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Or.0021.34.2022.RM                                               DRUK NR 2768 
 

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Drawskiego 
od 24 czerwca 2022 r. do 9 września 2022 r. 

 

W minionym okresie Zarząd Powiatu Drawskiego obradował w następujących 
terminach: 

28.06.2022 r. 
30.06.2022 r. 
12.07.2022 r. 
26.07.2022 r. 
5.08.2022 r. 
23.08.2022 r.  
29.08.2022 r. 
6.09.2022 r. 
 
 
Zarząd Powiatu Drawskiego zaakceptował przedłożone projekty uchwał                                  
i postanowił przekazać je do uchwalenia Radzie Powiatu: 

 
28.06.2022 r. protokół Nr 180/VI/2022 

 
1. W sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2022 – autopoprawka. 

(podjęta na sesji w dniu 30.06.2022 r.) 
 

30.06.2022r. protokół Nr 181/VI/2022 
 

2. W sprawie odwołania Wicestarosty Powiatu Drawskiego. 
(podjęta na sesji nadzwyczajnej w dniu 8.07.2022 r.) 

3. W sprawie zwolnienia odwołanego Wicestarosty Powiatu Drawskiego z pełnienia 
dotychczasowych obowiązków. 
(podjęta na sesji nadzwyczajnej w dniu 8.07.2022 r.) 
 

 5.08.2022r. protokół Nr 184/VI/2022 

4. W sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Drawski. 

 

29.08.2022r. protokół Nr 186/VI/2022 

5. W sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych. 
6. W sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych. 
7. W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kalisz Pomorski. 
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8. W sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub 
znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze powiatu 
drawskiego w roku 2022. 

9. W sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Drawskiego na rzecz Gminy Wierzchowo 
pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację 
projektu pn. „Transport na życzenie w Gminie Wierzchowo, Powiat Drawski”. 

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

2022 – 2037.  
12.  W sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Powiat Drawski stawia na 

pracowników”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020”.    

 

6.09.2022r. protokół Nr 187/VI/2022 

13. Zmieniający uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań  
z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych 
w 2022 r. 

14. W sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 
powiatu drawskiego. 

15. W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń w budynku Zespołu 
Szkół przy ul. Złocienieckiej 25 w Drawsku Pom. 

16. W sprawie wyrażenia woli podtrzymania członkostwa Powiatu Drawskiego  
w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem 
Wałeckim” w okresie realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 
na lata 2023-2027. 

17. W sprawie wyrażenia woli współpracy z Gminą Złocieniec oraz zabezpieczenia 
środków finansowych w budżecie Powiatu Drawskiego na realizację wspólnego 
zadania.            

 

 

Zarząd Powiatu Drawskiego podjął uchwały w sprawie: 
 
 

28.06.2022r. protokół Nr 180/VI/2022 
 

1. Nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP Zarządu Oddziału Powiatowego w Drawsku Pom. 
W Starostwie Powiatowym został zakupiony nowy sprzęt komputerowy, w związku z tym 
zaistniała możliwość przekazania sprzętu organizacjom pozarządowym. Stosowny 
wniosek został złożony przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd 
Oddziału Powiatowego w Drawsku Pomorskim. Sprzęt komputerowy nie posiada 
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parametrów potrzebnych do poprawnej pracy z systemami, na których pracują 
pracownicy Starostwa. 

2. Nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Drawsku Pom.  
W Starostwie Powiatowym został zakupiony nowy sprzęt drukujący, w związku z tym 
zaistniała możliwość przekazania sprzętu organizacjom pozarządowym. Stosowny 
wniosek złożył Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału 
Rejonowego w Drawsku Pom. Sprzęt ten nie posiada parametrów potrzebnych do 
poprawnej pracy z systemami, na których pracują pracownicy Starostwa. 

3. Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
zadanie pn. „Wykonanie projektu technicznego modernizacji szczegółowej 
wysokościowej i wielofunkcyjnej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu 
drawskiego”. 
Po dokonaniu badań i oceny ofert złożonych w postępowaniu, zespół wyłonił wykonawcę, 
który złożył najkorzystniejszą ofertę, niepodlegającą odrzuceniu : PERIGEUM Sp z o.o., 
ul. Pańska 96 lokal 83, 00-837 Warszawa ( wartość oferty 428.220,00 zł ). 
Zarząd Powiatu zaakceptował wybór wykonawcy. 

