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Or.0021.13.2020.RM                                         DRUK NR 956 
 

Sprawozdanie z prac Zarządu 
od 16 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. 

 
W minionym okresie Zarząd obradował w następujących terminach: 
 
18.12.2019 r. 
31.12.2019 r. 
08.01.2020 r. 
14.01.2020 r. 
22.01.2020 r. 
24.01.2020 r. 
29.01.2020 r. 
 
 
Zarząd zaakceptował przedłożone projekty uchwał i postanowił przekazać                         
je do uchwalenia Radzie Powiatu: 
 
 

18.12.2019 r. protokół Nr 55/VI/2019 
 

1. W sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na 2019 r. 
(Podjęta na sesji w dniu 20.12.2019 r.) 

2. O zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2019 – 2035. 
(Podjęta na sesji w dniu 20.12.2019 r.) 
 

14.01.2020 r. protokół Nr 58/VI/2020 
 

3. W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej dla Dorosłych                                           
w Mielenku Drawskim. 

 
29.01.2020 r. protokół Nr 61/VI/2020 

 
4. W sprawie przyjęcia Raportu z wykonania „Programu ochrony środowiska 

dla Powiatu Drawskiego na lata 2015 – 2018 z perspektywą na lata 2019 – 
2022”. 

5. W sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020. 
6. O zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2020 – 2035. 
7. W sprawie wyboru delegatów Powiatu Drawskiego do Związku Miast  

i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu. 
8. W sprawie utworzenia oddziałów przygotowania wojskowego w zespołach 

szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Drawski. 
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9. W sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie 
Komunikacji Samochodowej Złocieniec spółka z o.o.  

  
 

Zarząd podjął uchwały w sprawie: 
 

18.12.2019 r. protokół Nr 55/VI/2019 
 

1. Zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019. 
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w wyniku: a) zmiany 
wydatków, zgodnie z dyspozycjami kierowników podległych jednostek oraz 
naczelników wydziałów, wynikające z ich potrzeb: Wydz. Finansowy i Wydz. 
Edukacji – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w jednostkach 
oświatowych Powiatu o kwotę 319.288,00 zł w działach 801 oraz 854, ZSP Kalisz 
Pom., ZSP Złocieniec, ZPET Bobrowo, ZSP Czaplinek, MOW Czaplinek. 
Uporządkowanie zadań inwestycyjnych i zadań zleconych, przeniesienia między 
paragrafami. Zabezpieczenie środków na wydatki związane z podatkiem od 
nieruchomości Powiatu, Wydz. Inwestycji – zmiany w planach wydatków między  
§§, na kwotę 4.000,00 zł, Wydz. Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych – 
uporządkowanie i zabezpieczenie kwoty na koszty członków Powiatowej 
Społecznej Rady ds. osób niepełnosprawnych – kwota przeniesień 400,00 zł, 
Wydz. Rozwoju i Promocji – uporządkowanie budżetu z przeniesieniami na zakup 
usług, kwota przeniesień 4.000,00 zł, Wydz. Edukacji – zabezpieczenie planu na 
przedłużenie dostępu do systemu w kwocie 3.600,00 zł., b) rozwiązanie rezerwy 
ogólnej w kwocie 24.068,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu 
wydatków na podatek od nieruchomości Powiatu. Rozwiązanie rezerwy 
oświatowej w kwocie 208.296,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie 
wynagrodzeń nauczycieli. Rozwiązanie rezerwy projektowej w kwocie 30.000,00 
zł oraz rezerwy z zakresu pomocy społecznej w kwocie 12.270,00 zł, c) zmiany 
planów między paragrafami w następujących jednostkach Powiatu: ZSP 
Czaplinek, ZSP Drawsko Pom., ZDP Drawsko Pom., POW Drawsko Pom., PUP 
Drawsko Pom., DPS Darskowo, PCPR Drawsko Pom., PDDS-OR-K Drawsko 
Pom., PINB Drawsko Pom., KPPSP Drawsko Pom. Zmiany dotyczą planów                    
w obrębie działu i wynikają z dostosowania planów do potrzeb jednostek. 
 

