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Or.0021.14.2020.RM                                         DRUK NR 1087 
 

Sprawozdanie z prac Zarządu 
od 3 lutego 2020 r. do 23 kwietnia 2020 r. 

 
W minionym okresie Zarząd obradował w następujących terminach: 
 
07.02.2020 r. 
11.02.2020 r. 
18.02.2020 r. 
26.02.2020 r. 
10.03.2020 r. 
19.03.2020 r. 
31.03.2020 r. 
17.04.2020 r. 
22.04.2020 r. 
 
 
Zarząd zaakceptował przedłożone projekty uchwał i postanowił przekazać                         
je do uchwalenia Radzie Powiatu: 
 

07.02.2020 r. protokół Nr 62/VI/2020 
 

1. W sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na 2020 r. 
(Podjęta na sesji w dniu 7.02.2020 r.) 

2. W sprawie wyboru delegatów Powiatu Drawskiego do Związku 
Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej. 
(Podjęta na sesji w dniu 7.02.2020 r.) 

 
11.02.2020 r. protokół Nr 63/VI/2020 

 
3. W sprawie Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pom. 

(podjęta na sesji w dn. 31.03.2020 r.) 
 

                                 10.03.2020 r. protokół Nr 66/VI/2020 
 
4. W sprawie regulaminu przyznawania stypendium artystycznego. 
5. O zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na 

rok 2020. 
(podjęta na sesji w dn. 31.03.2020 r.) 

 
19.03.2020 r. protokół Nr 67/VI/2020 

 
6. W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność starosty drawskiego. 

(podjęta na sesji w dn. 31.03.2020 r.) 
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7. W sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020. 
(podjęta na sesji w dn. 31.03.2020 r.) 

8. O zmianie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Drawskiego na lata 2020 – 2035. 
(podjęta na sesji w dn. 31.03.2020 r.) 

 
17.04.2020 r. protokół Nr 69/VI/2020 

 
9. W sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2020 
roku. 

 
22.04.2020 protokół Nr 70/VI/2020 

 
10.  W sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na 
obszarze powiatu drawskiego w roku 2020. 

11. w sprawie przystąpienia do realizacji  przez Powiat Drawski projektu pn. 
„ABC Przedszkolaka w ZPE-T w Bobrowie” w   ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na  
lata 2014 – 2020.  

   
Zarząd podjął uchwały w sprawie: 

 
11.02.2020 r. protokół Nr 63/VI/2020 

 
1. Przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy                             

w     Drawsku Pom. 
PUP w Drawsku Pom. jako jednostka samorządu terytorialnego  swoim 
działaniem obejmuje powiat drawski. Swoją siedzibę posiada w Drawsku Pom. 
oraz dwie filie w Złocieńcu i w Czaplinku. Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu 
Drawskiego z dnia 04 listopada 2019 r. PUP podjął działania zmierzające do 
likwidacji PUP w Czaplinku z dniem 01 kwietnia 2020 r. W związku z powyższym 
dokonano stosownych zmian w Regulaminie Organizacyjnym, co uzasadnia 
wprowadzenie nowego, ujednoliconego brzmienia tego dokumentu, dla jego 
czytelności oraz ułatwienia posługiwania się tekstem Regulaminu. 

2. Nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Stowarzyszenia 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Złocieńcu. 
W Starostwie Powiatowym został zakupiony nowy sprzęt komputerowy,                           
w związku z tym istnieje możliwość przekazania zestawu komputerowego dla 
Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Złocieńcu. Komputer ten nie 
posiada parametrów potrzebnych do poprawnej pracy z systemami, na których 
pracują pracownicy Starostwa. 
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3. Upoważnienia Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w 
Bobrowie 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. 

4. Zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020. 
Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych w wyniku: a) zwiększenia 
dochodów budżetowych w związku z otrzymaną decyzją Wojewody 
Zachodniopomorskiego na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości, 
stanowiącej własność Skarbu Państwa o kwotę 18.000,00 zł. Dokonuje się zmian 
w planie wydatków budżetowych w wyniku: a) decyzji Wojewody 
Zachodniopomorskiego w rozdziale 70005 Zarządzanie i gospodarowanie 
mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego, b) zmiany                                
w wydatkach budżetowych zgodnie z dyspozycjami naczelników wydziałów, 
wynikające z ich potrzeb: Wydz. Finansowy – przeniesienia między §§ wydatków 
na dofinansowanie dopłat do PKS otrzymanych od Gminy Drawsko Pomorskie w 
kwocie 18.000,00 zł, Wydz. Edukacji – zmiany w planach wydatków między §§ z 
przeniesieniem do jednostek oświatowych na zadania oświatowe związane                      
z zadaniami pozaszkolnymi, stypendiami za wyniki w nauce oraz stypendiami 
socjalnymi za wyżywienie w internacie: ZPE-T Bobrowo zwiększenie o kwotę 
6.600,00 zł, ZSP Czaplinek, zwiększenie o kwotę 4.100,00 zł, ZSP Złocieniec, 
zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł, ZSP Kalisz Pom., zwiększenie o kwotę 16.700,00 
zł, ZSP Drawsko Pom., zwiększenie o kwotę 7.100,00 zł, PCKZiU Drawsko Pom. 
, zwiększenie o kwotę 7.400,00 zł. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 
8.000,00 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego PKS 
Złocieniec. 

 
18.02.2020 r. protokół Nr 64/VI/2020 

 
5. Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych                   

w 2020 r. 
Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z art. 13 ustawy z dnia                            
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                          
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) oraz stanowi konsekwencję przyjętej przez 
Radę Powiatu Drawskiego uchwały Nr XV/112/2019 Rady Powiatu Drawskiego              
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z dnia 18 października 2019 r. w sprawie „Programu współpracy Powiatu 
Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2020”. Przyjęcie niniejszej uchwały jest 
niezbędne do przeprowadzenia postępowania konkursowego. 
 

26.02.2020 r. protokół Nr 65/VI/2020 
 

6. Zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych 
Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu ma kompetencje do 
zatwierdzenia regulaminów organizacyjnych jednostek organizacyjnych, które 
określają organizację i zasady funkcjonowania. 

