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Or.0021.32.2022.RM                                               DRUK NR 2552 
 

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Drawskiego 
od 25 kwietnia 2022 r. do 19 maja 2022 r. 

 

W minionym okresie Zarząd Powiatu Drawskiego obradował w następujących 
terminach: 

29.04.2022 r. 
13.05.2022 r. 
19.05.2022 r. 
 
Zarząd Powiatu Drawskiego zaakceptował przedłożone projekty uchwał                                  
i postanowił przekazać je do uchwalenia Radzie Powiatu: 
 

29.04.2022 r. protokół nr 172/VI/2022 

1. W sprawie zmian upoważnienia Zarządu Powiatu Drawskiego do dokonywania 
czynności w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 
(podjęta na sesji w dniu 29.04.2022 r.) 

 
13.05.2022 r. protokół nr 173/VI/2022 

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

z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych 
w 2022 r. 

3. W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2021 rok. 

4. W sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2022. 
5. Zmieniający Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Drawskiego na lata 2022 – 

2037. 
6. W sprawie udzielenia absolutorium 

 
19.05.2022 r. protokół nr 174/VI/2022 

7. W sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Drawskiego wotum zaufania. 
8. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Drawskiego. 
9. W sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku                                    

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 
10. W sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody 

Zachodniopomorskiego z dnia 13 maja 2022 r. stwierdzającego nieważność 
uchwały Rady Powiatu Drawskiego z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie odwołania 
Wicestarosty Drawskiego. 

11. W sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody 
Zachodniopomorskiego z dnia 13 maja 2022 r. stwierdzającego nieważność 
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uchwały Rady Powiatu Drawskiego z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zwolnienia 
odwołanego wicestarosty drawskiego z pełnienia dotychczasowych obowiązków. 

12. W  sprawie odwołania wicestarosty Powiatu Drawskiego. 
13. W sprawie zwolnienia odwołanego wicestarosty Powiatu Drawskiego z pełnienia.    

dotychczasowych obowiązków. 
14. W sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2022 – autopoprawka. 
15. O zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Drawskiego na lata 2022 – 2037- autopoprawka 
 

Zarząd Powiatu Drawskiego podjął uchwały w sprawie: 
 

29.04.2022r. protokół Nr 172/VI/2022 
 

1. Powołania składów osobowych komisji konkursowych do oceny ofert złożonych               
w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. 
Uchwała dotyczy powołania komisji konkursowych do formalnej i merytorycznej oceny 
ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 
1057 ze zm.) w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań 
publicznych w 2022 r. Komisje konkursowe sporządzą listę rekomendowanych przez nie 
ofert, wraz ze wskazaniem propozycji kwoty dotacji. Po zakończeniu prac komisji 
konkursowych, Przewodniczący Komisji przedłoży Zarządowi Powiatu Drawskiego 
protokół końcowy. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji 
podejmuje Zarząd Powiatu Drawskiego. 
 

13.05.2022r. protokół Nr 173/VI/2022 
 

2. Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Drawsku Pom. 
Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe stanowisko 
dyrektora szkoły/placówki powierza organ prowadzący szkołę, a kandydata na 
stanowisko dyrektora szkoły/placówki wyłania się w drodze konkursu. W przypadku szkół 
i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania                                     
i kompetencje organu prowadzącego, określone w art. 63 ust. 1 wykonuje zarząd 
powiatu. Konkurs na stanowisko dyrektora publicznej szkoły/placówki ogłasza organ 
prowadzący szkołę. Informację o ogłoszeniu konkursu organ prowadzący publiczną 
szkołę/placówkę zamieszcza na swojej stronie internetowej i w miejscu ogólnodostępnym 
w swojej siedzibie. Konieczność przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Zespołu Szkół w Drawsku Pom. wynika z faktu, iż z dniem 31 sierpnia 2022 r. obecnemu 
dyrektorowi upływa termin powierzenia stanowiska. 

3. Przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Drawskiego za 2021 r.  
Zgodnie z art. 30a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm. ), Zarząd Powiatu co roku do 31 maja przedstawia 
Radzie Powiatu raport o stanie powiatu, który obejmuje podsumowania działalności  
w roku poprzednim. 
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4. 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: 
85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenie o kwotę 17.460,00 zł z  przeznaczeniem na 
wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi; 
85334 – Pomoc dla repatriantów – zwiększenie o kwotę 29.823,26 zł ,  
z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej dla repatriantów zamieszkałych  
w m. Złocieniec w Powiecie Drawskim. 

2. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w wyniku: na wniosek naczelnika 
wydziału oraz kierowników jednostek, wynikające z ich potrzeb: 

1) Wydział Edukacji – zmiany w planie wydatków Starostwa Powiatowego, związane                
z zabezpieczeniem planów jednostek oświatowych na realizację zadań pozaszkolnych 
na rok 2022/2023, doskonalenia nauczycieli oraz Pikniku Ekologicznego 
zorganizowanego przez jednostki oświatowe Powiatu na kwotę 91.100,00 zł; 

2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – zmiany między paragrafami 
zadań zleconych zabezpieczające regulowanie wobec dostawców energii na kwotę 
10.000,00 zł; 

3) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku – zmiany w planie wydatków 
związane z zakupem lektur szkolnych na kwotę 168,00 zł; 

4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zmiany w planie wydatków zadań zleconych 
jednostki dotyczą obsługi programu: Rodzina 500+ na kwotę 4.840,00 zł; 

5) Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie – zmiany w paragrafach 
wydatkowych projektów – Laboratoria przyszłości, ABC przedszkolaka oraz zmiany 
w wydatkach WTZ związane z zakupem odzieży dla instruktorów terapii zajęciowej; 

6) Zespół Szkół w Czaplinku – zmiany w wydatkach jednostki na kwotę 683,00 zł 
związane z rekrutacją uczniów. 

