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Or.0021.15.2020.RM                                               DRUK NR 1196 
 

Sprawozdanie z prac Zarządu 
od 24 kwietnia 2020 r. do 12 czerwca 2020 r. 

 
W minionym okresie Zarząd obradował w następujących terminach: 
 
27.04.2020 r. 
30.04.2020 r. 
12.05.2020 r. 
26.05.2020 r. 
09.06.2020 r. 
 
 
Zarząd zaakceptował przedłożone projekty uchwał i postanowił przekazać                         
je do uchwalenia Radzie Powiatu: 
 

30.04.2020 r. protokół Nr 72/VI/2020 
 

1. W sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na 2020 r. 
(Podjęta na sesji w dniu 30.04.2020 r.) 
 

26.05.2020 r. protokół Nr 74/VI/2020 
 

2. W sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Mielenku 
Drawskim. 

3. Zmieniający uchwałę w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół                                       
w Czaplinku. 

4. Zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pom. 

5. Zmieniający uchwałę w sprawie przekształcenia Zespołu w Kaliszu Pom. 
6. Zmieniający uchwałę w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Złocieńcu. 
7. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie świadczenia 

usług publicznego transportu zbiorowego. 
 

09.06.2020 r. protokół Nr 75/VI/2020 
 

8. W sprawie  udzielenia pomocy finansowej Gminie Drawsko Pomorskie na 
dofinansowanie zadania w zakresie zagospodarowania przystani kajakowej 
przy ul. Staszica w Drawsku Pom. 

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

Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2020 – 2036. 
11. W sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Drawskiego wotum zaufania. 
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Zarząd podjął uchwały w sprawie: 
 

27.04.2020 r. protokół Nr 71/VI/2020 
 

1. Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na zadanie pt. „Budowa zewnętrznej ewakuacyjnej klatki schodowej przy 
budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku 
Pom. przy ul. Złocienieckiej 25” 
Po dokonaniu badań i oceny ofert w postępowaniu, Zespół wyłonił i przedstawił 
Zarządowi wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, niepodlegającą 
odrzuceniu : Zakład Ogólnobudowlany „SAM” Mariusz Zieliński, ul. 
Siemiradzkiego 15, 78-500 Drawsko Pom. Zarząd Powiatu zaakceptował wybór 
wykonawcy. 

2. Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pom. do realizacji projektu „Generation  
Z Ecologists” w ramach programu ERASMUS+ Akcja K2. Partnerstwo 
strategiczne. Współpraca szkół. 
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu 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. 

3. Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pom. do realizacji projektu „Being young is 
new black now” w ramach programu ERASMUS+ Akcja K2. Partnerstwo 
strategiczne. Współpraca szkół. 
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pom. zamierza 
aplikować o środki do programu ERASMUS + na przedsięwzięcie z zakresu 
współpracy między narodowej. Udzielenie dyrektorowi pełnomocnictwa ułatwi 
organizacyjnie i technicznie realizację i rozliczenie projektu. 

4. Upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku 
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. 

5. Zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020. 
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych w wyniku: a) zwiększenia 
dochodów budżetowych na podstawie ustawy budżetowej na 2020 r. od 
Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone z zakresu: 71012 – 
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geodezji i kartografii w kwocie 13.000,00 zł, 71015 – Nadzór budowlany  
w kwocie 40.900,00 zł, 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 3.253,00 zł, 85321 
-  Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 12.000,00 zł, b) 
zwiększenie dochodów na zadania zlecone dla: 75411 – KP PSP w Drawsku 
Pom. w kwocie 6.200,00 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące, 85321 – 
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 253,05 zł  
z przeznaczeniem na zadania bieżące, 70005 – Gospodarka gruntami  
i nieruchomościami w kwocie 20.664,00 zł z przeznaczeniem na sporządzanie 
operatów szacunkowych, c) zwiększenie dochodów ze środków Funduszu Pracy 
kosztów wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników PUP w kwocie 25.800,00 
w związku z zatrudnieniem i zwiększeniem obowiązków związanych z COVID-19. 
Zwiększenie dochodów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego  
w kwocie 39.328,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Starostwa 
Powiatowego w zakresie szkoleń specjalistycznych dotyczących sytuacji 
kryzysowych związanych z COVID-19. Zwiększenie dochodów z tytułu umowy  
w ramach projektu „Międzynarodowa współpraca się opłaca” zadania on-line, 
podniesienie poziomu doradztwa zawodowego w szkołach zawodowych Powiatu 
Drawskiego poprzez wdrożenie modelu postępowania służącego do 
odpowiedniego dopasowania uczniów do miejsca przyszłej pracy zawodowej  
w kwocie 95.813,56 zł (zadania prowadzone on-line z powodu COVID-19).  
d) zwiększenie dochodów w MOW Czaplinek na podstawie otrzymanej darowizny 
od Firmy MC MEDIA Maciej Chodziutko Białystok w kwocie 300,00 zł  
z przeznaczeniem na zakup środków do dezynfekcji i maseczek, e) zwiększenie 
dochodów z PFRON na podstawie otrzymanej decyzji na rok 2020 w kwocie 
52.500,00 zł z przeznaczeniem na zadania WTZ Bobrowo dla osób 
niepełnosprawnych realizujących zadania w formie pracy zdalnej w dobie 
epidemii wywołanej wirusem COVID-19. Zwiększenie dochodów budżetowych  
z tytułu realizacji projektu AKTYWNY SAMORZĄD pozyskanych środków 
PFRON w kwocie 147.397,28 zł dla osób niepełnosprawnych realizujących 
zadania przez PCPR Drawsko Pom. w dobie sytuacji kryzysowej wywołanej 
wirusem COVID-19 – praca zdalna (realizacja w czasie zagrożenia 
epidemiologicznego). 
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w wyniku: a) decyzji 
Wojewody Zachodniopomorskiego w rozdziale 75411 Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej i rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania  
o niepełnosprawności, 71012 Geodezja i Kartografia, 75011 Urzędy 
Wojewódzkie, 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  
z przeznaczeniem jak w decyzji, b) zawartych umów na projekty zgodnie  
z otrzymanymi dochodami i ich przeznaczeniem: Międzynarodowa współpraca 
się opłaca oraz szkolenia z krajowego funduszu szkoleniowego Aktywny 
Samorząd. Specjalistyczne szkolenia dla pracowników Starostwa Powiatowego 
w Drawsku Pom. w zakresie sytuacji kryzysowych związanych z COVID-19, 
szkolenia on-line, c) zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z dyspozycjami 
naczelników wydziałów i kierowników jednostek, wynikające z ich potrzeb: 
Wydz. Inwestycji – przeniesienie planu wydatków między poszczególnymi 
zadaniami inwestycyjnymi w celu zapewnienia trwałości wykonywania prac, 
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Centrum Usług Wspólnych w Drawsku Pom. – zmiany w budżecie jednostki 
wynikają z potrzeb jednostki w kwocie 47.981,00 zł, ZPE-T Bobrowo – 
zwiększenie wydatków na WTZ w związku z otrzymanymi środkami z PFRON na 
prowadzenie zajęć na odległość dla osób niepełnosprawnych poprzez wysyłanie 
materiałów do prac w związku z pandemią COVID-19 w kwocie 52.500,00 zł. 

 
12.05.2020 r. protokół Nr 73/VI/2020 

 
6. Upoważnienia dyrektorów szkół do użyczania sprzętu niezbędnego do 

zdalnego nauczania. 
Powiat Drawski otrzymał w ramach programu „Zdalna Szkoła” grant w kwocie 
79.999,92 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do 
realizacji zdalnego nauczania. Z tych środków zakupiono 37 laptopów wraz                       
z oprogramowaniem Windows i MS Office. Sprzęt został ubezpieczony. Zarząd 
Powiatu Drawskiego na swym posiedzeniu w dniu 30 kwietnia br. dokonał 
podziału zakupionego sprzętu pomiędzy jednostki oświatowe. Zgodnie                                 
z rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty (… ) organ prowadzący 
może użyczyć sprzęt niezbędny do realizacji zajęć „na odległość” uczniom / 
nauczycielom lub też upoważnić dyrektorów szkół do dokonania tej czynności. 

7. Wyrażenia zgody na wprowadzenie nowego kierunku kształcenia 
zawodowego. 
Zgodnie z art. 68 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe, dyrektor szkoły  
w porozumieniu z organem prowadzącym wprowadza nowe kierunki kształcenia 
zawodowego do szkoły, po wcześniejszym uzyskaniu opinii Wojewódzkiej Rady 
Rynku Pracy. Wojewódzka Rada Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowała 
wprowadzenie nowego kierunku kształcenia – technik mechatronik w ZSP                        
w Czaplinku. Mając na uwadze prognozy na krajowym rynku pracy, dalszy 
rozwój Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku, zdobywanie 
umiejętności technicznych i zawodowych, jak również w trosce o rozwój polskiej 
branży, dyrektor ZSP w Czaplinku podpisał list intencyjny z Prezesem Rimaster 
Poland Sp. z o.o., w którym obie strony zadeklarowały zamiar współpracy w celu 
realizacji działań zmierzających do podniesienia jakości efektywności 
kształcenia zawodowego i powstania klasy patronackiej RIMASTERA. 

