Or.0021.30.2022.RM

DRUK NR 2415

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Drawskiego
od 7 lutego 2022 r. do 18 marca 2022 r.
W minionym okresie Zarząd Powiatu Drawskiego obradował w następujących
terminach:
22.02.2022 r.
3.03.2022 r.
15.03.2022 r.
Zarząd Powiatu Drawskiego zaakceptował przedłożone
i postanowił przekazać je do uchwalenia Radzie Powiatu:

projekty

uchwał

3.03.2022 r. protokół nr 162/VI/2022
1. W sprawie ustalenia wysokości opłat za noclegi w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym w Czaplinku.
15.03.2022 r. protokół nr 163/VI/2022
2. W sprawie ustalenia wysokości opłat za noclegi w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym w Drawsku Pom. przy ulicy Warmińskiej 2 i Połczyńskiej 9.
3. W sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2022.
4. Zmieniający Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Drawskiego na lata 2022
– 2037.
5. W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Drawskiego.
6. W sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2022 r.
Zarząd Powiatu Drawskiego podjął uchwały w sprawie:
22.02.2022r. protokół Nr 161/VI/2022
1.

Zaopiniowania projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Kalisz Pomorski na lata 2022 – 2025 z perspektywą na lata 2026 – 2028.
Burmistrz Kalisza Pomorskiego wystąpił o zaopiniowanie projektu aktualizacji
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kalisz Pom. na lata 2022-2025
z perspektywą na lata 2026 – 2028. Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1973 ze zm.),
projekty programów ochrony środowiska podlegają zaopiniowaniu przez organ
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2.

3.

4.

5.

6.

wykonawczy powiatu – w przypadku projektów gminnych programów ochrony
środowiska. Zarząd pozytywnie zaopiniował dokument.
Udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego Dyrektorowi Zespołu Szkół
w Czaplinku do realizacji projektu „Mobilność szansą na rozwój zawodowy”
w ramach programu ERASMUS+.
Dyrektor, grono pedagogiczne oraz uczniowie Zespołu Szkół w Czaplinku zamierzają
realizować przedsięwzięcia z zakresu współpracy międzynarodowej w ramach
programu ERASMUS+. Udzielenie dyrektorowi pełnomocnictwa ułatwi
organizacyjnie i technicznie realizację i rozliczenie projektu.
Udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego Dyrektorowi Zespołu Szkół
w Drawsku Pom. do realizacji projektu „Professional In Europe, czyli
europejska jakość kształcenia zawodowego” w ramach programu ERASMUS+.
Dyrektor Zespołu Szkół w Drawsku Pom. zamierza aplikować o środki do programu
ERASMUS+ na przedsięwzięcia z zakresu współpracy międzynarodowej. Realizacja
projektu będzie wymagała czasowego, 20-procentowego zabezpieczenia środków
własnych, które zostaną zwrócone przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji
w Warszawie po zakończeniu projektu w 2023 r. Udzielenie dyrektorowi
pełnomocnictwa ułatwi organizacyjnie i technicznie realizację i rozliczenie projektu.
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 motywacyjnego dla
dyrektora szkoły / placówki. Dodatek może być przyznany na okres od 3 do 12
miesięcy. Wysokość dodatku przyznanego dyrektorowi nie może przekraczać 50%
wynagrodzenia zasadniczego ( obecnie 2.023 zł).
Dodatki motywacyjne przyznano na okres od 01.03.2022 r. do 31.05.2022 r.
w wysokości 2.023,00 zł dla każdego dyrektora.
Dotycząca wydania opinii w sprawie zaliczenia dotychczasowych dróg
wewnętrznych na terenie powiatu szczecineckiego do kategorii dróg
powiatowych.
Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, na wniosek Dyrektora Powiatowego
Zarządu Dróg w Szczecinku oraz po zapoznaniu się z opinią Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych w Drawsku Pom. postanowiono pozytywnie zaopiniować zamiar
zaliczenia do kategorii dróg powiatowych wskazanych w uchwale ulic (dróg
wewnętrznych) w miejscowości Szczecinek.
Wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na zadanie pn.: „Usługa ubezpieczenia mienia Starostwa
Powiatowego w Drawsku Pom. wraz z jednostkami organizacyjnymi”
Zakres ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności i posiadanego mienia, ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadania mienia, ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami, ubezpieczenie mienia
od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie komunikacyjne floty liczącej 38 pojazdów.
Obecnie ubezpieczenie mienia Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. i jednostek
organizacyjnych wygasa 22 marca 2022 roku. W związku z powyższym konieczne było
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przeprowadzenie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w celu wyboru
Wykonawcy zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3.03.2022 r. protokół Nr 162/VI/2022
7.

