
1 
 

Or.0021.31.2022.RM                                               DRUK NR 2502 
 

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Drawskiego 
od 21 marca 2022 r. do 22 kwietnia 2022 r. 

 

W minionym okresie Zarząd Powiatu Drawskiego obradował w następujących terminach: 

 

22.03.2022 r. 
25.03.2022 r. 
29.03.2022 r. 
1.04.2022 r. 
5.04.2022 r. 
6.04.2022 r. 
8.04.2022 r. 
20.04.2022 r. 
 
Zarząd Powiatu Drawskiego zaakceptował przedłożone projekty uchwał                                  
i postanowił przekazać je do uchwalenia Radzie Powiatu: 
 
 

25.03.2022 r. protokół nr 165/VI/2022 

1. W sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2022. 
(podjęta na sesji w dniu 25.03.3033r.) 

2. O zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Drawskiego na lata 2022 – 2037. 
(podjęta na sesji w dniu 25.03.2022r.) 
 

1.04.2022 r. protokół nr 167/VI/2022 
 

3. W sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku                                    
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 
( podjęta na sesji nadzwyczajnej w dniu 8.04.2022 r.) 

 
6.04.2022 r. protokół nr 169/VI/2022 

 
4. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Drawskiego. 
( podjęta na sesji nadzwyczajnej w dniu 8.04.2022 r.) 

 
8.04.2022 r. protokół nr 170/VI/2022 

 
5. W  sprawie odwołania Wicestarosty Powiatu Drawskiego. 

( podjęta na sesji nadzwyczajnej w dniu 8.04.2022 r.) 
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6. W sprawie zwolnienia odwołanego Wicestarosty Powiatu Drawskiego z pełnienia.    
dotychczasowych obowiązków. 
( podjęta na sesji nadzwyczajnej w dniu 8.04.2022 r.) 

 
20.04.2022 r. protokół nr 171/VI/2022 

 
7. W sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Drawskiego. 
8. W sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, 

łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub 
odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 

9. W sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2022. 
10. O zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Drawskiego na lata 2022 – 2037. 
 

 

Zarząd Powiatu Drawskiego podjął uchwały w sprawie: 

 

22.03.2022r. protokół Nr 164/VI/2022 

1. Udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego Dyrektorowi Zespołu Szkół im. 
Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 r. w Kaliszu Pom. do realizacji 
projektu „Przeszłość + Wiedza + Bezpieczna przyszłość” w ramach programu 
ERASMUS+ Edukacja szkolna. 
Dyrektor Zespołu Szkół w Kaliszu Pom. zamierza aplikować o środki do programu 
Erasmus+. Projekt dotyczy wiedzy o konfliktach międzynarodowych, migracjach, 
zapewnienia bezpieczeństwa ludności i dbałości o własne bezpieczeństwo, działań 
wolontariatu oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. W projekcie będą uczestniczyły 
szkoły z sześciu krajów: Litwy, Łotwy, Turcji, Włoch, Niemiec i Polski. Zespół Szkół 
w Kaliszu Pom. jest szkołą wnioskującą w ramach partnerstwa. Realizacja projektu 
wymaga czasowego zaangażowania środków własnych w wysokości 12.000,00 euro. 
Kwota ta jest zwracana na etapie rozliczenia końcowego projektu. Udzielenie 
pełnomocnictwa dyrektorowi ułatwi organizacyjnie i technicznie realizację                               
i rozliczenie projektu. 

 

29.03.2022r. protokół Nr 166/VI/2022 

2. Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
zadanie pn. „Dostawa dwóch 9-osobowych samochodów przystosowanych do 
przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim, wyposażonych 
w windę hydrauliczną. 
Po dokonaniu badań i oceny oferty złożonej w postępowaniu obejmującej dwie części: 
część nr 1 oraz część nr 2 - Dostawa dwóch 9-osobowych samochodów 
przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim, 
wyposażonych w windę hydrauliczną , zespół wyłonił wykonawcę, który złożył 
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najkorzystniejszą ofertę, niepodlegającą odrzuceniu : POLMOTOR SPÓŁKA                      
Z O.O. ul. Andrzeja Struga 73, 70-784 Szczecin - 197 700,00 zł/ 1 samochód, 
395 400,00 zł / 2 samochody. 
Zarząd Powiatu zaakceptował wybór wykonawcy.  

3. Przyznania stypendiów za wysokie wyniki sportowe. 
Na podstawie złożonych wniosków o przyznanie stypendium za wysokie wyniki 
sportowe przyznano jednorazowe stypendia sportowe w kwocie po 1.000,00 zł dla                  
4 zawodników oraz w kwocie po 2.000,00 zł dla 5 zawodników, którzy spełnili kryteria 
regulaminu zgodnie z uchwałą Nr XXIX/281/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 
22 marca 2013 r. 

