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Or.0021.17.2020.RM                                               DRUK NR 1459 

 

Sprawozdanie z prac Zarządu 

od 7 września 2020 r. do 16 października 2020 r. 
 

W minionym okresie Zarząd obradował w następujących terminach: 

 

08.09.2020 r. 

22.09.2020 r. 

29.09.2020 r. 

06.10.2020 r. 

13.10.2020 r. 

 

 

Zarząd zaakceptował przedłożone projekty uchwał i postanowił przekazać                         

je do uchwalenia Radzie Powiatu: 

 

 

08.09.2020 r. protokół Nr 86/VI/2020 

 

1. W sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na 

parkingu strzeżonym. 

 

22.09.2020 r. protokół Nr 87/VI/2020 

 

2. Zmieniający uchwałę Rady Powiatu Drawskiego w sprawie określenia 

tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, zasad udzielania  

i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze oraz zwolnień od obowiązku realizacji tych 

zajęć. 

3. W sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020. 

 ( podjęta na sesji nadzwyczajnej w dniu 24.09.2020 r.). 

4. O zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej      

Powiatu Drawskiego na lata 2020 – 2026. 

     ( podjęta na sesji nadzwyczajnej w dniu 24.09.2020 r.). 

 

 

29.09.2020 r. protokół Nr 88/VI/2020 

 

5. W sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Drawskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2021. 
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06.10.2020 r. protokół Nr 89/VI/2020 

 

6. Zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki 

organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Powiatu w Drawskiego w Drawsku 

Pom. 

7. W sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu darowizny nieruchomości. 

 

13.10.2020 r. protokół Nr 90/VI/2020 

 

8. Zmieniający uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań 

z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób 

niepełnosprawnych w 2020 r. 

9. W sprawie zmiany planu pracy Rady Powiatu Drawskiego. 

10. W sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020. 

 

 Zarząd podjął uchwały w sprawie: 

 

08.09.2020 r. protokół Nr 86/VI/2020 

 

1. Sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej. 
W uchwale Nr 260/2020 z dn. 25.08.2020 r. numer działki został w § 1 omyłkowo 

określony jako „142/12” zamiast „142/11”. Błąd ma charakter oczywistej 

omyłki pisarskiej. 

2. Przyznania dodatków funkcyjnych 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 § 5 ust. 3 pkt 1 

uchwały, wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły / placówki ustala 

Zarząd Powiatu Drawskiego. W zapisach uchwały zaproponowano przyznanie 

dodatku funkcyjnego na okres jednego roku szkolnego, ze względu na fakt, iż jego 

wysokość jest powiązana z liczbą oddziałów w szkole. Zarząd Powiatu przyznał 

dodatki funkcyjne dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych na okres od dnia 

01.09.2020 do 31.08.2021. w następującej wysokości: Dyrektor Zespołu Szkół  

w Czaplinku – 1.400,00 zł, Dyrektor Zespołu Szkół w Drawsku Pom. – 1.700,00 

zł, Dyrektor Zespołu Szkół w Kaliszu Pom. – 1.700,00 zł, Dyrektor Zespołu Szkół  

w Złocieńcu – 1.300,00 zł, Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-

Terapeutycznych w Bobrowie –1.400,00 zł, Dyrektor Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Drawsku Pom. – 1.100,00 zł, Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Czaplinku – 1.100,00 zł, Dyrektor Powiatowego Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 1.400 zł 

3. Przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski. 

Zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski, do 

kompetencji Zarządu Powiatu należy ustalenie wysokości dodatku 
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motywacyjnego dla dyrektora szkoły / placówki. Dodatek może być przyznany na 

okres od 3 do 12 miesięcy. Wysokość dodatku przyznanego dyrektorowi nie może 

przekraczać 50% jego wynagrodzenia zasadniczego ( obecnie 2.023,00zł ). 

Dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych przyznano 

na okres od 01.09.2020 r. do 30.11.2020 r.  w następującej wysokości: Dyrektor 

Zespołu Szkół w Czaplinku – 1.000,00 zł, Dyrektor Zespołu Szkół w Drawsku 

Pomorskim – 1.300,00 zł, Dyrektor Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim – 

1.000,00 zł,  Dyrektor Zespołu Szkół w Złocieńcu – 1.000,00 zł, Dyrektor Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim – 1.000,00 zł, Dyrektor 

Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie – 1.000,00 zł, 

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku – 1.000,00 zł,  

Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Drawsku Pom. – 1.000 zł. 

4. Opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu 

Drawskiego na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2021 – 2036. 

Zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie 

sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jst. 

Niniejsza uchwała początkuje proces opracowania budżetu Powiatu Drawskiego 

na 2021 rok, w którym uczestniczyć będą wszystkie jednostki organizacyjne 

Powiatu i poszczególne wydziały Starostwa. Uchwała uszczegóławia zakres  

i formę materiałów planistycznych, określa sposób przygotowania cząstkowych 

planów finansowych budżetu, wskazuje osoby odpowiedzialne za przyjmowanie 

tych materiałów, ich przetwarzanie oraz wskazuje termin złożenia materiałów 

planistycznych, w celu umożliwienia Zarządowi Powiatu przygotowania 

ostatecznego projektu uchwały budżetowej na 2021 rok i przedłożenia do dnia 

15 listopada 2020 roku Radzie Powiatu Drawskiego i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej. 

 

22.09.2020 r. protokół Nr 87/VI/2020 
 

5. Udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej  

w Darskowie. 

Zarządzenie Nr 118/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 

3 sierpnia 2020 r. ze zm. określa warunki w sprawie realizacji projektu 

grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz 

bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy 

społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-

19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. 

pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem 

Zdrowia, w tym zasady przyznawania grantów realizatorom tego programu. 

Wnioskodawcą jest podmiot prowadzący Dom Pomocy Społecznej w Darskowie 

– Powiat Drawski; osobą do reprezentacji – dyrektor Domu Pomocy Społecznej 

w Darskowie. W związku z powyższym Zarząd Powiatu Drawskiego udzielił 
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upoważnienia dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Darskowie Wioletcie 

Smolich. 

6. Zatwierdzenia wyników 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”. 

Po dokonaniu badań i oceny ofert złożonych w postępowaniu, Zespół wyłonił 

wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, niepodlegającą odrzuceniu: 

SKB GIS s.c. Szymon Czyża, Karol Szuniewicz, Bartosz Kucharczyk, Michał 

Ogrodniczak ul. Złota 14/25, 10-698 Olsztyn ( 119.187,00 zł ). 

Zarząd Powiatu zaakceptował wybór wykonawcy. 

7. Wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na zadanie pn. „Dostawa energii elektrycznej dla jednostek 

Powiatu na lata 2021 – 2022”. 

Powiat Drawski planuje przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia 

publicznego dla wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu, w celu uzyskania 

najkorzystniejszej ceny za dostawę energii elektrycznej. 

8. Wystąpienia z wnioskiem do Ministra Infrastruktury o nadanie znaczenia 

obronnego dla drogi powiatowej. 

W związku ze zmianą ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 

ze zm.) wprowadzoną ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy  

o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 159), dopuszczającą możliwość 

włączenia niektórych dróg publicznych (wszystkich kategorii, również 

powiatowych) do dróg o znaczeniu obronnym, Zarząd Powiatu w Drawsku 

Pomorskim postanowił złożyć wniosek do Ministra Infrastruktury o uznanie jako 

ważnej dla obronności kraju drogę powiatową o numerze 1984Z na odcinku 

Poźrzadło Wielkie – granica powiatu drawskiego - wałeckiego (0+000-8+358) 

stanowiącej bezpośredni najkrótszy dojazd pomiędzy Poligonem Drawskim  

i Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Olesznie, a 12 Bazą Bezzałogowych 

Statków Powietrznych w Mirosławcu. Potrzebę zaliczenia drogi powiatowej  

nr 1984Z do dróg o ważnym znaczeniu dla obronności kraju wyrazili również 

Dowódca 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu  

i Dowódca Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Olesznie wydając stosowne 

opinie. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały było uzasadnione. 

9. Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego  

za I półrocze 2020 r. i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Zarząd jednostki 

samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki oraz 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za 

I półrocze, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,  

w tym o przebiegu przedsięwzięć ujętych w WPF. 

10. Udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Placówek Edukacyjno-

Terapeutycznych w Bobrowie do realizacji projektu „Bezpieczne WTZ                      

i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych”. 
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Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie zamierza 

aplikować o środki do programu PFRON, dedykowane warsztatowi terapii 

zajęciowej. Udzielenie dyrektorowi pełnomocnictwa ułatwi organizacyjnie  

i technicznie realizację i rozliczenie projektu. 

 

29.09.2020 r. protokół Nr 88/VI/2020 

 

11. Ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Drawskiego na 2020 rok. 

Na podstawie uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku Zarząd 

Powiatu Drawskiego ustala plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków 

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie dochodów i wydatków na 

2020 rok. 

12. Zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020. 

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych w wyniku: 

a) zmniejszenia dochodów budżetowych w związku z otrzymaną decyzją 

Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania z zakresu kwalifikacji 

wojskowej rozdział 75045 o kwotę 18.470,24 zł; 

b) zwiększenie dochodów budżetowych otrzymanych od Wojewody 

Zachodniopomorskiego na podstawie decyzji z przeznaczeniem na 

sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby 

strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych rozdział 75411  

o kwotę 102.200,00 zł; 

c) zwiększenie dochodów budżetowych otrzymanych od Wojewody 

Zachodniopomorskiego na podstawie decyzji z przeznaczeniem na zadania 

związane ze wsparciem do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych 

rozdział 80153 o kwotę 2.424,77 zł; 

d) zwiększenie dochodów budżetowych otrzymanych od Wojewody 

Zachodniopomorskiego na podstawie decyzji dla Zespołu do spraw orzekania 

o niepełnosprawności na realizację zadań dotyczących nadzoru  

i wykonywania funkcji kontrolnych nad orzecznictwem, rozdział 85321  

w kwocie 108,45 zł. 

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w wyniku: 

a) decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego w rozdziałach 75045 

Kwalifikacja wojskowa, 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży 

Pożarnej, 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, 

zgodnie ze wskazaniem; 

b) zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z dyspozycjami naczelników 

wydziałów i kierowników jednostek wynikające z ich potrzeb: 

 - Wydz. Inwestycji – utworzenie nowego zadania pn. „Modernizacja 

budynku PCKZiU przy ul. Wałeckiej w Czaplinku w kwocie 30.000,00 zł; 

- Wydz. Rozwoju i Promocji – przeniesienie wydatków między paragrafami 

w celu zabezpieczenia planu wydatków na pokrycie kosztów związanych  

z organizacją Dyktanda o Pióro Starosty Drawskiego w kwocie 5.000,00 zł; 
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- Wydz. Edukacji – przeniesienie wydatków ze Starostwa Powiatowego do 

Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie na stypendia za 

wyniki w nauce w kwocie 2.400,00 zł; 

- Wydz. Zarządzania Kryzysowego – zmiana w planie wydatków związana  

z usługą wynajmu kontenera sanitarnego w związku z COVID-19 na kwotę 

1.200,00 zł; 

- ZS Czaplinek – zmiany między paragrafami wynikające z potrzeb jednostki 

na zabezpieczenie planu badań lekarskich, remontów, usług oraz różnic 

kursowych wynikających z faktury za transport młodzieży z Litwy w ramach 

wymiany młodzieży szkół ponadpodstawowych na kwotę 5.261,00 zł; 

