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Or.0021.33.2022.RM                                               DRUK NR 2636 
 

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Drawskiego 
od 20 maja 2022 r. do 23 czerwca 2022 r. 

 

W minionym okresie Zarząd Powiatu Drawskiego obradował w następujących 
terminach: 

20.05.2022 r. 
26.05.2022 r. 
30.05.2022 r. 
10.06.2022 r. 
21.06.2022 r. 
 
 
Zarząd Powiatu Drawskiego zaakceptował przedłożone projekty uchwał                                  
i postanowił przekazać je do uchwalenia Radzie Powiatu: 

 
10.06.2022 r. protokół Nr 178/VI/2022 

 
1. W sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu. 
2. W sprawie przyznania nagrody za osiągnięte wyniki sportowe. 

 
21.06.2022 r. protokół Nr 179/VI/2022 

 
3. O zmianie uchwały w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań  

z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych. 
4. W sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie kontroli. 
5. W sprawie przyjęcia sprawozdania z rozpatrzonych petycji w roku 2021. 
6. W sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2022. 
 

 

Zarząd Powiatu Drawskiego podjął uchwały w sprawie: 
 

20.05.2022r. protokół Nr 175/VI/2022 
 

1. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach 
otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. wraz  
z określeniem wysokości przyznanych dotacji. 
Komisje konkursowe powołane Uchwałą Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 506/2022                    
z dn. 29 kwietnia 2022 r. dokonały oceny formalnej i merytorycznej przesłanych ofert. 
Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z protokołem Komisji konkursowych, dokonał 
wyboru najkorzystniejszych ofert i określił wysokość przyznanych dotacji. 
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30.05.2022 r. protokół Nr 177/VI/2022 
 

2. Wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie pn. „Realizacja projektu technicznego modernizacji 
szczegółowej wysokościowej i wielofunkcyjnej osnowy geodezyjnej na obszarze 
powiatu drawskiego”. 
W świetle przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Starosta Drawski jako 
organ administracji geodezyjnej i kartograficznej ma obowiązek wdrożenia nowego 
układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH w terminie do 31.12.2023 roku. W dniu 
14.07.2021 r. został zatwierdzony projekt techniczny modernizacji szczegółowej 
wysokościowej i wielofunkcyjnej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu drawskiego, 
który jest pierwszą częścią prac dotyczących wdrożenia nowego układu 
wysokościowego. W drugiej części będzie realizacja zatwierdzonego projektu 
technicznego polegająca m. in. na stabilizacji reperów, pomiarze i określeniu wysokości 
raperów w obowiązującym układzie wysokościowym. 

3. 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% jego wynagrodzenia 
zasadniczego ( obecnie 2.112 zł). 
Dodatki motywacyjne przyznano na okres od 01.06.2022 r. do 31.08.2022 r. w wysokości       
2.112,00 zł dla każdego dyrektora. 

4. Pięć uchwał 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. Ze względu 
na negatywne zaopiniowanie wniosku przez komisję szkolną oraz dyrektora placówki 
Jeden wniosek nie został uwzględniony. Pomoc zdrowotną przyznano czterem 
emerytowanym nauczycielom na łączną kwotę 10.000,00 zł.  

5. Przyjęcia „Regulaminu określającego zasady, sposób i tryb przyznawania oraz 
korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków  
z budżetu Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. 
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 247 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.                   
o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305), wprowadza się „Regulamin 
określający zasady, sposób i tryb przyznawania oraz korzystania ze służbowych kart 
płatniczych, przy dokonywaniu wydatków z budżetu Starostwa Powiatowego w Drawsku 
Pomorskim”. 
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6. Zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2022. 
1. Dokonano zmian w planie dochodów budżetowych, w wyniku: 
a) Zwiększenia dochodów z tytułu dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiej                              

w rozdziałach: 
85334 – Pomoc dla repatriantów – zwiększenie o kwotę 38.341,08 zł                                              
z przeznaczeniem na realizacje aktywizacji zawodowej repatriantów zamieszkałych 
w m. Złocieniec w Powiecie Drawskim; 

b) Zwiększenia dochodów z tytułu podpisanych umów między gminami: Drawsko Pom. 
i Złocieniec na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie gmin 
Powiatu Drawskiego w kwocie 27.775,00 zł. 

2. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w wyniku: 
na wniosek naczelnika wydziału i kierowników jednostek, wynikające z ich potrzeb: 
1) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – zmiany między paragrafami 

zadań zleconych zabezpieczające regulowanie zobowiązań wobec dostawców energii 
na kwotę 22.000,00 zł; 

2) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku – zmiany w planie wydatków 
związane z zabezpieczeniem usług ochrony fizycznej na kwotę 168,00 zł oraz 
zwiększenie wydatków związanych z wyżywieniem wychowanek, usług 
terapeutycznych, transportu do poradni, sądów i szpitala na kwotę 50.000,00 zł; 

3) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – zmiany w planie wydatków związanych                     
z zabezpieczeniem wkładu własnego do przyznanych środków z KFS oraz 
zabezpieczenie planu delegacji służbowych w związku z dowozem dzieci do placówek 
medycznych na kwotę 6.178,00 zł; 

4) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – zmiany w planie zadań zleconych              
w obrębie działu; 

5) Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pom. – zmiany w planie wydatków jednostki 
związane z zabezpieczeniem zobowiązań z tytułu energii i gazu na kwotę 21.196,00 
zł; 

6) Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie – zmiany w paragrafach 
wydatkowych w ramach działu związane z zadaniami statutowymi między innymi 
„Gala VI spotkanie Słoneczne”, Turniej Piłki Nożnej” oraz 50-lecie ZPET                               
w Bobrowie na kwotę 1.000,00 zł; 

7) Zespół Szkół w Czaplinku – zmianie w planie wydatków jednostki na kwotę 79.266,00 
zł związane z zabezpieczeniem planu wydatków na usługi transportowe – dowóz 
dzieci na praktyczną naukę zawodu, usługi żywieniowe dla uczniów oraz opłaty za 
media; 

8) Zespół Szkół w Złocieńcu – zmiany w planie wydatków jednostki w obrębie działu 
związane z zabezpieczeniem planu wydatków na usługi praktycznej nauki zawodu dla 
uczniów, media oraz projektu ERASMUS+. 

3. Rozwiązuje się rezerwę oświatową w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na 
pokrycie wzrostu cen za usługi, które zakupuje Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
w Czaplinku dla wychowanej jednostki. 
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10.06.2022 r. protokół Nr 178/VI/2022 
 

7. Ustalenia terminu przerwy w pracy Przedszkola Specjalnego w Drawsku Pom. oraz 
jego filii w Czaplinku wchodzących w skład Zespołu Placówek Edukacyjno-
Terapeutycznych w Bobrowie w roku szkolnym 2021/2022. 
Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej 
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, do kompetencji organu 
prowadzącego należy ustalenie przerwy wakacyjnej w działalności przedszkola, o którą 
wnioskuje dyrektor jednostki i rada rodziców. 

8. Powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko 
dyrektora Zespołu Szkół w Drawsku Pom. 
W związku z ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Drawskiego konkursem na stanowisko 
dyrektora ZS w Drawsku Pom. należy powołać komisję konkursową do przeprowadzenia 
postępowania konkursowego celem wyłonienia kandydata na ww. stanowisko. Zgodnie 
z art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe organ prowadzący 
powołuje komisję konkursową w składzie: trzech przedstawicieli organu prowadzącego 
szkołę lub placówkę, trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej, dwóch przedstawicieli rady rodziców, po 
jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych. Powołanie komisji 
należy do kompetencji Zarządu Powiatu. 

9. Nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Drawsku Pom. 
W Starostwie Powiatowym został zakupiony nowy sprzęt komputerowy, w związku z tym 
istnieje możliwość przekazania sprzętu dla PCPR w Drawsku Pom. Sprzęt komputerowy 
nie posiada parametrów potrzebnych do poprawnej pracy z systemami, na których 
pracują pracownicy Starostwa. 