4. Nieprzyznania stypendiów za wysokie stypendia sportowe 
Zarząd Powiatu podjął decyzję o nieprzyznaniu stypendium sportowego                                     
23 zawodnikom: 4 z Klubu Walki Washi z Broczyna, 2 z Międzyszkolnego Klubu 
Uczniowskiego OYAMA z Drawska Pomorskiego, 2 z Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „SOKÓŁ” z Kalisza Pomorskiego, 2 z Międzyszkolnego Klubu 
Sportowego „JUNIOR” ze Złocieńca oraz 13 z Klubu Sportów Walki Valiant Gold 
Team z Drawska Pomorskiego.  
Zawody, w których brali udział zawodnicy Klubu Walki Washi z Broczyna miały 
niższą rangę, niż te, o których mowa w § 2 ust. 2 Uchwały Rady Powiatu Drawskiego                                                 
Nr XXIX/281/2013 z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie regulaminu stypendium za 
wysokie wyniki sportowe.  Wynika to z art. 13 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1133 ze zm.), który stanowi: „Polski 
związek sportowy ma wyłączne prawo do: 1. organizowania i prowadzenia 
współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar Polski w danym 
sporcie; 2) ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych                                        
i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez związek, 
z wyjątkiem reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie; 3) powołania 
kadry narodowej oraz przygotowania jej do igrzysk olimpijskich, igrzysk 
paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy;                           
4) reprezentowania tego sportu w międzynarodowych organizacjach sportowych.” 
Zgodnie z art. 11 ust. 5 tejże ustawy minister właściwy do spraw kultury fizycznej 
prowadzi wykaz polskich związków sportowych, który jest ogłaszany na stronie 
internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.  
W wykazie, o którym wyżej mowa brak było w 2021 roku Polskiego Związku Karate. 
Mimo tego, że niektóre zawody, w których brali udział zawodnicy Klubu Walki Washi 
miały w nazwie określenie „Mistrzostwa Polski” to w istocie nimi nie były, ponieważ 
nie zostały zorganizowane przez polski związek sportowy, co wyklucza przyznanie 
stypendium sportowego ze względu na niespełnienie warunków określonych w § 2 ust. 
2 Uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr XXIX/281/2013 z dnia 22 marca 2013 roku 
w sprawie regulaminu stypendium za wysokie wyniki sportowe. 
Zawody, w których brali udział zawodnicy Klubu Walki Valiant Gold Team z Drawska 
Pomorskiego miały niższą rangę, niż te, o których mowa w § 2 ust. 2 Uchwały Rady 
Powiatu Drawskiego Nr XXIX/281/2013 z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie 
regulaminu stypendium za wysokie wyniki sportowe.  Wynika to z art. 13 ust.1 pkt 1 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1133 ze zm.), 
który stanowi: „Polski związek sportowy ma wyłączne prawo do: 1. Organizowania             
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i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar 
Polski w danym sporcie; 2) ustanawiania i realizacji reguł sportowych, 
organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez związek, z wyjątkiem reguł dyscyplinarnych dotyczących 
dopingu w sporcie; 3) powołania kadry narodowej oraz przygotowania jej do igrzysk 
olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub 
mistrzostw Europy; 4) reprezentowania tego sportu w międzynarodowych 
organizacjach sportowych.” Zgodnie z art. 11 ust. 5 tejże ustawy minister właściwy 
do spraw kultury fizycznej prowadzi wykaz polskich związków sportowych, który jest 
ogłaszany na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do 
spraw kultury fizycznej.  W wykazie, o którym wyżej mowa brak było w 2021 roku 
Polskiego Związku Jiu - Jitsu.  Mimo tego, że niektóre zawody, w których brali udział 
zawodnicy Klubu Sportów Walki Valiant Gold Team miały w nazwie określenie 
„Mistrzostwa Polski” to w istocie nimi nie były, co wyklucza przyznanie stypendium 
sportowego ze względu na niespełnienie warunków określonych w § 2 ust. 2 Uchwały 
Rady Powiatu Drawskiego Nr XXIX/281/2013 z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie 
regulaminu stypendium za wysokie wyniki sportowe. 
Zawodniczka MKU OYAMA z Drawska Pom. w 2021 roku wzięła udział w zawodach 
o niższej randze niż te, o których mowa w § 2 ust. 2 Uchwały Rady Powiatu 
Drawskiego Nr XXIX/281/2013 z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie regulaminu 
stypendium za wysokie wyniki sportowe (6th International Young Oyama S CUP, 
XXXVII Puchar Polski Kyokushin Karate). 
Zawodnik MKU OYAMA z Drawska Pom. w 2021 roku wziął udział w XXXVII 
Pucharze Polski Kyokushin Karate oraz 34th Karate Kyokushin European 
Championship. Oba te turnieje mają niższą rangę niż te, o których mowa w § 2 ust. 2 
Uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr XXIX/281/2013 z dnia 22 marca 2013 roku  
w sprawie regulaminu stypendium za wysokie wyniki sportowe.  W 2021 roku Polski 
Związek Karate nie figurował w wykazie polskich związków sportowych w terminie 
odbywania się ww. zawodów (w 2019 roku utracił status polskiego związku 
sportowego). Nie mógł więc wytypować reprezentanta na mistrzostwa Europy. 
Wynika to z art. 13 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. 
z 2020 roku, poz. 1133 ze zm.), który stanowi: „Polski związek sportowy ma wyłączne 
prawo do: 1. organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł 
Mistrza Polski oraz o Puchar Polski w danym sporcie; 2) ustanawiania i realizacji 
reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie 
sportowym organizowanym przez związek, z wyjątkiem reguł dyscyplinarnych 
dotyczących dopingu w sporcie; 3) powołania kadry narodowej oraz przygotowania 
jej do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw 
świata lub mistrzostw Europy; 4) reprezentowania tego sportu w międzynarodowych 
organizacjach sportowych.”  Ponadto, 34th European Championship, pomimo tego, 
że ich polski odpowiednik to określenie „Mistrzostwa Europy”, w istocie nimi nie 
były, gdyż ich główny organizator, czyli stowarzyszenie Świnoujska Akademia Karate 
Kyokushin, nie posiadało w 2021 roku kompetencji do zorganizowania oficjalnych 
mistrzostw Europy, czyli zawodów kończących się otrzymaniem tytułu Mistrza Europy 
w danej dyscyplinie.  
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Zawodnicy z MKS „JUNIOR” ze Złocieńca oraz zawodnik UKS „Sokół” z Kalisza 
Pomorskiego brali udział w zawodach o niższej randze niż te kwalifikujące do 
otrzymania stypendium. Zawodniczka UKS „SOKÓŁ” z Kalisza Pomorskiego 
reprezentowała na zawodach klub UKS Ratusz Maszewo, który nie działa na terenie 
powiatu drawskiego, co jest niezgodne z Uchwałą Nr XXIX/281/2013, § 2 ust. 1, który 
brzmi: „Stypendium może być przyznawane członkom klubów sportowych 
działających na terenie powiatu drawskiego”. 

5. Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu 
Drawskiego za rok 2021 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Drawskiego. 
Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu Drawskiego 
przedstawia, Radzie Powiatu Drawskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej                          
w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym sprawozdanie 
roczne z wykonania budżetu. 

6. 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 kwocie28.524,00                                         
z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami,  
aktualizacja opłat i sporządzanie operatów;  
71015 - Nadzór budowlany, na kwotę 69.700,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie 
wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  
w Drawsku Pom.;  
71095 – Pozostała działalność, zmiana w kwalifikacji dochodów na kwotę 3.942,00 zł                                   
z przeznaczeniem na aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego                                                  
i kartograficznego;  
75045 – Kwalifikacja wojskowa, na kwotę 19.110,00 zł z przeznaczeniem na 
organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na 
terenie Powiatu;  
74511 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, na kwotę 209.981,00 zł  
z przeznaczeniem na sfinansowanie części uposażeń, odpraw emerytalnych  
i rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy Komend 
Powiatowych;  
80105 – Oświata i wychowanie, na kwotę 40.662,00 zł z przeznaczeniem na 
upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia 
obowiązku szkolnego w Zespole Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie. 
2. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w wyniku: 
a/ na wniosek naczelników wydziałów i kierowników jednostek, wynikające z ich 
potrzeb: 
1) Wydział Organizacyjny – zmiany w planie wydatków Starostwa Powiatowego, 

związane z zabezpieczeniem planu w zadaniach zleconych na kwotę 2.502,50 zł  
w związku z podpisaną umową na obsługę prawną nieodpłatnej pomocy w punkcie 
w Drawsku Pom.; 

2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Drawsku Pom. – zmiany w planie 
wydatków bieżących wynikające z działalności jednostki, na kwotę 1.074,00 zł; 
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3) Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pom. – zmiana w planie wydatków, na kwotę 
1.225,00 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków na finansowanie 
obsługi zadań z art. 15 zze ustawy Covid-19; 

4) Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie – zmiany w planie 
wydatków jednostki dotyczą zabezpieczenia planu wydatków na bieżącą realizację 
zadania tj. Pracownicze Plany Kapitałowe, usługę dowozu dzieci do szkoły oraz 
zmiany w planie wynagrodzeń na ogólną kwotę 75.803,00 zł; 

5) Zespół Szkół w Czaplinku – zwiększenie w planie finansowym wydatków związane 
z opłatą za kursy zawodowe uczniów oraz zabezpieczenie planu na energię i gaz 
w związku z 400% podwyżką surowców na kwotę 30.000,00 zł. 
 

