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Or.0021.16.2020.RM                                               DRUK NR 1383  
 

Sprawozdanie z prac Zarządu 
od 15 czerwca 2020 r. do 4 września 2020 r. 

 
W minionym okresie Zarząd obradował w następujących terminach: 
 
15.06.2020 r. 
24.06.2020 r. 
06.07.2020 r. 
14.07.2020 r. 
21.07.2020 r. 
31.07.2020 r. 
07.08.2020 r. 
25.08.2020 r. 
31.08.2020 r. 
03.09.2020 r. 
 
 
Zarząd zaakceptował przedłożone projekty uchwał i postanowił przekazać                         
je do uchwalenia Radzie Powiatu: 
 
 

15.06.2020 r. protokół Nr 76/VI/2020 
 

1. W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2019. 
(Podjęta na sesji w dniu 19.06.2020 r.) 

2. W sprawie przyjęcia sprawozdania z rozpatrzonych petycji w roku 2019. 
(podjęta na sesji w dniu 19.06.2020 r.) 

3. W sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu 
Drawskiego za rok 2019r. 
(podjęta na sesji w dniu 19.06.2020 r.) 

 
14.07.2020 r. protokół nr 79/VI/2020  

 
4. W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas dłuższy niż trzy 

lata w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Drawskiego. 
(podjęta na sesji nadzwyczajnej w dniu 7.08.2020 r.) 
 
                            31.07.2020 r. protokół Nr 81/VI/2020 
 

5. W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Czaplinek. 
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7.08.2020 r. protokół nr 82/VI/2020 
 
6. W sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Czaplinku. 
7. W sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku 

Pomorskim 
8. W sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu 

Pomorskim 
9. W sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu. 
10. O zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na 

rok 2020. 
(podjęta na sesji nadzwyczajnej w dniu 7.08.2020 r.) 

11. W sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020. 
(podjęta na sesji nadzwyczajnej w dniu 7.08.2020 r.) 

12. W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Drawskiego na lata 2020 – 2036 
(podjęta na sesji nadzwyczajnej w dniu 7.08.2020 r.) 
 

25.08.2020 r. protokół nr 83/VI/2020 
 

13. Zmieniający uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację 
zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób 
niepełnosprawnych w 2020 roku. 

 
31.08.2020 r. protokół Nr 84/VI/2020 

 
14. W sprawie przystąpienia do partnerskiej współpracy przy realizacji 

projektu „Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie Powiatów 
Świdwińskiego i Drawskiego” planowanego do realizacji w ramach 
konkursu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach 
szkolnych”, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021. 

15. W sprawie zmiany Strategii Rozwoju Powiatu Drawskiego na lata 2015 – 
2025. 

16. W sprawie zaciągnięcia w roku 2020 długoterminowego kredytu 
bankowego. 

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

Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2020 – 2036. 
 

03.09.2020 r. protokół Nr 85/VI/2020 
 

19. O zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na 
rok 2020. 

20. W sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 
21. W sprawie zmian do budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2020 – 

autopoprawka. 
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22. O zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2020 – 2036 – autopoprawka. 

 
Zarząd podjął uchwały w sprawie: 

 
24.06.2020 r. protokół Nr 77/VI/2020 

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

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, na wniosek Wójta Gminy Wierzchowo 
oraz po zapoznaniu się z opinią Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych  
w Drawsku Pom. postanowiono pozytywnie zaopiniować zamiar zaliczenia do 
kategorii dróg gminnych wskazanej w uchwale drogi do miejscowości Otrzep. 

2. Ustalenia na 2020 rok stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych 
prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne. 
Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne szkoły,  
w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują 
na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych w danym miesiącu dotację z budżetu właściwej jednostki 
samorządu terytorialnego, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego 
ucznia w części subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnej. 
Dotacja, o której mowa wyżej, przysługuje także za lipiec i sierpień na każdego 
ucznia, który w czerwcu spełnił warunek, uczestnictwa w co najmniej 50 % 
obowiązkowych zajęć.  
W przypadku niepublicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze  
w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub 
czerwcu, dotacja przysługuje również na każdego absolwenta szkoły do końca 
roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę. 
Ustawa określa również, w którym momencie roku budżetowego należy obliczyć  
i wypłacić dotacje wg nowych wartości – daty te są zależne od terminu 
opublikowania ustawy budżetowej. W 2020 r. aktualizacja stawek odbyła się  
w czerwcu. W związku ze wzrostem kwoty na jednego ucznia ujętej w subwencji 
oświatowej, stawki dotacji również wzrosły. 

3. Przyjęcia planu rozwoju oświaty w powiecie drawskim. 
Przedstawiciele organu prowadzącego uczestniczyli w projekcie „Wsparcie 
kadry kierowniczej systemu oświaty (kadra JST II etap) w zarządzaniu oświatą 
ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów woj. 
Zachodniopomorskie”. W ramach projektu przeprowadzono dwie debaty                           
z różnymi interesariuszami oświaty ponadgimnazjalnej (dyrektorzy, rodzice, 
uczniowie, Komisja Oświaty Rady Powiatu Drawskiego, Wydz. Edukacji) oraz 
spotkanie z przedstawicielami rad pedagogicznych szkół ponadgimnazjalnych / 
ponadpodstawowych w celu wypracowania działań i zadań zawartych w „Planie 
rozwoju oświaty w Powiecie Drawskim”. Plan rozwoju oświaty w Powiecie 
Drawskim jest dostępny na stronie internetowej www.powiatdrawski.pl  
w zakładce “Edukacja”. 

4. O zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. 
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Ze względu na rozwiązanie umowy zlecenia z końcem czerwca 2020 r., przez 
firmę „BHP – Szkolenia, obsługa, nadzór” zaistniała konieczność zatrudnienia 
w Starostwie pracownika realizującego zadania służby bhp. § 1 rozporządzenia  
Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 2 
września 1997 r. ze zmianami stanowi, iż pracodawca zatrudniający od 100 
d0 600 pracowników tworzy wieloosobową lub jednoosobową komórkę albo 
zatrudnia w tej komórce pracownika służby bhp w niepełnym wymiarze czasu 
pracy. Stąd należało wprowadzić zmiany do Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. polegające na wprowadzeniu nowego 
stanowiska pracy wraz z zakresem obowiązków. 
Zmiany dokonano również w Schemacie Organizacyjnym Starostwa 
Powiatowego w Drawsku Pomorskim, który stanowi załącznik do Regulaminu 
Organizacyjnego, poprzez dodanie nowego stanowiska pracy. 

5. 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 sfinansowanie podwyższenia uposażeń 
oraz pozostałych należności strażakom pełniących służbę w komendach 
powiatowych o kwotę 152.603,00 zł. 

b) Zwiększenia dochodów budżetowych otrzymanych od Wojewody 
Zachodniopomorskiego na podstawie decyzji z przeznaczeniem na zadania 
orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o kwotę 48,20 
zł oraz dla Domu Pomocy Społecznej w Darskowie na wsparcie zadań  
i programów realizowanych przez DPS w kwocie 37.353,00 zł. 

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w wyniku: 
a) Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego w rozdziale 75411 Komendy 

Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, 85321 Zespoły do spraw orzekania 
o niepełnosprawności oraz 85202 Domy Pomocy Społecznej, 

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 oraz Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pom. w związku z realizacją projektu „Budowa 
zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez 
wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”  
w kwocie 31.840,69 zł. 
- Wydz. Edukacji – przeniesieniem wydatków do jednostek oświatowych                                
w związku z ich potrzebami i zapewnienia ciągłości zadań w kwocie 250.600,00 
zł, PCKZiU Drawsko Pom. 
- POW Drawsko Pom. – zabezpieczenie planu wydatków na ZFŚS w związku                  
ze zmianą kwoty odpisu na jednego pracownika oraz ubezpieczenie mienia                     
w kwocie 5.247,00 zł 
- ZSP Złocieniec – zmiany w planie finansowym jednostki dotyczą 
zabezpieczenia planu wydatków związanych z zakupem środków ochronnych 
związanych z COVID-19 oraz wynagrodzeń ubezpieczenia mienia na kwotę 
14.140,00 zł. 
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-ZSP Kalisz Pom. – zmiany w paragrafach dotyczą przeniesienia planów w celu 
zabezpieczenia wydatków związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie 
majątku, w ogólnej kwocie 3.808,00 zł. 
- KP PSP w Drawsku Pom. – zmiany w paragrafach zadaniowych zadań 
zleconych, 
- PCPR Drawsko Pom. – przesunięcia w planie wydatków na dofinansowanie 

zakupu okularów dla pracowników zgodnie z BHP w kwocie 300,00 zł, 
- MOW Czaplinek – zmiany w paragrafach wydatków dotyczą zwiększenia 
zakupu żywności w związku z organizacją festynu „Bezpieczne wakacje” oraz 
zapłaty za polisę ubezpieczenia mienia w kwocie 1.284,00 zł 
- PCKZiU Drawsko Pom. – zmiany między paragrafami na zabezpieczenie planu 
wydatków w kwocie 2.000,00 zł. 
- ZSP Czaplinek – zmiany w planie wydatków w kwocie 1.986,00 zł na wypłatę 
ekwiwalentu za pranie odzieży, naprawa instalacji elektrycznej, 
ZSP Drawsko Pom. – zabezpieczenie planu wydatków na zakup energii 
elektrycznej w kwocie 5.000,00 zł, 
ZPE-T Bobrowo – zmiany między paragrafami na zabezpieczenie wynagrodzeń 
pracowników przedszkolnych oraz wydatków pozostałych w kwocie 34.587,00zł. 