- ZPE-T Bobrowo – zmiany w planie finansowym jednostki dotyczą 

zabezpieczenia planu wydatków związanych z zakupem wyposażenia od 

Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy 

w Szczecinie, zmian w paragrafach płacowych między rozdziałami na kwotę 

55.000,00 zł oraz zmiany w planie projektu „ABC Przedszkolaka” w ZPE-T 

w Bobrowie na kwotę 63.200,00 zł; 

- PCKZiU w Drawsku Pom. – zwiększenie w planie wydatków na bieżące 

funkcjonowanie jednostki związane z realizacją zadań jednostki – składki 

PFRON, zakup środków czystości, materiałów i surowców na zajęcia 

dydaktyczne, organizacją praktyk zawodowych, delegacjami związanymi  

z kontrolą praktyk zawodowych, zakupem żywności, zobowiązaniami z tytułu 

umów na energię elektryczną i gaz oraz przeglądy techniczne, BHP i RODO 

w kwocie 80.000,00 zł; 

- ZS w Kaliszu Pom. – zmiany w rozdziałach między paragrafami na kwotę 

12.000,00 zł umożliwiające zabezpieczenie wynagrodzeń oraz zwiększenie 

wydatków na zobowiązania wobec ZUS w kwocie 38.000,00 zł; 

- ZS w Złocieńcu – zmiany w planie finansowym wydatków dotyczące 

przesunięć celem zabezpieczenia płatności z tytułu z wynagrodzeń na kwotę 

20.000,00 zł oraz opłat za kursy zawodowe uczniów, zakup środków 

czystości, opłat za energię, gaz i wodę na kwotę 25.280,00 zł; 

Zwiększenie planu wydatków dotyczących zobowiązań wobec ZUS na kwotę 

37.000,00 zł; 

- MOW w Czaplinku – przesunięcia w planie wydatków związane z opłatami 

za ścieki, wywóz nieczystości, serwis kotła gazowego oraz opłatą za 

wyżywienie wychowanek w ogólnej kwocie 10.500,00 zł; 

- ZS w Drawsku Pom. – przesunięcie środków w planie finansowym z ZS 

Drawsko Pom. do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego na wypłatę nagrody jubileuszowej w związku z przejściem 

pracownika do PCKZiU w kwocie 14.500,00 zł oraz zmiany między 

paragrafami na wypłatę odprawy dla pracownika, wypłatę wynagrodzeń  

i zobowiązań wobec ZUS na kwotę 41.851,00 zł; 

- PCPR w Drawsku Pom. – przesunięcia w planie finansowym dotyczą 

zwiększonych kosztów usług zdrowotnych dla pracowników oraz 

niezaplanowanych kosztów egzekucyjnych na kwotę 1.520,00 zł; 

- PDDS OR-K w Drawsku Pom. – przesunięcia w planie finansowym 

dotyczące korekty wysokości odpisu na ZFŚS w kwocie 4.728,00 zł; 
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- PUP w Drawsku Pom. przesunięcia w planie finansowym jednostki dotyczą 

zabezpieczenia planu na składki ZUS, koszty obsługi COVID-19, dodatkowej 

obsługi prawnej oraz okresowe wsparcie działu księgowości na kwotę 

13.400,00 zł; 

- ZDP w Drawsku Pom. – przesunięcia między paragrafami dotyczą 

konieczności zakupu głowicy do kosiarki wysięgnikowej na kwotę 30.000,00 

zł oraz zwiększenia wydatków na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1996Z 

na odcinku Żabin – Nowe Laski” w wyniku wystąpienia dodatkowych robót 

drogowych na kwotę 192.575,00 zł.  

Zmiany w załączniku inwestycyjnym środków RFIL dotyczą zmian w wyniku 

postępowań przetargowych w  innych zadaniach. Ponadto zabezpiecza się 

środki własne Powiatu na zadanie „Kompleksowa modernizacja 

energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie” na kwotę 86.830,00 

zł. 