5.04.2022r. protokół Nr 167/VI/2022 

7. Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2022 
r. 
Uchwała dotyczy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań 
publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego. Konieczność 
podjęcia niniejszej uchwały wynika z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                          
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) 
oraz stanowi konsekwencję przyjętych przez Radę Powiatu Drawskiego uchwały Nr 
XLIII/290/2022 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 11 lutego 2022 r. uchwalenia 
rocznego „Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2022”. Przyjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne do przeprowadzenia 
postępowania konkursowego. 

8. Uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych Powiatu 
Drawskiego w Drawsku Pomorskim. 
Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, Zarząd Powiatu ma kompetencje do 
uchwalenia regulaminów organizacyjnych jednostek organizacyjnych, które określają 
ich organizację i zasady ich funkcjonowania. Uchwalenie Regulaminu 
Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego w Drawsku Pom. 
podyktowane jest obszernością zmian, które miały miejsce od czasu uchwalenia 
poprzedniego regulaminu. Zmiany polegają na zwiększeniu ilości etatów, na 
stanowiskach pracy ds. płac o jeden etat oraz na zlikwidowaniu ilości etatów takich 
jak radca prawny ½ etatu, stanowisko pracy ds. zamówień publicznych ½ etatu, 
informatyk ½ etatu. 

9. Dotycząca 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 drogi w miejscowości Osiek Drawski. ( działka nr ewid. 98/2 obr. Osiek 
Drawski, gmina Wierzchowo, o długości 0,419 km). 
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20.04.2022r. protokół Nr 171/VI/2022 

10. 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. 

11. Ustalenia na 2022 rok stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych 
prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne. 
Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, dotacja dla niepublicznych 
szkół i placówek oświatowych obliczana jest na podstawie wartości zapisanych  
w algorytmie podziału subwencji oświatowej. Ustawa określa również, w którym 
momencie roku budżetowego należy obliczyć i wypłacić dotacje wg nowych wartości. 
W 2022 r. aktualizacja stawek odbywa się w kwietniu, a nowe kwoty dotacji będą 
wypłacane od maja 2022 r.  

12. Podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach                                       
i placówkach prowadzonych przez Powiat Drawski na rok 2022. 
Zgodnie z art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,               
w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2022 zabezpieczono kwotę 100.000 zł                                            
z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych we wszystkich szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 
Drawski.  
Ww. kwotę rozdzielono na poszczególne jednostki oświatowe, uwzględniając: 
1) wnioski dyrektorów szkół i placówek oświatowych, 
2) wyniki sprawdzianu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, 
3) podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, ustalone przez 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię związków zawodowych. 

13. Zwrotu kosztów za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom 
Ukrainy na terenie powiatu w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 
tego państwa. 
Na podstawie art. 12 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.  
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa oraz uchwały Nr XLV/301/2022 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 8 kwietnia 
2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku  
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Zarząd Powiatu Drawskiego 
określa warunki zwrotu kosztów za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia 
obywatelom Ukrainy przybywającym na terenie powiatu drawskiego. Na podstawie 
ustnego polecenia Wojewody Zachodniopomorskiego od dnia 24.02.2022 r. do dnia 
13.03.2022 r. podmioty, które utworzyły miejsca pobytu i noclegu wraz z wyżywieniem 
dla obywateli Ukrainy, którzy przebywali na terytorium powiatu w związku  
z konfliktem zbrojnym otrzymają refundację w kwocie minimalnej 100 zł dziennie od 
osoby za dobę. Kwota przekazana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego  
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ze środków z Funduszu Pomocy dla uchodźców przybywających na terenie powiatu 
od dnia 24.02.2022 r. do dnia 13.03.2022 r. to 86.000,00 zł. 