           3. Rozwiązuje się  rezerwę inwestycyjną w kwocie 45.000,00 zł z przeznaczeniem   
na modernizację internatu przy ul. Warmińskiej 2 w Drawsku Pom. 

6. Przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych  im. gen. Wł. Andersa w Złocieńcu. 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20 marca 2020 r. w sprawie 
szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.) reguluje zasady obsadzania 
stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty ( 11h ust. 1a).  
W przypadku konieczności obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu 
oświaty przed dniem 2 września 2020 r. organ prowadzący może przedłużyć 
powierzenie stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty na okres nie 
dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2021 r. Powierzenie stanowiska dyrektora ZSP  
w Złocieńcu zakończyło się z dniem 31 sierpnia 2020 r., stąd należało przedłużyć 
powierzenie stanowiska na jeden rok szkolny tj. do 31 sierpnia 2021 r. 

7. Przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych  im. Pamięci Ofiar Terroryzmu z 11 września 2001 r. 
w Kaliszu Pom. 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20 marca 2020 r. w sprawie 
szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.) reguluje zasady obsadzania 
stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty ( 11h ust. 1a).  
W przypadku konieczności obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu 
oświaty przed dniem 2 września 2020 r. organ prowadzący może przedłużyć 
powierzenie stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty na okres nie 
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dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2021 r. Powierzenie stanowiska dyrektora 
Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie skończyło się  
z dniem 31 sierpnia 2020 r., stąd należało przedłużyć powierzenie stanowiska na 
jeden rok szkolny tj. do 31 sierpnia 2021 r. 

8. Przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek 
Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie. 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20 marca 2020 r. w sprawie 
szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.) reguluje zasady obsadzania 
stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty ( 11h ust. 1a).  
W przypadku konieczności obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu 
oświaty przed dniem 2 września 2020 r. organ prowadzący może przedłużyć 
powierzenie stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty na okres nie 
dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2021 r. Powierzenie stanowiska dyrektora ZSP  
w Kaliszu Pom. skończyło się z dniem 31 sierpnia 2020 r., stąd należało 
przedłużyć powierzenie stanowiska na jeden rok szkolny tj. do 31 sierpnia 2021 
r. 

 
14.07.2020 r. protokół Nr 79/VI/2020 

 
9. W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu 

Pracy w Drawsku Pom. 
Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pom. funkcjonuje na zasadach określonych 
w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pom. 
uchwalonym uchwałą nr 183/2020 Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia                          
11 lutego 2020 r. Ze względu na braki kadrowe, PUP postanowił dokonać zmian 
organizacyjnych w postaci przesunięcia etatu z Centrum Aktywizacji Zawodowej 
Referat Usług Rynku Pracy do Działu Organizacyjno-Administracyjnego na 
stanowisko referenta, a tym samym zmiany Schematu Organizacyjnego PUP.  
W związku z powyższym podjęcie uchwały było zasadne. 

10. 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 prowadzenie nadzoru i wykonywania 
funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności powiatowych o kwotę 124.060,25 zł. 

b) Zwiększenie dochodów budżetowych otrzymanych od Wojewody 
Zachodniopomorskiego na podstawie decyzji z przeznaczeniem na zadania 
zawiązane z gospodarowaniem  mieniem Skarbu Państwa, na pokrycie 
kosztów zobowiązań podatkowych o kwotę 31.396 zł oraz dla Powiatu 
Drawskiego na dofinansowanie nowości wydawniczych do bibliotek 
szkolnych w kwocie 1.600,00 zł ze wskazaniem dla ZPE-T Bobrowo, 

c) Zwiększenie dochodów budżetowych otrzymanych na podstawie umowy  
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o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Drawskiemu od Zarządu 
Województwa Zachodniopomorskiego na wymianę oświetlenia na sali 
gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pom.                        
w kwocie 19.000,00 zł. 

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w wyniku: 
a) Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego w rozdziale 85321 Zespoły do 

spraw orzekania o niepełnosprawności, 70005 Gospodarowanie 
nieruchomościami, 80102 Szkoły Podstawowe Specjalne, 

b) Zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z dyspozycjami naczelników 
wydziałów i kierowników jednostek wynikających z ich potrzeb: 
- Wydział Zarządzania Kryzysowego – przeniesienie wydatków między 
rozdziałami na wynajem kontenera sanitarnego w związku z Covid-19                          
w kwocie 4.000,00 zł, 
- Wydział Edukacji – przeniesienia wydatków do jednostki oświatowej                          
w związku z wkładem własnym do dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego 
w kwocie 400,00 zł, 
- Wydział Organizacyjny – przeniesienie wydatków między paragrafami                     
w celu zabezpieczenia planu wydatków na artykuły i materiały biurowe dla 
Starostwa w kwocie 20.000,00 zł, 
- Wydział Inwestycji – przeniesienie wydatków między zadaniami w kwocie 
30.000,00 zł, 
- POW Drawsko Pom. – zabezpieczenie planu wydatków na środki BHP                       
w kwocie 800,00 zł, 
- KP PSP w Drawsku Pom. – zmiany w planie finansowym jednostki dotyczą 
zabezpieczenia planu wydatków na zadania zlecone, 
- ZDP w Drawsku Pom. – zmiany w planie finansowym jednostki dotyczą 
zabezpieczenia planu wydatków na zadania inwestycyjne i bieżące m.in. 
„Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Pławieńskiej w Czaplinku” 
oraz zarządzanie projektem pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1994 Z Osiek 
Drawski – Wierzchowo – Będlino – Sośnica” w kwocie 228.080,00 zł. 

3. Rozwiązuje się rezerwę inwestycyjną w kwocie 190.637,00 zł z przeznaczeniem  
na wkład własny zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej                     
nr 1982Z i budowa drogi gminnej w miejscowości Giżyno”. Dotacja od 
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego przyznana Powiatowi na ten 
cel to środki unijne w wysokości 110.769,00 zł oraz dofinansowanie z Gminy 
Kalisz Pom. 
 

21.07.2020 r. protokół Nr 80/VI/2020 
 

11. Przeznaczenia do wynajęcia w przetargu ustnym nieograniczonym budynku 
stanowiącego własność Powiatu Drawskiego. 
Budynek po byłej portierni Szpitala Powiatowego im. M. Teresy z Kalkuty                            
w Drawsku Pom. posadowiony na działce gruntu nr 392/2 położonej w obrębie 
nr 11 miasta Drawsko Pom., stanowi własność Powiatu Drawskiego. W dniu 
3.07.2020 r. wpłynął wniosek od osoby fizycznej, chcącej  prowadzić w nim 
gabinet fizjoterapeutyczny. Drugi wniosek został złożony przez osobę prawną – 
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Dakoma spółka z o.o., zamierzających  otworzyć sklep medyczny i wypożyczalnie 
sprzętu medycznego. Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dn. 5.06.1998 r.                         
o samorządzie powiatowym do zadań zarządu powiatu należy w szczególności 
gospodarowanie mieniem powiatu. Kiosk od dłuższego czasu stoi pusty, 
niszczeje. W związku z powyższym zaproponowano przeprowadzić przetarg ustny 
nieograniczony na wynajem na czas oznaczony – 3 lata – przedmiotowego 
budynku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności, w tym gabinet 
fizjoterapeutyczny lub sklep medyczny z wypożyczalnią sprzętu medycznego. 
Podjęcie przez Zarząd Powiatu Drawskiego przedmiotowej uchwały pozwoli                 
to na rozpoczęcie procedury przetargowej zmierzającej do wynajęcia ww. 
nieruchomości. 