7. Ogłoszenia konkursu „Powiatowa Gala Talentów 2020 „ 
Starosta drawski wraz z dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych                       
w Drawsku Pom. organizują wspólne przedsięwzięcie pod nazwą Powiatowa Gala 
Talentów 2020.Gala skierowania jest do młodzieży szkół podstawowych i 
ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych powiatów: łobeskiego, szczecineckiego, 
świdwińskiego, wałeckiego oraz drawskiego. Celem projektu jest promowanie                        
i umożliwianie rozwoju talentów młodych ludzi, zintegrowanie młodzieży kilku 
powiatów, ukazanie różnorodnych i atrakcyjnych sposobów spędzania wolnego 
czasu. 

8. Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na zadanie pn. „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli                      
w ramach projektu pn. „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego 
na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych 
na obszarze powiatu drawskiego” – 7 części. 
Po dokonaniu badań i oceny ofert w postępowaniu, Zespół wyłonił wykonawców, 
którzy złożyli najkorzystniejsze oferty, niepodlegające odrzuceniu : część nr 1: 
Centrum Szkoleniowo-Doradcze PROGRESS Andrzej Wojtalik, ul. Zwycięstwa 
168/144, 75-612 Koszalin, część nr 2,4,5: TOP-PROJEKT Sp. z o.o. ul. Ks. Bp. 
Ignacego Krasickiego 15/2, 71-333 Szczecin, część nr 3: Sannort Sp. z o.o.,                    
ul. Ożarowska 75, 27-600 Sandomierz. W związku z powyższym Zespół 
przedstawia wybór wykonawców do akceptacji Zarządowi Powiatu. 

9. Zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020. 
Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych w wyniku: a) zwiększenia 
dochodów budżetowych w związku z otrzymaną decyzję Wojewody 
Zachodniopomorskiego na realizację programów oddziaływań korekcyjno-
edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc 
w rodzinie o kwotę 11.844,00 zł, b) zwiększenia dochodów budżetowych 
otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego na podstawie decyzji                            
z przeznaczeniem na zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników 
cywilnych o kwotę 15.940,00 zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków 
budżetowych w wyniku: a) decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego w rozdziale 
85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz 75411 Komendy Powiatowe 
Państwowej Straży Pożarnej, b) zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie                        
z dyspozycjami naczelników wydziałów i kierowników jednostek, wynikających                 
z ich potrzeb: Wydz. Finansowy – przeniesienia między paragrafami wydatków  
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w celu zgodności z ich przeznaczeniem w kwocie 43.000,00 zł, Wydz. Rozwoju                
i Promocji – przeniesienie między paragrafami na zabezpieczenie wydatków 
związanych z organizacją zadań wydziału, ZSO Złocieniec – zmiany                                     
w paragrafach związane z realizacją zadań jednostki w kwocie 19.967,00 zł, DPS 
Darskowo - zmiany w paragrafach związanych z realizacją zadań jednostki                             
w kwocie 52.121,00 zł, ZPE-T Bobrowo – zmiany w paragrafach dotyczą 
zabezpieczenia planu wydatków związanych z realizacją zadań jednostki na kwotę 
6.500,00 zł. Rozwiązuje się rezerwę inwestycyjną w kwocie 20.000,00 zł                                  
z przeznaczeniem na remont filii PUP w Złocieńcu. 
 

10.03.2020 r. protokół Nr 66/VI/2020 
 

10. Nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowemu Dziennemu 
Samopomocy – Ośrodkowi Rehabilitacyjno-Kulturalnemu w Drawsku Pom. 
Mając na względzie wprowadzane zmiany tworzenia samorządowej jednostki 
organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego w Drawsku Pom., 
następuje likwidacja stanowiska głównego księgowego w PDDS–OR-K  
w Drawsku Pom. wobec powyższego zasadna jest zmiana regulaminu 
organizacyjnego PDDS - OR-K w Drawsku Pom. 

11. Powołania składów osobowych Komisji Konkursowych do oceny ofert 
złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań 
publicznych w 2020 r. 
Uchwała dotyczy powołania Komisji Konkursowych do formalnej                                            
i merytorycznej oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                                      
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) w ramach ogłoszonych 
otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. Komisje 
Konkursowe sporządzą listę rekomendowanych przez nie ofert, wraz ze 
wskazaniem propozycji kwoty dotacji. Po zakończeniu prac Komisji 
Konkursowych, Przewodniczący Komisji przedłoży Zarządowi Powiatu 
Drawskiego protokół końcowy. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert                        
i przyznania dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Drawskiego. 

12. Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego w Drawsku Pom. 
Zarząd Powiatu Drawskiego uchwałą nr 188/2020 zatwierdził Regulamin 
Organizacyjny Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego. Niniejsza 
uchwała wprowadza dodatkowy załącznik do tego Regulaminu. Załącznik nr 2 
wskazuje, które jednostki organizacyjne Powiatu obsługuje CUW.  

13. Podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach                             
i placówkach prowadzonych przez Powiat Drawski na rok 2020. 
Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,                 
w budżecie Powiatu Drawskiego zabezpieczono kwotę 140.000,- zł                                          
z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych we wszystkich szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 
Drawski. Ww. kwotę rozdzielono na poszczególne jednostki oświatowe, 
uwzględniające: 1) wnioski dyrektorów szkół i placówek oświatowych, 2) wyniki 
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sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie i egzaminu maturalnego, 3) podstawowe kierunki realizacji polityki 
oświatowej państwa, ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty                         
i wychowania. Kwota, która zostanie w budżecie Powiatu Drawskiego po 
zwiększeniu planów finansowych jednostek oświatowych, zostanie przeznaczona 
na formy doskonalenia zawodowego kadry kierowniczej szkół i placówek 
oświatowych, organizowane przez organ prowadzący. 

14. Udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci 
Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 r. w Kaliszu Pom. do podpisania umowy 
z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju w Poznaniu 
Dyrektor ZSP w Kaliszu Pom. zamierza podpisać umowę z Wielkopolską 
Akademią Nauki i Rozwoju, która opracuje i złoży wniosek w ramach Działania 
8.6 RPO WZ 2014 – 2020, a w przypadku uzyskania dofinansowania będzie 
koordynatorem projektu. Projekt ma być finansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w Ramach RPO WZ 2014 – 2020. Wkład własny                             
w projekcie zostanie wniesiony przez szkołę w formie niepieniężnej           
(udostępnienie sal i pracowni). Koszt, który poniesie szkoła to 4.000 zł na rzecz 
Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju w przypadku, gdy wniosek uzyska 
akceptację formalną. 
 

19.03.2020 r. protokół Nr 67/VI/2020 
 

15. Ogłoszenia konkursu pn. „Powiatowy konkurs fotograficzny” 
Uchwała dotyczy ogłoszenia konkursu skierowanego do mieszkańców powiatu 
drawskiego. Celem konkursu jest rozpowszechnianie wśród mieszkańców powiatu 
drawskiego fotografii jako środka wyrazu artystycznego, służącego do 
rejestrowania historycznej przeszłości, architektury współczesnej, ukazywanie 
niepowtarzalnych walorów przyrodniczych regionu oraz zmian zachodzących                  
w najbliższym otoczeniu.  

16. Przyznania stypendiów za wysokie wyniki sportowe 
Zgodnie z uchwałą nr XXIX/281/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 22 marca 
2013 r. Zarząd Powiatu Drawskiego corocznie przyznaje stypendia za wysokie 
wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym. Przyznano 
jednorazowe stypendia sportowe dla 23 zawodników w kwocie po 2.000,00 zł. 
Ogółem na stypendia sportowe przyznano kwotę  46.000,00 zł.  

17. W sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 
Powiatu Drawskiego za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia Powiatu 
Drawskiego 
Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu Drawskiego 
przedstawia, Radzie Powiatu Drawskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  
w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym 
sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów  
i wydatków wynikających z zamknięcia rachunków budżetu wraz z informacją  
o stanie mienia powiatu. 
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18. Udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pom. do realizacji projektu „Qur future in 
our knowledge” w ramach programu ERASMUS+ 
Dyrektor, grono pedagogiczne oraz uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kaliszu Pom. zamierzają realizować przedsięwzięcia z zakresu współpracy 
międzynarodowej w ramach programu ERASMUS+. Udzielenie Dyrektorowi 
pełnomocnictwa ułatwi organizacyjnie i technicznie realizację i rozliczenie 
projektu. 

19. Zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020 
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych w wyniku: a) zwiększenia 
dochodów budżetowych w związku z otrzymaną decyzją Wojewody 
Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na finansowanie wypłaty rekompensat 
pieniężnych za przedłużony czas służby funkcjonariuszy w Komendach 
Powiatowych o kwotę 91.000,00 zł oraz w rozdziale 85334 – pomoc dla 
repatriantów w kwocie 4.048,84 zł na pomoc finansową dla osoby, która nabyła 
obywatelstwo polskie i zamieszkała w Powiecie Drawskim. 2. Dokonuje się zmian 
w planie wydatków budżetowych w wyniku: a) decyzji Wojewody 
Zachodniopomorskiego w rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej 
Straży Pożarnej i rozdziale 85334 pomoc dla repatriantów z przeznaczeniem jak 
w decyzji, b) zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z dyspozycjami 
naczelników wydziałów i kierowników jednostek, wynikające z potrzeb: Wydział 
Finansowy – przeniesienia między paragrafami wydatków w celu zgodności z ich 
przeznaczeniem w kwocie 500,00 zł w rozdziale 85321, Wydział Biura Rady 
Powiatu i Wydział Organizacyjny – przeniesienie między paragrafami na 
zabezpieczenie wydatków związanych z organizacją zadań wydziału, Wydział 
Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych – przeniesienia między paragrafami w celu 
zabezpieczenia wydatków na środki ochronne w związku z ogłoszoną pandemią, 
Wydział Edukacji – przeniesienie wydatków na szkolenia kadry nauczycielskiej do 
jednostek oświatowych w kwocie 83.265,00 zł, ZSP Złocieniec – kwota 5.893,00 
zł, ZPE-T Bobrowo – kwota 28.800,00 zł, ZSP Czaplinek – kwota 7.006,00 zł, ZSP 
Drawsko Pom. – kwota 7.420,00 zł, ZSP Kalisz Pom. – kwota 12.366,00 zł, MOW 
Czaplinek – kwota 9.480,00 zł, PCKZiU Drawsko Pom. – kwota 12.300,00 zł, 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami – przeniesienia między paragrafami na 
zabezpieczenie wydatków związanych z opłatą za użytkowanie wieczyste gruntu 
pod budynkiem przy ul. Piłsudskiego 20, Zarząd Dróg Powiatowych, KP PSP                   
w Drawsku Pom., Placówka Oświatowo-Wychowawcza oraz Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pom. – zmiany w budżecie jednostek wynikają             
z potrzeb jednostek c) wniosek Centrum Usług Wspólnych –  
o dokonanie zmian w PCPR w Drawsku Pom. wynikające                          
z zabezpieczenia wydatków na zadania zlecone jednostki d) rozwiązuje się rezerwę 
z zarządzania kryzysowego na zabezpieczenie środków ochronnych                        
i działania podjęte w związku z ogłoszoną pandemią w kwocie 80.000,00 zł oraz 
rezerwę ogólną z przeznaczeniem na stypendia sportowe w kwocie 26.000,00 zł. 
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31.03.2020 r. protokół Nr 68/VI/2020 
 

20. Ustalenia terminu przerwy w pracy Przedszkola Specjalnego w Drawsku 
Pom. oraz jego filii w Czaplinku wchodzących w skład Zespołu Placówek 
Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie w roku szkolnym 2019/2020. 
Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, do 
kompetencji organu prowadzącego należy ustalenie przerwy w działalności 
przedszkola, o którą wnioskuje dyrektor jednostki i rada rodziców. 
 