14. 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: 
74511 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, na kwotę 31.500,00 zł, 
z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego 
strażakom pełniącym służbę w komendzie powiatowej; 
80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększenie dochodów, z tytułu dotacji na 
realizację zadań w ramach priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”, w kwocie 3.000,00 zł; 
80105 – Przedszkola specjalne – z przeznaczeniem na realizacje programu 
„Narodowego Rozwoju Czytelnictwa  2.0 na lata 2021 – 2025”, w kwocie 2.500,00 
zł; 
80120 – Lice ogólnokształcące – z przeznaczeniem na realizacje programu 
„Narodowego Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”, w kwocie 
24.000,00 zł; 
85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenie o 
kwotę 9.900,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań 
korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie; 
85508 – Rodziny zastępcze – zwiększenie o kwotę 76.397,00 zł, z przeznaczeniem 
dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub 
innego organu państwa za zgodą sądu oraz dodatku wychowawczego w kwocie 
25.460,00 zł; 
85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – dodatek                                  
w wysokości 4.340,00 zł z tytułu świadczenia wychowawczego. 

2. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w wyniku: na wniosek 
naczelnika wydziału, wynikające z ich potrzeb: 
1) Wydział Edukacji – zmiany w planie wydatków Starostwa Powiatowego, 

związane z zabezpieczeniem planów jednostek oświatowych na realizację 
zadań związanych z rekrutacją do szkół na rok 2022/2023 oraz wkładu 
własnego do projektu „Poznaj Polskę”, na kwotę 83.044,00 zł; 

2) Wydział Finansowy – zmiany w planie wydatków zadań zleconych w rozdziale 
Urzędy Wojewódzkie, w kwocie 3.347,00 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe 
wynagrodzenie roczne oraz przesunięcie w paragrafie wynagrodzeń do CUW 
w związku z przejściem pracowników Starostwa Powiatowego do tej jednostki, 
na kwotę 100.000,00 zł; 

3) Wydział Inwestycji – zmiany w planie zadań inwestycyjnych związanych z 
rozszerzeniem prac w zadaniach w związku z zaleceniami i wymogami PSSE 
oraz wynikające z wytycznych dotyczących Domów Pomocy Społecznej, na 
ogólną kwotę 131.500,00 zł oraz przesunięcia między paragrafami zadania 
„Transport na życzenie”; 

4) Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu – zmiany w obrębie działu, na kwotę, 
11.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację XXI i XXII edycji Rajdu Bobra; 
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5) Zespół Informatyków – zmiany w planie wydatków zabezpieczające zakup                     
4 sztuk drukarek nisko kosztowych, na kwotę 6.000,00 zł; 

6) Zarząd Dróg Powiatowych – zmiany między zadaniami inwestycyjnymi 
projektów technicznych na kwotę 30.000,00 zł oraz zwrot środków z rozliczonej 
dotacji na zadanie „Budowa chodnika w miejscowości Dołgie” na kwotę 
5.852,80 zł.  

3. Rezerwy – rozwiązuje się rezerwę inwestycyjną, w kwocie 37.000,00 zł,                                 
z przeznaczeniem na zwiększenie zakresu robót w zadaniu „Modernizacja MOW 
Czaplinek”, w związku z zaleceniami i wymogami PSEE. 
 

 Zarząd omawiał następujące sprawy: 
 

22.03.2022r. protokół Nr 164/VI/2022 
 

1. Sprawozdanie za rok 2021 z działalności Powiatowego Dziennego Domu 
Samopomocy – Ośrodka Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Drawsku Pom. oraz 
filii Złocieniec. 
Przyjęto sprawozdanie. 

2. Sprawozdanie z działalności statutowej i finansowej Drawskiego Centrum 
Specjalistycznego w Drawsku Pom. za 2021 r. 
Przyjęto sprawozdanie. 

3. Wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Czaplinku dotyczący zmian w budżecie. 
Zarząd podjął decyzję o ponownym rozpatrzeniu wniosku po szczegółowym 
przeanalizowaniu budżetu oraz możliwości pozyskania środków na zadania 
inwestycyjne. 

4. Wniosek Wydziału Edukacji o dodatkowe zajęcia dla uczniów ukraińskich w ZS  
w Czaplinku oraz w Kaliszu Pomorskim. 
Przyznano 2 godz. z języka polskiego i 4 godz. wyrównawcze dla 9 uczniów w ZS  
w Czaplinku oraz 2 godz. z języka polskiego dla 1 ucznia w ZS w Kaliszu Pom. 