 
 

30.06.2022r. protokół Nr 181/VI/2022 
 

4. Wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie pn. „Przebudowa części pomieszczeń budynku 
Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Czaplinku przy 
ul. Wałeckiej 57 i adaptacja na potrzeby „Warsztatów Dydaktycznych Pedagogiki 
Specjalnej”. 
W związku ze zwiększeniem od nowego roku szkolnego oddziałów w placówce  
w Czaplinku przy ul. Wałeckiej działającej w ramach ZPE-T w Bobrowie, Powiat 
Drawski zamierza rozpocząć zadanie pn. „Przebudowa części pomieszczeń budynku 
Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Czaplinku przy ul. 
Wałeckiej 57 i adaptacja na potrzeby „Warsztatów Dydaktycznych Pedagogiki 
Specjalnej”. 
W związku z powyższym konieczne było przeprowadzenie postępowania o udzielenia 
zamówienia publicznego w celu wyboru wykonawcy zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

12.07.2022r. protokół Nr 182/VI/2022 

5. W sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2022 
1. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w wyniku: 
a) 75411 o Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększenie planu 
dochodów z tytułu środków otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego na 
bieżące funkcjonowanie Komend Powiatowych w kwocie 38.760,00 zł, 
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b) 75495 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 
11.421,48 zł otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na 
zabezpieczenie wydatków związanych z uchodźcami, 
c) 80148 – Stołówki szkolne i przyszkolne – zwiększenie planu dochodów  
z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z wieloletniego programu 
rządowego „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 na kwotę 80.000,00 zł, 
d) 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększenie planu dochodów 
z tytułu środków otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego na zakup książek, 
podręczników edukacyjnych i ćwiczeniowych o kwotę 27.115,25 zł. 
 
2. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w wyniku : 
na wniosek naczelnika wydziału oraz kierowników jednostek, wynikające z ich potrzeb: 
23.361,00 zł; 
1) Wydział Finansowy – zmian w planie wydatków związana z zabezpieczeniem planu 
wydatków na badania okresowe pracowników Starostwa oraz regulowania kosztów 
postepowania sądowego należności Skarbu Państwa na kwotę 3.500,00 zł; 
2) Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – zmiana w planie wydatków wydziału 
związana z zabezpieczeniem planu na PPK od wynagrodzenia koordynatora projektu 
BRIIP WZ na kwotę 322,29 zł; 
3) Wydział Inwestycji – zmiana w planie wydatków między paragrafami zadań związana 
z zabezpieczeniem planu na zadania inwestycyjne realizowane przez wydział na kwotę 
66.984,71 zł; 
4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zmiany między paragrafami zabezpieczające 
zakup środków czystości i materiałów biurowych na kwotę 6.000,00 zł; 
5) Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy w Drawsku Pom. – zmiany w planie wydatków 
związane z zakupem wody  dla pracowników na kwotę 150,00 zł; 
6) Powiatowy Urząd Pracy – zmiany w planie wydatków związanych z zabezpieczeniem 
wydatków na zakup materiałów biurowych, środków czystości i paliwa do samochodu 
na kwotę 1.385,00 zł; 
7) Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie – zmiany w paragrafach 
wydatkowych w ramach działu związane z zabezpieczeniem planu na zakup produktów 
do realizacji zadań z WTZ oraz zakupu urządzenia pionizującego do rehabilitacji  
i reedukacji chodu, zmiany w planie projektu ABC Przedszkolaka oraz składek ZUS od 
wynagrodzeń nauczycieli związanych z kształceniem uczniów z Ukrainy na kwotę 
222.741,42 zł; 
8) Zespół Szkół w Czaplinku – zmiany w planie wydatków jednostki na kwotę 27.573,00 
zł związane z zabezpieczeniem planu wynagrodzeń pracowników, usług zdrowotnych, 
projektu ERASMUS; 
9) Zespół Szkół w Drawsku Pom. – zmiany w planie wydatków jednostki związane  
z dostosowaniem planu składek ZUS wynagrodzeń nauczycieli związanych  
z kształceniem dzieci z Ukrainy na kwotę 2.254,00 zł; 
10) Zespół Szkół w Kaliszu Pom. – zmiany w planie wydatków zabezpieczające 
regulowanie zobowiązań za energię elektryczną i składki ZUS od wynagrodzeń na kwotę 
15.300,00 zł; 
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11) Zespół Szkół w Złocieńcu – zmiany w planie wydatków jednostki w obrębie działu  
w związku z projektem ERASMUS, zakupem usług w schronisku młodzieżowym oraz 
zapłatą składek ZUS od wynagrodzeń nauczycieli związanych z kształceniem dzieci  
z Ukrainy na kwotę 5.888,40 zł. 

6. Ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 Powiatu Drawskiego. 
Na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku Zarząd 
Powiatu Drawskiego ustala plan finansowy dla wydzielonego środków z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie wydatków na rok 2022. 
 

26.07.2022r. protokół Nr 183/VI/2022 

7. Dotycząca wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych  
i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych. 
Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, na wniosek Powiatu Stargardzkiego oraz po 
zapoznaniu się z opinią Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pom. 
postanowiono pozytywnie zaopiniować zamiar pozbawienia kategorii drogi powiatowej 
i zaliczenie ich do kategorii dróg gminnych z terenu Powiatu Stargardzkiego. 

8. Dotycząca wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej  
i zaliczenie do kategorii drogi gminnej. 
Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, na wniosek Zarząd Dróg Powiatowych  
w Łobzie oraz po zapoznaniu się z opinią Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pom. 
postanowiono pozytywnie zaopiniować zamiar pozbawienia kategorii drogi powiatowej 
i zaliczenie ich do kategorii dróg gminnych z terenu Powiatu Łobeskiego. 

9. Dotycząca wydania opinii w sprawie nadania kategorii drogi powiatowej 
dotychczasowej drodze gminnej. 
Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, na wniosek Zarząd Dróg Powiatowych  
w Łobzie oraz po zapoznaniu się z opinią Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pom. 
postanowiono pozytywnie zaopiniować zamiar nadania kategorii drogi dotychczasowej 
drodze gminnej z terenu Powiatu Łobeskiego. 

10. Dotycząca wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej  
i zaliczenie do kategorii drogi wojewódzkiej. 
Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, na wniosek Zarząd Dróg Powiatowych  
w Łobzie oraz po zapoznaniu się z opinią Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pom. 
postanowiono pozytywnie zaopiniować zamiar pozbawienia kategorii drogi powiatowej 
i zaliczenie ich do kategorii dróg wojewódzkich z terenu Powiatu Łobeskiego. 

11. Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
zadanie pn. : „Przebudowa części pomieszczeń budynku PCKZiU w Czaplinku 
przy ulicy Wałeckiej 57 i adaptacja na potrzeby Warsztatów Dydaktycznych 
Pedagogiki Specjalnej”. 
Po dokonaniu badań i oceny ofert złożonych w postępowaniu, zespół wyłonił wykonawcę, 
który złożył najkorzystniejszą ofertę, niepodlegającą odrzuceniu : Zakład Remontowo-
Budowlany Zbigniew Kubaczyk, ul. Zamkowa ¼, 78-320 Połczyn Zdrój ( wartość oferty 
497 240,96 zł ). Zarząd Powiatu zaakceptował wybór wykonawcy. 
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5.08.2022r. protokół Nr 184/VI/2022 

 
12. Zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2022 

1. Dokonano zmian w planie dochodów budżetowych w wyniku: 
a) 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększenia planu 

dochodów z tytułu środków otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego na 
sfinansowanie świadczeń motywacyjnych strażakom pełniącym służbę z Komendach 
Powiatowych w kwocie 185.619,00 zł; 

b) 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – zmniejszenie planu dochodów budżetowych 
 o kwotę 238,32 zł – zadań zleconych; 

c) 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 
29.000,00 zł z tytułu opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci 
umieszczone w placówkach oraz bezrobotnych bez prawa do zasiłku; 

d) 85203 - Ośrodki wsparcia – zwiększenie planu dochodów z tytułu środków 
otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego na dofinansowania wsparcia dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi na kwotę 17.460,00 zł; 

e) 85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – zwiększenie planu dochodów  
z tytułu otrzymanej dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 900,00 zł 
z przeznaczeniem na działania związane z przemocą w rodzinie; 

f) 85334 – Pomoc dla repatriantów – zwiększenie planu dochodów dotacji otrzymanej 
na realizację aktywizacji zawodowej dla repatrianta osiedlonego w miejscowości 
Złocieniec na kwotę 2.800,00 zł; 

g) Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 30.994,00 zł otrzymanych  
w ramach funduszu pomocy, przeznaczone na wsparcie samorządów w realizacji 
dodatkowych zadań związanych z kształceniem uczniów z Ukrainy oraz tłumacza dla 
opiekunów małoletnich dzieci z Ukrainy. 