8. 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 na okres od 01.04.2020 r. 
do 30.06.2020 r.  
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9. Przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu Drawskiego Raportu o stanie 

Powiatu Drawskiego za rok 2019. 
Zgodnie z art. 30a ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.), zarząd powiatu co roku do dnia 
31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu, który obejmuje 
podsumowanie działalności w roku poprzednim. 

10. Zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020. 
Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych w wyniku: a) zwiększenia 
dochodów budżetowych na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego 
na zadania zlecone z zakresu: 852020 – Domu pomocy społecznej w kwocie 
15.145,00 zł, 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w kwocie 
5.429,00 zł, b) zwiększenie dochodów na zadania realizowane przez PUP 
Drawsko Pom. otrzymanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
środki Funduszu Pracy, na finansowanie przez PUP zadań określonych w art. 
15zzb- 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązywaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych                                
w wysokości 109.200,00 zł, c) zwiększenie dochodów budżetowych z tytułu 
realizacji projektu „Powszechny dostęp do szybkiego internetu o wysokich 
przepustowościach” w ramach zdalna szkoła pozyskanych środków w kwocie 
79.999,92 zł w dobie sytuacji kryzysowej wywołanej wirusem COVID-19 - praca 
zdalna nauczycieli i uczniów, d) otrzymanej dotacji od Gminy Drawsko Pom. na 
zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Onr. Westerplatte” 
sygnalizacja świetlna z czujnikiem – Powiat Drawski wraz z Gminą Drawsko 
Pom. rozpoczął procedury w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego.                                
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w wyniku: a) decyzji 
Wojewody Zachodniopomorskiego w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami                      
i nieruchomościami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych                                
z podatkiem od nieruchomości Skarbu Państwa  Gminie Złocieniec i w rozdziale 
85202 Domy pomocy społecznej na wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy, b) dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy                        
i Polityki Społecznej zgodnie z otrzymaną decyzją i ich przeznaczeniem na 
obsługę zadań związanych z CIVID-19 dla PUP Drawsko Pom. c) zmiany                          
w wydatkach budżetowych zgodnie z dyspozycjami naczelników wydziałów                        
i kierowników jednostek wynikające z ich potrzeb: Wydz. Inwestycji – 
przeniesienie planu wydatków między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi 
w celu zapewnienia trwałości wykonywania prac w kwocie 40.000,00 zł, 
Zarządzanie Kryzysowe – zmiany między paragrafami na zabezpieczenie 
wydatków związanych z zakupem maseczek w związku z COVID-19, Wydz. 
Edukacji – zwiększenie wydatków na zakup laptopów dla jednostek oświatowych 
a w szczególności nauczycieli i uczniów nie mających warunków technicznych do 
uczestnictwa w kształceniu zdalnym w związku z COVID-19, ZSP Czaplinek – 
zmiany w budżecie jednostki wynikają z potrzeby zakupu środków 
dezynfekcyjnych w kwocie 1.000,00 zł, PCKZiU Drawsko Pom. – przeniesienie 
wydatków w ramach paragrafów w celu zabezpieczenia wydatków za 
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gospodarowanie odpadami do Gminy Czaplinek oraz zabezpieczenie płac po 
zmianie ustawowej najniższego wynagrodzenia w kwocie 543.750,00 zł, Zarząd 
Dróg Powiatowych w Drawsku Pom. – zabezpieczenie planu wydatków na 
zadanie inwestycyjne realizowane wspólnie z Gminą Drawsko Pom. 
pn.”Przebudowa przejścia dla pieszych – sygnalizacja świetlna z czujnikiem na 
ul. Obr. Westerplatte w Drawsku Pom.” w wysokości 80.000,00 zł, Wydz. 
Finansowy – przeniesienie wydatków w ramach paragrafów na wydatki związane 
z zakupem nieruchomości w Czaplinku w kwocie 4.005,50 zł. 
 