12. Organizacji Konkursu pn. „II Festiwal Słoika 2020” 
W dniu 31 sierpnia 2019 r. na terenie Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. 
odbyła się po raz pierwszy impreza pn. „I Festiwal Słoika”, która zgromadziła 
wystawców z całego powiatu drawskiego. Podczas festiwalu swoje kulinarne 
talenty w pięciu kategoriach (ryby, owoce, warzywa, nalewki oraz pasztety  
i podroby) zaprezentowali wystawcy z naszego regionu – główne środowiska 
seniorskie oraz wiejskie. Taka forma aktywizacji środowisk seniorskich  
i wiejskich spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i pozytywnym 
odbiorem społeczeństwa. Wystawcom dała niepowtarzalną możliwość 
podzielenia się swoim przepisem z innymi osobami. Impreza była zorganizowana 
przy wsparciu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
w ramach PO RYBY 2014 – 2020 oraz dzięki zaprzyjaźnionej firmie Orskov 
Foods z Kołomątu. Ze względu na pozytywny odbiór Festiwalu w 2019 r. , jego 
niesłabnące zainteresowanie wśród mieszkańców powiatu, a także wystawców  
i sponsorów, Zarząd Powiatu Drawskiego podjął decyzję  
o kontynuacji imprezy i organizacji konkursu w roku 2020. 

13. O zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. 
Mając na uwadze powiększające się zakresy zadań w Wydziale Finansowym 
Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom., z uwagi na konieczność zapewnienia 
należytego poziomu windykacji należności Powiatu Drawskiego oraz Skarbu 
Państwa, Zarząd Powiatu Drawskiego uznał za konieczne zwiększenie 
zatrudnienia w tym Wydziale o 1 etat na stanowisku windykacji. Stąd zasadnym 
było wprowadzenie zmian w schemacie organizacyjnym Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. 
 

31.07.2020 r. protokół Nr 81/VI/2020 
 

14. Wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej poprzez 
wyłączenie z użytkowania. 
Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, na wniosek Powiatu Stargardzkiego 
oraz po zapoznaniu się z opinią Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych                                  
w Drawsku Pom. postanowiono pozytywnie zaopiniować zamiar pozbawienia 
kategorii drogi powiatowej nr 1732Z, działek o nr ewid.: 121/1 obr. Tarnowo, 
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121/3 obr. Tarnowo, 121/4 obr. Tarnowo na terenie gminy Suchań poprzez 
wyłączenie z użytkowania. 

15. Wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej 
Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, na wniosek Powiatu Wałeckiego oraz 
po zapoznaniu się z opinią Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku 
Pom. postanowiono pozytywnie zaopiniować zamiar pozbawienia kategorii drogi 
powiatowej  odcinek drogi nr 2036Z Lipie – Kłosowo na odcinku gruntowym                    
o dł. 2,785 km od skrzyżowania z drogą leśną za m. Lipie do końca działki 262/2 
przed m. Kłosowo, od km 5+400 do 8+185, położony na terenie gminy Wałcz  
w obr. geodezyjnym Lipie na działce o nr ewid. 220/4 oraz w obr. geodezyjnym 
Kłosowo na dz. nr ewid. 262/2. 

16. Wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej poprzez 
wyłączenie z użytkowania. 
Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, na wniosek Powiatu Stargardzkiego 
oraz po zapoznaniu się z opinią Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych                                 
w Drawsku Pom. postanowiono pozytywnie zaopiniować zamiar pozbawienia 
kategorii drogi powiatowej  nr 1704Z, działka o nr ewid. 123/1 obr. 5, miasto 
Stargard poprzez wyłączenie z użytkowania. 

17. Wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie pn. „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń ECDL 
i Debian Administration dla nauczycieli w ramach projektu pn.: Budowa 
zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, 
poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu 
drawskiego” Działanie 8.9. 
Powiat Drawski realizuje zamówienie publiczne 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”. 
Celem szkoleń będzie podniesienie poziomu przygotowania nauczycieli do 
stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej w pracy edukacyjnej                      
i wychowawczej w szkole zgodnie z programem e-nauczyciel ECDL oraz 
kompleksowy kurs szkoleniowy do administrowania systemem operacyjnym 
Debian GNU / Linux. Szkoleniem objętych będzie 3 nauczycieli z ZSP                                 
w Czaplinku i 1 nauczyciel Technikum Informatycznego w Kaliszu Pom.                            
W związku z powyższym konieczne jest przeprowadzenie postepowania                                  
o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyboru Wykonawcy zgodnie                             
z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

18. Siedem uchwał w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień 
nauczyciela mianowanego. 
Komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. W skład komisji 
wchodzą: przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodniczący, 
przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły, dwaj 
eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnych był wicestarosta. 
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Przedstawicielem organu sprawującego nadzór pedagogiczny była Pani 
Karolina Kozar, wizytator. 

19. Odwołania dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
w Czaplinku. 
W dniu 17 lipca 2020 r. Pani Małgorzata  Janda złożyła wniosek o rozwiązanie 
umowy o pracę zawartej w dniu 31 sierpnia 2018 r., tym samym rezygnując                                 
ze stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku.  
Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe, organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze                          
w szkole lub placówce, odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego,                     
w razie złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym 
wypowiedzeniem. Te same przepisy stosuje się do dyrektorów nie będących 
nauczycielami. 
W związku ze złożonym wnioskiem oraz zgodnie z delegacją zawartą w art. 66 
ust. 1 i 67 ww. ustawy, Zarząd Powiatu postanowił odwołać Panią Małgorzatę 
Jandę ze stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego                        
w Czaplinku i rozwiązać za porozumieniem stron stosunek pracy z Panią                           
M. Jandą z dniem 31 sierpnia 2020 r. 

20. Odwołania dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego w Drawsku Pom. 
W dniu 25 czerwca 2020 r. Pan Mirosław Piłatowski złożył wniosek                                       
o rozwiązanie umowy o pracę z dniem 31 sierpnia 2020 r., tym samym rezygnując 
ze stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego                          
i Ustawicznego w Drawsku Pom. Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy                         
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, organ, który powierzył 
nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce, odwołuje 
nauczyciela ze stanowiska kierowniczego, w razie złożenia przez nauczyciela 
rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Te same przepisy stosuje się do 
dyrektorów nie będących nauczycielami.  
W związku ze złożonym wnioskiem oraz zgodnie z delegacją zawartą w art. 66 
ust. 1 i 67 ww. ustawy, Zarząd Powiatu postanowił odwołać Pana Mirosława 
Piłatowskiego ze stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom. i rozwiązać za porozumieniem 
stron stosunek pracy z Panem M. Piłatowskim z dniem 31 sierpnia 2020 r. 

21. Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Czaplinku. 
Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
stanowisko dyrektora szkoły/placówki powierza organ prowadzący szkołę,                            
a kandydata na stanowisko dyrektora szkoły/placówki wyłania się w drodze 
konkursu. W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki 
samorządu terytorialnego zadania i kompetencje organu prowadzącego, 
określone w art. 63 ust. 1 wykonuje zarząd powiatu. Konkurs na stanowisko 
dyrektora publicznej szkoły ogłasza organ prowadzący szkołę. Informację                           
o ogłoszeniu konkursu organ prowadzący publiczną szkołę/placówkę zamieszcza 
na swojej stronie internetowej i w miejscu ogólnodostępnym w swojej siedzibie. 
Konieczność przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 



11 
 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku wynikał z faktu,                          
że obecny dyrektor złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska z dniem  
31 sierpnia 2020r. 

22. Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom. 
Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
stanowisko dyrektora szkoły/placówki powierza organ prowadzący szkołę,                            
a kandydata na stanowisko dyrektora szkoły/placówki wyłania się w drodze 
konkursu. W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki 
samorządu terytorialnego zadania i kompetencje organu prowadzącego, 
określone w art. 63 ust. 1 wykonuje zarząd powiatu. Konkurs na stanowisko 
dyrektora publicznej szkoły / placówki ogłasza organ prowadzący szkołę. 
Informację o ogłoszeniu konkursu organ prowadzący publiczną szkołę / 
placówkę zamieszcza na swojej stronie internetowej i w miejscu 
ogólnodostępnym w swojej siedzibie. Konieczność przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego                               
i Ustawicznego w Drawsku Pom. wynikał z faktu, że obecny dyrektor złożył 
rezygnację z zajmowanego stanowiska z dniem 31 sierpnia 2020 r. 

23. Organizacji konkursu pn. „Mobilny Festiwal Słoika 2020” 
Zarząd Powiatu Drawskiego ze względu na zwiększającą się liczbę zachorowań 
na COVID-19, podjął decyzję o zmianie dotychczasowej formy przeprowadzenia 
imprezy pn. „Festiwal Słoika 2020” na mobilną jego formułę pn. „Mobilny 
Festiwal Słoika 2020” (wstępnie impreza miała się odbyć 23.08.2020 r. na 
terenie przy Starostwie Powiatowym w Drawsku Pom.). Zgodnie z zapisami  
w regulaminie zgłoszenia do konkursu mają wpłynąć do Starostwa Powiatowego 
do końca sierpnia. We wrześniu Komisja Konkursowa dokona objazdu 
połączonego z degustacją zgłoszonych do konkursu potraw, a nadesłane przepisy 
znajdą się później w książce „Powiat Drawski ze smakiem”. W październiku br. 
odbędzie się podsumowanie „Mobilnego Festiwalu Słoika 2020”. Środki 
finansowe na zakup nagród dla laureatów konkursu oprócz powiatu 
zadeklarowali również partnerzy imprezy: Krajowy Ośrodek Wspierania 
Rolnictwa , Orskov Foods S.A., Ministerstwo Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej, Salutario Sp. z o.o. i Urząd Marszałkowski. 