31.12.2019 r. protokół Nr 56/VI/2019 
 

2. Zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019. 
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w wyniku: 
a) Zmiany wydatków, zgodnie z dyspozycjami kierowników podległych jednostek 
oraz naczelników wydziałów, wynikające z potrzeb: Wydz. Finansowy i Wydz. 
Edukacji – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i rzeczowe                                 
w jednostkach oświatowych Powiatu o kwotę 383.301,27 zł w działach 801 oraz 
854, PCKZiU Drawsko Pom., MOW Czaplinek, ZSP Złocieniec, ZSP Drawsko 
Pom. Uporządkowanie zadań inwestycyjnych i zadań zleconych, przeniesienia 
między paragrafami. Wydz. Inwestycji – zmiany w planach wydatków między 
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paragrafami i zadaniami inwestycyjnymi, zabezpieczenie planu wydatków na 
zadania, b) rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 133.737,00 zł,                                             
z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu wydatków w Starostwie Powiatowym, 
oraz zabezpieczenie planu wydatków inwestycyjnych w ZDP w Drawsku Pom. na 
zakup kosiarki wysięgnikowej w kwocie 60.000,00 zł, c) zmiany planów między 
paragrafami w następujących jednostkach Powiatu: ZSP Czaplinek, ZDP 
Drawsko Pom., PUP Drawsko Pom., PDDS-OR-K Drawsko Pom., KPPSP 
Drawsko Pom., ZPE-T Bobrowo, MOW Czaplinek, ZSP Złocieniec. Zmiany 
dotyczą planów w obrębie działu i wynikają z dostosowania planów do potrzeb 
jednostek. 

 
08.01.2020 r. protokół Nr 57/VI/2020 

 
3. Udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego Dyrektorowi Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku do realizacji wieloletniego 
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. 
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku zamierza 
przystąpić do realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole  
i w domu” na lata 2019 – 2023 na rzecz wychowanek przebywających w MOW. 
Udzielenie Dyrektorowi pełnomocnictwa ułatwi organizacyjnie i technicznie 
realizację programu. 

4. Upoważnienia Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
w Czaplinku do złożenia do operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 
wniosku o świadczenie usług OSE. 
Na mocy ustawy z dnia 27 października 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, monitorowaniem 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. 

5. Upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku 
do złożenia do operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej wniosku  
o świadczenie usług OSE. 
Uzasadnienie jak w pkt 4. 

6. Upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku 
Pom. do złożenia do operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej wniosku              
o świadczenie usług OSE. 
Uzasadnienie jak w pkt 4. 
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7. Upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci 
Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 r. w Kaliszu Pom. do złożenia do 
operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej wniosku o świadczenie usług 
OSE. 
Uzasadnienie jak w pkt 4. 

14.01.2020 r. protokół Nr 58/VI/2020 
 

8. Przyjęcia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych                             
w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim na rok 2020. 
Zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający ma 
obowiązek w terminie do 30 dni od dnia przyjęcia budżetu sporządzić plan 
postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w danym 
roku finansowym oraz zamieścić go na swojej stronie internetowej. Budżet 
powiatu został uchwalony w dniu 20 grudnia 2019 r., co oznacza, że 
zatwierdzenie i publikacja planu nie powinno nastąpić później niż do 19 stycznia 
2020 r. Opracowanie planu zamówień publicznych jest niezbędne m.in. w celu 
stwierdzenia, w jakim reżimie winny być realizowane poszczególne rodzaje 
zamówień. Na podstawie informacji otrzymanych od poszczególnych komórek 
organizacyjnych urzędu opracowany zostaje projekt planu dotyczący 
przeprowadzenia 7 postępowań obejmujących usługi, dostawy oraz roboty 
budowlane o zakładanej wartości wynoszącej 5 854 799,99 zł netto. 

9. Przyznania dodatków motywacyjnych 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 § 4 uchwały, dodatek 
motywacyjny zostaje przyznany na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy 
niż jeden rok. Dodatek motywacyjny dyrektorom szkół przyznaje Zarząd Powiatu. 
Fundusz na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół (zatrudnionych na 
podstawie Karty Nauczyciela) wynosi 8.015 zł miesięcznie, a maksymalna 
wysokość dodatku dla dyrektora wynosi 1908 zł. Dodatki motywacyjne dla 
dyrektorów szkół i placówek oświatowych przyznano w wysokości 1.150,00 zł na 
okres od 01.12.2019 r. do 31.03.2020 r.  
 

22.01.2020 r. protokół Nr 59/VI/2020 
 

10. 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. W skład komisji wchodzą: przedstawiciel organu 
prowadzącego, jako przewodniczący komisji w osobie: Marusz Nagórski – 
Wicestarosta, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny                       
w osobie: Mariola Śmich, dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez 
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ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w osobach: Jerzy Lasek, 
Małgorzata Mróz, dyrektor placówki, w której zatrudniony jest nauczyciel,                     
w osobie: Małgorzata Janda. 
 