17.04.2020 r. protokół Nr 69/VI/2020 
 

21. Nie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2020 roku 
złożonych w otwartym konkursie ofert. 
W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.                            
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz.U. 
2020 r., poz. 491, oraz Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Dz. U. nr 522                  
z 24 marca 2020 r. informuję, że realizacja zadań założonych w ramach otwartego 
konkursu ofert stała się niemożliwa z uwagi na siłę wyższą, której nie można było 
przewidzieć. Okolicznością uniemożliwiającą wykonanie zadań jest epidemia  
w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Minister Zdrowia wprowadził 
stan epidemii od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania. W czasie epidemii nie wolno 
m.in. organizować żadnych imprez, spotkań, zaś od 25 marca 2020 r. obowiązują 
zaostrzone przepisy dotyczące przemieszczania się oraz zakaz wychodzenia  
z domu poza najważniejszymi sytuacjami życiowymi. Realizacja zadań 
zaproponowanych przez oferentów jest procesem rozciągniętym w czasie,                  
a wprowadzone zakazy uniemożliwiają całkowicie wywiązanie się                                             
z zaplanowanych działań. Ponadto nie jest wiadomo, kiedy ustanie stan epidemii, 
a podmioty, które złożyły oferty w otwartym konkursie ofert mają obowiązek 
zapewnić beneficjentom zadań oraz publiczności bezpieczeństwo, co obecnie nie 
jest możliwe. 

22. Zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020. 
  1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych w wyniku: a) zwiększenia 
  dochodów budżetowych w związku z otrzymaną decyzją Wojewody 

Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na finansowanie wypłaty odpraw 
emerytalnych i nagród jubileuszowych, oraz na bieżącą działalność  w Komendach 
Powiatowych  o kwotę 70.000,00 zł oraz w rozdziale 75295 –pozostała działalność  
w kwocie 30.387,00 zł na pomoc finansową dla PSP w zakresie wyposażenia 
osobistego i ochronnego funkcjonariuszy; b) zwiększenie dochodów budżetowych 
w związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego w rozdziale 85510  
- Rodzina  w kwocie 67.720,00 z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci 
cudzoziemców w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. 2. Dokonuje się  
zmian w  planie  wydatków budżetowych w wyniku: a) decyzji Wojewody 
Zachodniopomorskiego w rozdziale 75411  Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej i rozdziale 85508 Rodzina, 75295 Pozostała działalność  
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z przeznaczeniem jak w decyzji, b) zmiany w wydatkach budżetowych  zgodnie  
z dyspozycjami  naczelników wydziałów i kierowników jednostek,  wynikające  
z ich potrzeb: Wydział  Finansowy  -  przeniesienia między paragrafami wydatków  
w  celu zgodności z ich przeznaczeniem w kwocie 600,00 zł w rozdziale 85321 
- zadania zlecone; Wydział Edukacji - przeniesienie wydatków na zadania 
związane z rekrutacją do jednostek oświatowych w kwocie 12.000,00 zł; ZSP 
Złocieniec- kwota 4.000,00 zł; ZSP Czaplinek - kwota 4.000,00 zł; ZSP Kalisz Pom 
- kwota   4.000,00 zł; Wydział Organizacyjny -  zabezpieczenie planu wydatków na 
składkę członkowską dla Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w kwocie 
43.000,00 zł; Wydział Zarządzania Kryzysowego - przeniesienia między 
paragrafami na zabezpieczenie  wydatków związanych z remontem i przeglądem 
samochodów Starostwa oraz agregatu w kwocie 3009,00 zł; Wydział Inwestycji  
- przeniesienie planu wydatków miedzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi 

  w celu zapewnienia trwałości  wykonywania prac; Zarząd Dróg Powiatowych   
w Drawsku Pomorskim  zmiany w budżecie jednostki wynikają  z  potrzeb jednostki 
a dotyczą zmian  pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, które  umożliwią skuteczne 
prowadzenie  prac inwestycyjnych; Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
- zmiany w kwocie 2.256,00 zł dotyczą zadań zleconych i są niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania jednostki; Komenda Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim - zmiany między paragrafami w zadaniach 
zleconych.   

23. Upoważnienia Róży Kursa Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Drawsku Pom. do podpisywania dokumentów związanych  
z realizacją programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym 
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami 
zakaźnymi”.  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. realizuje program 
„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub 
sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” dla osób 
niepełnosprawnych. Program jest finansowany ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Udzielenie upoważnienia 
Dyrektorowi zapewni ciągłość realizacji powyższego programu. 

 
 

Zarząd omawiał następujące sprawy: 
 

11.02.2020 r. protokół Nr 63/VI/2020  
 

1. wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o zwiększenie budżetu PUP na 
rok 2020. 
Przyjęto wniosek i zwiększono budżet o kwotę 20 tys. zł 

2. uchwała Zarządu Powiatu w sprawie Uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Darskowie. 
Członkowie Zarządu z uwagi na błędne zapisy w Regulaminie Organizacyjnym 
postanowili nie przyjmować uchwały i oddać dokument do poprawy. 
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3. Projekt wniosku na dofinansowanie zakupu samochodu dla DPS ze środków 
PFRON. 
Ze względu na brak szczegółowych informacji dot. zakupu samochodu członkowie 
Zarządu polecili przygotować dodatkowe informacje. 

4. Wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o umieszczenie w wykazie 
zadań inwestycyjnych zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej                               
w miejscowości Dołgie”. 
Ze względu na ograniczone środki finansowe nie ma obecnie możliwości 
finansowania zadania ze środków budżetu Powiatu Drawskiego. Zarząd jest 
przychylny realizacji zadania ale z udziałem środków zewnętrznych. 

5. Wniosek Dyrektora PCKZiU o wykonanie remontów dachów na obiektach 
przy ul. Warmińskiej i Połczyńskiej. 
Zarząd powróci do wniosku po przygotowaniu przez dyrektora kosztorysów                           
z określeniem potrzeb i gradacji co w pierwszej kolejności ma być robione. 

6. Działalność dochodowa pracowni lakierniczej przy PCKZiU. Analiza 
efektywności działań PCKZiU związanych z kursami doskonalenia 
zawodowego za I półrocze. Analiza efektywności działań bursy przy PCKZiU. 
W związku z tym, że przedłożony przez dyrektora materiał nie spełnia wymogów 
biznesplanu członkowie Zarządu polecili dyrektorowi ponownie przygotować 
materiał. 

