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Or.0021.29.2022.RM                                               DRUK NR 2354 
 
 

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Drawskiego 
od 13 grudnia 2021 r. do 4 lutego 2022 r. 

 
W minionym okresie Zarząd Powiatu Drawskiego obradował w następujących 
terminach: 
 
13.12.2021 r. 
16.12.2021 r. 
21.12.2021 r. 
29.12.2021 r. 
4.01.2022 r. 
17.01.2022 r.  
25.01.2022 r. 
2.02.2022 r. 
 
Zarząd Powiatu Drawskiego zaakceptował przedłożone projekty uchwał                                  
i postanowił przekazać je do uchwalenia Radzie Powiatu: 
 
 

13.12.2021 r. protokół nr 153/VI/2021 
 

1. W sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2021. 
(podjęta na sesji w dniu 17.12.2021 r. 

2. O zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Drawskiego na lata 2021 – 2036. 
(podjęta na sesji w dniu 17.12.2021 r.) 

3. Zmieniający uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań 
z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób 
niepełnosprawnych w 2021 r. 
(podjęta na sesji w dniu 17.12.2021 r.) 
 

16.12.2021 r. protokół Nr 154/VI/2021  
 

4. O zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 
2021 
(podjęta na sesji w dniu 17.12.2021 r.) 
 

21.12.2021 r. protokół Nr 155/VI/2021 
 

5. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia rozwiązującego do 
umowy dzierżawy Nr 350/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku oraz na zawarcie 
umowy dzierżawy. 
(podjęta na sesji w dniu 21.12.2021 r.) 
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17.01.2022 r. protokół Nr 158/VI/2022 
 

6. Zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Drawski. 
 

25.01.2022 r. protokół Nr 159/VI/2022 
 

7. W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości bez obowiązku 
dokonywania dopłat.  

 
2.02.2022 r. protokół Nr 160/VI/2022 

 
8. W sprawie ponownego uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu 

Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2022. 

9. W sprawie ustalenia wysokości opłat za noclegi w Szkolnym Schronisku 
Młodzieżowym w Złocieńcu. 

10. W sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2022. 
11. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na 

lata 2022 – 2037. 
 

 
Zarząd Powiatu Drawskiego podjął uchwały w sprawie: 

 
 

13.12.2021r. protokół Nr 153/VI/2021 
 

1. Wyboru długości okresu wyliczenia realizacji określonych w art. 243 ust. 1 
ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. 
Na  podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy  
o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, ustalana na lata 2022 – 2025 
relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowych spłat i wykupów 
określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć 
średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lub siedmiu lat relacji   
dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 
pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących. 
Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ 
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 i informuje 
o tym wyborze właściwą izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki. 

2. Ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Usług Wspólnych 
Powiatu Drawskiego w Drawsku Pom. 
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Dotychczasowa Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego złożyła 
wniosek o rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę, z dniem 
24 grudnia 2021 r. Biorąc powyższe pod uwagę, konieczne było ogłoszenie naboru na 
stanowisko Dyrektora jednostki. 

 
29.12.2021r. protokół Nr 156/VI/2021 

 
3. Zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Warsztatu Terapii Zajęciowej                  

w Czaplinku z filią w Kaliszu Pomorskim 
Od grudnia 2021 r. w Kaliszu Pom. funkcjonuje filia warsztatu terapii zajęciowej. 
Regulamin będący załącznikiem do uchwały określa zasady funkcjonowania 
warsztatu wraz z jego filią. 

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

dochodów z tytułu dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego, w rozdziale 
75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w kwocie 10.000,00, zł. 
 

2. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych, w wyniku: 
a/ na wniosek naczelników wydziałów i kierowników jednostek, wynikające z ich 
potrzeb: 
1) Główny Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi                                      

i przedsiębiorcami – zmiany a planie wydatków, związane z przyznawaniem 
nagród dla najaktywniejszych organizacji pozarządowych Powiatu Drawskiego za 
rok 2020, w kwocie 6.000,00 zł; 

2) Wydział Edukacji – zmiana między paragrafami w celu zapłaty faktury za zakup 
materiałów promocyjnych dla ZPE-T w Bobrowie oraz przesunięcia w dotacji 
celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz w związku z przyznaniem 
nagrody dla dyrektora MOW w Czaplinku, na kwotę 7.764,43 zł; 

3) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – zmiany między paragrafami, w celu 
zabezpieczenia środków na wycenę nieruchomości Skarbu Państwa do 
aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, na kwotę 10.725,00 zł; 

4) Wydział Finansowy – zmiany w planie wydatków Starostwa Powiatowego, 
związane z zabezpieczeniem składek ZUS i odsetek od kredytów, na kwotę 
83.044,00 zł; 

5) Wydział Inwestycji – zmiana między paragrafami w związku z zabezpieczeniem 
środków z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w wysokości 300,00 zł, 
zmiany w zadaniach inwestycyjnych na kwotę 10.400,00 zł oraz zmiany w planie 
projektu pn. :„Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie strefy 
centralnej ...”, na kwotę 153.841,68 zł; 

6) Wydział Komunikacji i Transportu – zmiany w planie wydatków, w związku                            
z zabezpieczeniem zakupu tablic rejestracyjnych, opłat za serwis sprzętowy oraz 
usługi związane z usuwaniem oraz przechowywaniem pojazdów na parkingu 
strzeżonym, na kwotę 4.200,00 zł; 

7) Zespół Informatyków – przeniesienie między paragrafami w wyniku 
zabezpieczenia środków na usługi dotyczące realizacji nowej strony internetowej, 
na kwotę 4.920,00 zł; 
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8) Centrum Usług Wspólnych – zmiany w planie wydatków, związane                                      
z porządkowaniem budżetu i zabezpieczenie płatności w roku budżetowym, na 
kwotę 22.433,00 zł; 

9) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pom. – zmiany             
w planie wydatków, w związku z koniecznością regulowania zobowiązań wobec 
ZUS, dostawców materiałów, usług remontowych i telekomunikacyjnych,                     
w wysokości 7.301,70 zł; 

10) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zmiany między paragrafami wydatków 
związane z zabezpieczeniem płatności składek ZUS oraz kosztów utrzymania dzieci 
w pieczy zastępczej, na kwotę 31.592,00 zł, ponadto zwiększenie wydatków na 
zobowiązania dotyczące pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu 
drawskiego, przebywających poza powiatem, na kwotę 30.562,13 zł; 

11) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pom. – zmiany między 
paragrafami, w związku z zabezpieczeniem zobowiązań związanych z najmem 
pomieszczeń biurowych oraz wynagrodzeniami i składkami społecznymi, na kwotę 
17.012,17 zł; 

12) Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pom. – zwiększenie planu wydatków, na 
kwotę 5.000,00 zł oraz zmiany w planie wydatków, w wysokości 3.889,00 zł,                       
w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę faktury za 
ogrzewanie i zużycie energii elektrycznej; 

13) Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pom. – zmiany w planie wydatków, 
związanych z porządkowaniem budżetu, regulowaniem zobowiązań za zimowe 
utrzymanie dróg oraz zakup posypywarki DEXWAL 1200 do posypywania 
chodników, na okólną kwotę 61.419,00 zł; 

14) Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie – zmiany w planie 
wydatków dotyczą dostosowania planów do potrzeb jednostki – zmiany m.in. 
dotyczą zakupu energii elektrycznej, usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych 
oraz składek ZUS i PPK, na ogólną kwotę 270.865,00 zł, w tym zakończenie 
projektów „Pomerania”  i projekt „Za Życiem”; 

15) Zespół Szkół w Drawsku Pom. – zmiany w planie wydatków jednostki dotyczą 
zabezpieczenia paragrafów usługowych, płacowych, materiałów dydaktycznych                   
i ZFŚS, na kwotę 95.468,00 zł; 

16) Zespół Szkół w Czaplinku – zmiany między paragrafami wydatków, związane                      
z porządkowaniem budżetu jednostki m.in. zabezpieczenie planów na energię 
elektryczną oraz wynagrodzenia administracji, na kwotę 14.470,00 zł; 

17) Zespół Szkół w Złocieńcu – zmiany w planie wydatków jednostki, zawiązane                          
z zabezpieczeniem planów wydatków za energię elektryczną, kursy uczniów oraz 
korektę odpisu na ZFŚS, w ogólnej kwocie 37.574,00 zł. 

 
3. Rozwiązanie rezerwy ogólnej, w celu zabezpieczenia środków dla Powiatowego 

Urzędu Pracy w Drawsku Pom., na zapłatę zobowiązań z tytułu zużycia energii 
elektrycznej i ogrzewania oraz pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu 
drawskiego, przebywających poza powiatem, w kwocie 35.562,13 zł. 

5. Ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Drawskiego. 



5 
 

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 oraz wydatków roku 
2022. 

 
4.01.2022 r. protokół Nr 157/VI/2022 

 
6. Zatrudnienia Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego                   

w Drawsku Pom. 
Po przeprowadzeniu naboru na wolne stanowisko dyrektora Centrum Usług 
Wspólnych Powiatu Drawskiego w Drawsku Pom., Zarząd postanowił zatrudnić na 
to stanowisko z dniem 10 stycznia 2022 r. Pana Wojciecha Hnatkowskiego. 

7. Przekazania jednostkom organizacyjnym Powiatu Drawskiego ostatecznych 
kwot dochodów i wydatków tych jednostek wynikających z uchwały budżetowej 
na rok 2022.  
Zarząd Powiatu Drawskiego wypełniając ustawowy obowiązek wynikający z art. 249 
ustawy o finansach publicznych, w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały 
budżetowej, przekazuje podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach 
dochodów i wydatków. 

8. Planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami do realizacji w 2022 roku. 
Zgodnie z art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu w 
terminie 21 dni od podjęcia uchwały budżetowej, opracowuje plan finansowy zadań 
zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, przyjmując 
jako podstawę do tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel oraz wielkość 
dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do 
budżetu państwa. 
 

17.01.2022 r. protokół Nr 158/VI/2022 
 

9. Określenia sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych i finansowych. 
W sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 
finansowych, zobowiązano dyrektorów/kierowników jednostek organizacyjnych do 
przekazywania jednostkowych sprawozdań w formie określonej przez Zarząd 
Powiatu. 

10. Udzielenia upoważnienia dla Pana Andrzeja Półgrabskiego – Dyrektora 
Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pom. 
Obecność przedstawiciela Powiatu Drawskiego jest niezbędna przy wskazaniu granic 
działek drogowych oraz działek indywidualnych przyległych do pasa drogowego, jak 
również podpisywania protokołów ze wskazań. 

11. Udzielenia upoważnienia dla Pana Andrzeja Półgrabskiego – Dyrektora 
Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pom. 
Udzielenie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych jest niezbędne do 
wykonywania w pełnym zakresie obowiązków dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 
wynikające z ustawy o drogach publicznych. 
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25.01.2022 r. protokół Nr 159/VI/2022 

 
12. Zmian w budżecie Powiatu Drawskieg0 na rok 2022. 

1. Dokonano zmian w planie dochodów budżetowych, w wyniku zwiększenia 
dochodów z tytułu dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego, w rozdziale 
71015 – Nadzór budowlany, w kwocie 13.020,00 zł, oraz 75045 – Kwalifikacja 
wojskowa, na kwotę 17.000,00 zł. 

2. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w wyniku: 
a/ na wniosek naczelników wydziałów i kierowników jednostek, wynikające z ich 
potrzeb: 
1) Wydział Finansowy – zmiany w planie wydatków Starostwa Powiatowego, 

związane z weryfikacją paragrafów wydatkowych w wydziałach Starostwa 
Powiatowego na kwotę 107.040,00 zł; 

2) Wydział Inwestycji – zmiana w działach zadań inwestycyjnych w związku                                
z zabezpieczeniem środków na konieczne, wynikłe z sytuacji awaryjnych stanu 
budynków na kwotę 57.000,00 zł; 

3) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Drawsku Pom. – zabezpieczenie planu 
wydatków bieżących wynikające  z działalności jednostki, na kwotę 123.000,00 zł; 

4) Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pom. – zmiana w planie wydatków, na kwotę 
814,00 zł w związku ze wzrostem kosztów zarządu nieruchomością wspólną 
budynku; 

5) Zespół Szkół w Kaliszu Pom. – zmiany w planie wydatków jednostki dotyczą 
zabezpieczenia planu na realizację projektu POWER oraz płatności dotyczące 
boiska „ORLIK”, na ogólną kwotę 2.411,00 zł. 

13. Udzielenia pełnomocnictwa. 
W związku z pozyskaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pom. środków 
na realizację 2 projektów pilotażowych  pn. „Subsydium zatrudnieniowe” oraz 
„Elastyczne zatrudnienie” w celu sprawnej realizacji zadań uzasadnione jest 
upoważnienie dyrektora i zastępcy dyrektora PUP w Drawsku Pom. do dokonywania 
czynności związanych z prawidłowym przebiegiem realizacji wyżej wymienionych 
projektów. 
 