10.  Nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Klubu Piłkarskiego „Drawa”  
w Drawsku Pom. 
W Starostwie Powiatowym został zakupiony nowy sprzęt komputerowy, w związku z tym 
istnieje możliwość przekazania sprzętu dla Klubu Piłkarskiego „Drawa” w Drawsku 
Pom. Sprzęt komputerowy nie posiada parametrów potrzebnych do poprawnej pracy                    
z systemami, na których pracują pracownicy Starostwa. 

11. Nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Drawsku Pom. 
W Starostwie Powiatowym został zakupiony nowy sprzęt komputerowy, w związku z tym 
istnieje możliwość przekazania sprzętu dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Drawsku Pom. Sprzęt komputerowy nie 
posiada parametrów potrzebnych do poprawnej pracy z systemami, na których pracują 
pracownicy Starostwa. 

12. Nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Stowarzyszenia Seniorów  
w Drawsku Pom. 
W Starostwie Powiatowym został zakupiony nowy sprzęt komputerowy, w związku z tym 
istnieje możliwość przekazania sprzętu dla Stowarzyszenia Seniorów w Drawsku Pom. 
Sprzęt komputerowy nie posiada parametrów potrzebnych do poprawnej pracy                              
z systemami, na których pracują pracownicy Starostwa. 
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13. Organizacji konkursu pn. „Festiwal Słoika 2022”. 
Zarząd Powiatu Drawskiego zamierza kontynuować promocję potraw regionalnych                
i zdrowego żywienia wśród mieszkańców powiatu drawskiego i okolic. To także 
doskonała okazja do zaprezentowania kulinarnego bogactwa powiatu drawskiego. 
Konkurs odbędzie się na obszarze Powiatu Drawskiego w terminie od czerwca do 
sierpnia 2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 26 sierpnia 
2022 r. 

14. Ogłoszenia konkursu pn. „Najładniejsze i Najaktywniejsze Sołectwo Powiatu 
Drawskiego 2022” 
Konkurs na „Najładniejsze i Najaktywniejsze Sołectwo Powiatu Drawskiego” 
organizowany jest od 2009 r. Nagrody przewidziane w tegorocznym konkursie:                            
za I miejsce 4.000,00 zł, II miejsce 3.000,00 zł, III miejsce 2.000,00 zł oraz 5 wyróżnień 
o wartości 1.000,00 zł każde.  

15. Zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2022. 
1. Dokonano zmian w planie dochodów budżetowych w wyniku zwiększenia dochodów 

z tytułu środków otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego na pomoc dla 
opiekunów małoletniego obywatela z Ukrainy w kwocie 3.650,00 zł. 

2. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w wyniku: 
na wnioski naczelników wydziałów oraz kierowników jednostek, wynikające z ich 
potrzeb: 

1) Bezpieczeństwo i higiena pracy – zmiany między paragrafami w celu zabezpieczenia 
planu na badania lekarskie pracowników Starostwa; 

2) Informatyk Urzędu – zmiana w planie wydatków między paragrafami związana  
z zakupem 4 drukarek atramentowych na kwotę 7.400,00 zł; 

3) Wydział Edukacji – zmiany w planie wydatków wydziału związane z przekazaniem 
planów do jednostek oświatowych w ramach dodatkowych zadań związanych  
z kształceniem uczniów z Ukrainy w kwocie 23.361,00 zł; 

4) Wydział Finansowy – zmiana w planie wydatków związana z korektą odpisu na 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2022 zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 
4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i przeciętnym 
wynagrodzeniem w gospodarce narodowej ogłoszonej przez Prezesa GUS na kwotę 
17.135,00 zł; 

5) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – zmiana w planie wydatków wydziału 
związana z zabezpieczeniem planu na zapłatę aktu notarialnego dotyczącego zmiany 
nieruchomości na kwotę 1.882,00 zł; 

6) Wydział Zarządzania Kryzysowego – zmiana w planie wydatków między paragrafami 
zadań zleconych związana z kwalifikacją wojskową; 

7) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – zmiany między paragrafami 
zadań zleconych zabezpieczające regulowanie zobowiązań wobec funkcjonariuszy  
z tytułu zastępstw na kwotę 1.839,93 zł; 

8) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku – zmiany w planie wydatków 
związane z realizacją projektu „POMORZE” na kwotę 3.495,00 zł; 

9) Powiatowy Urząd Pracy – zmiany w planie wydatków związanych z zabezpieczeniem 
wydatków na koszty postępowania sądowego oraz zakup energii na kwotę 21.825,09 
zł; 
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10) Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie – zmiany w paragrafach 
wydatkowych w ramach działu związane z zabezpieczeniem planu na wynagrodzenia 
z tytułu umów zleceń, okresowych badań BHP oraz składek na PPK na kwotę 
58.118,00 zł oraz zmiany w planie wydatków projektu „POMORZE” na kwotę 
3.975,95 zł; 

11) Zespół Szkół w Czaplinku – zmiany w planie wydatków jednostki na kwotę 3.558,87 
zł związane z projektem „POMORZE”; 

12) Zespół Szkół w Drawsku Pom. – zmiany w planie wydatków jednostki związane  
z uregulowaniem planów płacowych oraz projektu „POMORZE” na kwotę 24.113,18 
zł; 

13) Zespół Szkół w Kaliszu Pom. – zmiany w planie wydatków projektu „POMORZE” na 
kwotę 3.842,47 zł; 

14) Zespół Szkół w Złocieńcu – zmiany w planie wydatków jednostki w obrębie działu  
w związku z projektem „POMORZE” na kwotę 3.050,00 zł. 

 
 
 
 
 

21.06.2022 r. protokół Nr 179/VI/2022 
 

16.  Zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Drawsku Pom. 
W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 13 maja 2022 r. przez Zarząd Powiatu Drawskiego 
konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Drawsku Pom. wpłynęła jedna oferta. 
W dniu 14 czerwca 2022 r. został przeprowadzony konkurs. W wyniku konkursu komisja 
konkursowa wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Drawsku 
Pom. – Panią Iwonę Kucharską. Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko 
dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły 
ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej 
zatwierdzenie konkursu należy do kompetencji organu prowadzącego placówkę. 

17. Powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Drawsku Pom. 
Stanowisko dyrektora szkoły / placówki powierza organ prowadzący szkołę, którego 
kompetencje w tym zakresie wykonuje Zarząd Powiatu. W myśl art. 63 ust. 1 ustawy 
Prawo oświatowe kandydata na stanowisko dyrektora szkoły wyłania się w drodze 
konkursu, przy czym kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska 
dyrektora. Stanowisko dyrektora szkoły / placówki powierza się na pięć lat szkolnych.  
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej został wyłoniony kandydat na 
stanowisko dyrektora ZS w Drawsku Pom. w osobie Pani Iwony Kucharskiej. 

18. O zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Drawsku Pom. 
W związku z zaleceniami pokontrolnymi Wojewody Zachodniopomorskiego 
przekazanymi Staroście Drawskiemu w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 28.04.2022 r., 
należało zaktualizować Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Drawsku 
Pomorskim w zakresie określenia zadań Geodety Powiatowego, określonych w art. 7d 
ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne,  mając na uwadze 
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zapis art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. „b” tej ustawy. Jednocześnie należało zaktualizować zapisy 
dotyczące zadań realizowanych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru. 
Ponadto postanowiono zmienić nazwę stanowiska pracy Starszego Inspektora ds. BHP  
i P-poż na bardziej uniwersalne,  stanowisko pracy do spraw BHP i P-poż w związku  
z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych obecnego pracownika. W przyszłości taka 
sytuacja może skutkować  zmianą nazwy stanowiska pracy,  bez konieczności zmiany 
zapisów w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Drawsku 
Pomorskim.  

19. Nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Przedszkola w Wierzchowie, 
Szkoły Podstawowej w Wierzchowie, Sołectwa Mielenko Drawskie, Sołectwa 
Suliszewo, Sołectwa Nowe Laski, Sołectwa Lubieszewo, Sołectwa Żabin. 
Zarząd Powiatu Drawskiego, aby wesprzeć działania charytatywne i proekologiczne, 
postanowił przyznać Przedszkolu w Wierzchowie, Szkole Podstawowej w Wierzchowie, 
Sołectwu Mielenko Drawskie, Sołectwu Suliszewo, Sołectwu Nowe Laski, Sołectwu 
Lubieszewo, Sołectwu Żabin metalowe kosze w kształcie serca. Plastikowe nakrętki to 
doskonały materiał na surowiec wtórny, a przede wszystkim sposób na pomoc 
potrzebującym. Kosz został wykonany przez Powiatowe Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom. 

20. Zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2022. 
1. Dokonano zmian w planie dochodów budżetowych w wyniku: 
 
a) zwiększenia dochodów z tytułu dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego                         

w rozdziałach: 
85202 – Domy Pomocy Społecznej – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji                                
z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań 
pomocy społecznej w kwocie 35.180,00 zł; 
85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – zwiększenie o kwotę  
6.054,00 zł z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla pracownika; 
85334 – Pomoc dla repatriantów – zwiększenie o kwotę 2.800,00 zł z przeznaczeniem 
na realizacje aktywizacji zawodowej 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) Dom Pomocy Społecznej w Darskowie – zmiany między paragrafami zadań 

zabezpieczające regulowanie zobowiązań z tytułu odpraw, ścieków, usług p.poż., 
przegląd instalacji elektrycznej na kwotę 63.987,00 zł; 

2) Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom. 
– zwiększenie planu wydatków z tytułu przeglądu instalacji elektrycznej                              
w obiektach PCKZiU zgodnie z wytycznymi i zaleceniami inspektora ds. BHP na 
kwotę 19.926,00 zł; 

3) Zespół Szkół w Czaplinku – zmiany w planie wydatków jednostki na kwotę 
3.154,00 zł związane z zabezpieczeniem planu wydatków projektu ERASMUS+; 
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4) Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pom. – zmiany w planie wydatków 
jednostki w obrębie działu związane z zabezpieczeniem planu wydatków na zakup 
energii na kwotę 30.000,00 zł. 
 

3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 19.926,00 zł z przeznaczeniem na nie 
planowaną kontrolę i zalecenia pokontrolne inspektora BHP w obiektach szkolnych 
PCKZiU w Drawsku Pom. 

 

 

Zarząd omawiał następujące sprawy: 
 
 

20.05.2022r. protokół Nr 175/VI/2022 
 

1. Protokół z prac komisji konkursowych w sprawie oceny ofert złożonych                  
w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych  
w 2022r. 
Wpłynęły łącznie 62 oferty na zadania konkursowe. Trzy oferty nie spełniły wymogów 
formalnych i nie były dopuszczone do oceny merytorycznej. Komisje Konkursowe 
oceniły 59 ofert pod względem merytorycznym. Trzy oferty nie otrzymały 
dofinansowania ze względu na nieuzyskanie wymaganej punktacji (60 pkt.). Zarząd 
po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowych rozpatrujących oferty pod 
względem formalnym i merytorycznym, postanowił przyznać dotacje następującym 
stowarzyszeniom: 

 
I.  Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz   
    turystyki i krajoznawstwa: 
 
1. Stowarzyszenie SPORTOWE GRUPA BIEGOWA RUNDORFINA Czaplinek – 

4.000,00 zł. 
2. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy OYAMA w Drawsku Pomorskie – 

pierwsze zadanie 4.000,00 zł, drugie zadanie  1.600,00 zł. 
3. Międzyszkolny Klub Sportowy Junior Złocieniec - 2.800,00 zł. 
4. Uczniowski Klub Sportowy ,,Lider" przy Zespole Szkól w Świerczynie 1.800,00 zł. 
5. Uczniowski Klub Sportowy SZKWAŁ Złocieniec 8.000,00 zł. 
6. Stowarzyszenie Nasza Świerczyna 2.700,00 zł. 
7. Stowarzyszenie  ŻAREK Drawsko Pomorskie 3.000,00 zł. 
8. Uczniowski Klub Sportowy TRAPER Złocieniec 4.600,00 zł. 
9. Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy "Strzelec" Kalisz Pomorski 1.400,00 