 

06.10.2020 r. protokół Nr 89/VI/2020 

 

13. Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na zadanie pn. „Przebudowa wewnętrzna części pomieszczeń budynku 

Domu Pomocy Społecznej w Darskowie, w celu dostosowania obiektu dla 

osób niepełnosprawnych – ZADANIE I”. 

Po dokonaniu badań i oceny ofert złożonych w postępowaniu, Zespół wyłonił  

wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, niepodlegającą odrzuceniu:  

KASPIOL-BUD Piotr Fijołek, ul. Pusta 2/5, 78-520 Złocieniec ( 751.457,44 zł. ). 

Zarząd Powiatu zaakceptował wybór wykonawcy. 

 

13.10.2020 r. protokół Nr 90/VI/2020  

 

14. Organizacji konkursu pn. „VIII Dyktando o Pióro Starosty Drawskiego” 

Zarząd Powiatu Drawskiego po raz ósmy postanowił zorganizować Dyktando  

o Pióro Starosty Drawskiego dla mieszkańców naszego regionu. Corocznie 

udział bierze w nim ok. 70 osób. Celem dyktanda jest propagowanie zasad 

poprawnej polszczyzny oraz sprawnego posługiwania się zasadami 

ortograficznymi w tekście pisanym oraz sprawdzenie umiejętności pisania  

ze słuchu. 

15. 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 zadania z zakresu gospodarki gruntami  

i nieruchomościami, rozdział 70005 o kwotę 340,00 zł, z przeznaczeniem na 

pokrycie kosztów podatku od nieruchomości; 

b) zwiększenia dochodów budżetowych otrzymanych od Wojewody 

Zachodniopomorskiego na podstawie decyzji, z przeznaczeniem na pomoc 

państwa w wychowywaniu dzieci, rozdział 85504 w kwocie 9.250,00 zł; 
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c) zwiększenia dochodów budżetowych otrzymanych od Wojewody 

Zachodniopomorskiego na podstawie decyzji, z przeznaczeniem na pomoc 

państwa w wychowywaniu dzieci, rozdział 85510 w kwocie 3.660,00 zł; 

d) zmiany paragrafu klasyfikacji dochodów na kwotę 18.000,00 zł. 

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w wyniku: 

a) decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego w rozdziałach 70005 - Gospodarka 

gruntami i nieruchomościami, 85504 -  Wspieranie rodziny, 85510 - Działalność 

placówek opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie ze wskazaniem; 

b) zmiany w wydatkach budżetowych, zgodnie z dyspozycjami naczelników 

wydziałów i kierowników jednostek wynikających z ich potrzeb: 

- Wydział Inwestycji – przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami na 

zabezpieczenie planu zadania pn. „Likwidacja starej oczyszczalni ścieków  

w DPS Darskowie”, na kwotę 20.000,00 zł oraz zabezpieczenie planu wydatków 

na rozliczenie projektu dotyczącego zakupu urządzeń fotowoltaicznych, na kwotę 

2.601,00 zł;         

 - Wydział Rozwoju i Promocji – przeniesienie planu wydatków między  

paragrafami w celu zabezpieczenia planu na wydanie zaktualizowanego  

przewodnika turystycznego, zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Powiatem  

Drawskim a Regionalną Organizacją Turystyczną, w kwocie 900,00 zł; 

- Wydz. Edukacji – przeniesienie wydatków ze Starostwa Powiatowego do  

jednostek oświatowych na nagrody Starosty Drawskiego, z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej, w kwocie 23.200,00 zł; 

- Wydział Finansowy – zabezpieczenie planu wydatków na zapłatę podatku VAT 

w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (zakup maseczek) na kwotę 

9.713,00 zł w związku z COVID-19, zabezpieczenie planu wydatków związanych 

z emisją obligacji, na kwotę 25.000,00 zł; 

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami – przesunięcia między paragrafami na 

zabezpieczenie planu, na opłacenie odszkodowań za grunty przejęte przez Powiat 

Drawski pod rozbudowę drogi powiatowej 1994 na terenie Gminy Wierzchowo, 

na kwotę 6.050,00 zł; 

- Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – zmiany w planie finansowym 

wydziału poprzez przesunięcie środków pomiędzy paragrafami na zawarcie 

umów zleceń z pracownikami wydziału, na wykonanie prac związanych  

z archiwizacją dokumentów geodezyjnych, na kwotę 38.050,00 zł;  

- ZPE-T Bobrowo – zmiany w planie finansowym jednostki dotyczą 

zabezpieczenia planu na realizację projektu „ABC Przedszkolaka” na kwotę 

6.048,00 zł, z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci; 

- PCKZiU w Drawsku Pom. – zwiększenie w planie wydatków związane  

z realizacją projektu „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na 

terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na 

obszarze powiatu drawskiego” – kurs kelnerski, o kwotę 8.746,11 zł; 

- ZS w Kaliszu Pom. – zmiana między paragrafami na kwotę 27.600,00 zł, 

umożliwiające zabezpieczenie wydatków na zobowiązania, z tytułu wynajmu 

pokoi dla uczniów ZS w Kaliszu Pom.; 

- PCPR w Drawsku Pom. – przesunięcia w planie finansowym dotyczą bieżącej 

działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, związanej ze szkoleniami- 
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psychoterapii systemowej CAS, badań lekarskich pracowników, umów dla 

psychiatry i psychologa oraz zakupu szafy dla kadr, biurka i pleksy, na kwotę 

31.600,00 zł; 

- PDDS OR-K w Drawsku Pom. – przesunięcia w planie finansowym dotyczące 

błędnie zaklasyfikowanego odpisu na ZFŚS, w kocie 5.000,00 zł; 

- POW w Drawsku Pom. – przesunięcia w planie finansowym jednostki dotyczą 

zabezpieczenia planu na zakup komputera do zdalnego nauczania, narożnika do 

pomieszczenia dziennego oraz stołu dla dzieci, na kwotę 15.820,00 zł; 

 

Rozwiązuje się  rezerwę projektową na realizację projektów: ERASMUS+KA 1  

i KA 2 na kwotę 24.720,00 zł oraz projektu Rehabilitacja 25+, w kocie 3.196,00 

zł. 

 

Zarząd omawiał następujące sprawy: 

 

08.09.2020 r. protokół Nr 86/VI/2020  

 

1. Aktualizacja oferty Stowarzyszenia Klub Abstynenta Carpe Diem  

w Złocieńcu na realizację zadania publicznego pn. „Ochrona zdrowia  

i otoczenia – wiedza i praktyka” 

Przyznano dotację w wysokości 5.712,00 zł. 

2. Wystąpienie powiatu do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego  

o przekazanie działki pod budowę schroniska dla zwierząt. 

Wyrażono zgodę na wystąpienie Powiatu Drawskiego do Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolniczego o nieodpłatne przekazanie Powiatowi części działki nr 30, 

o powierzchni 8,7994 ha, położonej w obrębie 14 Drawsko Pom. pod budowę 

schroniska dla zwierząt. 

3. Prezentacja programu Aktywizacji Zielonej Gospodarki. 

Zapoznano się z autorskim programem dr Ryszarda Odożyńskiego dot. 

Aktywizacji Gospodarczej Centralnej Strefy Funkcjonalnej Województwa 

Zachodniopomorskiego: Europejski Zielony Ład; Strategia Produktywności 

2030. 

4. Informacja w sprawie funkcjonowania aptek ogólnodostępnych w Powiecie 

Drawskim. 

Zapoznano się z informacją. Postanowiono pisemnie wystąpić do Rzecznika Praw 

Pacjenta, do Wojewody Zachodniopomorskiego i do Ministra Zdrowia o zajęcie 

stanowiska w sprawie niezrealizowania Uchwały Rady Powiatu Drawskiego  

o funkcjonowaniu aptek ogólnodostępnych w Powiecie Drawskim. 

