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Or.0021.28.2021.RM                                               DRUK NR 2270 
 
 

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Drawskiego 
od 22 listopada 2021 r. do 10 grudnia 2021 r. 

 
W minionym okresie Zarząd Powiatu Drawskiego obradował w następujących 
terminach: 
 
25.11.2021 r. 
7.12.2021 r. 
 
Zarząd Powiatu Drawskiego zaakceptował przedłożone projekty uchwał                                  
i postanowił przekazać je do uchwalenia Radzie Powiatu: 
 
 

7.12.2021 r. protokół nr 152/VI/2021 
 

1. Zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki 
organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego w Drawsku 
Pomorskim. 

2. W sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic gmin naruszających 
granicę Powiatu Drawskiego. 

3. W sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom. 

4. W sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”. 
5. W sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”. 
6. W sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”. 
7. W sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”. 
8. W sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”. 
9. W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Drawskiego. 
10. W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu 

Drawskiego. 
11. W sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej. 
12. W sprawie zmiany statutu Powiatu Drawskiego. 

 
 

 
Zarząd Powiatu Drawskiego podjął uchwały w sprawie: 

 
 

25.11.2021r. protokół Nr 151/VI/2021 
 

1. 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 
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kompetencji Zarządu Powiatu należy ustalenie wysokości dodatku 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 zł). 
Dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych przyznano na 
okres od 01.12.2021 r. do 28.02.2022 r.  w następującej wysokości: Dyrektor Zespołu 
Szkół w Czaplinku – 2.023,00 zł, Dyrektor Zespołu Szkół w Drawsku Pomorskim – 
2.023,00 zł, Dyrektor Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim – 2.023,00 zł,  Dyrektor 
Zespołu Szkół w Złocieńcu – 2.023,00 zł, Dyrektor Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim – 2.023,00 zł, Dyrektor Zespołu Placówek 
Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie – 2.023,00 zł, Dyrektor Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku – 2.023,00 zł,  Dyrektor Powiatowego 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom. – 2.023,00 zł. 

2. Cztery uchwały w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej. 
Uchwały zostały podjęte na wnioski zainteresowanych. Zgodnie z § 5 uchwały Rady 
Powiatu Drawskiego nr XXVI/253/2012 z 7 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego zasady korzystania z funduszu zdrowotnego 
przeznaczonego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Drawski, ostateczną decyzję                            
o przyznaniu pomocy zdrowotnej i jej wysokości podejmuje Zarząd Powiatu 
Drawskiego w formie uchwały. Pomoc zdrowotną przyznano trzem emerytowanym 
nauczycielom na łączną kwotę 3.160,00 zł. 

 
 

7.12.2021 r. protokół nr 152/VI/2021 
 
 

3. Dwie uchwały 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 jej 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 została Pani Izabela 
Krężołek, Naczelnik Wydz. Edukacji, przedstawicielem organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny Pani Karolina Kozar, wizytator. Awans zawodowy dotyczył 
nauczycieli z Zespołu Szkół w Czaplinku i Zespołu Placówek Edukacyjno-
Terapeutycznych w Bobrowie. 

4. Zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2021. 
1. Dokonano zmian w planie dochodów budżetowych w wyniku zwiększenia dotacji, 

w związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego, w rozdziale 75411 – 
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wynikające z konieczności 
regulowania zobowiązań wobec dostawców materiałów i usług remontowych                
w kwocie 25.000,00 zł, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na 
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sfinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług w Powiatowym 
Dziennym Domu Samopomocy w Drawsku Pom. na kwotę 14.685,00 zł. 
 

2. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w wyniku: 
 

a/ decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego w rozdziale 75411 – Komendy 
powiatowe Państwowej Straży Pożarnej oraz 85203 – Ośrodki wsparcia; 
b/ na wniosek naczelników wydziałów i kierowników jednostek wynikające z ich 
potrzeb: 

1) Wydział Biuro Rady Powiatu – zmiana między paragrafami w celu 
zabezpieczenia regulacji diet radnych od sierpnia 2021 r., na kwotę 9.800,00 zł, 

2) Wydział Finansowy – zabezpieczenie planu wydatków na wynagrodzenia                         
i  pochodne nauczycieli jednostek oświatowych na kwotę 1.975.244,00 zł, 

3) Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – zmiany, w związku ze zgodą 
Zachodniopomorskiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, na 
przeznaczenie niewykorzystanej kwoty dotacji na uzupełnienie wynagrodzeń dla 
pracowników, realizujących zadania z zakresu geodezji, kartografii i katastru                            
w wysokości 41.339,00 zł, 

4) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – zmiany między paragrafami,                         
w wyniku niezbędnego uregulowania stanu prawnego nieruchomości w księdze 
wieczystej – ujawnienie własności Powiatu Drawskiego dla działki położonej                            
w Suchowie, będącej przedmiotem zamiany z Gminą Kalisz Pomorski, na kwotę 
300,00 zł, 

5) Wydział Inwestycji – zmiany w planie wydatków w wyniku zwiększenia 
wydatków inwestycyjnych, dotyczących budynków oświatowych, w wysokości 
2.005,93 zł, 

6) Wydział Ochrony Środowiska – zwiększenia planu wydatków na zakup 
materiału sadzeniowego, zgodnie z decyzjami Burmistrza Drawska Pomorskiego, 
wcześniej nieprzewidzianymi w budżecie powiatu, na kwotę 8.000,00 zł, 

7) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Drawsku 
Pom. – zmiany między paragrafami, w celu zwiększenia zakupu usług, materiałów                                   
i wyposażenia, na kwotę 1.750,40 zł, 
8) Wydział Zarządzania Kryzysowego – zwiększenie planu wydatków zadań 
zleconych związanych z trudną sytuacją pandemiczną COVID-19 zakupy, PanbioTM 

COVID-19 Ag Rapid Test Device / 25 testów, środki ochrony zabezpieczających 
pracowników starostwa i jednostek, w wysokości 30.000,00 zł. Ponadto zmiany                       
w rozdziale 75045 – kwalifikacja wojskowa, na kwotę 3.500,00 zł; zmiana między 
paragrafami klasyfikacji budżetowej, 

9) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pom. – zmiany 
planie wydatków, w związku z zabezpieczeniem wypłat dla funkcjonariuszy pełniących 
zastępstwa, z powodu zwolnień lekarskich, w wysokości 4.991,28 zł, 

10) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Drawsku Pom. – zmiany między 
paragrafami w celu zabezpieczenia środków dla wychowanków, zakupu odzieży                       
i obuwia zimowego, artykułów spożywczych, realizację umów zleceń oraz opłat m.in. 
wyżywienia wychowanków, usług transportowych i konserwacji centrali telefonicznej, 
na kwotę 14.922,00 zł, 
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11) Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku 
Pom. – przeniesienie planu wydatków między jednostkami; realizacja projektu 8.9 pn. 
„Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, 
poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”,          
w wysokości 9.379,93 zł, 

12) Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy w Drawsku Pom. – zmiany między 
paragrafami w celu dostosowania wydatków do bieżących potrzeb jednostki                                  
w wysokości 29.109,79 zł, 

13) Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pom. – zmiana w planie wydatków, 
dotycząca zabezpieczenia środków na opłaty za ogrzewanie, w związku ze znaczącymi 
podwyżkami cen gazu, na kwotę 700,00 zł, 

14) Zarząd Dróg Powiatowych – przesunięcia między paragrafami, w związku                                     
z zabezpieczeniem planu wynagrodzeń i pochodnych, w wysokości 29.243,00 zł. 

 
3. Rozwiązanie rezerwy z Zarządzania Kryzysowego w kwocie 30.000,00 zł, na zakup 

środków ochrony przeciwko COVID-19, oraz rozwiązanie rezerwy ogólnej na 
realizację decyzji Burmistrza Drawska Pom., zakupu nieprzewidzianego                                   
w budżecie materiału sadzeniowego, na kwotę 8.000,00 zł. 

 
 
Zarząd omawiał następujące sprawy: 

 
 

25.11.2021 r. protokół Nr 151/VI/2021  
 

1. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej I połowa 2021 r. (listopad). 
Zgodnie z propozycją Wydz. Edukacji, pomoc zdrowotną przyznano trzem 
emerytowanym nauczycielom na łączną kwotę 3.160,00 zł. 