24. 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 zarządzanie i gospodarowanie 
mieniem Skarbu Państwa o kwotę 15.442,00 zł. 

b) Zwiększenia dochodów budżetowych otrzymanych od Wojewody 
Zachodniopomorskiego na podstawie decyzji z przeznaczeniem na zadania 
związane ze wsparciem do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych 
o kwotę27.247,25 zł oraz dla Domu Pomocy Społecznej na wsparcie zadań  
i programów pomocy społecznej w kwocie 26.864,00 zł, 

c) Zwiększenie dochodów budżetowych otrzymanych od Wojewody 
Zachodniopomorskiego na podstawie decyzji dla Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie – realizacji zadań pomocy społecznej w kwocie 3.000,00 zł 
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i Powiatowemu Dziennemu Domowi Samopomocy Ośrodkowi 
Rehabilitacyjno-Kulturalnemu w kwocie 3.000,00 zł na wsparcie osób  
z zaburzeniami psychicznymi. 

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w wyniku: 
a) Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego w rozdziale 70005 

Gospodarowanie nieruchomościami, 80153 zapewnienie uczniom prawa do 
bezpłatnego dostępu do podręczników, 85202 Domy Pomocy Społecznej, 
53203 Ośrodki Wsparcia, 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 
zgodnie ze wskazaniem, 

b) Zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z dyspozycjami naczelników 
wydziałów i kierowników jednostek wynikające z ich potrzeb: 
- Wydział Zarządzania Kryzysowego – przeniesienie wydatków między 
rozdziałami na dotacje dla Gminy Czaplinek na zakup samochodu 
strażackiego w kwocie 10.000,00 zł, zwiększenie wydatków na wynajem 
kontenera sanitarnego w związku z Covid-19 w kwocie 4.000,00 zł, 
- Wydział Rozwoju i Promocji – przeniesienie wydatków między paragrafami 
w celu zabezpieczenia planu wydatków na pokrycie kosztów związanych  
z organizacją koncertu Piosenki Anny Jantar w kwocie 2.000,00 zł, 
- ZSP Czaplinek – zmiany między paragrafami wynikające z potrzeb jednostki 
na kwotę 60.538,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 144.000,00 
zł na wynagrodzenia dla kadry nauczycielskiej i przyjazd dzieci z Litwy  
w ramach wymiany młodzieży szkół ponadpodstawowych, 
- ZPE-T Bobrowo – zmiany w planie finansowym jednostki dotyczą 
zabezpieczenia planu wydatków na zadania bieżące jednostki w kwocie 
50.000,00 zł, 
- PCKZiU w Drawsku Pom. – zwiększenie w planie wydatków na 
wynagrodzenia o kwotę 200.000,00 zł z uwagi na nieuzasadnione zwiększenie 
wynagrodzeń przez Dyrektora oraz brak wypracowanych dochodów  
z powodu Covid-19. 

            3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 284.000,00 zł z przeznaczeniem na  
     zwiększenie planu wynagrodzenia w PCKZiU w Drawsku Pom. i ZSP   
     Czaplinek oraz dotacji dla Gminy Czaplinek na zakup samochodu   
     strażackiego,  
     - rezerwę oświatową na zabezpieczenie planu wynagrodzeń w ZSP Czaplinek   
    oraz przyjazd dzieci z Litwy w ramach wymiany młodzieży szkół  
    ponadpodstawowych w kwocie 70.000,00 zł, 
    - rezerwę zarządzania kryzysowego w kwocie 4.000,00 zł w związku z    
    zabezpieczeniem planu na utrzymanie sanitariatów w związku z Covid-19. 

 
25.08.2020 r. protokół nr 83/VI/2020 

  
25. Wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. 

Na działce nr 142/12 obr. ewid. Nr 12  w Drawsku Pom., na której posadowiony 
jest obiekt budowlany ( biuro ZDP i RDW w Drawsku Pom., ZZDW Koszalin ), 
dla której Sąd Rejonowy w Drawsku Pom. prowadzi księgę wieczystą 
KO1D/00023769/2, która stanowi współwłasność do ½ Województwa 
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Zachodniopomorskiego oraz do ½ Powiatu Drawskiego w trwałym zarządzie 
Zarządu Dróg Powiatowych, znajdują się urządzenia przesyłowe podziemnej 
sieci kanalizacyjnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. KRS 
0000057523. Z inicjatywy Województwa Zachodniopomorskiego przed Sądem 
Rejonowym w Drawsku Pom. toczy się sprawa o zawezwanie do próby ugodowej, 
mające na celu uregulowanie stanu prawnego związanego z ww. urządzeniami. 
Rynkową wartość służebności ustalono w oparciu o aneks z dn. 23 kwietnia 2020 
r. do operatu szacunkowego z dn. 27 grudnia 2019 r. 

26. Wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie pn. „Inwentaryzacja punktów istniejącej osnowy 
wysokościowej wszystkich klas oraz wykonanie projektu technicznego 
modernizacji szczegółowej wysokościowej i wielofunkcyjnej osnowy 
geodezyjnej na obszarze powiatu drawskiego” 
W związku z ustawowym obowiązkiem nałożonym na starostę zapisami 7d ust. 1 
lit. b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 
w nawiązaniu do zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 
2021 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych, termin 
wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH upływa w dniu 31 
grudnia 2023 r. Wobec powyższego należało rozpocząć prace celem 
przeprowadzenia modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze 
powiatu drawskiego. 

27. Udzielenia upoważnienia Róży Kursa – Dyrektorowi Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. do podpisywania wszelkich dokumentów 
związanych z realizacją projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy 
zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 – Działanie 2.8 
Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PL  do 
przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki 
zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. 
PCPR w Drawsku Pom. realizuje projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych                        
w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 – Działanie 2.8 
Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PL  do 
przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki 
zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Udzielenie 
upoważnienia zastępcy dyrektora podczas nieobecności dyrektora zapewni 
ciągłość realizacji powyższego programu. 

28. Udzielenia upoważnienia Kamili Kowalik – zastępcy dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. do podpisywania 
wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu „Wsparcie dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”,                            
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 
– 2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych                                        
w środowisku lokalnym, PL  do przystępnych cenowo, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym. 
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PCPR w Drawsku Pom. realizuje projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych                             
w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 – Działanie 2.8 
Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PL do 
przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki. 

29. Zatwierdzenia wyników postepowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na zadania 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” – 6 części. 
Po dokonaniu badań i oceny ofert złożonych w postępowaniu, Zespół wyłonił                    
i przedstawił Zarządowi Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty, 
niepodlegającej odrzuceniu:  
Część nr 2 – szkolenie Sieci i bezpieczeństwo 
RFG Consulting Rafał Grzeszczuk Oś. Tysiąclecia 29/3, 61-609 Kraków – 
12 752,00 zł, 
Część nr 4 – szkolenie System LINUX 
RFG Consulting Rafał Grzeszczuk Oś. Tysiąclecia 29/3, 61-609 Kraków – 
12 752,00 zł, 
Część nr 5 szkolenie Debian Administration 
RFG Consulting Rafał Grzeszczuk Oś. Tysiąclecia 29/3, 61-609 Kraków –                     
13 505,00 zł, 
Część nr 6 szkolenie e-nauczyciel ECDL 
BPR Consulting Paulina Rydz ul. Radwańska 27/2U, 90-540 Łódź – 15 999,00 zł 
Zarząd Powiatu zaakceptował wybór wykonawców. 

30. Zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Powiatowego Zespołu 
Koordynującego realizację zadań określonych w Narodowym Programie 
Ochrony Zdrowia Psychicznego 
W związku z odejściem na emeryturę dotychczasowej dyrektor PCPR, która była 
członkiem Zespołu oraz włączeniem do Zespołu Pani Ewy Gizy Dyrektora                      
SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA Złocieńcu oraz Pani Barbary 
Głowackiej Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
konieczna była aktualizacja uchwały w punkcie dotyczącym składu Zespołu. 

31. Określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania 
oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego 
organizacjom pozarządowym w celu przeciwdziałania COVID-19,                                  
z pominięciem otwartego konkursu ofert. 
Epidemia COVID-19 wpływa na funkcjonowanie organizacji pozarządowych. 
Nabór ofert na realizację zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID-
19 w ramach wsparcia dla organizacji pozarządowych z Powiatu Drawskiego 
jest ogłaszany zgonie z art. 15 zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych. W ogłoszeniu umieszczono wszelkie niezbędne dla oferentów 
informacje dotyczące naboru, takie jak: zasady naboru, wysokość wnioskowanej 
dotacji, wzór oferty, umowy i sprawozdania.  
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      32.Powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko  
dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku. 
W związku z ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Drawskiego konkursem na 
stanowisko dyrektora MOW w Czaplinku buła potrzeba powołania komisji 
konkursowej do przeprowadzenia postepowania konkursowego celem wyłonienia 
kandydata na ww. stanowisko. Zgodnie z art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe organ prowadzący powołuje komisję konkursową                         
w składzie: po trzech przedstawicieli: organu prowadzącego szkołę lub 
placówkę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny; po dwóch 
przedstawicieli: rady pedagogicznej, rady rodziców, po jednym przedstawicielu 
zakładowych organizacji związkowych. W związku z tym, że w MOW w Czaplinku 
nie ma rady rodziców w skład komisji nie zostali powołani jej członkowie. 
Zarządu Powiatu powołał komisję w składzie: 1) przedstawiciele organu 
prowadzącego: Urszula Ptak, jako przewodnicząca, Romuald Kurzątkowski, 
Justyna Dudek, 2) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny: 
Jolanta Będlin, Mariola Śmich, Karolina Kozar, 3) przedstawiciel związków 
zawodowych: Iwona Mierzejewska. 

32. Powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko 
dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Drawsku Pom. 
W związku z ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Drawskiego konkursem na 
stanowisko dyrektora PCKZiU w Drawsku Pom. była potrzeba powołania 
komisji konkursowej do przeprowadzenia postepowania konkursowego celem 
wyłonienia kandydata na ww. stanowisko. Zgodnie z art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe organ prowadzący powołuje komisję 
konkursową  w składzie: po trzech przedstawicieli: organu prowadzącego szkołę 
lub placówkę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny; po dwóch 
przedstawicieli: rady pedagogicznej, rady rodziców, po jednym przedstawicielu 
zakładowych organizacji związkowych. W związku z tym, że w PCKZiU                               
w Drawsku Pom. nie ma rady rodziców w skład komisji nie zostali powołani jej 
członkowie. Przedstawiciel organizacji związkowej nie został powołany w skład 
komisji z powodu niedopełnienia obowiązku przedstawienia dyrektorowi 
placówki pisemnej informacji o łącznej liczbie członków tej organizacji, w tym                 
o liczbie członków zatrudnionych w PCKZiU.  Zarząd Powiatu powołał komisję 
w składzie: 1) przedstawiciele organu prowadzącego: Urszula Ptak, jako 
przewodnicząca, Henryk Szreta, Justyna Dudek, 2) przedstawiciele organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny: Jolanta Będlin, Mariola Śmich, Karolina 
Kozar, 3) przedstawiciele Rady Pedagogicznej: Zbigniew Juchnik, Jerzy Sawka. 
 

31.08.2020 r. protokół Nr 84/VI/2020 
 

33. Udzielenia pełnomocnictwa procesowego szczególnego radcy prawnemu 
Katarzynie Potockiej - Krak. 
Przed Sądem Okręgowym w Szczecinie toczy się sprawa z powództwa Powiatu 
Drawskiego – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim 
przeciwko Skarbowi Państwa – Wojewodzie Zachodniopomorskiemu o zapłatę 
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(nota księgowa nr 103/2018 z 14.12.2018 r. na kwotę 3.908,38 zł). Niniejsze 
postępowanie jest konsekwencją zgłoszenia wierzytelności przysługujących od 
byłej gminy Ostrowice. W związku z powyższym konieczne było udzielenie 
niniejszego pełnomocnictwa procesowego do reprezentowania w postępowaniu 
sądowym Powiatu Drawskiego – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przez 
osobę upoważnioną. 

34. Wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie pn. „Przebudowa części budynku Domu Pomocy 
Społecznej w Darskowie w celu dostosowania obiektu do potrzeb 
niepełnosprawnych poprzez wykonanie łazienek, wymianę stolarki 
drzwiowej” – ETAP I. 
Powiat Drawski realizuje projekt pn. „Przebudowa części budynku Domu 
Pomocy Społecznej w Darskowie w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób 
niepełnosprawnych poprzez wykonanie łazienek, wymianę stolarki drzwiowej” -
ETAP I w ramach dotacji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej wynoszącej 
813.000,00 zł w powiązaniu z Działaniem 2,5 RPO WZ Kompleksowa 
termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Darskowie. W związku                             
z powyższym należy przeprowadzić postepowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego w celu wyboru Wykonawcy zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

35. Zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom. 
W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 31 lipca 2020 r. przez Zarząd Powiatu 
Drawskiego konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom. wpłynęły dwie oferty. 
W dniu 27 sierpnia 2020 r. został przeprowadzony konkurs. W wyniku konkursu 
komisja konkursowa odmówiła dopuszczenia jednego kandydata do dalszej 
części postępowania konkursowego z przyczyn formalnych. Komisja konkursowa 
wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom. – Panią Mariolę Puchalską. 
Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia                          
11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora 
publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły 
ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji 
konkursowej (Dz.U. z 2017 r. , poz. 1587), zatwierdzenie konkursu należy do 
kompetencji organu prowadzącego placówkę. 

36. Powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom. 
Stanowisko dyrektora szkoły / placówki powierza organ prowadzący szkołę, 
którego kompetencje w tym zakresie wykonuje Zarząd Powiatu. W myśl art. 63 
ust. 1 ustawy Prawo oświatowe kandydata na stanowisko dyrektora szkoły 
wyłania się w drodze konkursu. W sytuacji gdy konkurs nie przyniesie 
rozstrzygnięcia, Zarząd powiatu może powierzyć stanowisko dyrektora szkoły / 
placówki wybranej przez siebie osobie (spełniającej kryteria) Powierzenie                             
w takim trybie następuje po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną,                                   
w porozumieniu z organem nadzoru pedagogicznego . Stanowisko dyrektora 
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szkoły / placówki powierza się na 5 lat szkolnych. W wyniku przeprowadzonej 
procedury konkursowej został wyłoniony kandydat na stanowisko dyrektora 
PCKZiU w Drawsku Pom. w osobie Pani Marioli Puchalskiej. 

37. Powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Czaplinku. 
Stanowisko dyrektora szkoły / placówki powierza organ prowadzący szkołę, 
którego kompetencje w tym zakresie wykonuje Zarząd Powiatu. W myśl art. 63 
ust. 1 ustawy Prawo oświatowe kandydata na stanowisko dyrektora szkoły 
wyłania się w drodze konkursu. Przeprowadzony 27 sierpnia 2020 r. konkurs nie 
przyniósł rozstrzygnięcia. W tej sytuacji organ prowadzący może powierzyć 
stanowisko dyrektora ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym 
nadzór pedagogiczny, kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub 
placówki i rady pedagogicznej. Kandydat musi spełniać wszystkie kryteria 
wymagane do objęcia stanowiska dyrektora. Zarząd Powiatu postanowił 
powierzyć stanowisko dyrektora MOW Panu Sebastianowi Matułojciowi. Rada 
Pedagogiczna MOW pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Pana Matułojcia na 
stanowisko dyrektora.  Organ nadzoru pedagogicznego także wyraził pozytywne 
stanowisko w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Panu Matułojciowi. 
Wobec powyższego Zarząd Powiatu Drawskiego podjął uchwałę w sprawie 
powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
w Czaplinku Panu Sebastianowi Matułojciowi na pięć lat szkolnych. 