 

 

 

22.09.2020 r. protokół Nr 87/VI/2020 

 

5. Korekta ilości szczepień przeciw grypie na sezon 2020/2021 - Polskie  

Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Koła nr 70 w Czaplinku. 
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Wyrażono zgodę na dofinansowanie zakupu szczepionek przeciw grypie w ilości 

20 sztuk dla członków koła. 

6. Podsumowanie realizacji umów o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

Kontynuowano dyskusję nad sprawozdaniem z realizacji umów o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego i raportem z weryfikacji 

wysokości rekompensaty opracowanym przez firmę Refunda. 

7. Wniosek dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o środki finansowe na 

wykonanie kanalizacji deszczowej w m. Dołgie. 

Zarząd postanowił o wszczęciu prac dotyczących wykonania kanalizacji 

deszczowej jeszcze w tym roku i o odłożeniu płatności za te prace na 2021 r. 

8. Prośba Dyrektora SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA  

w Złocieńcu o możliwość wynajęcia dwóch dodatkowych pomieszczeń  

w budynku przy ul. Obr. Westerplatte 11 z przeznaczeniem na rzecz działań 

Poradni Zdrowia Psychicznego. 

Wniosek rozpatrzono negatywnie ze względu na fakt, że pomieszczenia obecnie  

zajmowane są przez PINB, a w 2021 r. będą zajmowane przez Pogotowie  

Interwencji Kryzysowej. 

9. Analiza możliwości rozszerzenia zakresu działalności samorządowej 

jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego                 

w Drawsku Pom. o zadania z bhp, ochrony danych osobowych, obsługę 

prawną itd. 

Wyrażono zgodę do podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia od                             

1 stycznia 2021 r. wspólnej obsługi bhp dla jednostek powiatu objętych obsługą 

przez CUW i dla CUW. 

10. Umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

dla gminy Czaplinek, w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe 

pokrycie kosztów zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 

OSP Czaplinek. 

Podpisano umowę. 

11. Porozumienie w sprawie przekazania środków z budżetu powiatu 

drawskiego na częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodu 

oznakowanego dla Ogniwa Ruchu Drogowego w Komendzie Powiatowej 

Policji w Drawsku Pom. w wysokości 50.000,00 zł. 

Podpisano porozumienie. 

12. Wniosek o zatwierdzenie wyników postępowania 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”. 

Zatwierdzono wyniki przeprowadzonej procedury. 

13. Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie procedury przetargowej 

powyżej 30 000 euro. - zadanie pn. „Dostawa energii elektrycznej dla 

jednostek Powiatu na lata 2021-2022”. 

Przyjęto wniosek. 

14. Wniosek dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o zwiększenie środków  
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w budżecie w § 4280 – zakup usług zdrowotnych oraz o wyrażenie zgody na 

zawarcie na okres 3 lat umowy dzierżawy dwóch drukarek laserowych. 

Wyrażono zgodę na wydzierżawienie jednej drukarki laserowej i na zakup ze 

środków PFRON drugiej. Do zwiększenia budżetu PUP na usługi medyczne 

Zarząd powróci w październiku br.  

15. Roczne sprawozdanie z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody  

Polskie z działań podejmowanych w 2019 r. na terenie powiatu drawskiego. 

Przyjęto sprawozdanie. 

16. Wniosek Wydz. Edukacji o zatwierdzenie listy kandydatów do stypendium 

Starosty Drawskiego za wyniki w nauce. 

Zatwierdzono listę stypendystów. Przyznano 33 stypendia, po 150 zł, przez                   

10 miesięcy. 

17. Wniosek Zarządu Dróg Powiatowych o zwiększenie środków na zadanie  

 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1996Z na odcinku Żabin – Nowe 

Laski”.  

Postanowiono zwiększyć środki na zadanie o wnioskowaną kwotę 166.007,07 zł. 