 

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

1) Wydział Edukacji – rozdysponowanie środków dla szkół otrzymanych z funduszu 
pomocy na dodatkowe zadania związane z kształceniem dzieci z Ukrainy w kwocie 
28.294,00 zł oraz wsparcie organizacji 50-lecia Technikum w ZS w Drawsku Pom.         
w kwocie 3.ooo,00 zł; 

2) Wydział Finansowy – zmiana w planie wydatków związana z zabezpieczeniem planu 
wydatków na badania okresowe pracowników Starostwa na kwotę 4.000,00 zł; 

3) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – zmiana w planie wydatków wydziału 
związana z zabezpieczeniem planu na opłacenie podatku od nieruchomości Powiatu 
Drawskiego dla Gminy Czaplinek i Gminy Kalisz Pom. na kwotę 400,00 zł; 

4) Wydział Inwestycji – zmiana w planie wydatków między paragrafami zadań związana 
z zabezpieczeniem planu na zadania inwestycyjne realizowane przez wydział na 
kwotę 36.000,00 zł; 
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5) Wydział Rozwoju i Promocji – zmiany w planie wydatków wydziału związane                           
z zabezpieczeniem planu na organizację Festiwalu Słoika oraz Dożynek 
Powiatowych na kwotę 30.000,00 zł; 

6) Wydział Zarządzania Kryzysowego – zmiany w planie wydatków budżetowych 
zapewniające realizację zadań wydziału; 

7) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku – zmiany w planie wydatków 
związane z zakupem środków czystości, usług zdrowotnych i badań wody na kwotę 
4.500,00 zł; 

8) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Drawsku Pom. – zmiany w planie wydatków 
związanych z poborem próbek i badaniem wody na kwotę 1.200,00 zł; 

9) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – zmiany między paragrafami 
zabezpieczające zakup środków czystości i materiałów biurowych na kwotę 1.000,00 
zł; 

10) Zespół Palcówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie – zmiany w paragrafach 
wydatkowych związane z zabezpieczeniem planu wydatków na dojazdy 
wychowanków do ZPE-T w Bobrowie oraz koszty delegacji pracowników jednostki 
na kwotę 99.678,00 zł. 

 

3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 55.678,00 z przeznaczeniem na uzupełnienie 
wzrostu cen usług transportowych dzieci z ZPE_T z Bobrowa na rok 2022 oraz 
rozwiązuje się rezerwę inwestycyjną w kwocie 40.000,00 zł na dofinansowanie 
samochodów dla Powiatowej Komendy Policji i Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Drawsku Pom. 

13. Pięć uchwał w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela 
mianowanego 
Komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. W skład komisji wchodzą: 
przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący, przedstawiciel 
organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły, dwaj eksperci z listy 
ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 
Przewodniczącym komisji egzaminacyjnych został Pan Waldemar Włodarczyk, Etatowy 
Członek Zarządu, przedstawicielem organu sprawującego nadzór pedagogiczny Pani 
Karolina Kozar, wizytator. Awans zawodowy dotyczył nauczycieli z Zespołu Szkół  
w Czaplinku, Zespołu Szkół w Kaliszu Pom. i Zespołu Placówek Edukacyjno-
Terapeutycznych w Bobrowie. 

 

23.08.2022r. protokół Nr 185/VI/2022 

14. regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pom. 
Likwidacja stanowiska zastępcy dyrektora wiąże się z brakiem zainteresowania etatem 
w dotychczasowym charakterze oraz wyodrębnieniem w komórce technicznej nowego 
stanowiska ds. zamówień publicznych. Wprowadzenie nowego regulaminu 
organizacyjnego pozwoliło uporządkować stanowiska oraz określić zakresy obowiązków 
dla poszczególnych stanowisk. 
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15. Dotycząca wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej  
i zaliczenia do kategorii drogi gminnej 
Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, na wniosek Powiatu Stargardzkiego oraz po 
zapoznaniu się z opinią Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pom. postanowiono 
pozytywnie zaopiniować zamiar pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do 
kategorii drogi gminnej drogi nr 1719Z na odcinku od miejscowości Nowa Dąbrowa  
w kierunku miejscowości Krzywnica. 

16. Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za I półrocze 2022 
r. i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 
Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu 
terytorialnego, w terminie do 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu 
jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej, informację o przebiegu wykonania 
budżetu za I półrocze, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, 
w tym o przebiegu przedsięwzięć ujętych w WPF. 