26.05.2020 r. protokół Nr 74/VI/2020 
 

11. Pięć uchwał w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej. 
Uchwały zostały podjęte na wnioski zainteresowanych. Zgodnie z § 5 i § 7 
Uchwały Rady Powiatu Drawskiego nr XXVI/253/2012  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 albo 
odmowie podejmuje Zarząd Powiatu Drawskiego w formie uchwały. Pomoc 
zdrowotną przyznano czterem emerytowanym nauczycielom na łączną kwotę 
6.770,00 zł, jedna osoba nie spełniła kryterium dochodu brutto na osobę. 

12. Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na zadania pn. „Budowa parkingu dla pojazdów osobowych w Drawsku 
Pom., przy ulicy Bolesława Chrobrego”. 
Po dokonaniu badań i oceny ofert złożonych w postępowaniu, Zespół wyłonił  
i przedstawił Zarządowi wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą  ofertę, 
niepodlegającą odrzuceniu: „BUDRO” Prywatne Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Drogowego Andrzej Kaczyński, ul. Przemysłowa 6, 78-500 
Drawsko Pom. Zarząd Powiatu  zaakceptował wybór wykonawcy.  

13. Ogłoszenia konkursu pn. „NAJŁADNIEJSZE I NAJAKTYWNIEJSZE 
SOŁECTWO POWIATU DRAWSKIEGO 2020” 
Konkurs na „Najładniejsze i najaktywniejsze sołectwo powiatu drawskiego” 
organizowany jest od 2009 r. Nagrody przewidziane w tegorocznym konkursie: 
za I miejsce do 4 000,00 zł, II miejsce do 3.000,00 zł, III miejsce do 2.000,00 zł 
oraz 5 wyróżnień do 1.000,00 zł każde. 
 

09.06.2020 r. protokół Nr 75/VI/2020 
 

14. Udzielenia upoważnienia Kamili Kowalik Zastępcy Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. do podpisywania dokumentów 
związanych z realizacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. 
PCPR w Drawsku Pom. realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd” dla 
osób niepełnosprawnych. Program jest finansowany ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Udzielenie upoważnienia 
Zastępcy Dyrektora podczas nieobecności Dyrektora zapewni ciągłość realizacji 
powyższego programu. 
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15. Udzielenia Kamili Kowalik Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. upoważnienia do prowadzenia 
postępowań w sprawach świadczeń dobry start, a także do wydawania  
w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania 
informacji o przyznaniu świadczenia dobry start. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych 
warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” zachodzi potrzeba 
upoważnienia Zastępcy Dyrektora PCPR w Drawsku Pom. do prowadzenia 
postępowań w sprawach świadczeń dobry start, a także do wydawania w tych 
sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji  
o przyznaniu świadczenia dobry start, podczas nieobecności Dyrektora PCPR                    
w Drawsku Pom. 

16. Udzielenia Kamili Kowalik Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. upoważnienia do kontroli nad rodzinami 
zastępczymi, prowadzącymi rodzinie domy dziecka oraz placówkami 
opiekuńczo-wychowawczymi. 
Zgodnie z art. 38 b ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r., poz. 821) Zarząd Powiatu może 
upoważnić w formie pisemnej do sprawowania kontroli nad organizatorami 
pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka 
oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi członka zarządu powiatu, 
pracownika urzędu albo kierownika jednostki organizacyjnej powiatu. 
Udzielenie upoważnienia Zastępcy Dyrektora podczas nieobecności Dyrektora 
zapewni ciągłość realizacji powyższego zadania. 

17. Udzielenia Kamili Kowalik Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. pełnomocnictwa do podejmowania 
wszelkich czynności związanych z realizacją i rozliczeniami projektu 
„Szansa na przyszłość 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie 7.1 Programy 
na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem 
społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową 
wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, 
zawodowej. 
Udzielenie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Drawsku Pom. podczas nieobecności Dyrektora zapewni ciągłość 
realizacji powyższego programu. 

18. Upoważnienia Kamili Kowalik Zastępcy 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 
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Zastępcy Dyrektora podczas nieobecności Dyrektora zapewni ciągłość realizacji 
powyższego programu. 

19. Wyboru komisji przetargowej do sprzedaży, dzierżawy, najmu oraz 
przeprowadzania rokowań na zbycie nieruchomości będących własnością 
Powiatu Drawskiego. 
Powołanie komisji przetargowej do sprzedaży, dzierżawy, najmu oraz 
przeprowadzania rokowań na zbycie nieruchomości będących własnością 
Powiatu Drawskiego jest zasadne ze względu na liczne zmiany personalne  
w składzie komisji powołanej Uchwałą nr 176/2016 z 31 maja 2016 r. 

20. Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na zadanie pn. „Usługa organizacji i przeprowadzenia kursu PRAWO 
JAZDY KAT. B w ramach projektu pn. Budowa zintegrowanego 
szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie 
specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego” 
Po dokonaniu badań i oceny ofert złożonych w postępowaniu, Zespół wyłonił  
i przedstawił Zarządowi wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą  ofertę, 
niepodlegającą odrzuceniu: Ośrodek Szkolenia Kierowców Mirosław Melnyczok 
Dalewo 15,  78-500 Drawsko Pom. Zarząd Powiatu  zaakceptował wybór 
wykonawcy.  

21. 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 na upowszechnianie wychowania przedszkolnego  
i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego o kwotę 47.341,00 
zł, b) zwiększenie dochodów budżetowych otrzymanych od Wojewody 
Zachodniopomorskiego na podstawie decyzji z przeznaczeniem na zadania 
orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o kwotę 36,15 zł. 
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w wyniku: a) decyzji  
Wojewody Zachodniopomorskiego w rozdziale 80105 Oświata i wychowanie 
oraz 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, b) zmiany  
w wydatkach budżetowych zgodnie z dyspozycjami naczelników wydziałów  
i kierowników jednostek wynikające z ich potrzeb: Wydz. Finansowy – 
przeniesienie wydatków do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego w związku z realizacją projektu „Budowa zintegrowanego 
szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie 
specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego” w kwocie 18.036,30 
zł, Informatyk Powiatowy – zmiana między paragrafami w związku z potrzebami 
i organizacją zadań wydziału w kwocie 14.880,00 zł, zmiana klasyfikacji 
budżetowej, ZDP w Drawsku Pom. – przeniesienie środków  do Starostwa 
Powiatowego na zabezpieczenie umowy z Gminą Drawsko Pom. na utrzymanie 
dróg powiatowych w kwocie 31.750,00 zł, PCPR w Drawsku Pom. – zmiany  
w paragrafach dotyczą zabezpieczenia planu wydatków związanych z ZFŚS tj. 
zmiany kwoty odpisu przypadającego na 1 pracownika na kwotę 7.481,00 zł, ZSP 
Kalisz Pom. – zmiany w paragrafach dotyczą przeniesienia planów w celu 
zabezpieczenia wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników oraz 
przygotowaniem Sali informatycznej w materiały dydaktyczne do 
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przeprowadzenia egzaminu zawodowego dla uczniów w ogólnej kwocie 
17.924,00 zł. 3. Rozwiązuje się rezerwę zarządzania kryzysowego w kwocie 
10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochronnych w związku z Covid-
19 oraz rezerwę pomocy społecznej w związku z zatrudnieniem pracownika na ¼ 
etatu w kwocie 8.000,00 zł. 

22. W sprawie umorzenia należności Powiatu Drawskiego 
Uchwała dotyczy umorzenia należności Powiatu Drawskiego z tytułu opłat 
geodezyjnych przypadających w latach 2009 - 2014. Wszystkie postępowania 
egzekucyjne prowadzone względem dłużników wyszczególnionych w załączniku 
do uchwały są bezskuteczne a dalsze ich prowadzenie może generować kolejne 
wydatki tj. opłaty komornicze. Bezskuteczność postępowań powodują takie 
czynniki jak: odległy termin powstania zobowiązania, brak możliwości ustalenia 
miejsca pobytu dłużnika lub jego siedziby, w postępowaniu egzekucyjnym 
zapadło postanowienie o jego umorzeniu z przyczyny braku mienia 
zobowiązanego oraz umorzenie należności jest uzasadnione ważnym interesem 
gospodarczym powiatu. W związku z brakiem możliwości skutecznego 
egzekwowania należności Powiatu Drawskiego oraz koniecznością urealnienia 
danych w księgach rachunkowych jednostki słusznym jest dokonanie umorzenia 
należności wyszczególnionych w załączniku do uchwały. 

23. W sprawie ogłoszenia konkursu pn. „Powiatowy Konkurs Piosenki Anny 
Jantar” 
Anna Jantar była wybitną polską wokalistką i ikoną polskiej sceny muzycznej 
minionego stulecia. 14 marca br.  minęło 40 lat, od kiedy zginęła w katastrofie 
lotniczej na warszawskim Okęciu, również  w 2020 roku – 10 czerwca 
obchodziłaby 70 rocznicę urodzin. Ze względu na tak wyjątkowy rok chcielibyśmy 
uhonorować pamięć o Annie Jantar zorganizowaniem Konkursu, który ma 
również za zadanie rozpowszechnienie pięknych, polskich utworów wśród dzieci 
i młodzieży oraz upamiętnienie dorobku artystycznego Anny Jantar. 

