyn Zdrój przez Ostrowice i objęcie 
komunikacją publiczną miejscowości Dołgie wieś (wniosek mieszkańców tej 
miejscowości zgłosił sołtys wsi Dołgie), 4. Drawsko Pom. ul. Złocieniecka – 
Świdwin przez Łabędzie, umożliwienie mieszkańcom oraz uczniom szkoły 
ponadgimnazjalnej w Drawsku Pom. przy ul. Złocienieckiej dojazd i powrót                         
z miejsca nauki (wniosek uczniów pobierających naukę w ZSP Drawsko Pom. 
oraz mieszkańców Zarańska i Rydzewa.  
 

03.12.2019 r. protokół Nr 53/VI/2019 
 

5. Wniosek Dyrektora MOW w Czaplinku o wsparcie finansowe udziału 
wychowanek w zawodach strzeleckich organizowanych przez LOK „Cel”                   
w Złocieńcu. 
Pozytywnie rozpatrzono wniosek i przyznano wsparcie finansowe w wysokości 
300 zł. 

6. Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej           
dz. nr 18/11, obr. Ew. 05 Czaplinek. – zmiana lokalizacji bazy ZDP  
w Czaplinku. 
Udzielono Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pom. 
upoważnienia do prowadzenia rozmów z właścicielem nieruchomości. Obecna 
baza ZDP w Czaplinku mieści się przy ul. Drahimskiej 77, która pozostała po 
Rejonie Dróg Publicznych. Lokalizacja bazy jest w strefie domków 
jednorodzinnych. Prowadzenie działalności w zakresie utrzymania dróg jest 
bardzo utrudnione ze względu na skargi mieszkańców przyległych budynków 
oraz wielkości bazy i placów składowych na materiały. Proponowana 
nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. Pławieńskiej 7 w strefie przemysłowej, 
posiada utwardzony plac i zabudowania. 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia przystanków 
komunikacji na terenie Powiatu Drawskiego oraz warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków. 
W związku ze zgłoszonymi wątpliwościami dot. nie uwzględnienia wszystkich 
przystanków członkowie Zarządu postanowili, aby projekt uchwały ponownie 



8 
 

sprawdzić i szczegółowo przeanalizować zaktualizowaną bazę przystanków 
komunikacyjnych usytuowanych wzdłuż dróg powiatowych i ponownie wnieść 
temat pod obrady Zarządu. 
 

10.12.2019 protokół Nr 54/VI/2019 
 

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

9. Wniosek o przyznanie nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy II LO 
w Drawsku Pom. 
Przyznano indywidualne nauczanie w wymiarze 12 godzin tygodniowo do końca 
roku szkolnego 2019/2020. 

10. Informacja nt. współpracy Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Drawy                        
z Liderem Wałeckim” z Powiatem Drawskim. 
Prezes stowarzyszenia omówił dotychczasową współprace z powiatem drawskim, 
wysokość przyznanych dotacji w okresie programowania 2014 – 2020, a także 
plany dotyczące przyszłego okresu programowania. Przyjęto informację. 

11. Wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku 
o zwiększenie planu wydatków na 2019 r. 
Postanowiono, że po przeanalizowaniu przez skarbnika treści złożonego przez 
Dyrektora MOW pisma wyjaśniającego plan wydatków i zapotrzebowania na 
2019 rok członkowie Zarządu ponownie  rozpatrzą wniosek. 

12. Informacja nt. wynagrodzeń pracowników Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Drawsku Pom. zaplanowanych na rok 2020. 
Postanowiono temat omówić po uchwaleniu budżetu na rok 2020 . 

13. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego                          
i Ustawicznego w Drawsku Pom. o zwiększenie środków na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli. 
Wyrażono zgodę. 

14. Wniosek o wyrażenie zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa parkingu dla 
samochodów osobowych przy ulicy Bolesława Chrobrego”. 
Wyrażono zgodę. 

15. Oświadczenie woli złożone w imieniu Powiatu Drawskiego w sprawie 
przyjęcia zmiany stawki procentowej opłaty rocznej za użytkowanie 
wieczyste. 
Powiat Drawski kupując budynek od Banku PKO BP nabył również prawo 
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej tj. dz. nr 370/1 oraz 370/2 
położonych przy ul. Piłsudskiego 20. Bank prowadząc działalność gospodarczą  
płacił opłatę za użytkowanie wieczyste wg. stawki 3% w kwocie 7.753,50 zł 
rocznie. W chwili nabycia budynku przez Powiat Drawski zmienił się cel – 
nieruchomość wykorzystywana jest na cele publiczne. Starosta Drawski 
działający w imieniu Skarbu Państwa wystąpił do Zarządu Powiatu z propozycją 
zmniejszenia stawki procentowej z 3% na 1% i jednocześnie zaproponował nową 
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niższą stawkę opłaty za użytkowanie wieczyste w wysokości 1.292,50 zł rocznie. 
Podpisano oświadczenie. 

16. Wnioski Radnych Powiatu Drawskiego do projektu budżetu na 2020 r. 
Omówiono wnioski radnych złożone do projektu budżetu na 2020 r. oraz 
możliwość ich realizacji. 
 