 
29.08.2022r. protokół Nr 186/VI/2022 

 
17. Zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2022. 

1. Dokonano zmian w planie dochodów budżetowych w wyniku: 
a) 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększenie planu 

dochodów z tytułu przyznanej dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 
15.181,00 zł z przeznaczeniem na interwencje ratowniczo-gaśnicze, 

b) 76814 – różne rozliczenia finansowe – zwiększenie planu dochodów z tytułu środków 
otrzymanych z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe w kwocie 27.731,00 zł, 

c) 80102 – Szkoły Podstawowe Specjalne – zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji 
przyznanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na projekt „Aktywna Tablica” 
w kwocie 56.000,00 zł (wkład własny do projektu 14.000,00 zł), 

d) 85203 – Ośrodki wsparcia – zwiększenie planu dochodów z tytułu środków 
otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego na dofinansowania wsparcia dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi na kwotę 4.800,00 zł, jako dodatek dla 
pracowników socjalnych, 

e) 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – zwiększenie planu dochodów z tytułu 
otrzymanej dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 9.600,00 zł  
z przeznaczeniem na wsparcie zadań i programów realizacji zadań społecznych, 

f) 85334 – Pomoc dla repatriantów – zwiększenie dotacji z tytułu środków otrzymanych 
od Wojewody Zachodniopomorskiego na pomoc dla repatriantów zamieszkałych  
w Złocieńcu na kwotę 2.800,00 zł. 

2. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w wyniku: 
1) Wydział Inwestycji – zmiana w planie wydatków między paragrafami zadań związana 

z zabezpieczeniem planu na zadania inwestycyjne realizowane przez wydział na 
kwotę 5.000,00 zł’ 

2) Centrum Usług Wspólnych – zmiany w planie wydatków budżetowych zapewniające 
realizacje zadań jednostki , 

3) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku – zmiany w planie wydatków 
związane z zakupem usług zdrowotnych i płyty indukcyjnej do kuchni placówki na 
kwotę 1.900,00 zł, 
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4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. – zmiany w planie wydatków 
związane z opieką nad młodzieżą z Ukrainy pobierającą naukę w ZS w Drawsku Pom. 
(posiadające wizę) na kwotę 25.000,00 zł oraz zmiany w wydatkach projektu RPK na 
kwotę 118.000,00 zł, 

5) Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pom. – zmiany między paragrafami 
zabezpieczające zakup środków czystości i materiałów biurowych oraz okresowe 
wykonanie pomiarów elektrycznych na kwotę 1.000,00 zł 

6) Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie – zmiany w paragrafach 
wydatkowych związane z zabezpieczeniem planu wydatków związanych z praktyczną 
nauką w zawodzie kucharz wychowanków oraz wydatki związane z BHP 
pracowników jednostki, na kwotę 32.550,00 zł, 

7) Zespół Szkół w Złocieńcu – zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczające 
wypłaty wynagrodzeń pracowników, PPK oraz korekta odpisu na ZFŚS na ogólną 
kwotę 50.227,00 zł. 

3. Rozwiązuje się rezerwę inwestycyjną w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na 
rozszerzone prace modernizacyjne w budynku ZS w Drawsku Pom. 

 

6.09.2022r. protokół Nr 187/VI/2022 

18. Zaopiniowania projektu dokumentu pt. Program Ochrony Środowiska dla Gminy 
Wierzchowo na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029. 
Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm. ), projekty programów ochrony 
środowiska podlegają zaopiniowaniu przez organ wykonawczy powiatu – w przypadku 
projektów gminnych programów ochrony środowiska. 
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt dokument. 

19. Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na dofinansowanie wkładu własnego do 
projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych tj. spoza budżetu Powiatu 
Drawskiego na realizację zadań publicznych w samorządzie powiatowym oraz 
naboru kandydatów do komisji w przedmiotowym konkursie. 
Uchwała dotyczy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wspieranie wykonania zadań 
publicznych poprzez dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych  
z funduszy zewnętrznych tj. spoza budżetu Powiatu Drawskiego na realizację zadań 
publicznych w samorządzie powiatowym oraz naboru kandydatów w przedmiotowym 
konkursie. 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.  
w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Powiatu Drawskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2022”. 

20. Opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Drawskiego 
na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2037. 
Zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie sporządzenia 
projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jst. Niniejsza uchwała 
początkuje proces opracowania budżetu Powiatu Drawskiego na 2023 rok, w którym 
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uczestniczyć będą wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu i poszczególne wydziały 
Starostwa. Uchwała uszczegóławia zakres i formę materiałów planistycznych, określa 
sposób przygotowania cząstkowych planów finansowych budżetu, wskazuje osoby 
odpowiedzialne za przyjmowanie tych materiałów, ich przetwarzanie oraz wskazuje 
termin złożenia materiałów planistycznych, w celu umożliwienia Zarządowi Powiatu 
przygotowania ostatecznego projektu uchwały budżetowej na 2023 rok i przedłożenia do 
dnia 15 listopada 2022 r. Radzie Powiatu Drawskiego i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej. 
 

Zarząd omawiał następujące sprawy: 
 
 

28.06.2022r. protokół Nr 180/VI/2022 
 

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

2. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług  
w zakresie publicznego transportu zbiorowego.  
Zapoznano się z ogłoszeniem. 

3. Ogłoszenie otwartego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej 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. 
Zapoznano się z ogłoszeniem. 

4. Pismo pracowników PCPR w Drawsku Pom. dotyczące podwyższenia 
wynagrodzeń zasadniczych. 
Dyrektor CUW udzieli pisemnej odpowiedzi, w której poinformuje pracowników 
PCPR, że chwilowo występuje brak środków finansowych na zabezpieczenie 
podwyżek oraz że za politykę kadrowo-płacową odpowiada dyrektor jednostki. Jeżeli 
pojawią się nowe możliwości po pierwszym półroczu będzie można ponownie 
powrócić do wniosku. 

5. Informacja na temat oferty na usługę prowadzenia bankowej obsługi budżetu 
powiatu oraz jednostek organizacyjnych. 
Przyjęto informację. 

6. Wniosek dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o wyrażenie zgody na 
zwiększenie zatrudnienia w jednostce. 
Zarząd po przeanalizowaniu wniosku podjął decyzję, że wróci do niego ponownie po 
przygotowaniu przez dyrektora ZDP aktualnego oraz nowego proponowanego 
schematu organizacyjnego wraz z zakresem obowiązków na poszczególnych 
stanowiskach z propozycjami płacowymi. 

7. Wniosek o zatwierdzenie wyników przeprowadzonej procedury o udzielenie 
zamówienia publicznego powyżej 130 000 zł. na zadanie pn. „Wykonanie 
projektu technicznego modernizacji szczegółowej wysokościowej                                    
i wielofunkcyjnej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu drawskiego”. 
Przyjęto wniosek. 
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8. Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie procedury przetargowej 
powyżej 130 000 zł netto na zadanie pn. „Przebudowa części pomieszczeń 
budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
w Czaplinku przy ul Wałeckiej 57 i adaptacja na potrzeby „Warsztatów 
Dydaktycznych Pedagogiki Specjalnej”. 
Wyrażono zgodę. 
 

30.06.2022r. protokół Nr 181/VI/2022 

9. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Drawskiego. 
Przyjęto wniosek. 

12.07.2022r. protokół Nr 182/VI/2022 

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

11. Informacja na temat bieżącego utrzymania dróg 
Przyjęto informację. 

12.  Propozycja nowego schematu organizacyjnego w ZDP i podział obowiązków na 
nowym stanowisku pracy. 
Zarząd przyjął nowy schemat organizacyjny. 

13. Stopień realizacji zadań projektowych wpisanych do budżetu na rok 2022. 
Przyjęto informację. 

14. Pozbawienie kategorii drogi powiatowej ul. Świerkowa w Złocieńcu i ul. 
Sikorskiego w Drawsku Pom. 
Wyrażono zgodę na wszczęcie procedur związanych z pozbawieniem kategorii drogi 
powiatowej dla drogi powiatowej 2049Z ul. Świerkowa w Złocieńcu i drogi 
powiatowej 2026Z ul. Sikorskiego w Drawsku Pom. 

15. Wniosek Nafis S.A. o wyrażenie zgody na kontynuację umowy dzierżawy 
gabinetu. 
Wyrażono zgodę na kontynuację dzierżawy gabinetu z przeznaczeniem prowadzenia 
działalności na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu słuchu. 

16. Oferty na wykonanie pomiaru hałasu. 
Wybrano ofertę złożoną przez firmę EKOSONIKA na wykonanie pomiaru hałasu                     
( kwota 2.398,50 zł ). 

17. Podjęcie decyzji ustanawiającej trwały zarząd dla nieruchomości zabudowanej 
w Kaliszu Pom. na rzecz Zespołu Szkół w Kaliszu Pom. 
Ustanowiono na rzecz Zespołu Szkół w Kaliszu Pom. prawo trwałego zarządu do 
nieruchomości zabudowanej, tj. działki gruntu nr 92/16, obr. ew. 0006 miasta Kalisz 
Pom. ( z przeznaczeniem na kuchnię z zapleczem oraz stołówkę dla uczniów ). 