7. Wniosek Komendanta Hufca Szczecinek ZHP o pomoc w zorganizowaniu 
transportu harcerzy, uczestników XLIX Ogólnopolskiego Zlotu 
Grunwaldzkiego 2020 r. 
Członkowie Zarządu postanowili wesprzeć drużyny ZHP z Pomierzyna, Drawska                
i Złocieńca poprzez zorganizowanie przez PKS transportu po kosztach własnych. 

8. Wniosek Wydziału Komunikacji o wyrażenie zgody na sprzedaż pojazdu 
Volkswagen Golf w celu jego demontażu. 
Wyrażono zgodę na sprzedaż za 800,00 zł. 

9. Ocena ofert medialnych i propozycja ich podpisania w 2020 r. 
Zarząd przyjął propozycję współpracy medialnej Wydz. Rozwoju i Promocji                     
i postanowiono podpisać umowy z Powiatową Gazetą Drawską, Kurierem 
Czaplineckim, portalem społecznościowym www.drawskopomorskie.com. DSI,                   
i Magazynem Drawskim. Łączna kwota współpracy na 2020 r. – 23.256,00 zł. 

10. Zasłużeni dla Powiatu Drawskiego. 
Członkowie Zarządu omówili wnioski o nadanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu 
Drawskiego” i zagłosowali za złożeniem wniosku o nadanie tytułu dla: Zygmunta 
Romanowskiego, Czesława Kręcisza, Józefa Zawadzkiego, Jana Bobryka, UKS 
IRAS, Tomasza Bukowskiego, Udo Thiela, Jerzego Bogaleckiego. 

11. Wniosek Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej o wsparcie 
finansowe w wysokości 20 tys. zł na pokrycie kosztów zakupu i instalacji stacji 
dokującej – ładowania samochodu. 
Członkowie Zarządu z uwagi na brak środków finansowych przez aklamację nie 
wyrazili zgody  na wsparcie finansowe zakupu i instalacji stacji dokującej – 
ładowania samochodu. 

12. Wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pom. w sprawie 
dofinansowania wydarzenia „Pomorski Festiwal Nauki”. 
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Udzielono wsparcia finansowego w wysokości 700,00 zł. 
 

18.02.2020 r. protokół Nr 64/VI/2020 
 

13. Wniosek o wydanie upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 
na podpisanie wieloletniej umowy dzierżawy pomieszczeń biurowych 
Przyjęto wniosek. 

14. Informacja na temat obsługi bezrobotnych w PUP w Drawsku Pom. i filii                  
w Złocieńcu 
Przyjęto informację. 

15. Działalność dochodowa pracowni lakierniczej przy Powiatowym Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom. 
Punkt zostanie omówiony podczas wizytacji w PCKZiU w miesiącu marcu br. 

16. Informacja o działalności kuchni przy PCKZiU w Drawsku Pom. w roku 2019. 
Punkt zostanie omówiony podczas wyjazdowego posiedzenia Zarządu Powiatu                 
w PCKZiU w miesiącu marcu br. 

17. Informacja dotycząca działki nr 81/4 o pow. 0,41 ha położonej w obrębie 
ewidencyjnym Darskowo, gmina Złocieniec. 
Przyjęto informację. 

18. Propozycje kryteriów decydujących o wysokości dodatków motywacyjnych 
dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych. 
Zarząd zapoznał się z propozycjami Wydziału Edukacji. 
 

26.02.2020 r. protokół Nr 65/VI/2020 
 

19. Roczne sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków 
finansowych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czaplinku za rok 2019. 
Przyjęto sprawozdanie. 

20. Kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów 
szkół/placówek oświatowych. 
Zaakceptowano następujące kryteria: realizacja dochodów i wydatków zgodnie               
z zatwierdzonym planem finansowym, pozyskiwanie środków zewnętrznych, 
współpraca ze środowiskiem – radą rodziców, samorządem lokalnym, 
organizacjami pozarządowymi. 

21. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drawsko Pom. 
na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023 za lata 2016 – 2019. 
Zarząd zapoznał się z raportem. 

22. Informacja nt. działalności Drawskiego Centrum Specjalistycznego                           
w Drawsku Pom. 
Przyjęto informację 

23. Wniosek Komendy Powiatowej PSP o dofinansowanie organizacji 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega 
Pożarom” 
Przyznano dofinansowanie w wysokości 4.000,00 zł. 

24. Informacja nt. potrzeby i możliwości zatrudnienia geologa powiatowego. 
Przyjęto informację. 
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25. Wniosek o zatwierdzenie wyników przeprowadzonej procedury o udzielenie 
zamówienia publicznego powyżej 30 000 euro – zadanie: „Organizacja                        
i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Budowa 
zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, 
poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu 
drawskiego” 
Przyjęto wniosek. 

26. Udzielenie prawa dysponowania do działki nr 527/1, obręb ewidencyjny 0003 
Czaplinek stanowiącej własność Powiatu Drawskiego. 
Udzielono prawa dysponowania do działki nr 527/1 obr. ewidencyjny 0003 
Czaplinek Koncernowi Energetycznemu Energa Operator S.A. Oddz. Koszalin. 

27. Informacja na temat zagrożenia koronawirusem w powiecie drawskim. 
Przyjęto informację. 

28. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji 
zabytków, położonym na obszarze powiatu drawskiego w roku 2020. 
Wyrażono zgodę na ogłoszenie otwartego naboru wniosków o udzielenie dotacji 
celowej w wysokości 30 tys. zł, na cel wskazany wyżej i na zasadach określonych  
w ogłoszeniu. 
 

10.03.2020 r. protokół Nr 66/VI/2020 
 

29. Sprawozdanie za rok 2019 z działalności Powiatowego Dziennego Domu 
Samopomocy – Ośrodka Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Drawsku Pom. oraz 
filii Złocieniec. 
Przyjęto sprawozdanie. 

30. Wniosek firmy turystycznej Jędrkowe Zakole o wsparcie finansowe                              
w organizacji akcji ekologicznej sprzątania Ziemi Drawskiej. 
Postanowiono udzielić wsparcia w formie zakupu rękawic jednorazowych                           
i worków na odpady. 