zł. 
10. "Amala" Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 

intelektualną Bobrowo – pierwsze zadanie 1.200,00, drugie zadanie 1.800,00 zł. 
11. Stowarzyszenie "Aktywna Szkoła" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych                      

w Czaplinku 3.000,00 zł. 
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12. Fundacja Fucco Poniec/Gostyń 6.000,00 zł. 
13. Klub Piłkarski Drawa Drawsko Pomorskie 2.000,00 zł. 
14. KLUB KARATE KYOKUSHIN ZŁOCIENIEC 2.000,00 zł. 
15. OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO w Koszalinie 1.800,00 zł. 
16. Uczniowski Klub Sportowy Czapla Czaplinek - 2.800,00 zł. 
17. Klub Sportowy Akademia Piłkarska Złocieniec - 1.500,00 zł. 
18. Klub Sportowy Orliczek Drawsko Pomorskie -  1.500,00 zł. 
19. Stowarzyszenie Sportowe "Sokół" w Suliszewie – 1.000,00 zł. 
20. Stowarzyszenie Klub Sportowy Ogniwo Złocieniec - 1.500,00 zł. 
 
II. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego: 
 
1. Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem" Kalisz Pomorski – 4.400,00 zł. 
2. Stowarzyszenie "ZŁOCIENIEC MOJE MIASTO" Złocieniec – 2.200,00 zł. 
3. Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne TEMPELBURG Czaplinek – 4.200,00 zł. 
4. "Amala" Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 

intelektualną Bobrowo 2.700,00 zł. 
5. Stowarzyszenie zwykłe "Green World" Złocieniec – 5.200,00 zł. 
6. Uczniowski Klub Sportowy Czapla Czaplinek – 2.200,00 zł. 
7. Stowarzyszenie '' Stacja Kultura' w Bornem Sulinowie – 3.200,00 zł. 
8. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Złocieniec – 3.200,00 zł. 
9. Stowarzyszenie Miłośników Kresów Wschodnich w Złocieńcu- 2.700,00 zł. 

 
III. Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia: 
 
1. Stowarzyszenie Nasza Świerczyna / Wierzchowo - 3.500,00 zł. 
2. Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Złocieńcu – 

1.800,00 zł. 
3. Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem" Kalisz Pomorski – 2.500,00 zł. 
4. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "CARPE DIEM" Złocieniec 5.200,00 zł. 
5. "Amala" Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 

intelektualną Bobrowo – 2.000,00 zł. 
 
IV. Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i działalności 
na rzecz osób niepełnosprawnych: 
 
1. "Amala" Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 

intelektualną Bobrowo Złocieniec – 5.000,00 zł. 
2. Stowarzyszenie "Filar" Drawsko Pomorskie – 2.000,00 zł. 
3.  Stowarzyszenie Biały Zdrój / Kalisz Pom. – 5.000,00 zł 
4. Stowarzyszenie Miłośników Kresów Wschodnich w Złocieńcu – 7.000,00 zł. 
5. Oddział Rejonowy Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Złocieńcu – 

4.000,00 zł. 
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6. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Radość z życia" Gudowo -
2.500,00 zł. 

7.  Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów  
w Drawsku Pom. – koło w Czaplinku - 2.500,00 zł. 

8. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Otwórzmy Serca w Czaplinku – 
3.000,00 zł. 

9. Stowarzyszenie "Złoty Wiek" Uniwersytet Trzeciego Wieku Drawsko Pomorskie 
2.800,00 zł. 

10. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku - Złocieniec – 1.800,00 zł. 
11. Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów                                

w Drawsku Pomorskim, pierwsze zadanie – 4.800,00 zł, drugie zadanie – 7.100,00 
zł. 