 
 

Zarząd omawiał następujące sprawy: 
 

29.04.2022r. protokół Nr 172/VI/2022 
 

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

2. Wniosek Komendanta Powiatowego PSP o zwiększenie budżetu na 2022 r. 
Wniosek rozpatrzono negatywnie. 

3. Wniosek dyrektora PCKZiU w Drawsku Pom. o wsparcie finansowe organizacji 
XVII Drawskich Targów „Mój Ogród” oraz IX Pikniku Ekologicznego. 
Przyznano dofinansowanie w wysokości 4.500,00 zł. 

 
13.05.2022r. protokół Nr 173/VI/2022 

 
4. Wnioski, zapytania, interpelacje.  

Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje radnych i Komisji Rady zostały lub 
będą przekazane Przewodniczącej Rady Powiatu. 
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5. Wniosek dyrektora ZS w Czaplinku o przyznanie nauczania indywidualnego 
uczniowi kl. II technikum do końca roku szkolnego 2021-2022. 
Przyznano nauczanie indywidualne w wymiarze 12 godzin tygodniowo do końca roku 
szkolnego. 

6. Protokół z kontroli przeprowadzonej w PCKZiU przez Komisję Rewizyjną Rady 
Powiatu Drawskiego i wystąpienie pokontrolne. 
Zapoznano się z protokołem oraz wnioskami pokontrolnymi. 

7. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Powiatu Drawskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego za rok 2021. 
Przyjęto sprawozdanie. 

8. Wniosek Komendanta Powiatowej Policji w Drawsku Pom. o dofinansowanie 
zakupu samochodu typu SUV na potrzeby Komendy Powiatowej Policji                             
w Drawsku Pom. 
Wniosek zostanie rozpatrzony ponownie, po uzyskaniu informacji o dofinansowaniu 
przedsięwzięcia zakupu samochodu  przez gminy Powiatu Drawskiego. 

9. Wniosek dyrektora PUP w Drawsku Pom. o zwiększenie budżetu na rok 2022 
Wniosek zostanie ponownie rozpatrzony po jego uzupełnieniu. 

10. Prośba Sołtysa Starego Drawska o pomoc w organizacji imprezy sportowej – 
regaty żeglarskie dla dorosłych i dzieci. 
Podjęto decyzję o współorganizacji regat żeglarskich i dofinansowaniu w wysokości 
1.000,00 zł oraz przekazaniu gadżetów promocyjnych Powiatu Drawskiego. 

 

19.05.2022 r. protokół nr 174/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 dyrektora PUP w Drawsku Pom. o zwiększenie budżetu na rok 2022 – 
analiza finansowa. 
Zarząd polecił dokonać weryfikacji ilości zatrudnionych pracowników, nie zatrudniać 
nowych w miejsce pracowników odchodzących na emeryturę i w ramach posiadanych 
środków dokonać zmian w budżecie PUP. Zarząd dokona analizy środków 
finansowych pod kątem możliwości zwiększenie budżetu w PUP.. 

13. Analiza stawki żywieniowej w PCKZiU na podstawie miesiąca kwietnia 2022 r. 
Zarząd postanowił  zwiększyć stawkę żywieniową od 1 czerwca 2022 r. dla Szpitala           
w Drawsku na stawkę 27 zł, a w szkołach od 1 września 2022 r. na stawkę 20 zł (wsad 
do kotła) oraz wzrost kosztów wytworzenia do 10 zł. 

14. Wniosek dyrektora PCKZiU o sfinansowanie kosztów zakupu produktów na 
zajęcia praktyczne. 
Zarząd postanowił, że od 1 września br. zostaną obniżone o 50% koszty zakupu 
produktów potrzebnych do przygotowania potraw przez uczniów technikum i 
branżowej szkoły I stopnia, które dotychczas w 100% finansowali uczniowie. 

15. Pismo pracowników PCPR dotyczące podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych. 
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Zarząd postanowił rozpatrzyć wniosek w późniejszym terminie, po uzyskaniu 
informacji za okres od 2020 roku ile wynosił budżet jednostki, jaka była wysokość 
rocznych wynagrodzeń i informacji o ilości nowych zatrudnień.  

16. Wniosek dyrektora ZPE-T w Bobrowie o zwiększenie planu wydatków o kwotę 
12.600,00 zł na zakup urządzenia do rehabilitacji PRAGMA Pro. 
Zarząd wyraził zgodę na zakup urządzenia obecnie z własnych środków jednostki,                     
a po przeanalizowaniu przez CUW możliwości budżetowych, ze środków innych                        
(Powiatu).  

17. Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie procedury przetargowej 
powyżej 130 000 zł netto – zadanie „Bankowa obsługa budżetu powiatu 
drawskiego” 
Zarząd postanowił ponownie rozpatrzyć wniosek w późniejszym terminie po szerszym 
rozeznaniu możliwości zawarcia umowy na obsługę budżetu Powiatu Drawskiego                   
z bankiem. 

18. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Bankowa 
obsługa budżetu powiatu drawskiego” 
Zapoznano się z projektem uchwały.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