31. Dofinansowanie zakupu materiału sadzeniowego dla sołectw powiatu 
drawskiego. 
Przyznano dofinasowanie 14 sołectwom po 500 zł na zakup materiału 
sadzeniowego. 

32. Informacja o sytuacji finansowej jednostek organizacyjnych. 
Zapoznano się z informacją. 

33. Informacja o wynagrodzeniach pracowników niepedagogicznych 
zatrudnionych w szkołach/placówkach oświatowych. 
Zapoznano się z informacją  

34. Założenia organizacji pracy szkół/placówek oświatowych w roku szkolnym 
2020/2021. 
Zarząd zaakceptował liczbę oddziałów klas pierwszych i liczbę godzin                                  
w internacie. Godziny pracy w bibliotekach postanowiono ustalić na kolejnym 
posiedzeniu Zarządu po uzupełnieniu informacji. 

35. Wnioski Dyrektorów szkół o dofinansowanie działań rekrutacyjnych. 
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Przyznano dofinansowanie w wysokości do 4.000,00 zł, z wyłączeniem ZSP                      
w Drawsku Pom., który otrzymał już dofinansowanie. 

36. Wniosek Dyrektora ZSP w Kaliszu Pom. o dofinansowanie jubileuszu 10-lecia 
licealnej grupy teatralnej „Klepsydra” 
Przyznano dofinansowanie w wysokości 500,00 zł. 

37. Wniosek Dyrektora ZSP w Kaliszu Pom. o dofinansowanie Pomorskiego 
Festiwalu Nauki, działania prowadzonego przez szkołę w ramach konkursu 
Pomorska Liga Historyczna. 
Przyznano dofinansowanie w wysokości 700,00 zł. 

38. Wniosek Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego TEMPELBURG                         
w sprawie o przekazanie praw do akcji Jezioro Tajemnic prowadzonej przez 
dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku 
Członkowie Zarządu zdecydowali, aby na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu p. 
dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku przedstawiła członkom 
Zarządu regulamin ww. akcji promocyjnej. 

39. Wniosek Łukasza Sołtysa ze Złocieńca dot. organizacji imprezy 
charytatywnej i prośby o bezpłatne użyczenie hali widowiskowo-sportowej           
w Złocieńcu  
Zarząd zdecydował o bezpłatnym użyczeniu hali. 

40. Wniosek Prezesa Klubu Strzeleckiego „CEL” w Złocieńcu o bezpłatne 
przekazanie sprzętu komputerowego potrzebnego do działalności 
stowarzyszenia. 
Zarząd wyraził zgodę. 
 

19.03.2020 r. protokół Nr 67/VI/2020 
 

41. Sprawozdanie z działalności statutowej i finansowej Drawskiego Centrum 
Specjalistycznego w Drawsku Pom. za 2019 rok. 
Przyjęto sprawozdanie. 

42. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku                                         
i bezpieczeństwa publicznego na obszarze powiatu w roku 2019. 
Przyjęto informację. 

43. Informacja Komendanta Powiatowego PSP o stanie bezpieczeństwa powiatu 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku 2019. 
Przyjęto informację. 

44. Wnioski Komendanta Powiatowego PSO służące poprawie funkcjonowaniu 
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu. 
Przyjęto informację. 

45. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie 
sanitarnym na obszarze powiatu w roku 2019. 
Przyjęto informację. 

46. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie sanitarno-
epizootycznym na obszarze powiatu w roku 2019. 
Przyjęto informację. 
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47. Informacja z realizacji zadań wynikających z „Powiatowego programu 
zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa 
obywateli powiatu drawskiego” w roku 2019. 
Przyjęto informację. 

48. Umowa użyczenia wydzielonej części działki nr 1/33 obręb nr 0003 miasta 
Złocieniec. 
Postanowiono o podpisaniu umowy użyczenia pomiędzy Powiatem Drawskim                    
a Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Rejonowy w Słupsku na bezpłatne 
użyczenie wydzielonej części działki , z przeznaczeniem na wzniesienie obelisku 
oraz postawienie tablicy informacyjnej. 

49. Wniosek Wydziału Edukacji o ustalenie wysokości dodatków motywacyjnych 
dla Dyrektorów szkół/placówek oświatowych. 
Decyzję co do wysokości dodatków Zarząd podejmie po przygotowaniu przez Wydz. 
Edukacji informacji w jaki sposób dyrektorzy wywiązywali się z poszczególnych 
kryteriów przyjętych przez Zarząd i przedstawieniu zaakceptowanych przez 
wicestarostę propozycji wysokości dodatków. 

50. Zestawienie wniosków o przyznanie stypendium za wysokie wyniki sportowe 
– 2020 rok. 
Zatwierdzono zestawienie wniosków. 

51. Wniosek dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych                               
w Bobrowie o przyznanie środków finansowych przeznaczonych na 
rekrutację. 
Przyznano środki finansowe w wysokości 1.000,00 zł. 
 

31.03.2020 r. protokół Nr 68/VI/2020 
 
52. Wniosek PKS Złocieniec Sp. z o.o. o zaliczkową wypłatę w wysokości 

150 000,00 zł tytułem rekompensaty w związku ze świadczeniem usług                       
w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 
Zarząd, ze względu na zachowanie płynności finansowej spółki, postanowił 
uruchomić zaliczkową wypłatę wnioskowanej kwoty tytułem rekompensaty. 

53. Ustalenie ceny zabudowanej działki gruntu nr 77/1 o pow. 0,1075 ha oraz 
niezabudowanej działki gruntu nr 80/1 o pow. 0,0375 ha, położonych  
w obrębie nr 0002 miasta Czaplinek, gmina Czaplinek przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze przetargu, działek będących własności powiatu 
drawskiego. 
Zarząd ustalił cenę za jaką nieruchomości mogą być sprzedane na kwotę                          
574 tys. zł. 

54. Wniosek Stowarzyszenia Żarek o udzielenie wsparcia finansowanego 
umożliwiającego dalsze przeciwdziałanie transmisji koronawirusa COVID-19 
na terenie powiatu drawskiego. 
Zarząd postanowił wesprzeć działania stowarzyszenia kwotą do 5.000,00 zł. 