 
24.01.2020 r. protokół Nr 60/VI/2020 

 
11. Zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020. 

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w wyniku: a) zmiany 
wydatków, zgodnie z dyspozycjami naczelników wydziałów, wynikające z ich 
potrzeb: Wydz. Geodezji – uporządkowanie zadań zleconych zgodnie z sugestią 
Wydziału Geodezyjnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
przeniesienia między paragrafami; Wydz. Inwestycji – zmiany w planach 
wydatków między paragrafami i zadaniami inwestycyjnymi, przeniesienie planu 
wydatków projektu „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na 
terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na 
obszarze powiatu drawskiego – Kursy do PCKZiU w Drawsku Pom. w kwocie 
20 773,63 zł, b) rozwiązanie rezerwy inwestycyjnej w kwocie 57.363,00 zł,                            
z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu wydatków inwestycyjnych                                    
w jednostkach oświatowych wynikających z zaleceń SP. 
 

29.01.2020 r. protokół Nr 61/VI/2020 
 

12. Uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Drawsku Pomorskim. 
W związku z uchwałą Nr VII/47/2019 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 22 marca 
2019 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum 
Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego w Drawsku Pom. i nadania jej statutu, 
jak również wprowadzonymi zmianami do regulaminu organizacyjnego oraz 
struktury organizacyjnej PCPR w Drawsku Pom. wprowadza ujednolicony 
regulamin organizacyjny. W regulaminie ujednolicono nazewnictwo oraz 
uaktualniono zakres zadań poszczególnych zespołów stanowiących komórki 
organizacyjne PCPR. Z uwagi na specyfikę zadań jednostki została dokonana 
zmiana w strukturze organizacyjnej Centrum polegająca na wyodrębnieniu 
stanowiska zastępcy dyrektora, co pozwoli na uregulowanie spraw związanych        
z zastępstwem w przypadku absencji Dyrektora Centrum i bezpośrednio wpłynie 
na zapewnienie ciągłości realizowanych zadań i procesu ich finansowania. 
Ponadto zwiększy się skuteczność kontroli bieżącej oraz nadzoru wobec 
podległych pracowników jednostki. Dodatkowo, z uwagi na utworzenie CUW 
Powiatu Drawskiego, ze struktury Centrum wykreślono stanowisko głównego 
księgowego i dział finansowo-administracyjny. 

13. Udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Czaplinku do realizacji projektu „Zdobywamy 
doświadczenia na europejskim rynku pracy” w ramach programu 
ERASMUS+. 
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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. 

14. Udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pom. do realizacji projektu „Europejska 
Akademia Innowacyjnego Nauczyciela Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Drawsku Pom.” w ramach programu ERASMUS+. 
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pom. zamierza 
aplikować o środki do programu ERASMUS+ na przedsięwzięcia z zakresu 
współpracy międzynarodowej. Udzielenie Dyrektorowi pełnomocnictwa ułatwi 
organizacyjnie i technicznie realizację i rozliczenie projektu. 

15. Udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pom. do realizacji projektu „Zdobywamy 
doświadczenie na europejskim rynku pracy” w ramach programu 
ERASMUS+. 
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pom. zamierza 
aplikować o środki do programu ERASMUS+ na przedsięwzięcia z zakresu 
współpracy międzynarodowej. Udzielenie Dyrektorowi pełnomocnictwa ułatwi 
organizacyjnie i technicznie realizację i rozliczenie projektu. 

16. Nieodpłatnego oddania w użyczenie mienia ruchomego. 
W wyniku zakupu nowych mebli dla Wydz. Architektoniczno-Budowlanego                        
i Wydziału Komunikacji i Transportu (oba wydziały zostały przeniesione do 
nowego obiektu) pozostały do wykorzystania stare, zużyte meble biurowe oraz 
zestawy komputerowe. Proponuje się przekazać nieodpłatnie część wyposażenia. 
Przekazanie nieodpłatne nastąpi na rzecz powstałej Poradni Zdrowia 
Psychicznego przy ul. Obr. Westerplatte 11 w budynku stanowiącym własność 
Powiatu Drawskiego. 

 
Zarząd omawiał następujące sprawy: 

 
18.12.2019 r. protokół Nr 55/VI/2019  

 
1. Wnioski, zapytania, interpelacje. 

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

2. Wniosek dyrektora DPS w Darskowie o zwiększenie w planie dochodów                    
i w planie wydatków. 
Przyjęto wniosek. 