18. Wniosek o dofinansowanie organizacji uroczystych obchodów 50-lecia istnienia 
Technikum ZS w Drawsku Pom. 
Przyznano dofinansowanie w wysokości 3.000,00 zł. 

19. Wniosek UKS SZKWAŁ o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w kalkulacji 
kosztów realizowanej oferty. 
Wyrażono zgodę. 
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20. Wniosek dyrektora PCKZiU w sprawie zwiększenia planu wydatków w budżecie 
na 2022 r. na zakup artykułów spożywczych. 
Zarząd zaakceptował przesunięcie środków między paragrafami. 

21. Wniosek dyrektora ZS w Drawsku Pom. o dofinansowanie wydania opracowania 
w formie książki, autorstwa Pana Marcina Kuchto z okazji 50-lecia Technikum 
ZS w Drawsku Pom. 
Zarząd wróci do wniosku na jednym z kolejnych posiedzeń po uzupełnieniu o dane 
odnoście współfinansowania wydania książki oraz dokładnych informacji 
merytorycznych o czym ma być publikacja. 

 

26.07.2022r. protokół Nr 183/VI/2022 

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

23. Wniosek o zatwierdzenie wyników przeprowadzonej procedury o udzielenie 
zamówienia publicznego powyżej 130 000 zł – zadanie pn. „Przebudowa części 
pomieszczeń budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego                             
i Ustawicznego w Czaplinku przy ul. Wałeckiej 57 i adaptacja na potrzeby 
Warsztatów Dydaktycznych Pedagogiki Specjalnej”. 
Przyjęto wniosek. 

24. Uzgodnienie i wyrażenie zgody na budowę przyłącza 0,4 kV wraz ze złączem 
kablowym na dz. Nr 21 obręb 0068 Nowe Drawsko stanowiącej własność Powiatu 
Drawskiego. 
Wyrażono zgodę. 

25. Informacja o wynikach rekrutacji – wg stanu na dzień 21 lipca 2022 r. 
Przyjęto informację. 

26. Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w PCPR w Drawsku 
Pom. 
Zarząd wstępnie zapoznał się z protokołem. Do szczegółowego omówienia protokołu 
Zarząd powróci po przedstawieniu protokołu z kontroli zleconej przez Starostę, 
przeprowadzonej przez Zespół Kontroli Starostwa Powiatowego. 

27. Wykonanie dochodów i wydatków jednostek obsługiwanych przez CUW za 
pierwsze półrocze 2022. 
Zapoznano się z informacją. 

 

5.08.2022r. protokół Nr 184/VI/2022 

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

29. Wniosek Zarządu NAFI S.A. z Poznania o wyrażenie zgody na kontynuację 
najmu pomieszczeń na rzecz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. 
Wyrażono zgodę. 

30. Informacja o wynikach rekrutacji – wg stanu na dzień 3.08.2022 r. 
Przyjęto informację. 
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31. Wniosek dyrektora PCKZiU w Drawsku Pom,. w sprawie zwiększenie planu 
wydatków na 2022 r. 
Zarząd powróci do tematu po uzyskaniu dodatkowych informacji dotyczących m. in. 
liczby uczniów w bursie. 

32. Informacja na temat otrzymanej kwoty subwencji oświatowej na wynagrodzenia 
dla nauczycieli. 
Przyjęto informacje. 

23.08.2022r. protokół Nr 185/VI/2022 

33. Informacja na temat naboru wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
na 2023 r. 
Przyjęto informację. Postanowiono złożyć wniosek o rezygnację z dofinansowania 
zadania nr RFRF-1/123/2022 pn. :Przebudowa drogi powiatowej nr 2035Z – ulicy 5-
go Marca wraz z wykonaniem ronda w m. Złocieniec” i złożyć wniosek do Rządowego 
Fundusz Rozwoju Dróg na 2023 r. na zadanie pn. „Przebudowa drogi nr 2047 ul. 
Brzozowa w Złocieńcu” oraz połączonych zadań pn. „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 2035Z-ulicy 5-go Marca wraz z wykonaniem ronda w m. Złocieniec”, 
„Przebudowa drogi nr 1971Z ul. Chopina w Złocieńcu”. 