2. Opinia prawna dotycząca wniosku UTW Złocieniec o wyrażenie zgody na 
zmiany w harmonogramie projektu pn. „Święto Niepodległości – świętowanie                   
i integracja”. 
Po zapoznaniu się z opinią prawną i opinią Głównego Specjalisty ds. NGO nie 
wyrażono zgody na zmiany w harmonogramie. 

3. Informacja na temat funkcjonowania szpitala w Drawsku Pom. 
Przyjęto informację. 

4. Wniosek o nadanie Tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”. 
Przyjęto wniosek.  

 
7.12.2021 r. protokół nr 152/VI/2021 

 
 

5. Decyzja ustanawiająca trwały zarząd dla działki gruntu nr 88/1 i nr 149, obręb 
Stare Drawsko, dla Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pom. 
Podjęto decyzję  ustanawiającą trwały zarząd dla ZDP w Drawsku Pom. 

6. Wnioski dyrektorów szkół o przyznanie nauczania indywidualnego oraz pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. 
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Przyznano indywidualne nauczanie dla dwóch uczniów – po 12 godzin tygodniowo 
dla każdego z nich do końca roku szkolnego. Wyrażono zgodę na 6 godz. tygodniowo 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zatrudnienie nauczyciela 
wspomagającego w wymiarze10 godz. tygodniowo, do końca roku szkolnego, dla 
ucznia ZS w Drawsku Pom. Przyznano 5 godz. tygodniowo zajęć z języka polskiego                
i wyrównawczych uczennicy ZS w Czaplinku, będącej obywatelką Ukrainy. 

7. Ocena ofert konkursowych zgłoszonych do konkursu „Lider NGO Powiatu 
Drawskiego 2020”. 
Omówiono złożone oferty i postanowiono ostateczną decyzję, odnośnie wysokości 
nagród, ustalić na najbliższym posiedzeniu Zarządu Powiatu. Do konkursu wpłynęło 
6 ofert w trzech kategoriach: Lider NGO Powiatu Drawskiego 2020 – za najlepszą 
inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2020, za najlepszą inicjatywę 
zrealizowaną w roku kalendarzowym 2020 przez młodą organizację zarejestrowaną 
w latach 2018 – 2020, najwięcej pozyskanych środków z funduszy zewnętrznych z poza 
budżetu Powiatu Drawskiego. 

8. Wniosek Stowarzyszenia „JESTEŚMY RAZEM” w Kaliszu Pom. o wyrażenie 
zgody na przedłużenie okresu realizacji zadania publicznego pt. „Słodki, 
słodszy,...cukrzyca- nie daj się złapać w pułapkę”. 
Nie wyrażono zgody z powodu przekroczenia terminu realizacji zadania. 

9. Wniosek Stowarzyszenia „BRACTWO SOKOŁA” w Złocieńcu o wyrażenie 
zgody na zmiany w budżecie oferty pt: „II Powiatowe Zawody strzeleckie Służb 
Mundurowych Powiatu Drawskiego”. 
Wyrażono zgodę. 

10. Wniosek UKS „Strzelec” z Kalisza Pom. o wyrażenie zgody na przedłużenie 
okresu realizacji zadania publicznego pt. „Powrót do aktywności fizycznej po 
pandemii”.  
Nie wyrażono zgody z powodu przekroczenia terminu realizacji zadania. 

11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego w Drawsku Pom. 
Wstępnie omówiono propozycję i postanowiono do tematu wrócić na kolejnym 
posiedzeniu. 

12. Informacja dotycząca dzierżawy (dzierżawa na cele rolne) działek należących do 
Powiatu Drawskiego w obszarze Gogółczyna – działki leżące wzdłuż ścieżki 
rowerowej. 
Przyjęto informację. 

13. Informacja na temat nowej lokalizacji Muzeum PGR. 
Omówiono propozycję ewentualnej nowej lokalizacji Muzeum PGR. Postanowiono 
wystąpić z wnioskiem do KOWR o nieodpłatne nabycie działki nr 278/41, obręb 
Gudowo.   