      39.Zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020. 
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych w wyniku: 
a) Zwiększenia dochodów na podstawie decyzji Wojewody 

Zachodniopomorskiego na zadania zlecone z zakresu: 
- 71015 – Nadzór budowlany – w kwocie 5.878,70 zł, 
- 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – w kwocie 96,40zł, 
- 85504 – Wspieranie rodziny – w kwocie 340.906,00 zł. 
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w wyniku: 
a) decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego w rozdziale 71015 „Nadzór 
Budowlany” i rozdziale 85 321 „Zespoły do spraw orzekania                                                      
o niepełnosprawności” z przeznaczeniem, jak w decyzji. Zmian dokonuje się 
również w rozdziale 85504 – „Wspieranie rodziny” z przeznaczeniem na 
realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci w pieczy zastępczej w okresie epidemii 
COVID-19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój 2014 – 
2020” w kwocie 340.906,00 zł, 
b) zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z dyspozycjami naczelników 
wydziałów i kierowników jednostek, wynikających z ich potrzeb: 
- Wydział Inwestycji – przeniesienie planu wydatków między poszczególnymi 
zadaniami inwestycyjnymi, w celu zapewnienia trwałości wykonywania zadań                               
w kwocie 18.500,00 zł, 
- Wydział Edukacji – przeniesienie planu wydatków do jednostek oświatowych, 
w celu zabezpieczenia prawidłowego ich funkcjonowania, w kwocie 397.400,00 
zł 
- Centrum Usług Wspólnych w Drawsku Pom. – zmiany w budżecie jednostki 
wynikają z potrzeb jednostki, w kwocie 4.500,00 zł 
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- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – przeniesienie 
wydatków w ramach paragrafów w związku z otrzymaną dotacją na szkolenia,                  
w kwocie 48.840,00 zł 
- ZPET Bobrowo – zmiany między paragrafami wydatków w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania jednostki, w kwocie 520.000,00 zł 
- ZSP Kalisz Pom. – zmiany między paragrafami wydatków, w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania jednostki, w kwocie 33.000,00 zł 
- ZSP Drawsko Pom. zmiany między paragrafami wydatków, w celu 
zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki, w kwocie 49.400,00 zł 
- ZSP Czaplinek – zmiany między paragrafami wydatków, w celu zabezpieczenia 
prawidłowego funkcjonowania jednostki, w kwocie 62.845,00 zł 
c) rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 43.000,00 zł, z przeznaczeniem na 
zabezpieczenie IV składki dla Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego. 

 
 
Zarząd omawiał następujące sprawy: 

 
15.06.2020 r. protokół Nr 76/VI/2020  

 
1. Wniosek Dyrektora ZPE-T w Bobrowie o wyrażenie zgody na złożenie oferty 

na pozyskanie majątku ruchomego po OHP w Mielenku. 
Wyrażono zgodę na złożenie oferty przez ZPE-T w Bobrowie, z zastrzeżeniem,                  
że z własnych środków. 
 

24.06.2020 r. protokół Nr 77/VI/2020 
 

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

3. Oferta uproszczona Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „NDM”                     
w Nowym Dworze Mazowieckim złożona w trybie pozakonkursowym na 
realizację zadania pn. „Zdalne warsztaty modelarskiej dziedzictwa 
architektonicznego powiatu drawskiego”. 
Wniosek zostanie rozpatrzony na kolejnym posiedzeniu. 

4. Oferta uproszczona Stowarzyszenia Klub Piłkarski Drawsko Pom. złożona 
w trybie pozakonkursowym na realizację zadania pn. „I Mistrzostwa 
Powiatu Drawskiego w piłce nożnej”. 
Wniosek zostanie rozpatrzony na kolejnym posiedzeniu. 

5. Omówienie poprawek naniesionych przez Polfood service w umowie najmu 
pomieszczeń kuchni w internacie ZSP w Złocieńcu. 
Poprawki do umowy zostały przyjęte przez członków Zarządu przez aklamację. 

6. Wniosek o przyznanie nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty 
dla Wioletty Kubik i Macieja Rydzewskiego. 
Przyjęto wniosek. 
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7. Pełnomocnictwo dla Województwa Zachodniopomorskiego dotyczące 
realizacji „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej 
Województwa Zachodniopomorskiego”. 
Udzielono pełnomocnictwa. 

 
06.07.2020 r. protokół Nr 78/VI/2020 

 
8. Wnioski, zapytania, interpelacje. 

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

9. Wniosek Zarządu Dróg Powiatowych o zabezpieczenie środków finansowych 
na wykonanie zadania w miejscowości Giżyno. 
Wyrażono zgodę na prowadzenie negocjacji przez dyrektora Zarządu Dróg 
Powiatowych w Drawsku Pom. z Nadleśnictwem Kalisz Pom. i firmą Poldanol                
w sprawie dofinansowania przez oba podmioty budowy drogi gminnej                                  
w miejscowości Giżyno. 

10. Wstępny raport rekompensaty za rok 2019 PKS Sp. z o.o. w Złocieńcu. 
Zapoznano się wstępnie z raportem. 

11. Wniosek Szpitala MSWiA w Kańsku o zmniejszenie stawki czynszu najmu 
za pomieszczenia w budynku przy ul. Obr. Westerplatte 11. 
Podjęto decyzję, aby Etatowy Członek Zarządu przeprowadził uzgodnienia                        
z Dyrektorem Szpitala MSWiA w Kańsku w sprawie rozwiązań dotyczących 
wysokości czynszu dzierżawnego oraz czasu trwania umowy.  

12. Projekt umowy najmu pomieszczeń kuchni w internacie ZSP w Złocieńcu po 
uwagach wniesionych przez Polfood service. 
Podtrzymano decyzję o zapisie w umowie dotyczącą remontu dachu. 

13. Wniosek Gospodarstwa Rolnego Katarzyna Kleban o wydzierżawienie części 
gruntów rolnych położonych w obr. 007 i oo20 miasta Drawsko Pom. 
Postanowiono o ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę 
części gruntów rolnych położonych w obrębie 007 i 0020 miasta Drawsko Pom. 
na okres dłuższy niż 3 lata i za ustaleniem ceny wyjściowej w kwocie 500,00 zł. 

14. Wniosek o dokonanie zmiany w obowiązującym miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego miasta Drawsko Pom. dla działki nr 313, 
obr. 0011 miasta Drawsko Pom. (budynku po byłej Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej). 
Podpisano wniosek. Zmiana polega na dodaniu zapisu: Dla części działki                       
Uz: 1) przeznaczenie terenu – tereny usług zdrowia”. 

15. Podział środków finansowych przeznaczonych w 2020 r. na realizację zadań 
publicznych w trybie pozakonkursowym. 
Zarząd dokonał podziału kwoty 44 tys. zł przeznaczonej na realizację zadań                   
w trybie pozakonkursowym: 9.000,00 zł - sport, 9.000,00  zł - kultura i sztuka, 
4.000,00 zł - piecza zastępcza, 6.930,00  zł – emeryci i osoby niepełnosprawne, 
5.000,00 zł – zdrowie, 6.000,00 zł – bezpieczeństwo, 4.070,00 zł - wolontariat 

16. Oferta uproszczona Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „NDM”                    
w Nowym Dworze Mazowieckim złożona w trybie pozakonkursowym na 
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realizację zadania pn. „Zdalne warsztaty modelarskiej dziedzictwa 
architektonicznego powiatu drawskiego”. 
Na dzień złożenia wniosku Zarząd nie zdecydował, czy ze względu na 
koronawirusa ogłosi realizację zadań w trybie pozakonkursowym. Decyzję 
podjęto na posiedzeniu w dn. 6 lipca br. i w związku z tym postanowiono 
poinformować stowarzyszenie o możliwości złożenia nowej oferty na realizację 
zadania publicznego w trybie pozakonkursowym. 

17. Oferta uproszczona Stowarzyszenia Klub Piłkarski Drawsko Pom. złożona 
w trybie pozakonkursowym na realizację zadania pn. „I Mistrzostwa 
Powiatu Drawskiego w piłce nożnej”. 
Na dzień złożenia wniosku Zarząd nie zdecydował, czy ze względu na 
koronawirusa ogłosi realizację zadań w trybie pozakonkursowym. Decyzję 
podjęto na posiedzeniu w dn. 6 lipca br. i w związku z tym postanowiono 
poinformować stowarzyszenie o możliwości złożenia nowej oferty na realizację 
zadania publicznego w trybie pozakonkursowym. 

18. Kary umowne za wycofanie się z umowy na wykonanie Programu Ochrony 
Środowiska. 
Postanowiono o rozwiązaniu nr 140/OS/2019 z dn. 13 czerwca 2019 r. ze względu 
na pandemię COVID-19, bez ponoszenia kosztów wynikających z umowy. 

19. Wnioski kół łowieckich o dzierżawę obwodu łowieckiego. 
Postanowiono wydzierżawić obwód łowiecki nr 144 dla Koła Łowieckiego Żbik. 

20. Wniosek Wydz. Edukacji o podjęcie decyzji w sprawie finansowania kosztów 
wyżywienia uczniów ukraińskich w roku szkolnym 2020/2021. 
Wyrażono zgodę, aby koszt wyżywienia uczniów ukraińskich podczas nauki                      
w pierwszej klasie w roku szkolnym 2020/2021 były finansowane przez Powiat 
Drawski. 

14.07.2021 protokół nr 79/VI/2020 r. 
 

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

22. Informacja dotycząca większych inwestycji planowanych na terenie Powiatu 
Drawskiego I – II kwartał 2020 r. 
Przyjęto informację. 

23. Wniosek Drawskich Stron Internetowych oraz Przedsiębiorstwa STYL-BET 
o objęcie patronatu nad wystawą pt. „Pojezierze Drawskie – piękne                                 
i bezpieczne” oraz wsparcie finansowej organizacji wystawy fotograficznej. 
Przyznano patronat i dofinansowanie w wysokości 1 500,00 zł. 