3. Wniosek dyrektora DPS w Darskowie o wyrażenie zgody na likwidację 
środków trwałych. 
Wyrażono zgodę na likwidację pralnicy z zastrzeżeniem, aby wystawić do 
sprzedaży. 
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4. Wniosek PKS Złocieniec o wprowadzenie zmian do umów o świadczenie 
usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 
Po omówieniu proponowanych zmian do rozkładów jazdy i do cennika 
członkowie Zarządu przyjęli: nowe rozkłady jazdy do umów o świadczenie usług 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego i proponowany cennik oraz 
podwyżkę o 10 zł dla promocyjnej ceny biletu miesięcznego na linii U3203/25 
Złocieniec – Drawsko Pom. przez Złocieniec ul. Kosynierów, aby wypromować 
linię komunikacyjną i zainteresować mieszkańców z jej korzystania. Po lutym 
zobowiązano Prezesa Spółki, aby przedstawił Zarządowi Powiatu informację, 
jakie jest zainteresowanie i rentowność przy tej stawce na przedmiotową linię.  

5. Podpisanie umów trójstronnych na świadczenie usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego z gminami: Złocieniec i Drawsko Pomorskie. 
Przyjęto informację o podpisanych umowach a także o prowadzonych 
działaniach mających na celu skoordynowanie publicznego transportu we 
wszystkich gminach. Działania te dążą do tego, aby w przyszłości jak najbardziej 
zoptymalizować i dostosować transport publiczny do oczekiwań lokalnej 
społeczności poprzez m. in. wspólne opracowanie tras, rozkładów jazdy na 
liniach. Pozwoli to na efektywne wykorzystanie nowego taboru i istniejącego 
systemu transportu zbiorowego. 

6. Uczestnictwo Powiatu Drawskiego w projekcie „Standardy obsługi 
Inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego”. 
Członkowie Zarządu postanowili przystąpić do projektu. Celem projektu jest 
opracowanie i wdrożenie w JST procedur współpracy z inwestorem, rozwiązań 
podnoszących atrakcyjność inwestycyjną w JST, w tym przygotowanie, 
upowszechnianie, aktualizację informacji o ofercie inwestycyjnej w JST. Kosztu 
udziału uczestników projektu ponoszone będą ze środków projektu, z wyjątkiem 
kosztów transportu uczestników w miejsce organizacji szkoleń i diet.  

7. Wyrażenie zgody na lokalizację przyłącza wodociągowego w działce nr 301, 
obr. 0011 stanowiącą własność Powiatu Drawskiego – udzielenie prawa 
dysponowania. 
Wyrażono zgodę. 

8. Informacja o wykorzystaniu budżetu na dotacje dla szkół i placówek 
niepublicznych na koniec IV kwartału 2019 r. 
Zarząd przyjął informację. 

9. Wniosek Drawskiego Centrum Specjalistycznego w Drawsku Pom.                              
o wyrażenie zgody na likwidację sprzętu przeznaczonego do kasacji. 
Przychylono się do wniosku z zastrzeżeniem, że do Komisji likwidacyjnej zostanie 
powołanych trzech przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. Po 
przeprowadzeniu oględzin likwidowanych środków trwałych przez Komisję, 
Zarząd Powiatu podejmie ostateczną decyzję. 

10. Informacja dotycząca likwidacji rzeczowych składników majątkowych 
użytkowanych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pom. 
Przyjęto informację. Polecono Przewodniczącemu Komisji wypracować                             
z członkami komisji wnioski dotyczące likwidacji i przedłożyć pod obrady 
Zarządu.  
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11. Informacja w sprawie rezygnacji przez Stowarzyszenie Przyjaciół Drawska 
„Meander” z realizacji zadania publicznego „Architektura-Tradycja-
Edukacja z wczesnym Griopiusem w tle”. 
W związku ze złożoną rezygnacją wyrażono zgodę na odstąpienie od umowy. 

 
 

31.12.2019 r. protokół Nr 56/VI/2019 
 

12. Wniosek o wyrażenie zgody na likwidację rzeczowych składników 
majątkowych użytkowanych w Starostwie. 
Wyrażono zgodę. 
 

08.01.2020 r. protokół Nr 57/VI/2020 
 

13. Wniosek dyrektora ZSP w Czaplinku o przyznanie nauczania 
indywidualnego  dla uczennicy klasy I LO. 
Przyznano nauczanie indywidualne w wymiarze 12 godzin tygodniowo do końca 
roku szkolnego 2019/2020. 