8.

9.

Udzielenia pełnomocnictwa brokerowi ubezpieczeniowemu do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na usługę pn. „Usługa ubezpieczenia mienia
Powiatu Drawskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi”.
Zarząd Powiatu Drawskiego udziela niezbędnego pełnomocnictwa Supra Brokers
S.A. z siedzibą we Wrocławiu do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia
publicznego na zadanie pn: „Usługa ubezpieczenia mienia Powiatu Drawskiego wraz
z jednostkami organizacyjnymi” w oparciu o art. 37 ust. 2-4 ustawy z dnia 11 września
2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
Zadania wynikające z udzielonego pełnomocnictwa realizowane będą na podstawie
zawartej umowy współpracy z brokerem ubezpieczeniowym i mają charakter
bezpłatny.
Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności powiatu i posiadanego mienia, ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami, ubezpieczenie mienia
od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie komunikacyjne floty liczącej 38 pojazdów.
Udzielenia pełnomocnictwa
Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pom. zwrócił się z prośbą o udzielenie
dyrektorowi jednostki pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Drawskiego
w sprawach związanych z realizacją projektu pilotażowego „Voucher
zatrudnieniowy” finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy.
Zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2022.
1. Dokonano zmian w planie dochodów budżetowych, w wyniku zwiększenia
dochodów z tytułu dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego w rozdziałach:
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w kwocie 17.736,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem
nieruchomościami Skarbu Państwa ; 71015 – Nadzór budowlany, na kwotę
8.820,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pom.; 74511 –
Komendy powiatowe Państwowej Pożarnej, na kwotę 157.752,00 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyższonych wydatków w stopniu od
1 stycznia dla funkcjonariuszy Komend Powiatowych i wynagrodzeń w służbie
cywilnej; 85202 – Domy Pomocy Społecznej, na kwotę 10.906,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych.
2. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w wyniku:
a/ na wniosek naczelników wydziałów i kierowników jednostek, wynikające z ich
potrzeb:
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1) Wydział Edukacji – zmiany w planie wydatków Starostwa Powiatowego, związane
z zabezpieczeniem planu na dotacje dla Miasta Zielona Góra w związku
z kształceniem uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych na kwotę 506,00 zł’
2) Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – zmiany w planie wydatkowym zadań
inwestycyjnych projektu, na kwotę 457.582,00 zł;
3) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – zmiany pomiędzy paragrafami związane
z zabezpieczeniem planu wydatków opłaty za użytkowanie wieczyste działki nr
18/11 obręb Czaplinek;
4) Wydział Inwestycji – zmiana w działaniach inwestycyjnych związana
z zabezpieczeniem środków na konieczne zwiększenia wydatków zadań
inwestycyjnych oraz wynikłe awarie stanu budynków i wykonanie ekspertyzy na
kwotę 156.074,80 zł;
5) Wydział Zarządzania Kryzysowego – zwiększenie wydatków na zarządzanie
kryzysowe w związku z usuwaniem skutków Orkanu „Nadia” oraz zakupem testów
na COVID-19, w kwocie 35.000,00 zł;
6) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pom. – zmiany
w planie wydatków bieżących wynikających z działalności jednostki, na kwotę
7.085,55 zł;
7) Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pom. – zmiana w planie wydatków, na kwotę
1.842,00 zł w związku ze wzrostem kosztów zarządu nieruchomością wspólną
budynku oraz energii elektrycznej;
8) Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pom. – zmiany w planie wydatków
jednostki dotyczą zabezpieczenia planu wydatków na bieżącą realizację zadania –
sprzątanie ulic na terenie miasta Drawsko Pom., zwrot dotacji i odsetek z zadania
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1994 Osiek Drawski-Wierzchowo-BędlinoSośnica (etap I)” oraz zmiany między zadaniami inwestycyjnymi, na ogólną kwotę
75.145,00 zł.
b/ rozwiązanie rezerwy:
inwestycyjnej – na zwiększenie planu w inwestycjach o szersze prace modernizacyjne
w zadaniach zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały na kwotę 103.000,00
zł;
zarządzania kryzysowego - na kwotę 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na działania
związane z usuwaniem skutków Orkanu „Nadia” oraz zakup testów przeciwko
COVID-19.
Zarząd omawiał następujące sprawy:
22.02.2022r. protokół Nr 161/VI/2022
1. Raport z realizacji aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy

Złocieniec za lata 2019 – 2022.
Zarząd podjął decyzję o nie przyjęciu raportu i odesłaniu do Gminy Złocieniec w celu
uwzględnienia uwag przedstawionych na Zarządzie m.in. dot. wskazania kosztów
zadań realizowanych na bieżąco, danych dotyczących kosztów zadań wykonanych
przez Gminę, danych w tabeli nr 9 dotyczącej wskaźników monitoringu, wskazanie
sposobów monitorowania wykonania realizacji zadań.
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2. Wniosek dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych dot. wpisania zadań
inwestycyjnych do budżetu Powiatu Drawskiego na 2022 r.
Zarząd postanowił ponownie rozpatrzeć wniosek dot. zadania „Budowa chodnika w
miejscowości Dołgie wzdłuż drogi powiatowej nr 1956Z” na początku maja br. po
przeanalizowaniu sytuacji finansowej.
3. Wniosek Burmistrza Złocieńca o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy
Złocieniec nieruchomości gruntowe znajdujące się w ciągu drogi powiatowej
nr P2049Z ul. Świerkowa.
Zarząd podjął decyzję o nieodpłatnym przekazaniu ul. Świerkowej na rzecz Gminy
Złocieniec.
4. Wniosek Burmistrza Złocieńca o nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu
Drawskiego działki nr ew. 1/3 obręb 0003 w Złocieńcu leżącej w ciągu drogi
powiatowej.
Zarząd Powiatu nie jest zainteresowany nabyciem ww. działki, w zamian
zaproponował przekazanie całej ulicy Kosynierów Gminie Złocieniec.
5. Wniosek Burmistrza Czaplinka o przyjęcie części nieruchomości Powiatu
Drawskim pod drogę gminną.
Zarząd zaproponował zamianę działki nr 18 obr. 02 Czaplinek stanowiącą własność
Powiatu na dwie działki 71/14 i 71/13 stanowiące ogródki działkowe należące do
Gminy Czaplinek położone pomiędzy byłą bazą ZDP w Czaplinku.
6. Wniosek dyrektora PCPR o powołanie Zespołu monitorującego Powiatową
Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2022.
Zarząd powróci do rozpatrzenia wniosku w późniejszym terminie. Postanowiono, aby
PCPR zaproponowało konkretny skład Zespołu uwzględniając przedstawicieli
miejsko-gminnych ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu drawskiego.
7. Informacja o aktualnej wysokości wynagrodzeń dyrektorów szkół
i placówek prowadzonych przez Powiat Drawski.
Przyjęto informację.
8. Informacja o przebiegu uzgadniania ze Związkami Zawodowymi projektu
uchwały zmieniającej „Regulamin wynagradzania nauczycieli”.
Zarząd zapoznał się z informacją i ustalił minimalną kwotę dodatku funkcyjnego na
poziomie 50% maksymalnej kwoty dla każdej pozycji w tabeli umieszczonej
w projekcie uchwały.
9. Wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim o dofinasowanie
zakupu koszulek dla uczestników biegu z okazji Narodowego Dnia Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”.
Przyznano dofinansowanie w wysokości 2.000,00 zł.
10. Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie procedury przetargowej
powyżej 130.000,00 zł netto - zadanie: „Usługa ubezpieczenia mienia Starostwa
Powiatowego w Drawsku Pom. wraz z jednostkami organizacyjnymi”.
Przyjęto wniosek.
3.03.2022 r. protokół Nr 162/VI/2022
11. Wniosek dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych
w Bobrowie o wyrażenie zgody na podwyżkę dla kadry WTZ.
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Wniosek nie został rozpatrzony, ponieważ wyprzedza on procedury, które dopiero
będą wdrożone.
12. Wniosek Sołtysa Darskowo o przekazanie trzech sztuk ławek parkowych
z oparciem, które zostaną zamontowane na terenie Sołectwa.
Zarząd ponownie wróci do rozpatrzenia wniosku, po przeanalizowaniu możliwości
formalnych udzielenia wsparcia.
13. Informacja o organizacji pracy szkół / placówek oświatowych w roku szkolnym
2022/2023.
Przyjęto informację.
14. Wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Złocieńcu o przyznanie nauczania
indywidualnego dla uczennicy II klasy LO.
Przyznano nauczanie indywidualne w wymiarze 12 godzin tygodniowo do końca roku
szkolnego 2021/2022.
15. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie podziału środków na doskonalenie