2.02.2022 r. protokół Nr 160/VI/2022 
 

14. Wyrażenia zgody na rozpoczęcie postepowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie pn.: „Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów 
osobowych, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych                                         
z przeznaczeniem dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych                                
w Bobrowie” w ramach projektu współfinansowanego ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu 
wyrównywania różnic między regionami III”. 
Powiat Drawski w związku z przyznanym dofinansowaniem z „Programu 
wyrównywania różnic między regionami III” w ramach projektu współfinansowanego 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zamierza 
zakupić dwa fabrycznie nowe samochody osobowe przystosowane do przewozu osób 
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niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla Zespołu Placówek Edukacyjno-
Terapeutycznych w Bobrowie. W celu zapewnienia dzieciom niepełnosprawnym 
transportu, opieki w trakcie przewozu do placówki i likwidacji występujących barier 
komunikacyjnych, a także wyrównanie szans osób niepełnosprawnych poprzez 
codzienny dostęp do specjalistycznej jednostki oświatowej na terenie powiatu 
drawskiego. W związku z powyższym konieczne jest przeprowadzenie postępowania                   
o udzielenia zamówienia publicznego w celu wyboru Wykonawcy zgodnie                  
z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
Zarząd omawiał następujące sprawy: 

 
 

13.12.2021 r. protokół Nr 153/VI/2021  
 

1. Wypracowanie stanowiska na temat projektu połączenia szlakiem żeglarskim 
jeziora Drawsko z jeziorami szczecineckimi w kontekście uchwały nr 26/2021 
Rady Naukowej Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Członkowie Zarządu, z uwagi na brak merytorycznych opracowań  na ten temat 
postanowili nie zajmować w tej sprawie stanowiska. 

2. Analiza przeprowadzonych zamówień publicznych przez jednostki 
organizacyjne w 2021 r. 
Zapoznano się z materiałem. 

3. Omówienie projektu umowy dzierżawy pomiędzy Powiatem Drawskim, a NAFIS 
Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu nieruchomości zabudowanych 
położonych w obrębie 11 miasta Drawsko Pom. przy ul. Bolesława Chrobrego 4, 
o powierzchni 3,4230 ha 
Członkowie Zarządu szczegółowo przeanalizowali i omówili projekt umowy. 
Wniesiono uwagi do projektu: w umowie powinni zostać uwzględnieni pracownicy, 
zgodnie z art. 231 Kodeksu Pracy, należy przeprowadzić pełną inwentaryzację całości 
majątku z uwzględnieniem rozliczeń i opłat, doprecyzować kwestię poniesienia przez 
NAFIS kosztów finansowych adaptacji i modernizacji pomieszczeń po kotłowni                     
w przypadku przeniesienia Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy- Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Drawsku Pom. 

4. Wybór projektów do II naboru programu Polski Ład. 
Starosta zaproponował zorganizowanie oddzielnego spotkania i przedyskutowanie 
propozycji projektów do II naboru programu Polski Ład. 
 

21.12.2021 r. protokół Nr 155/VI/2021 
 

5. Rozstrzygnięcie konkursu „Lider NGO Powiatu Drawskiego 2020” 
Główną nagrodę w wysokości 1200,00 zł w kategorii za najlepszą inicjatywę 
zrealizowaną w roku kalendarzowym 2020 przyznano Stowarzyszeniu „Żarek”.  
Za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2020 przez młodą 
organizację zarejestrowaną w latach 2018-2020 główną nagrodę w wysokości 
1200,00 zł przyznano Fundacji „Magia Serc”.  
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W kategorii najwięcej pozyskanych środków z funduszy zewnętrznych spoza budżetu 
Powiatu Drawskiego główną nagrodę w wysokości 1200,00 zł przyznano 
Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem 
Wałeckim”.  
Przyznano również wyróżnienia po 600,00 zł dla Stowarzyszenia Nasza Świerczyna, 
Ochotniczej Straży Pożarnej  w Broczynie, Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego 
„Tempelburg” oraz dla Klubu Piłkarskiego Drawsko Pomorskie. 