14. Wniosek dyrektora ZSP w Czaplinku o wyrażenie zgody na zatrudnienie 
osoby bezrobotnej na stanowisku konserwatora, z dofinansowaniem                           
z urzędu pracy. 
Wyrażono zgodę. 

15. Informacja dotycząca większych inwestycji planowanych na terenie Powiatu 
Drawskiego I – IV kwartał 2019 r. 
Przyjęto informację. 

16. Zestawienie ofert medialnych na 2020 rok. 
Członkowie Zarządu uzgodnili, że dokładnie przeanalizują wszystkie oferty i na 
jednym z kolejnych posiedzeń podejmą decyzję odnośnie współpracy z mediami. 

17. Zasłużony dla Powiatu Drawskiego. 
Członkowie Zarządu postanowili, że po szczegółowym przeanalizowaniu 
wszystkich kandydatur do końca stycznia podejmą ostateczną decyzję w tej 
sprawie. 

18. Wniosek o dofinansowanie konferencji „Zrozumieć autyzm”. 
Wyrażono zgodę i przyznano dofinansowanie w wysokości 3.500,00 zł. 

19. Nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego dla Samodzielnego Publicznego 
ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu z przeznaczeniem dla 
Poradni Zdrowia Psychicznego w Drawsku Pom. przy ul. Obrońców 
Westerplatte 11. 
Omówiono możliwość przekazania w bezpłatne użyczenie części wyposażenia na 
rzecz powstałej Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Obrońców Westerplatte 
11 w budynku stanowiącym własność Powiatu Drawskiego. 
W wyniku zakupu nowych mebli dla Wydziału Architektoniczno-Budowlanego  
i Wydziału Komunikacji i Transportu pozostały do wykorzystania stare, zużyte 
meble biurowe oraz zestawy komputerowe.  
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14.01.2020 r. protokół Nr 58/VI/2020 
 

20. 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. 
Zarząd ponownie omówi temat po przedstawieniu przez Związek szczegółowego 
uzgodnienia i porozumienia wspólnego z Gminą Drawsko Pom. oraz po  
przedstawieniu faktycznej wartości realizowanego zadania. 

21. Wniosek dyrektora ZSP w Kaliszu Pom. o dofinansowanie wyjazdu 
młodzieży na Litwę reprezentującej Polskę w międzynarodowym biegu 
upamiętniającym ofiary sowieckiej agresji w styczniu 1991 roku. 
Przyznano dofinansowanie w wysokości 800,00 zł. 

22. Przyjęcie protokołu kasacji – likwidacji Nr 1 z dn. 02.01.2020 r. środków 
trwałych w Drawskim Centrum Specjalistycznym. 
Przyjęto protokół kasacji. 

23. Wniosek Stowarzyszenia Muzeum PGR w Bolegorzynie w sprawie użyczenia 
pomieszczeń w celu czasowego magazynowania w nich eksponatów 
muzealnych będących w dysponowaniu Stowarzyszenia. 
Wyrażono zgodę na bezpłatne użyczenie pomieszczeń należących do 
Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. 
 

22.01.2020 r. protokół Nr 59/VI/2020 
 

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

25. Informacja nt. wynagrodzeń pracowników Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Drawsku Pom. zaplanowanych na rok 2020. 
Przyjęto informację. 

26. Informacja o sposobie wydatkowania dotacji podmiotowej przeznaczonej na 
realizację zadań powiatowych przez Miejską i Powiatową Bibliotekę 
Publiczną im. Stefana Żeromskiego w Drawsku Pom. w roku 2019. 
Przyjęto informację. 

27. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie podziału środków na 
doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Powiat Drawski na rok 2020. 
Zaakceptowano zaproponowane w projekcie uchwały kwoty na poszczególne 
szkoły i placówki. 

28. Wniosek Wydziału Edukacji o zatwierdzenie zadań pozaszkolnych. 
Przyjęto propozycję Wydz. Edukacji w sprawie przyznania dofinansowania do 
zadań pozaszkolnych. Wykaz zadań realizowanych przez każdą szkołę, placówkę 
oświatową wraz z informacją o finansowaniu z innych źródeł został 
przygotowany przez dyrektorów jednostek. 
 
 



10 
 

29. Wniosek dyrektora ZSP w Złocieńcu o wyrażenie zgody na organizację 
nauczania indywidualnego. 
Przyznano nauczanie indywidualne w wymiarze 12 godzin tygodniowo do końca 
roku szkolnego 2019/2020. 