5. Informacja o podziale środków finansowych w związku z planowanym terminem 
ogłoszenia otwartych konkursów ofert w 2022 r. 
Zatwierdzono podział środków na poszczególne zadania: 
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystki i krajoznawstwa, 

kwota 60.000,00 zł 
2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, kwota 30.000,00 

zł 
3. Ochrona i promocja zdrowia, kwota 15.000,00 zł 
4. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i na rzecz osób 

niepełnosprawnych, kwota 50.000,00 zł 
5. Promocja i organizacja wolontariatu, kwota 10.000,00 zł 
6. Wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej, kwota 5.000,00 zł 
7. Porządek i bezpieczeństwo publiczne, kwota 20.000,00 zł 
8. Ekologia, kwota 10.000,00 zł 
9. Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, upowszechnianie i ochrona wolności               

i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działania wspomagające 
rozwój demokracji, kwota 10.000,00 zł 
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10. Wkład własny do projektów przy realizacji projektów z funduszy europejskich 
krajowych i innych, gdzie taki wkład jest wymagany, kwota 20.000,00 zł 

11. Konkurs LIDER NGO Powiatu Drawskiego, kwota 10.000,00 zł. 
Łączna pula środków finansowych zaplanowanych na współpracę z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2022 wynosi 240.000,00 zł.  

6. Zestawienie wniosków o przyznanie stypendium za wysokie wyniki sportowe – 
2022 r. 
Zapoznano się z zestawieniem. Przyznano stypendia za wysokie wyniki sportowe dla 
9 osób, które spełniają kryteria regulaminu zgodnie z uchwałą Nr XXIX/281/2013 
Rady Powiatu Drawskiego z dn. 22 marca 2013 r. 

7. Ogłoszenie Starosty Drawskiego w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji 
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym  do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji 
zabytków, położonym na obszarze powiatu drawskiego w roku 2022. 
Podjęto decyzję, że Zarząd Powiatu ogłosi nabór wniosków gdy poprawi się sytuacja 
finansowa. 

8. Wniosek Stowarzyszenia „Złocieniec Moje Miasto” o dofinansowanie zakupu 
drzew i krzewów. 
Przyznano dofinansowanie w wysokości 500,00 zł. 

9. Wniosek Sołectwa Nowe Laski o dofinansowanie zakupu drzew i krzewów, 
nieodpłatne przekazanie metalowego kosza w kształcie serca oraz o zakup 35 
sztuk toreb wielokrotnego użytku. 
Przyznano dofinansowanie w wysokości 500,00 zł na zakup drzew i krzewów oraz 
postanowiono przekazać nieodpłatnie jeden metalowy kosz w kształcie serca. 

10. Informacja dotycząca wykorzystania środków finansowych przez jednostki 
obsługiwane przez CUW. 
Przyjęto informację. 
 

29.03.2022r. protokół Nr 166/VI/2022 

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

12. Wniosek o zatwierdzenie wyników przeprowadzonej procedury o udzielenie 
zamówienia publicznego powyżej 130 000 złotych na zadanie pn. „Dostawa 
dwóch 9-osobowych samochodów przystosowanych do przewozu osób 
niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim, wyposażonych w windę 
hydrauliczną. 
Przyjęto wniosek. 

13. Plan wydatków bieżących Wydziału Rozwoju i Promocji zaplanowanych do 
realizacji w 2022 r. 
Zarząd podjął decyzję, że plan wydatków bieżących wydziału zaplanowanych do 
realizacji w 2022 r. zostanie przedstawiony w późniejszym  terminie, gdy zostanie 
uwzględniony Pol'and'Rock Festival wraz z proponowanymi działaniami 
promującymi Powiat Drawski na festiwalu. 

14. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych dotycząca sprzątania dróg 
powiatowych na terenie miasta Złocieniec. 
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Upoważniono dyrektora ZDP do ogłoszenia zapytania na sprzątanie ulic                                   
w miejscowości Złocieniec. 

15. Wniosek o utworzenie w Centrum Usług Wspólnych dodatkowego etatu – 
stanowiska ds. płac. 
Przyjęto wniosek. Dyrektor CUW ogłosi nabór na stanowisko ds. płac. 

 

5.04.2022r. protokół Nr 168/VI/2022 
 

16. Wnioski Sołectw Żabin i Lubieszewo o nieodpłatne przekazanie metalowych 
koszy w kształcie serca na nakrętki. 
Pozytywnie rozpatrzono wniosek. 

17. Wnioski Sołectw Żabin, Suliszewo i Lubieszewo o dofinansowanie zakupu 
sadzonek i krzewów ozdobnych. 
Przyznano dofinansowanie w wysokości 500,00 zł dla każdego wnioskującego 
sołectwa. 

18. Wniosek o wyrażenie zgody na odpłatne przekazanie do stacji demontażu 
pojazdów, samochodów marki Volkswagen Golf nr rej. ZDR 18553 i Hyundai 
Coupe nr rej ZDR 44714. 
Wyrażono zgodę na odpłatne przekazanie pojazdu marki Volkswagen Golf za kwotę 
1.200,00 zł oraz pojazdy marki Hyundai Coupe za kwotę 1.500,00 zł. 