 
29.12.2021 r. protokół Nr 156/VI/2021 

 
6. Oferta dotycząca zorganizowania  cyklu „Powiatowych Wieczorów Kolęd”                     

w kościołach parafialnych każdej gminy Powiatu Drawskiego. 
Zarząd postanowił nie organizować koncertów z uwagi na  dużą liczbę zachorowań 
oraz wprowadzone obostrzenia spowodowane koronawirusem.  

7. Wniosek o wprowadzenie promocji na bilety miesięczne do umów 200/2017                     
i 213/inż./2020 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego. 
Wyrażono zgodę na wprowadzenie promocji w wysokości ok. 90% na bilety 
miesięczne szkolne dla uczniów szkół ponadpodstawowych od 1.01.2022 r. do 
30.06.2022 r. oraz na bilety miesięczne dla pracowników Jednostki Wojskowej 
Oleszno na linii komunikacyjnej o charakterze użyteczności publicznej U3203/29 
Złocieniec- Drawsko Pom. przez : Złocieniec ul. Kosynierów-Ułanów, Drawsko 
Pom., Oleszno od 1.01.2022 r. tj.: Złocieniec ul. Kosynierów – Oleszno – cena 150,00 
zł, Złocieniec – Oleszno – cena 130,00 zł, Rzęśnica-Oleszno – cena 130,00 zł, 
Suliszewo- Oleszno – cena 130,00 zł, Drawsko Pom.-Oleszno – cena 130,00 zł. 
Promocja dla pracowników JW. Oleszno na bilet miesięczny pracowniczy będzie 
obowiązywać od 01.01.2022 r. do 31.08.2022 r. 

8. Udzielenie pełnomocnictwa dyrektorowi oraz zastępcy dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Drawsku Pom. 
Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pom. pozyskał 865.320,00 zł na realizację dwóch 
projektów pilotażowych: Subsydium zatrudnieniowe – 352.300,00 zł, Elastyczne 
zatrudnienie – 513.020,00 zł celem aktywizacji zawodowej oraz doprowadzenia do 
zatrudnienia osób bezrobotnych z powiatu drawskiego. W związku z powyższym 
udzielono pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności związanych                           
z realizacją tych projektów . 

9. Wnioski i uwagi do budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2022. 
Zapoznano się szczegółowo z wnioskami i uwagami. Uzgodniono, że w pierwszej 
połowie stycznia członkowie Zarządu omówią tematy dotyczące dróg i propozycji do 
Polskiego Ładu, a w następnym etapie pozostałe projekty, aby omówić i wypracować 
stanowisko w styczniu br. 

10. Wniosek dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych                                 
w Bobrowie o dofinansowanie zakupu 150 pudełek puzzli promocyjnych ZPE-T.  
Wyrażono zgodę na dofinansowanie zakupu puzzli w kwocie 1.500,00 zł. 

11. Wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Złocieńcu o przyznanie nauczania 
indywidualnego uczniowi klasy I LO. 
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Przyznano nauczanie indywidualne w wymiarze 12 godzin tygodniowo do końca roku 
szkolnego 2021/2022. 
 
 

12. Termin otwarcia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kaliszu Pom. 
Ustalono, że oficjalne otwarcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kaliszu Pom. 
odbędzie się w dniu 19 stycznia 2022 r. 

13. Informacja na temat wizyty przedstawicieli samorządu partnerskiego z Litwy. 
Przyjęto informację. 

14. Informacja na temat adaptacji pomieszczeń na Dom Rodzinny. 
Przyjęto informację. 
 

17.01.2022 r. protokół Nr 158/VI/2022 
 

15. Oferta zakupu albumu o tematyce żeglarskiej „Kilwater czyli 
środkowopomorski zapis wodniackich pasji” 
Postanowiono zakupić 100 sztuk albumu o tematyce żeglarskiej z załączoną wkładką 
promującą Powiat Drawski. 

16. Inwestycje drogowe na 2022 rok – projekty i stan zaawansowania. 
Do tematu Zarząd powróci po ponownym przygotowaniu powyższego dokumentu                  
z uwzględnieniem jakie inwestycje są możliwe do zrealizowania przyjmując za 
priorytet to co zostało zapisane w budżecie Powiatu Drawskiego do realizacji oraz 
jakie projekty można zrealizować w ramach zaawansowanych prac i przygotowań, 
gdzie zostały przyznane środki, a zadania nie są dokończone. 