18. Wniosek dyrektora Drawskiego Centrum Specjalistycznego o udostępnienie 

pomieszczeń  sklepiku znajdującego się na terenie szpitala na rzecz punktu 

pobrań badań testowych COVID-19. 

Przyjęto wniosek. 

19. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia rocznego Programu 

współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. 

Po zapoznaniu się z projektem uchwały postanowiono wpisać do rocznego 

programu współpracy kwotę 242.000,00 zł. oraz termin przeprowadzenia 

konsultacji z organizacjami pozarządowymi. 

  

  

29.09.2020 r. protokół Nr 88/VI/2020 

 

20. Pełnomocnictwa procesowego dla dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Czaplinku. 

Udzielono pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Drawskiego przed 

sądami powszechnymi, we wszystkich instancjach, w sprawach związanych  

z windykacją należności przysługujących MOW w Czaplinku. 

21. Wniosek Wydz. Edukacji o wytypowanie dyrektora i zatwierdzenie listy 

nauczycieli do nagrody starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Postanowiono przyznać nagrodę dyrektorowi Zespołu Szkół w Czaplinku Pani 

Małgorzacie Głodek w wysokości 5.000,00 zł. Zaakceptowano listę nauczycieli do 

nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej wytypowanych przez dyrektorów szkół 

i przyznano dla każdego z nich nagrodę w wysokości 2.600,00 zł. 

 

06.10.2020 r. protokół Nr 89/VI/2020  

 

22. Podsumowanie  realizacji umów o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 
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Zatwierdzono sprawozdanie z realizacji umów o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego, raport z weryfikacji wysokości rekompensaty 

oraz wypłatę rekompensaty. 

23. Wniosek Wydz. Edukacji o przyznanie nauczania indywidualnego i pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

Przyznano nauczanie indywidualne na okres jednego roku szkolnego w wymiarze 

12 godzin tygodniowo dla: dwóch uczniów z ZS w Drawsku Pom., jednego ucznia 

z ZSP w Kaliszu Pom.,  jednego ucznia na okres 6 miesięcy z ZS w Drawsku Pom. 

oraz dla dwóch uczniów z ZPE-T w Bobrowie na okres jednego roku szkolnego w 

wymiarze 10 godz. tygodniowo.  

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów  przyznano zgodnie  

z wnioskami dyrektorów. 

24. Wniosek o zatwierdzenie wyników postępowania na zadanie pn. 

„Przebudowa wewnętrzna części pomieszczeń budynku Domu Pomocy 

Społecznej w Darskowie, w celu dostosowania obiektu dla osób 

niepełnosprawnych – ZADANIE I”. 

Zatwierdzono wyniki przeprowadzonej procedury. 

25. Wniosek Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pom. przeznaczenie  

z budżetu Starostwa Powiatowego na rok 2021 kwoty 55 tys. zł. na 

dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Wydziału 

Prewencji KPP w Drawsku Pom. 

Postanowiono o nierozstrzyganiu wniosku ze względu na odległy termin jego 

realizacji. 

 

13.10.2020 r. protokół Nr 90/VI/2020  

 

26. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie powiatu 

drawskiego w roku szkolnym 2019-2020. 
Przyjęto informację. 

27. Oferta na realizację zadania publicznego pt.: „Koronawirus (Covid -19)  

a Mikołajkowy Turniej Strzelecki” 

Przyznano dotację w wysokości 1.000,00 zł. 

28. Podział środków finansowych w dziale współpraca z organizacjami 

pozarządowymi według działów, rozdziałów i paragrafów na realizację 

zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w 2021 r. 

Zarząd podzielił środki w następujący sposób: 

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa   

  70 000,00 zł, 

- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 30 000,00 zł, 

- ochrona i promocja zdrowia 20 000,00 zł, 

- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i działalność na rzecz osób   

  niepełnosprawnych 70 000,00 zł, 

- promocja i organizacja wolontariatu 15 000,00 zł, 

- wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej 13 000,00 zł, 

- porządek i bezpieczeństwo publiczne 24 000,00 zł. 

 