19. Wniosek Wydziału Edukacji o utworzenie oddziału przygotowawczego dla 
uczniów ukraińskich w Zespole Szkół w Czaplinku. 
Wyrażono zgodę na utworzenie oddziału przygotowawczego dla uczniów ukraińskich. 

20. Wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Kaliszu Pom. o wsparcie finansowe  
V Ogólnopolskich Mistrzostwa Klas Mundurowych na poligonie drawskim. 
Przyznano wsparcie finansowe w wysokości 5.000,00 zł. 

21. Umowy z mediami. 
Postanowiono przyznać dodatkowe kwoty do umów podpisanych z mediami po 200,00 
zł dla Drawskiej Strony Internetowej i Lokalnego Reportera oraz 100,00 zł dla 
Kuriera Czaplineckiego. 

22. Omówienie sprzedaży wydzielonych działek pod budownictwo mieszkaniowe 
wielorodzinne oraz przekazanie dróg dla Gminy Drawsko Pom. (były Gogółczyn) 
Wydzielono trzy działki znajdujące się przy ulicy Połczyńskiej za budynkami Zespołu 
Szkół w Drawsku Pom. Zarząd zdecydował, że działki będą sprzedawane pojedynczo, 
zaczynając od działki nr 4/93 obr. ewid. 0020 miasta Drawsko Pom. za kwotę 
412.500,00 zł.  

23. Omówienie dalszego postępowania dotyczącego sprzedaży budynku 
warsztatowego przy ul. Połczyńskiej w Drawsku Pom. 
Po omówieniu tematu sprzedaży budynku warsztatowego przy ul. Połczyńskiej, 
Zarząd podjął decyzję o ponownym ogłoszeniu przetargu i zmniejszeniu ceny do 
220.000,00 zł. 

24. Omówienie dalszego postępowania dotyczącego sprzedaży nieruchomości po 
byłej bazie ZDP w Czaplinku przy ul. Drahimskiej. 
Zarząd powróci do tematu sprzedaży po spotkaniu Etatowego Członka Zarządu                        
z Burmistrzem Czaplinka. 
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25. Wniosek Komendanta Powiatowego Policji o ufundowanie nagród rzeczowych 
dla uczestników Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym. 
Postanowiono o przekazaniu kwoty 2.000,00 zł na ufundowanie nagród rzeczowych 
oraz materiałów promocyjnych Powiatu Drawskiego. 

 
6.04.2022 r. protokół nr 169/VI/2022 

 
26. Podjęcie decyzji odnośnie terminu rozpatrzenia wniosku o odwołanie 

Wicestarosty Powiatu Drawskiego. 
Złożono wniosek do Rady Powiatu o uzupełnienie porządku obrad nadzwyczajnej sesji 
o rozpatrzenie wniosku o odwołanie Wicestarosty. 

 

8.04.2022 r. protokół nr 170/VI/2022 
 

27. Wniosek o zmianę porządku obrad sesji nadzwyczajnej zwołanej na 8.04.2022 r. 
poprzez wprowadzenie projektów uchwał Rady Powiatu  w  sprawie odwołania 
Wicestarosty Powiatu Drawskiego oraz w sprawie zwolnienia odwołanego 
Wicestarosty Powiatu Drawskiego z pełnienia dotychczasowych obowiązków. 
Przyjęto wniosek. 
 

20.04.2022 protokół nr 171/VI/2022 
 

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

29. Rola i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pom.  
 w 2022 r. w obliczu COVID-19 i tarczy antykryzysowej oraz informacje na 
temat sytuacji na rynku pracy w Powiecie Drawskim w roku 2021 i I kwartale 
2022. 
Przyjęto materiał. 

30. Wniosek Dyrektora PUP o zwiększenie budżetu na 2022 rok w § 4260. 
Zarząd postanowił powrócić do tematu na jednym z kolejnych posiedzeń 

31. Sprawozdanie z działalności Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Drawsku 
Pom. za rok 2021. 
Przyjęto sprawozdanie. 

32. Propozycja podwyżek płac dla pracowników Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Drawsku Pom. 
Zarząd postanowił powrócić do tematu na jednym z kolejnych posiedzeń. 

33. Wniosek dyrektora PCKZiU dotyczący zakupu lodówki, obieraczki do 
ziemniaków, patelni elektrycznej. 
Wyrażono zgodę na zakup sprzętu. 

34. Sprawozdanie  z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych na lata 2017 – 2025. 
Przyjęto sprawozdanie. 

35. Wniosek o rozpoczęcie prac dotyczących możliwości utworzenia drugiej 
placówki opiekuńczo-wychowawczej lub filii na terenie powiatu drawskiego. 
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Upoważniono dyrektor PCPR Panią R. Kursę do przygotowania szczegółowych 
informacji na temat możliwości pozyskania środków finansowych na uruchomienie 
filii placówki opiekuńczo-wychowawczej. 