17. Wniosek Z. Mieczkowskiego dotyczący zakupu książki „Łączy nas Drawa 2. 
Monografia rzeki”. 
Postanowiono zakupić 100 sztuk książki „Łączy nas Drawa 2. Monografia rzeki”. 

18. Zestawienie ofert medialnych na 2022 rok. 
Przyjęto propozycję Wydz. Rozwoju i Promocji i postanowiono podpisać umowy na 
usługę prasową z Powiatową Gazetą  Drawską i Kurierem Czaplineckim oraz                          
z portalami internetowymi: Drawskie Strony Internetowe, 
www.drawskopomorskie.com, Magazyn Drawski.  Łączna kwota współpracy na 2022 
rok wyniesie 23.256,00 zł. 

19. Wniosek dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych                            
w Bobrowie o przyznanie godzin w ramach pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dla trojga uczniów. 
Przyznano 4 godziny tygodniowo pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla trzech 
uczniów. 
 

25.01.2022 r. protokół Nr 159/VI/2022 
 

20. Informacja dotycząca ważniejszych inwestycji z terenu powiatu drawskiego oraz 
informacja dotycząca pracy wydziału Architektoniczno-Budowlanego za okres 
od 1.07.2021 r. do 31.12.2021 r. 
Przyjęto informację. 
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21. Analiza przejechanych kilometrów przez pojazdy samochodowe  
i przepracowanych motogodzin oraz zużytego paliwa przez pojazdy 
samochodowe i agregat prądotwórczy stanowiące własność Starostwa 
Powiatowego w Drawsku Pom. w czasie eksploatacji w 2021 r. 
Zapoznano się z analizą oraz zatwierdzono podane wielkości wraz z przekroczeniami. 

22. List intencyjny Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy 
z Liderem Wałeckim” na okres programowania 2021-2027 – deklaracja  
współpracy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w powiecie drawskim, 
wałeckim i gminie Drawno – omówienie propozycji. 
Podpisano list intencyjny. 

23. Informacja o sposobie wydatkowania środków dotacji podmiotowej 
przeznaczonych na realizację fakultatywnych zadań powiatowych przez Miejską 
i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Stefana Żeromskiego w Drawsku Pom. w 
roku 2021. 
Przyjęto informację. 

 
2.02.2022 . protokół Nr 160/VI/2022 

 
24. Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie procedury przetargowej 

powyżej 130.000,00 zł – zadanie : „Dostawa dwóch fabrycznie nowych 
samochodów osobowych, przystosowanych do przewozu osób 
niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla Zespołu Placówek Edukacyjno-
Terapeutycznych w Bobrowie”. 
Przyjęto wniosek. 

25. Wniosek dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych                                  
w Bobrowie o utworzenie dodatkowych stanowisk administracji. 
Wniosek został odrzucony. 

26. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Drawskiego za rok 2021. 
Przyjęto sprawozdanie. 

27. Analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych za rok 2021. 
Przyjęto analizę. 

28. Wniosek Klubu Sportowego „Ogniwo” o rozpatrzenie możliwości wprowadzenia 
ulgowej lub symbolicznej opłaty za wynajęcie hali sportowej w Złocieńcu na 
potrzeby treningu dzieci i młodzieży w piłce siatkowej. 
W celu wypracowania wspólnego rozwiązania wniosek zostanie omówiony na  
najbliższym Konwencie Burmistrzów i Wójta. 

29. Podjęcie decyzji o złożenie wniosków do Polskiego Ładu. 
Zarząd zdecydował przygotować wnioski na: 
- modernizację obiektu w Mielenku Drawskim na potrzeby utworzenia DPS Domu 
Seniora, Zakładu Aktywizacji Zawodowej, mieszkań wytchnieniowych i Centrum 
Opiekuńczo-Mieszkalnego,  
- przebudowę drogi w ciągu ul. Poznańskiej w Czaplinku, 
- modernizację budynku kotłowni na stołówkę i kuchnię dla Zespołu Szkół w Kaliszu 
Pomorskim.  
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Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej będzie również składał wnioski do 
Polskiego Ładu. Zarząd zdecydował aby zgłosił wniosek na modernizację ul. 
Brzozowej w Złocieńcu.  
Wniosek przedstawiony przez Gminę Złocieniec dotyczący modernizacji ul. 
Czwartaków będzie składany  w ramach naboru do Funduszy Dróg Samorządowych. 

 
 