12. Stowarzyszenie " Wspólnota Lokalna" Czaplinek 2.500,00 zł. 
 
V. Zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu 
 
1.  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "PARTNESTWO DRAWY Z LIDEREM 

WAŁECKIM " Złocieniec – 8.200,00 zł. 
2. Fundacja "Magia Serca" Złocieniec – 1.800,00 zł. 

VI. Zadanie z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego: 

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Broczynie / Czaplinek – 6.000,00 zł. 
2. Stowarzyszenie  ŻAREK Drawsko Pomorskie – 11.400,00 zł. 
3. "Amala" Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 

intelektualną Bobrowo – 2.600,00 zł. 

VII. Zadanie z zakresu ekologii: 

1. Stowarzyszenie Złocieniec Moje Miasto Złocieniec – 5.000,00 zł. 
2. "Amala" Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 

intelektualną Bobrowo - 5.000,00 zł. 
 

26.05.2022.r. protokół Nr 176/VI/2022 

 
2. Wniosek o zmianę porządku obrad sesji zwołanej na 26.05.2022 r. 

Podjęto decyzję o wycofaniu dwóch projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie 
zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego – 
druk nr 2555, druk nr 2556. 
 

30.05.2022.r. protokół Nr 177/VI/2022 
 

3. Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie procedury przetargowej 
powyżej 130 000 zł netto – zadanie „Realizacja projektu technicznego 
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modernizacji szczegółowej wysokościowej i wielofunkcyjnej osnowy 
geodezyjnej na obszarze powiatu drawskiego” 
Wyrażono zgodę. 

4. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej I połowa 2022 r. (maj) 
Zapoznano się z wnioskami. 
 

10.06.2022.r. protokół Nr 178/VI/2022 
 

5. Wnioski, zapytania, interpelacje.  
       Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje radnych i Komisji Rady zostały    
       lub będą przekazane Przewodniczącej Rady Powiatu. 
6. Analiza wynagrodzeń pracowników administracyjnych oraz pracowników 

obsługi w jednostkach Powiatu Drawskiego obsługiwanych przez CUW. 
Po przeprowadzeniu analizy finansowej jednostek na 2022 rok brak jest środków 
finansowych zabezpieczających podwyżki dla pracowników w budżecie. 
Możliwości finansowe jednostek dotyczącą środków na wynagrodzenia będą 
analizowane po I półroczu 2022r. 

7. Wniosek Gminy Wierzchowo o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Święto 
wody – kontratak Smoków”. 
Przyznano dofinansowanie w wysokości 5.000,00 zł. 

8. Wniosek Ks. W. Hnatejko CR o dofinansowanie wydania płyty z pieśniami 
no charakterze wielkanocnym. 
Postanowiono zakupić płyty w kwocie nieprzekraczającej 5.000,00 zł. 

9. Wniosek o przyznanie Patronatu Starosty Drawskiego i przystąpienie do 
współorganizacji imprezy pn. „Velo Baltic Gravelowy Maraton Pojezierza 
Drawskiego”. 
Przystąpiono do współorganizacji imprezy  kwotą 2.000,00 zł.  

10. Wniosek Koła PZW w Czaplinku o dofinansowanie 70-lecia powstania koła. 
Przyznano dofinansowanie w wysokości 5.000,00 zł. 

11. Wniosek A. Stacewicza o dofinansowanie zakupu książki pt. „Kilwater”. 
Postanowiono zakupić publikację za kwotę 6.000,00 zł. 

12. Zestawienie informacji na stronie internetowej powiatu – marzec, kwiecień, 
maj 2022 r. 
Zapoznano się z zestawieniem. 

13. Wniosek o wyrażenie zgody na kontynuację umów oddania w najem bądź 
dzierżawę pomieszczeń zlokalizowanych pod adresem ul. B. Chrobrego 4                    
w Drawsku Pomorskim, a zawartych uprzednio przez Szpitale Polskie. S.A.                                    
w Katowicach. 
Wyrażono zgodę. 