36. Podwyżka wynagrodzenia dla pracowników PCPR w Drawsku Pom.  
z uwagi na zmianę najniższego wynagradzania obowiązującego od 1 stycznia 
2022 r. 
Zarząd postanowił powrócić do tematu na jednym z kolejnych posiedzeń. 

37. Zmiany w budżecie PCPR. 
Zarząd podjął decyzję, że wróci do ponownego rozpatrzenia wniosku wraz z innymi 
wnioskami dotyczącymi płatności za media oraz regulacji płac w miesiącu maju br. 

38. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 r. 
Przyjęto materiał. 

39. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego dla Powiatu Drawskiego na lata 2017 – 2022 za rok 2021. 
Przyjęto sprawozdanie. 

40. Decyzja wygaszająca prawo trwałego zarządu dla PCKZiU w Drawsku Pom. – 
działka na byłym Gogółczynie. 
Wygaszono prawo trwałego zarządu przysługujące PCKZiU w Drawsku Pom. do 
nieruchomości stanowiących działki gruntu nr : 32/2, 35/2, położonych w obr. 0007 
miasta Drawsko Pom., 4/82, 4/92, 4/93, 4/94, 4/95, 4/96, 5/43 położonych w obr. 0020 
miasta Drawska Pom. 

41. Decyzja wygaszająca prawo trwałego zarządu dla Zespołu Szkół w Drawsku 
Pom. – działki na byłym Gogółczynie. 
Wygaszono prawo trwałego zarządu przysługujące ZS w Drawsku Pom. do 
nieruchomości stanowiących działki nr: 4/93, 4/94, 4/95, 4/96 położonych w obr. 
0,0020 miasta Drawsko Pom.. 

42. Omówienie dalszego postępowania dotyczącego sprzedaży nieruchomości po 
byłej bazie ZDP w Czaplinku przy ul. Drahimskiej. 
Zarząd postanowił ponownie ogłosić przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości za 
kwotę 399.000 zł i udzielić Burmistrzowi Czaplinka pisemnej odpowiedzi w sprawie 
odmowy na bezpłatne przekazanie budynku po byłej bazie ZDP. 

43. Wniosek komisji likwidacyjnej o wyrażenie zgody na likwidację rzeczowych 
składników majątkowych użytkowanych w Starostwie Powiatowym w Drawsku 
Pom. 
Wyrażono zgodę. 

44. Wniosek dyrektora MOW w Czaplinku o dofinansowanie uroczystości 
jubileuszu 10-lecia Ośrodka. 
Przyznano dofinansowanie w wysokości 2.750 zł. 

45. Wniosek dyrektora ZPE-T w Bobrowie o dofinansowanie trzech zadań 
zaplanowanych do realizacji od maja do września 2022 r. 
Przyznano dofinansowanie na realizację trzech zadań w łącznej wysokości 5.000 zł. 

46. Wniosek dyrektora ZS w Drawsku Pom. o przyznanie dodatkowych godzin 
indywidualnych i wyrównawczych dla grupy uczniów – uchodźców z Ukrainy. 
Przyznano 6 godz. z języka polskiego, 1 godz. matematyki i 1 godz. z języka 
niemieckiego dla uczniów w ZS w Drawsku Pom. 
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47. Informacja o subwencji oświatowej. 
Przyjęto informację. 

48. Informacja nt. wykonania budżetu jednostek obsługiwanych przez CUW za                         
I kwartał 2022 r. 
Przyjęto informację. 

49. Projekt odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia Klub Sportów Walki Valiant Gold 
Team w Drawsku Pom. zawierające  wezwanie do zaprzestania naruszenia 
prawa poprzez  uchylenie uchwały Zarządu Powiatu nr 497/2022 r. z dnia 
29.03.2022 r. 
Zaakceptowano projekt odpowiedzi.  

50. Informacja o funkcjonowaniu karty seniora w regionie. 
Przyjęto informację. 

51.  Podjęcie decyzji ws. wynagradzania pracowników kuchni za pracę w weekendy. 
Zarząd  postanowił  pozostać przy dotychczasowym rozwiązaniu, polegającym na  
uruchamianiu,  w zależności od potrzeb,  kuchni w weekendy i angażowaniu do tego 
celu personelu, który na dzień dzisiejszy jest zatrudniony i wypłatę temu personelowi 
„nadgodzin” za dodatkową pracę świadczoną w weekendy. 
 