30. Sprawozdanie z wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli. 
Przyjęto sprawozdanie. 

31. Wniosek o wyrażenie zgody na odpłatne przekazanie do stacji demontażu 
pojazdów pojazdu marki Volkswagen Passat, który zgodnie                                                 
z postanowieniem Sądu Rejonowego w Drawsku Pom. stał się własnością 
Powiatu Drawskiego. 
Wyrażono zgodę. 

32. Zestawienie ofert medialnych na 2020 rok. 
Ze względu na złożenie niekompletnych ofert Zarząd powróci do tematu na 
kolejnym posiedzeniu. 

33. Umowa użyczenia części budynku, która jest własnością Powiatu 
Drawskiego. 
Wyrażono zgodę na podpisanie z OSP w Drawsku Pom. umowy na bezpłatne 
użyczenie wydzielonej części budynku gospodarczego – pomieszczenia o pow. 
153m2 oznaczonego w ewidencji budynków nr 53, położonego na działce gruntu 
nr 4/80 o powierzchni 4,9512 ha w obrębie nr 0020 miasta Drawsko Pom. przy 
ul. Połczyńskiej 7. Pomieszczenie  ma być przeznaczone na cele statutowe OSP.  
 

29.01.2020 r. protokół Nr 61/VI/2020 
 

34. Plan pracy wraz z kalendarzem imprez i spotkań Powiatowego Dziennego 
Domu Samopomocy - Ośrodka Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Drawsku 
Pom. z Filią w Złocieńcu na 2020 rok. 
Przyjęto plan. 

35. Wniosek Dyrektora PCKZiU w Drawsku Pom. o przyznanie środków na 
doposażenie lakierni przy ul. Warmińskiej. 
Przyznano 40.000,00 zł na doposażenie lakierni, zobligowano dyrektora PCKZiU 
do przedłożenia członkom Zarządu biznesplanu dot. zakupionego sprzętu 
i funkcjonowania lakierni. Jednocześnie polecono dyrektorowi poszukiwanie 
możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel.   

36.  Wniosek Dyrektora PCKZiU w Drawsku Pom. o przyznanie środków na 
doposażenie kuchni przy ul. Połczyńskiej. 
Przyznano 25.000,00 zł na doposażenie kuchni, zobligowano dyrektora PCKZiU 
do przedłożenia członkom Zarządu biznesplanu dot. zakupionego sprzętu  
i funkcjonowania kuchni. Jednocześnie polecono dyrektorowi poszukiwanie 
możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel.   

37.  Sprawozdanie Starosty Drawskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa              
i Porządku za 2019 r. 
Przyjęto sprawozdanie. 

38. Analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych za rok 
2019. 
Przyjęto analizę. 
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39. Umowa użyczenia pomiędzy Powiatem Drawskim a Samodzielnym 
Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA 
w Złocieńcu. 
Postanowiono o podpisaniu umowy użyczenia. 

40. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Drawskiego za rok 2019. 
Przyjęto sprawozdanie. 

41. Ocena ofert medialnych i propozycja ich podpisania w 2020 r. 
Postanowiono, aby Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji szczegółowo 
przeanalizowała wszystkie złożone oferty medialne, wynegocjowała  
z właścicielami poszczególnych mediów ostateczne kwoty i ponownie 
przedstawiła wypracowane stanowisko członkom Zarządu. 

42. Wniosek Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Słupsku oraz 
Komitetu Społecznego Ufundowania Obelisku Pamięci Jednostek 
Wojskowych w Złocieńcu o wyrażenie zgody na posadowienie obelisku. 
Zarząd wyraził wolę, ale polecono Naczelnikowi Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami sprawdzenie wszystkich wymogów formalno-prawnych i po 
szczegółowym przeanalizowaniu Zarząd ponownie rozpatrzy wniosek.  

43. Wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Drawsku Pom. o wsparcie 
finansowe w związku z planowanymi ćwiczeniami „DEFENDER-20”. 
Zarząd wyraził zgodę na dofinasowanie w 50% przez powiat drawski i w 50% 
przez gminę Drawsko Pomorskie kosztów wyżywienia przydzielonych dodatkowo 
do służby 8 funkcjonariuszy z OPP Szczecin w związku z planowanymi 
ćwiczeniami „DEFENDER-20”. 

44. Informacja ustna dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych na temat stanu 
dróg na terenie gminy Drawsko Pomorskie.  
Przyjęto informację. 
 

 
  
 

 
 
 

 
 
 