zawodowe nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat
Drawski na rok 2022.
Zarząd zaakceptował treść projektu uchwały. Projekt uchwały został skierowany do
zaopiniowania przez Związki Zawodowe.
16. Wniosek o wprowadzenie dla obywateli Ukrainy bezpłatnych przejazdów
w autobusach, których organizatorem jest Powiat Drawski.
Pozytywnie rozpatrzono wniosek.
17. Wniosek Fundacji Promowania Sportu o przyznanie patronatu imprezie Velo
Baltic Gravelowy Maraton Pojezierza Drawskiego.
Przyznano patronat.
15.03.2022 protokół Nr 163/VI/2022
18. Wniosek o uzgodnienie i wyrażenie zgody dla budowy linii kablowej 0,4KV wraz
ze złączem kablowym na działce nr 21 obręb 0068 Nowe Drawsko stanowiącej
własność Powiatu Drawskiego.
Uzgodniono i wyrażono zgodę dla budowy linii kablowej 0,4KV wraz ze złączem
kablowym.
19. Wniosek dyrektora PCKZiU o wyrażenie zgody na umorzenie sprawy.
Zarząd postanowił, aby dalej zająć się udokumentowaniem brakujących składników
majątkowych, które powinny znaleźć się w przeprowadzanych inwentaryzacjach
w latach 2012 – 2022. Dodatkowo postanowiono także o wystosowaniu pism do osób,
które pełniły nadzór nad składnikami majątkowymi PCKZiU w latach 2012 – 2020
o złożenie wyjaśnień w sprawie inwentaryzacji i rozliczenia inwentaryzacji.
20. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku
i bezpieczeństwa publicznego na obszarze powiatu w roku 2021.
Przyjęto informację.
21. Informacja Komendanta Powiatowego PSP o stanie bezpieczeństwa powiatu
w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku 2021.
Materiał przyjęto po uzupełnieniu o brakujące informacje.
22. Wniosek Komendanta Powiatowego PSP służące poprawie funkcjonowania
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu.
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Zapoznano się z wnioskami.
23. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie sanitarnoepizootycznym na obszarze powiatu w roku 2021.
Przyjęto informację.
24. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Drawsku Pom. i Organizatora Pieczy Zastępczej w Drawsku Pom. za rok
2021.
Przyjęto sprawozdanie z poprawkami.
25. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Darskowie za 2021 r.
Przyjęto sprawozdanie.
26. Roczne sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków
finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czaplinku i filii w Kaliszu Pom. za
2021 r.
Przyjęto sprawozdanie.
27. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Kaliszu Pom. dotyczący pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
Przyznano 2 godz. tygodniowo zajęć rewalidacyjnych do końca roku szkolnego dla
ucznia klasy I LO oraz 6 godz. tygodniowo zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
dla uczennicy kl. II LO do końca roku szkolnego.
28. Informacja o wykorzystaniu środków przeznaczonych na dotacje dla
szkół/placówek niepublicznych za I kwartał.
Przyjęto informację.
29. Wniosek Wydz. Edukacji o wyrażenie zgody na udzielenie dofinansowania
szkołom/placówkom oświatowym z przeznaczeniem na promocję i wsparcie
rekrutacji.
Przyznano dofinansowanie każdej jednostce w wysokości 1 500,00 zł.
30. Wnioski Sołectw w Suliszewie, Mielenku Drawskim, Szkoły Podstawowej
i Przedszkola w Wierzchowie o nieodpłatne przekazanie metalowych koszy
w kształcie serca na nakrętki.
Postanowiono przekazać kosze dla wnioskujących sołectw, szkoły i przedszkola.
31. Wnioski Sołectw w Bolegorzynie, Żelisławiu, Świerczynie o dofinansowanie
zakupu sadzonek drzew i krzewów.
Przyznano dofinansowanie w wysokości 500 zł dla każdego z sołectw.
32. Wniosek OSP Czarne Wielkie o dofinansowanie akcji „Dnia Ziemi”.
Przyznano dofinansowanie w wysokości 300 zł na zakup rękawic i worków.
33. Wniosek Stowarzyszenia ToTu. Akademia Twórczych Umiejętności
w Czaplinku o dofinansowanie zakupu torfu do sadzenia drzew.
Przyznano dofinansowanie na zakup 20 worków 80 l torfu.
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