24. Wniosek Burmistrza Czaplinka o pomoc w zakupie nowego samochodu 
pożarniczego dla OSP Czaplinek. 
Przyznano dofinansowanie w wysokości 40 000,00 zł. 

25. Oferta uproszczona Stowarzyszenia Sportowego „Sokół” w Suliszewie 
złożona w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego                     
pn. „Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim”. 
Uznano celowość zadania i przyznano dofinansowanie w wysokości 1 500,00zł. 
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26. Oferta uproszczona Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szkwał”                                   
w Złocieńcu złożona w trybie pozakonkursowym na realizację zadania 
publicznego pn. „Żagle 2020”. 
Uznano celowość zadania i przyznano dofinansowanie w wysokości 3.750,00 zł. 

27. Oferta uproszczona Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku                            
w Złocieńcu złożona w trybie pozakonkursowym na realizację zadania 
publicznego pn. „Integracja seniorów wiejskich i miejskich”. 
Uznano celowość zadania i przyznano dofinansowanie w wysokości 2.000,00 zł. 

28. Oferta uproszczona Uczniowskiego Klubu Sportowego „Traper”                                   
w Złocieńcu złożona w trybie pozakonkursowym na realizację zadania 
publicznego pn. „Promocja sportu wśród mieszkańców Powiatu Drawskiego 
i promocja Powiatu Drawskiego poprzez sport”. 
Uznano celowość zadania i przyznano dofinansowanie w wysokości 3.750,00 zł. 

29. Oferta uproszczona Stowarzyszenia Klub Aktywny z Drawska Pom. złożona 
w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego                                      
pn. „Flamenco – taniec świata w powiecie drawskim”. 
Uznano celowość zadania i przyznano dofinansowanie w wysokości 4.500,00 zł. 

30. Oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Drawsko „Meander” złożona w trybie 
pozakonkursowym na realizację zadania publicznego pn. „Sztukaterie. VIII 
Festiwal Sztuk Alternatywnych”. 
Uznano celowość zadania i przyznano dofinansowanie w wysokości 4.500,00 zł. 

31. Oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży „Prztulak” 
złożona w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego               
pn. „Biwak profilaktyczno-wypoczynkowy dla wychowanków Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Drawsku Pom.” 
Uznano celowość zadania i przyznano dofinansowanie w wysokości 1.000,00 zł. 

32. Oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Dzieci i Rodziny „Familia” 
złożona w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego                    
pn. „Jestem świadomym rodzicem”. 
Uznano celowość zadania i przyznano dofinansowanie w wysokości 3.000,00 zł. 

33. Oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Dzieci i Rodziny „Familia” 
złożona w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego                     
pn. „Razem przeciw przemocy”. 
Uznano celowość zadania i przyznano dofinansowanie w wysokości 2.000,00 zł. 

34. Oferta Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Carpe Diem” w Złocieńcu złożona 
w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego pn. „Moje 
życie jest w moich rękach”. 
Uznano celowość zadania i przyznano dofinansowanie w wysokości 3.000,00 zł. 

35. Oferta Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów            
i Inwalidów w Drawsku Pom. złożona w trybie pozakonkursowym na 
realizację zadania publicznego pn. „Przez lata razem”. 
Uznano celowość zadania i przyznano dofinansowanie w wysokości 2.000,00 zł. 
 
 
 
 



22 
 

21.07.2020 r. protokół Nr 80/VI/2020 
 

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

37. Oferta uproszczona Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy 
Serca” z Czaplinka złożona w trybie pozakonkursowym na realizację 
zadania publicznego pn. „Podnoszenie jakości życia osób 
niepełnosprawnych”. 
Uznano celowość zadania i przyznano dotację w wysokości 2.900,00 zł. 

38. Oferta uproszczona Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
Powiatu Drawskiego złożona w trybie pozakonkursowym na realizację 
zadania publicznego pn. „Bezpieczeństwo wodne w Powiecie Drawskim”. 
Uznano celowość zadania i przyznano dotację w wysokości 3.340,00 zł. 

39. Oferta uproszczona Stowarzyszenia To Tu – Akademia Twórczych 
Umiejętności w Czaplinku złożona w trybie pozakonkursowym na realizację 
zadania publicznego pn. Imieniny ulicy Studziennej. Trening i popularyzacja 
wolontariatu”. 
Uznano celowość zadania i przyznano dotację w wysokości 4.070,00 zł. 

40. Oferta złożona przez Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Drawsku Pom. na realizację zadania publicznego 
pn. „Senior i bezpieczeństwo z coronawirusem”. 
Uznano celowość zadania i przyznano dotację w wysokości 12.952,00 zł. 

41. Informacja z PKS-u na temat wprowadzenia promocji na bilety miesięczne 
szkolne dla uczniów szkół ponadpodstawowych. 
Wprowadzono 90% promocji na bilety miesięczne. 

42. Oferty na sporządzenie „Prognozy oddziaływania na środowisko 
inwentaryzacji stanu lasów, sporządzonej dla lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Złocieniec,                          
w obrębie Lubieszewo. 
Wybrano  korzystniejszą cenowo ofertę Zakładu Analiz Środowiskowych Eko-
precyzja z Ustronia ( 6.273,00 zł ). 

 
31 lipca 2020 r. protokół nr 81/VI/2020 

 
43. Wnioski, zapytania, interpelacje. 

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

44. Wniosek WOPR Powiatu Drawskiego w Złocieńcu o dofinansowanie zakupu 
samochodu osobowego. 
Nie przyznano dofinansowania. 

45. Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie procedury przetargowej 
powyżej 30 000,00 euro – zadanie „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń 
ECDL i Debian Administration dla nauczycieli w ramach projektu pn.: 
Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy 
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Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze 
powiatu drawskiego”. 
Wyrażono zgodę. 

46. Wniosek do Burmistrza Drawska Pom. dotyczący zmiany lokalizacji Urzędu 
Stanu Cywilnego.  
Zaakceptowano treść wniosku. 

47. Dodatkowe informacje dotyczące dodatków motywacyjnych. 
Postanowiono, że do tematu dodatków motywacyjnych Zarząd powróci na jednym 
z kolejnych posiedzeń, po szczegółowym przeanalizowaniu dodatkowych 
materiałów. 

48. Informacje o wykorzystaniu budżetu na dotacje dla szkół i placówek 
niepublicznych od początku roku do końca II kwartału 2020 r.  
Zapoznano się z przedstawioną informacją. 

49. Wniosek dyrektora ZSP w Czaplinku o uzgodnienie propozycji zajęć 
wychowania fizycznego w roku szkolnym 2020/2021. 
Wyrażono zgodę z zastrzeżeniem, że przeprowadzane zajęcia nie będą generować 
dodatkowych kosztów w budżecie szkoły. 

50. Oferta uproszczona Klubu Sportowego Orliczek złożona w trybie 
pozakonkursowym na realizację zadania publicznego pn. „Orlik – nasze 
bezpieczne miejsce w czasie pandemii”. 
Nie przyznano dofinansowania ze względu na brak środków finansowych. 

51. Oferta uproszczona Stowarzyszenie Miłośników Kresów Wschodnich                        
w Złocieńcu złożona w trybie pozakonkursowym na realizację zadania 
publicznego pn. „Zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19”. 
Nie przyznano dofinansowania ze względu na brak środków finansowych. 

52. Oferta uproszczona Klubu Piłkarskiego Drawsko Pom. złożona w trybie 
pozakonkursowym na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie 
sympatyków KP podczas pandemii”. 
Nie przyznano dofinansowania ze względu na brak środków finansowych. 

53. Oferta uproszczona Zachodniopomorskiego Zarządu Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Złocieńcu złożona w trybie 
pozakonkursowym na realizację zadania publicznego pn. „Cukrzyca                              
a COVID-19”. 
Nie przyznano dofinansowania ze względu na brak środków finansowych. 

54. Oferta uproszczona Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Carpe Diem” złożona 
w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego pn. „Ochrona 
zdrowia i otoczenia – wiedza praktyczna”. 
Nie przyznano dofinansowania ze względu na brak środków finansowych. 

 
7.08.2020 r. protokół nr 82/VI/2020 

 
55. Wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pom. o wprowadzenie do 

budżetu na rok 2020 – 2021 zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 
2000Z – ul. Kamienna w Czaplinku”. 
Przyjęto wniosek. 
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56. Wniosek ZDP w Drawsku Pom. o zwiększenie środków na wykonanie 
zadania pn. „Wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi 
powiatowej nr 1978Z dr. Nr 175 – Oleszno”. 
Ze względu na wycofanie się Gminy Drawsko Pom. z dofinansowania w wysokości 
35.000,00 zł Zarząd podejmie ostateczną decyzję na kolejnym posiedzeniu, po 
rozmowie z projektantem. 

57. Wniosek ZDP w Drawsku Pom. o zwiększenie środków na zadania pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1996Z na odcinku Żabin – Nowe Laski”. 
Odrzucono wniosek. 