55. Informacja dotycząca bibliotek szkolnych w związku z organizacją roku 
szkolnego 2020/2021. 
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Zarząd ustalił tygodniową liczbę godzin bibliotek obowiązującą w szkołach                       
w roku szkolnym 2020/2021: ZSP Czaplinek – 18 godz., ZSP Drawsko Pom. – 24 
godz., ZSP Kalisz Pom. – 24 godz., ZSP Złocieniec – 16 godz. 
 

17.04.2020 r. protokół Nr 69/VI/2020 
 

56. Wniosek Zarządu Dróg Powiatowych o wprowadzenie do zadań  
inwestycyjnych nowego zadania.  
Wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Obr. 
Westerplatte w Drawsku Pom. w km 0 + 540”. 

57. Wniosek Zarządu Dróg Powiatowych o umieszczenie w wykazie zadań 
inwestycyjnych zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości 
Dołgie” 
Zadanie zostało umieszczone w wykazie zadań inwestycyjnych wykorzystując 
środki z rezerwy inwestycyjnej. 

58. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych za rok 2019.  
Przyjęto sprawozdanie. 

59. Plan zamierzeń inwestycyjnych na 2020 r. 
Przyjęto plan. 

60. Działalność Powiatowego Urzędu Pracy  w Drawsku Pomorskim  
w  2019 roku oraz informacje na temat sytuacji na rynku pracy w powiacie 
drawskim. 
Przyjęto informację. 

61. Sprawozdanie z działalności PCPR i wykaz potrzeb z zakresu systemu pieczy 
zastępczej i pomocy społecznej, w tym sprawozdanie z efektów pracy 
Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz „Powiatowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar w Powiecie Drawskim 
na lata 2015-2020”. 
Przyjęto sprawozdanie. 

62. Informacja dotycząca przystąpienia do programu "Pomoc osobom 
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji 
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".    
Przyjęto informację. 

63. Sprawozdanie z działalności Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej  
w  Drawsku Pomorskim za rok 2019.     
Przyjęto sprawozdanie. 

64. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej  
w Darskowie za rok 2019. 
Przyjęto sprawozdanie. Wicestarosta M. Nagórski poinformował członków 
Zarządu Powiatu o bieżącej sytuacji DPS w związku z panującą epidemią 
koronawirusa COVID-19. 

65. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia   
Psychicznego na lata 2017-2022 za rok 2019. 
Przyjęto sprawozdanie. 

66. Wniosek Prezesa Zarządu Szpitali Polskich o odroczenie zapłaty   czynszu 
dzierżawy za marzec i kwiecień 2020 r.    
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Postanowiono odroczyć zapłatę czynszu na 3 miesiące. 
67. Informacja dot. złożonych wniosków o udzielenie dotacji w roku 2020 na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji 
zabytków, położonych na obszarze powiatu drawskiego. 
Zarząd powróci do tematu po uzupełnieniu informacji o zestawienie udzielonych 
dotacji na zabytki przez Powiat Drawski w latach 2013 – 2019. 

68. Protokół z prac komisji konkursowych w sprawie oceny ofert   złożonych  
w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych  
w 2020 r. 
Wpłynęło łącznie 73 oferty na zadania konkursowe. Komisje Konkursowe 
pracowały zdalnie ze względu na epidemię koronawirusa i w dniach od 12 marca 
br. do 10 kwietnia br. dokonały oceny pod względem formalnym i merytorycznym 
poprzez analizę nadesłanych ofert. Dwie oferty nie spełniły wymogów formalnych 
i nie były dopuszczone do oceny merytorycznej. Komisje Konkursowe oceniły 71 
ofert pod względem merytorycznym. Cztery oferty nie otrzymały dofinansowania ze 
względu na nieuzyskanie wymaganej punktacji ( 60 pkt. ). Zarząd po zapoznaniu 
się ze stanowiskiem Komisji Konkursowych rozpatrujących oferty pod względem 
formalnym i merytorycznym, postanowił przyznać dotacje następującym 
stowarzyszeniom: 
 
I. Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz 

turystyki i krajoznawstwa: 
 

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury Inspiracja Złocieniec – 2 000,00 zł. 
2. Stowarzyszenie ZDRun Extreme z Drawska Pomorskiego – pierwsze zadanie 

1 000,00 zł, drugie zadanie 300,00 zł. 
3. Klub Piłkarski Drawsko Pomorskie – 3 000,00 zł. 
4. Akademia Piłkarska Drawsko Pomorskie – 1 000,00 zł. 
5. Uczniowski Klub Sportowy „Traper” Złocieniec – 500,00 zł 
6. Stowarzyszenie Sportowe „Sokół” w Suliszewie – 1 920,00 zł. 
7. Stowarzyszenie Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów w Drawsku Pom. – 5 940,00 zł. 
8. Czaplineckie Bractwo Żeglarskie – 600,00 zł. 
9. Klub Strzelecki „Cel” Złocieniec – pierwsze zadanie 2 000,00 zł, drugie 

zadanie 2 000,00 zł 
10. Klub Sportowy Walki Valiant Gold Team Drawsko Pom. – pierwsze zadanie 

2 000,00 zł, drugie zadanie 3 120,00 zł. 
11. Stowarzyszenie Filar z Drawska Pom. – 800,00 zł. 
12. Stowarzyszenie Żarek Drawsko Pom. – 4 590,00 zł. 
13. Klub Walki Washi Czaplinek – 4 299,00 zł. 
14. Uczniowski Klub Sportowy „OYAMA” Drawsko Pom. – 6 030,00 zł. 
15. Uczniowski Klub Sportowy „Szkwał” Złocieniec – 9 000,00 zł. 
16. Klub Karate Kyokushin Złocieniec – 2 568,00 zł. 
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II. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego: 
 

17. Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury INSPIRACJA Złocieniec – 2 300,00 zł. 
18. Stowarzyszenie KLUB AKTYWNY Drawsko Pom. – 5 000,00 zł. 
19. Stowarzyszenie Przyjaciół Drawska „Meander” Drawsko Pom. – pierwsze 

zadanie 3 000,00 zł, drugie zadanie 5 800,00 zł. 
20. Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Tempelburg” w Czaplinku – 3 500,00 

zł. 
21. Stowarzyszenie Naturalnie z Pomysłem Nowe Worowo– 1 800,00 zł. 
22. Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” z Kalisza Pom. – 5 800,00 zł. 
23. Stowarzyszenie Biały Zdrój – 3 300,00 zł. 
24. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kaliszu Pom. – 2 500,00 zł. 
 
III. Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia: 
 
25. Klub Piłkarski Drawsko Pom. – 1 100,00 zł. 
26. Stowarzyszenie SEMAFOR  Złocieniec – 2 350,00 zł. 
27. Stowarzyszenie Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów w Drawsku Pom. – 1 100,00 zł. 
28. Stowarzyszenie Żarek  Drawsko Pom. – 3 300,00 zł. 
29. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Carpe Diem” ze Złocieńca  – 1 400,00 zł. 
30. UKS Czapla Czaplinek – 1 050,00 zł. 
31. Zachodniopomorski Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło  

w Złocieńcu – 1 700,00 zł. 
32. Stowarzyszenie Nasza Świerczyna ze Świerczyny – 1 000,00 zł. 
33. Stowarzyszenie „Aktywna szkoła” z Czaplinka – 700,00 zł. 
34. Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” z Kalisza Pom. – 3 300,00 zł. 
35. Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Dzieci i Rodziny „Familia” z Drawska 

Pom.  – 1 000,00 zł. 
 
IV. Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym  

i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: 
 

36. Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów  
w Drawsku Pom. – pierwsze zadanie 2 560,00 zł, drugie zadanie 8 000,00 zł. 

37. Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów  
w Złocieńcu – 8 000,00 zł 

38. Stowarzyszenie „Wspólnota Lokalna” z Czaplinka – 2 605,00 zł 
39. Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Złocieńcu – pierwsze 

zadanie 2 600,00 zł, drugie zadanie 4 000,00 zł. 
40. Stowarzyszenie Seniorów w Drawsku Pom. – 3 000,00 zł. 
41. Stowarzyszenie „Złoty Wiek” Uniwersytet Trzeciego Wieku w Drawsku Pom. – 

3 470,00 zł. 
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42. „Amala” Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 
intelektualną Bobrowo – pierwsze zadanie 3 000,00 zł, drugie zadanie 1 340,00 
zł, trzecie zadanie 8 000,00 zł. 

43. Stowarzyszenie „Filar” w Drawsku Pom. – pierwsze zadanie 1 180,00 zł, 
drugie zadanie 800,00 zł, trzecie zadanie 4 400,00 zł, czwarte zadanie 1 400,00 
zł, piąte zadanie 1 145,00 zł. 

44. Klub Sportowy MLKS „Kolejarz” Wierzchowo – 3 500,00 zł. 
45. Stowarzyszenie Przyrodników Ostoja Pomorska Złocieniec – 2 000,00 zł. 
46. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy Serca” w Czaplinku – 

2 000,00 zł. 
 
V.     Zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu: 

 
47. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem 

Wałeckim” Złocieniec – 6 300,00 zł. 
48. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy Serca” w Czaplinku – 

3 500,00 zł. 
49. Fundacja „Magia Serca” w Złocieńcu – 5 000,00 zł. 
50. Stowarzyszenie Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów w Drawsku Pom. – 2 200,00 zł. 
VI. Zadanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej: 
 
51. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przytulak” z Drawska Pom. – 

pierwsze zadanie 1 200,00 zł, drugie zadanie 1 000,00 zł. 
52. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Rodziny „Familia” z Drawska Pom. – 

pierwsze zadanie 6 500,00 zł, drugie zadanie 4 300,00 zł. 
 
VII. Zadanie z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego: 
 
53. Stowarzyszenie Żarek Drawsko Pom. – 6 000,00 zł. 

 
69. Wniosek firmy Polfood Service Polska Grupa Żywieniowa z Koszalina  

o przedłużenie umowy najmu pomieszczenia stołówki internatu ZSP  
w Złocieńcu na kolejne 4 lata. 
Wyrażono zgodę na przedłużenie umowy najmu na warunkach określonych przez 
Powiat Drawski. 

70. Wniosek firmy Polfood Service Polska Grupa Żywieniowa z Koszalina  
o wstrzymanie naliczania należności za okres od 11 marca 2020 r. do czasu 
funkcjonowania placówek oświatowych i nieobciążania wszelkimi opłatami za 
ten okres.   
Przesunięto płatności o okres trzech miesięcy. 

71. Projekt uchwały Rady Powiatu Drawskiego w sprawie przyznania dotacji 
celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej 
ewidencji zabytków, położonym na obszarze powiatu drawskiego w roku 2020. 
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Ze względu na niewystarczające informacje nt. wcześniej przyznanych dotacji 
projekt uchwały został przełożony na następne posiedzenie. 

72. Informacja z wykonania budżetu w jednostkach oświatowych za I kwartał br. 
Przyjęto informację. 

 
22.04.2020 r. protokół Nr 70/VI/2020 

 
73. Sprawozdanie z oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019. 

Przyjęto sprawozdanie. 
74. Informacja o wykorzystaniu budżetu na dotacje dla szkół i placówek 

niepublicznych w I kwartale 2020 r. 
Przyjęto informację. 

75. Wybór oferty na sadzonki dla sołectw powiatu drawskiego. 
Wybrano ofertę Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych „Cyprys” Krzysztof Kłoda, 
Kołomąt. 

76. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Powiatu 
Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego za rok 2019. 
Przyjęto sprawozdanie. 

77. Informacja dot. złożonych wniosków o udzielenie dotacji w roku 2020 na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji 
zabytków, położonych na obszarze powiatu drawskiego. 
Dotacje przyznano Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława B. i M.  
w Zarańsku na remont kościoła filialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Dołgiem – 
15 000,00 zł oraz Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia NMP w Złocieńcu na 
remont kościoła  – 15 000,00 zł.  
 