 
Zarząd omawiał następujące sprawy: 

 
27.04.2020 r. protokół Nr 71/VI/2020  

 
1. Wnioski, zapytania, interpelacje 

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

2. Wniosek o zatwierdzenie wyników przeprowadzonej procedury o udzielenie 
zamówienia publicznego powyżej 30 000 euro – zadanie: „Budowa 
zewnętrznej ewakuacyjnej klatki schodowej przy budynku dydaktycznym 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pom. przy ul. Złocienieckiej 
25”. 
Przyjęto wniosek. 

3. Informacja na temat godzin ponadwymiarowych realizowanych w szkołach 
prowadzonych przez Powiat Drawski, w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania szkół z powodu epidemii koronawirusa. 
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Przyjęto informację. Polecono dyrektorom szkół, w których odbywa się zdalne 
nauczanie, wprowadzenie zmian w arkuszach organizacyjnych polegających na 
wykreśleniu podziału na grupy. Zmiany obowiązywać będą od 28.04.2020 r. 

4. Informacja na temat wyliczonych kwot subwencji oświatowej na 2020 r. 
przypadających poszczególnym szkołom. 
Przyjęto informację.  
 

30.04.2020 r. protokół Nr 72/VI/2020 
 

5. Propozycja podziału zakupionych laptopów wraz z oprogramowaniem  
w ramach programu Ministerstwa Cyfryzacji pn. „Zdalna szkoła”. 
Po dokonaniu analizy potrzeb na sprzęt komputerowy dla uczniów zatwierdzono 
następujący podział: ZSP w Czaplinku 4 laptopy, ZSP w Drawsku Pom.  
7 laptopów, ZSP w Kaliszu Pom. 9 laptopów, ZSP w Złocieńcu 14 laptopów,               
ZPE-T w Bobrowie 3 laptopy. 

6. Zmiany w arkuszu organizacyjnym szkół. 
Członkowie Zarządu Powiatu, postanowili przychylić się do wniosków 
dyrektorów i odstąpić od wcześniejszej decyzji w przypadku dwóch szkół: w Kalisz 
Pom. i Złocieniec i zezwolić na podział na grupy przy językach obcych: pierwszy 
język obcy z podziałem na grupy, drugi język obcy bez podziału na grupy. Zmiany 
te będą obowiązywać od 1 maja 2020 r. 

 
12.05.2020 r. protokół Nr 73/VI/2020 

 
7. Wygaszenie prawa trwałego zarządu dla Zarządu Dróg Powiatowych                            

w Drawsku Pom. do działek gruntu nr 77/1  i 80/1 położonych w obr. 0002 
miasta Czaplinek stanowiących własność Powiatu Drawskiego. 
Podjęto decyzję o wygaszeniu trwałego zarządu dla Zarządu Dróg Powiatowych  
w Drawsku Pom. do nieruchomości stanowiących działki gruntu nr 77/1 o pow. 
0,1075 ha wraz z budynkiem biurowo-socjalnym z częścią garażowo-magazynową 
oraz działki gruntu nr 80/1 o pow. 0,0357 ha położonych w obrębie ewidencyjnym 
nr 0002 miasta Czaplinek. 

8. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego działek nr 4/78 i 4/80 obr. 20 
miasta Drawsko Pom. 
Przyjęto koncepcję zagospodarowania i  podziału działek, która zakłada 
wybudowanie trzech bloków mieszkalnych, jak również część działek może być 
przeznaczona pod usługi. 

9. Projekt umowy najmu pomieszczeń kuchni w internacie w Złocieńcu. 
Przyjęto projekt umowy z wprowadzonymi zmianami. 

10. Wniosek Stowarzyszenia „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”                         
o przekazanie środków finansowych w kwocie 8 tys. zł na realizację konkursu 
grantowego „Działaj Lokalnie”. 
PPrzyznano środki finansowe  w trybie pozakonkursowym, w kwocie 8 tys. zł na 
przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii koronawirusa. 