58. Wniosek Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pom. w sprawie 
dofinansowania zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Ogniwa 
Ruchu Drogowego w Drawsku Pom. 
Przyjęto wniosek. Zwiększono kwotę zabezpieczoną na ten cel do wysokości 
50 000,00 zł. 

 
25.08.2020 r. protokół nr 83/VI/2020 

 
59. Oferta Stowarzyszenia Miłośników Kresów Wschodnich w Złocieńcu na 

realizację zadania publicznego pn. „Zapobieganie rozprzestrzeniania się 
COVID-19”. 
Przyznano dotację w wysokości 1.484,00 zł. 

60. Oferta Zachodniopomorskiego Zarządu Polskiego Stowarzyszenia    
Diabetyków Koło w Złocieńcu złożona na realizację zadania publicznego pn. 
„Cukrzyca a COVID-19”. 
Przyznano dotację w wysokości 2.484,00 zł. 

61. Oferta Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Carpe Diem”  złożona na 
realizację zadania publicznego pn. „Ochrona zdrowia i otoczenia – wiedza                 
i praktyka”. 
Nie przyznano dotacji, oferta ta nie spełnia warunków formalnych. Wyrażono 
zgodę na złożenie przez Stowarzyszenie nowej oferty. 

62. Oferta Stowarzyszenia Sportowego SOKÓŁ Suliszewo złożona na realizację 
zadania publicznego pn. „Sport w czasie epidemii”. 
Przyznano dofinansowanie w wysokości 2.000,00 zł. 

63. Oferta Klubu Sportowego ORLICZEK złożona pozakonkursowym na 
realizację zadania publicznego pn. „Orlik – nasze bezpieczne miejsce                            
w czasie pandemii”. 
Ze względu na niespełnienie warunków formalnych odrzucono ofertę. 

64. Oferta Klubu Piłkarskiego Drawsko Pomorskie złożona na realizację 
zadania publicznego pn. „Wsparcie sympatyków KP podczas pandemii”. 
Ze względu na niespełnienie warunków formalnych odrzucono ofertę. 

65.  Oferta Stowarzyszenia Żarek złożona na realizację zadania publicznego pn. 
„Porządek i bezpieczeństwo publiczne”. 
Przyznano do dotację w wysokości 2.500,00 zł. 

66. Informacje na temat rekrutacji, podjęcie decyzji w sprawie organizacji klas 
pierwszych. 
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Zatwierdzono liczbę oddziałów klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 : ZSP 
Czaplinek 3 oddziały, ZSP Drawsko Pom. 5 oddziałów, ZSP Kalisz Pom.  
4 oddziały, ZSP Złocieniec 3 oddziały. 

67. Wniosek ZSP w Drawsku Pom. o przydział dodatkowych godzin nauczania  
języka rosyjskiego w klasach o profilu ogólnym z rozszerzonymi językami 
obcymi. 
Podjęto decyzję  o przydzieleniu dodatkowo po 1 godz. języka rosyjskiego w klasie 
pierwszej i w klasie drugiej. 

68. Wykaz środków finansowych do realizacji inwestycji niezbędnych                             
do wykonania w 2020 r. 
Postanowiono powrócić do tematu na jednym z późniejszych posiedzeń Zarządu. 

69. wniosek Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Czaplinku                                     
o sfinansowanie szczepień przeciw grypie dla 14 członków koła. 
Wyrażono zgodę na zakup szczepionek. 

70. Wniosek Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Drawsku Pom.                        
o   sfinansowanie zakupu szczepionek przeciw grypie dla 40 członków koła. 
Wyrażono zgodę na zakup szczepionek.  

71. Wniosek Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Kaliszu Pom.                            
o sfinansowanie zakupu szczepionek dla 22 członków koła. 
Wyrażono zgodę na zakup szczepionek  

72. Wniosek Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Złocieńcu                                    
o sfinansowanie szczepień przeciw grypie dla 25 członków koła. 
Wyrażono zgodę na zakup szczepionek. 

73. 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” – 6 części.  
Zatwierdzono wyniki przeprowadzonej procedury. 

74. Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie procedury przetargowej 
powyżej 30 000 euro - zadanie: ”Inwentaryzacja punktów istniejącej osnowy 
wysokościowej wszystkich klas oraz wykonanie projektu technicznego 
modernizacji szczegółowej wysokościowej i wielofunkcyjnej osnowy 
geodezyjnej na obszarze powiatu drawskiego”. 
Wyrażono zgodę. 

75. Wniosek Biura Turystycznego „Mrówka” o dofinansowanie XVIII akcji 
sprzątania rzeki Drawa. 
Przyznano dofinansowanie w wysokości 1.000,00 zł. 

76. Wniosek Oddz. Wojew. Związku OSP RP o dofinansowanie wydania 
Kalendarza Strażackiego na 2021 r. 
Przyznano dofinansowanie w wysokości 300 zł. 

77. Wniosek Zarządu Dróg Powiatowych o zwiększenie środków na zadanie  
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1996Z na odcinku Żabin – Nowe 
Laski”.  
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Postanowiono nie zwiększać środków na powyższe zadanie i pozostać przy kwocie 
pierwotnej 5.545.158,30 zł. 

78. Wniosek Zarządu Dróg Powiatowych o zwiększenie środków na wykonanie 
zadania pn. „Wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi 
powiatowej nr 1978Z dr.  nr 175- Oleszno”. 
Postanowiono pomniejszyć wartość zadania o kwotę zadeklarowaną przez Gminę 
Drawsko Pom. i zawrzeć z wykonawcą projektu aneks z płatnością częściową  
(35.000,00 zł ), a pozostałą kwotę  35.000,00 zł przenieść do płatności na 2021 r.  
i zabezpieczyć ją w budżecie powiatu na 2021 rok. 

79. Wniosek ZPE-T w Bobrowie o wyrażenie zgody na udział w przetargu. 
Wyrażono zgodę. Postanowiono, że wadium jednostka pokryje z własnych 
środków. 

31.08.2020 r. protokół Nr 84/VI/2020 
 

80. Informacja Zarządu Spółki PKS Złocieniec z dn. 17.07.2020 r. 
Przyjęto informację. 

81. Odpowiedzi na pytania z Zarządu Powiatu Drawskiego z dn. 6.07.2020 r. dot. 
działalności Spółki PKS Złocieniec. 
Zapoznano się z przedstawionymi odpowiedziami. 

82. Sprawozdanie z realizacji umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. 
Przyjęto sprawozdanie. 

83. Końcowy Raport z weryfikacji wysokości rekompensaty za rok 2019. 
Zapoznano się z treścią raportu i wniesiono uwagi dotyczące wielkości 
rozsądnego zysku. 

84. Aktualizacja wniosków o wypłatę rekompensaty za rok 2019. 
Zdecydowano wniosek omówić na kolejnym posiedzeniu Zarządu, po 
przeanalizowaniu strony prawnej dotyczącej wielkości rozsądnego zysku. 

85. Wniosek dotycząca zwrotu działki 417/1 w Drawsku Pom. , obręb 11. 
Przyjęto wniosek. 

86. Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie procedury przetargowej 
powyżej 30 000 euro – zadanie: „Przebudowa części budynku Domu Pomocy 
Społecznej w Darskowie w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób 
niepełnosprawnych poprzez wykonanie łazienek, wymianę stolarki 
drzwiowej” – ETAP I. 
Wyrażono zgodę. 

87. Wniosek ZSP w Czaplinku o wyrażenie zgody a zatrudnienie pracownika na 
stanowisku: wydawca posiłków w internacie. 
Postanowiono powrócić do tematu na kolejnym posiedzeniu Zarządu, po 
rozmowach z dyrektorami ZSP w Czaplinku i PCKZIU . 

88. Oferta Klubu Piłkarskiego Drawsko Pomorskie złożona na realizację 
zadania publicznego pn. „Wsparcie sympatyków KP podczas pandemii”. 
Przyznano dotację w wysokości 4.000,00 zł. 

89. Oferta Klubu Sportowego Orliczek złożona na realizację zadania 
publicznego pn. „Orlik – nasze bezpieczne miejsce w czasie pandemii”. 
Przyznano dotację w wysokości 4.000,00 zł. 
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90. Sprawozdanie Zarządu z działalności PKS Złocieniec Sp. z o.o. z siedzibą  
w Złocieńcu za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 
Przyjęto sprawozdanie. 

91. Podjęcie decyzji w sprawie wycofania z porządku obrad Rady Powiatu 
Drawskiego projektu uchwały  Rady Powiatu Drawskiego w sprawie 
zaciągnięcia w roku 2020 długoterminowego kredytu bankowego. 
Zarząd postanowił wycofać z porządku obrad Rady Powiatu Drawskiego 
powyższy projekt uchwały ze względu na znalezienie korzystniejszego rozwiązania 
polegającego na emisji obligacji. 