14. Wniosek Komendanta Powiatowego Policji o dofinansowanie zakupu 
samochodu typu SUV na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Drawsku 
Pom. 
Przyznano dofinansowanie w wysokości 10.000,00 zł. 

15. Wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Drawsku Pom.  
o dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego typu 
GBA. 
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Przyznano dofinansowanie w wysokości 30.000,00 zł. 
16. Wykaz kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli w sezonie letnim 2022 

oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (niestrzeżonych) na 
obszarze powiatu drawskiego. 
Zapoznano się z wykazem. 

17. Wniosek PDDS w Drawsku Pom. o sfinansowanie zakupu drzewek, krzewów, 
kwiatów trwałych na zagospodarowanie terenów zielonych przy Ośrodku                 
w Drawsku Pom. 
Przyznano dofinansowanie w wysokości 500,00 zł. 

18. Wniosek PDDS w Drawsku Pom. o sfinansowanie zakupu drzewek, krzewów, 
kwiatów trwałych na zagospodarowanie terenów zielonych przy Ośrodku – 
filia w Złocieńcu. 
Przyznano dofinansowanie w wysokości 500,00 zł. 

19. Wniosek Rady Sołeckiej w Broczynie o dofinansowanie zakupu sadzonek. 
Przyznano dofinansowanie w wysokości 500,00 zł. 

20. Wniosek Sołectwa w Przytoniu o dofinansowanie zakupu roślin ozdobnych. 
Przyznano dofinansowanie w wysokości 500,00 zł. 

21. Pismo Radnego M. Nagórskiego dotyczące możliwości zakupu sprzętu 
używanego będąc na stanowisku wicestarosty. 
Zarząd wyraził zgodę na sprzedaż laptopa i trzech telefonów z czego dwa są 
uszkodzone. 

22. Wniosek PKS Złocieniec Sp. z o.o. dotyczący wprowadzenia promocji na 
bilety miesięczne pracownicze na linii komunikacyjnej U3203/25 Drawsko 
Pom. – Kalisz Pom. przez Koleśno, Konotop, Pomierzyn, Kalisz Pom. ul. 
Kolejowa. 
Wyrażono zgodę. Promocja na bilet miesięczny pracowniczy będzie obowiązywać 
od 10.06.2022 r. do dnia 31.08.2022 r., cena biletu miesięcznego 120,00 zł. 
 

21.06.2022 r. protokół Nr 179/VI/2022 
 

23. Wnioski, zapytania, interpelacje.  
       Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje radnych i Komisji Rady zostały    
       lub będą przekazane Przewodniczącej Rady Powiatu. 
24. Ocena stanu sanitarnego powiatu drawskiego w 2021 r. 

Przyjęto sprawozdanie. 
25. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata na 2014-2022 za rok 2021, w tym „Program Rozwoju 
Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021-2022”. 
Przyjęto sprawozdanie. 

26. Wykaz nieobecności pracowników PUP w latach 2019 – 2022. 
Zapoznano się z wykazem. 

27. Informacja z realizacji zadań wynikających z „Powiatowego programu 
zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli  
i porządku publicznego na obszarze powiatu drawskiego na lata 2018-2022” 
w roku 2021. 
Przyjęto informację. 
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28. Informacje o rekrutacji. 
Przyjęto informację. 

29. Wniosek o wykonanie poziomu hałasu. 
Zdecydowano o wykonaniu badań pomiaru hałasu emitowanego do środowiska 
przez klimatyzatory zainstalowane na ścianie budynku przy ul. Wolności 325                      
w Kaliszu Pom. 

30. Wniosek Sołectwa Jankowo o dofinansowanie zakupu sadzonek drzew  
i krzewów ozdobnych. 
Przyznano dofinansowanie w wysokości 500,00 zł. 

31. Wniosek Oddz. Wojewódzkiego Związku OSP RP o dofinansowanie wydania 
Kalendarza Strażackiego na 2023 rok. 
Przyznano dofinansowanie w wysokości 300,00 zł. 
 

    