11. Udzielenie prawa dysponowania do działki nr 232/4, obręb ewidencyjny 
Wielboki, gmina Wierzchowo stanowiącej własność Powiatu Drawskiego. 
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Wyrażono zgodę. 
12. Informacja dotycząca działalności szkół/placówek oświatowych w okresie od 

grudnia 2019 do marca 2020 r. 
Zapoznano się z informacją. 

13. Informacja dotycząca powierzenia stanowisk dyrektorów od 1 września 2020 
roku. 
Przyjęto informację. 

14. Informacja na temat zaległych należności Skarbu Państwa i Starostwa 
Powiatowego w Drawsku Pom. 
Przyjęto informację. 

 
26.05.2020 r. protokół Nr 74/VI/2020 

 
15. Prośba Dyrektora SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu 

o wydzierżawienie pomieszczeń w budynku Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej przy ul. Obr. Westerplatte 11 w Drawsku Pom. 
Wyrażono zgodę na wydzierżawienie pomieszczeń i wykonanie malowania, 
zrobienie toalety w budynku po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

16. Wyjaśnienia do wniosków pokontrolnych. 
Zapoznano się z wyjaśnieniami złożonymi przez dyrektora PCKZiU w Drawsku 
Pom. dot. wniosków pokontrolnych. 

17. Rozpatrzenie oferty na sprzedaż maszyn przez PCKZiU w Drawsku Pom. 
Wyrażono zgodę na sprzedaż maszyn i zwiększenie cen za tokarkę i wyciągu 
trocin. 

18. Porozumienie z Gminą Drawsko Pomorskie dotyczące utrzymania dróg 
powiatowych na terenie miasta. 
Wyrażono wolę podpisania porozumienia. 

19. Sprawozdanie za rok 2019 z realizacji „Powiatowego programu działań na 
rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017 – 2025” 
Przyjęto sprawozdanie. 

20. Zestawienie należności geodezyjnych Powiatu Drawskiego. 
Przyjęto informację. 

21. Wniosek Dyrektora ZSP w Drawsku Pom. o wyłączenie sali gimnastycznej 
przy ul. Złocienieckiej 25 jako punktu kwarantanny. 
Przyjęto wniosek. 

22. Wniosek Fundacji TOGATUS Pro Bono w sprawie wyrażenia zgody na 
przeprowadzenie wykładów on-line dla mieszkańców powiatu drawskiego  
w ramach edukacji prawnej. 
Wyrażono zgodę. 

23. Uproszczona oferta Stowarzyszenia Żarek na realizację zadania publicznego 
pod nazwą „Powiat Drawski w walce z COVID-19” złożony w trybie 
pozakonkursowym. 
Przyznano dotację w wysokości 9.800,00 zł. 

24. Wniosek Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy Serca” dot. 
wsparcia finansowego na zakup środków do zapewnienia bezpieczeństwa 
podopiecznych podczas zajęć rehabilitacyjnych. 



12 
 

Przyznano wsparcie finansowe w wysokości 2.000,00. zł. 
25. Wniosek Fundacji „Magia Serca” dot. wsparcia finansowego na zakup 

ozonatora dla DPS w Darskowie. 
Wyrażono wolę wsparcie inicjatywy. 

26. Projekt umowy na usługę dostępu do systemu Witkac.pl 
Postanowiono podpisać umowę. W ramach tej umowy Powiat Drawski otrzyma 
do końca bieżącego roku bezpłatny dostęp do serwisu Witkac.pl, w którym 
organizacje pozarządowe będą mogły opracowywać projekty w otwartych 
konkursach. 

27. Wniosek Dyrektora ZSP w Drawsku Pom. o wyrażenie zgody na zakup 
laptopów ze środków własnych. 
Do wniosku Zarząd powróci po rozstrzygnięciu tematu sprzętu komputerowego 
realizowanego przez firmę z Łobza, która w partnerstwie z Powiatem Drawskim 
realizuje duży projekt dot. sprzętu komputerowego.  

28. Wniosek Dyrektora ZSP w Drawsku Pom. o wyrażenie zgody na zakup  
i montaż 7 przegród oddzielających stanowiska egzaminacyjne podczas 
egzaminu zawodowego. 
Wyrażono zgodę na zakup 7 przegród, ale wyłącznie w przypadku braku 
możliwości wynajmu. 

29. Informacja nt. rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 
2020/2021. 
Przyjęto informację. 

30. Informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych przez szkoły/placówki 
oświatowe. 
Przyjęto informację. 

31. Informacja nt. możliwości powierzenia stanowiska dyrektora 
szkoły/placówki w związku ze stanem epidemii w Polsce. 
Przyjęto informację. 

32. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej I połowa 2020 r. (maj). 
Zgodnie z propozycją Wydz. Edukacji, pomoc zdrowotną przyznano czterem 
emerytowanym nauczycielom na łączną kwotę 6.770,00 zł., jedna osoba nie 
spełniła kryterium dochodu brutto na osobę. 

33. Wniosek o zatwierdzenie wyników przeprowadzonej procedury o udzielenie 
zamówienia publicznego powyżej 30 000 euro  
Pozytywnie rozpatrzono wniosek dotyczący przeprowadzonego postępowania                  
o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa parkingu dla 
pojazdów osobowych w Drawsku Pom. , przy ul. B. Chrobrego”. 

34. Wniosek Burmistrza Drawska Pom. o dofinansowanie zagospodarowania 
przystani kajakowej przy ul. Staszica w Drawsku Pom. 
Postanowiono przystąpić do projektu zagospodarowania przystani wspólnie  
z gminą Drawsko Pom. 

35. Wniosek Z. Mieczkowskiego dot. zakupu książki pt. „Gudowo – „Drawskie 
Mikołajki” . Historie jakich nie znacie. 
Postanowiono zakupić 100 sztuk książek, kwota jednego egzemplarza około 60 zł. 

36. Oferty na wykonanie pomiaru hałasu z zakładu produkcyjnego FLOW-
TECHNICS Sp. z o.o. w Złocieńcu 
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Wybrano firmę Ekosonika z Bydgoszczy, która złożyła najkorzystniejszą cenowo 
ofertę na kwotę 2.337,00 zł brutto. 
 

9.06.2020 protokół Nr 75/VI/2020 
 

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

38. Sprawozdanie za 2019 rok z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych na lata 2014 – 2022. 
Przyjęto sprawozdanie. 

39. Wniosek Dyrektora PCKZiU w Drawsku Pom. o przyznanie środków 
finansowych na remont II piętra bursy przy ul. Warmińskiej 2. 
Przyznano środki w wysokości 45.000,00 zł. 

40. Decyzja orzekająca o ustanowieniu prawa trwałego zarządu dla działki 
gruntu nr 18/11, obręb nr 005 miasta Czaplinek dla Zarządu Dróg 
Powiatowych w Drawsku Pom. 
Podjęto decyzję o ustanowieniu prawa trwałego zarządu. 

41. Decyzja wygaszająca prawo trwałego zarządu dla działki gruntu nr 313, 
obręb 0011 miasta Drawsko Pom. dla Poradni dla Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Drawsku Pom. 
Podjęto decyzję o wygaszeniu trwałego zarządu.. 

42. Projekt umowy najmu części budynku po Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej przez SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Kańsku na 
cele związane z prowadzeniem Poradni Zdrowia Psychicznego. 
Zaakceptowano projekt umowy i postanowiono o jej podpisaniu. 

43. Informacja o wynikach przetargu na zbycie nieruchomości Powiatu 
Drawskiego działki gruntu nr 77/1 i 80/1 położonych w Czaplinku. 
Przyjęto informację. 

44. Wniosek Fundacji „Magia Serca” dot. wsparcia finansowego na zakup 
ozonatora dla DPS w Darskowie. 
Kontynuacja wniosku omawianego podczas Zarządu Powiatu w dniu 26 maja 
2020 r. Postanowiono odłożyć wniosek do czasu rozstrzygnięcia decyzji w 
sprawie przyznania środków pieniężnych z Urzędu Marszałkowskiego.  

45. Wniosek Wydz. Edukacji o wytypowanie dyrektora do nagrody Kuratora 
Oświaty. 
Postanowiono odłożyć wniosek do czasu przygotowania przez Wydział Edukacji 
wniosków z uzasadnieniem. 

46. Wniosek o zatwierdzenie wyników przeprowadzonej procedury o udzielenie 
zamówienia publicznego powyżej 30 000 euro. 
Pozytywnie rozpatrzono wniosek dotyczący przeprowadzonego postępowania                  
o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Usługa organizacji 
przeprowadzenia kursu PRAWO JAZDY KAT.B”.  

47. Wniosek Zarządu Powiatu o zrzeczenie się prawa do odszkodowania za 
grunty przejęte pod drogę publiczną przez Powiat Drawski od Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddz. Terenowy w Koszalinie. 
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Przyjęto wniosek. 
48. Informacja na temat liczby absolwentów w klasach maturalnych i liczby 

przystępujących do matury. 
Przyjęto informację. 