34. Wniosek o utworzenie dodatkowego oddziału I klasy w Zespole Szkół                                 
w Czaplinku. 
Wyrażono zgodę na utworzenie dodatkowego oddziału I klasy Technikum w Zespole 
Szkół w Czaplinku. 

35. Informacja na temat szczepień COVID-19 i raportu zakażeń na terenie powiatu 
drawskiego. 
Przyjęto informację. 

 

29.08.2022r. protokół Nr 186/VI/2022 

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

37. Wniosek Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Złocieńcu                   
o sfinansowanie zakupu szczepionek przeciw grypie dla 15 członków koła. 
Pozytywnie rozpatrzono wniosek. 

38. Wniosek Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Kaliszu Pom.                                    
o sfinansowanie zakupu szczepionek przeciw grypie dla 15 członków koła. 
Pozytywnie rozpatrzono wniosek. 

39. Wniosek Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Drawsku Pom.  
o sfinansowanie zakupu szczepionek przeciw grypie dla 13 członków koła. 
Pozytywnie rozpatrzono wniosek. 

40. Wniosek Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Czaplinku  
o sfinansowanie zakupu szczepionek przeciw grypie dla 12 członków koła. 
Pozytywnie rozpatrzono wniosek. 

41. Informacja na temat średnich wynagrodzeń nauczycieli, pracowników 
administracji i obsługi w placówkach oświatowych Powiatu Drawskiego. 
Zapoznano się z  informacją. 
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42. Informacja o delegacjach pracowników ZPE-T w Bobrowie za I półrocze 2022 r. 
Zapoznano się z informacją. 

43. Wniosek PCKZiU w Drawsku Pom. o zwiększenie planu wydatków w budżecie. 
Zarząd podjął decyzję o przesunięciu środków w kwocie 50 000,00 zł z wynagrodzeń 
na umowy cywilnoprawne, a w październiku Zarząd powróci do tematu, aby 
rozpatrzyć całościowo braki. 

44. Informacja o nadgodzinach nauczycieli w placówkach oświatowych Powiatu 
Drawskiego według stopnia awansu zawodowego. 
Zapoznano się z informacją. 

45. Wniosek Dyrektora ZPE-T w Bobrowie o wyrażenie zgody na utworzenie 
oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej. 
Wyrażono zgodę. 

46. Wniosek o indywidualne nauczanie ucznia ZS w Kaliszu Pom. i ZS w Drawsku 
Pom. 
Przyznano nauczanie indywidualne w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca roku 
szkolnego 2022/2023. 

47. Prośba o udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego na zakup 
samochodu  dostawczego dla Ukraińskiej Jednostki Wojskowej A7234 do 
przewozu/dostarczania towarów. 
Podjęto decyzję o przekazaniu używanego autobusu marki DAB. 

48. Ogłoszenie Starosty Drawskiego w sprawie aktualizacji „Planu zrównoważonego 
rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Drawskiego” dla 
utworzenia linii autobusowej Złocieniec przez Drawsko Pom. do Kołobrzegu  
i rozpoczęcie w tej sprawie konsultacji społecznych. 
Za ogłoszeniem aktualizacji planu zagłosowano jednomyślnie. 

49. Projekt aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego dla Powiatu Drawskiego” dla utworzenia linii autobusowej 
Złocieniec przez Drawsko Pom. do Kołobrzegu. 
Przyjęto projekt. 

50. Zestawienie wniosków o udzielenie w roku 2022 dotacji celowej na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Drawskiego. 
Zapoznano się z zestawieniem. 

51. Wykaz przyznanych dotacji celowych przez Powiat Drawski w latach 2013 – 
2021 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu 
Drawskiego. 
Zapoznano się z wykazem. 

52. Proponowana kwota dotacji dla wnioskodawców w 2022 r. 
Zapoznano się z propozycjami kwot dotacji. 

53. Wniosek Prezesa Zarządu PKS Złocieniec o wprowadzenie promocji na bilety 
miesięczne szkolne do umów nr 200/2017 i 213/Inż./2020 dla uczniów Szkół 
Podstawowych. 
Wprowadzono promocję na biletu miesięczne szkolne dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych od 1.09.2022 r. do 31.12.2022 r. 
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54. Wniosek Prezesa Zarządu PKS Złocieniec o wprowadzenie promocji na bilety 
miesięczne pracownicze dla pracowników JW Oleszno. 
Wprowadzono promocję na biletu miesięczne pracownicze od 1.09.2022 r. do 
31.12.2022 r. 

55. Wniosek Prezesa Zarządu PKS Złocieniec o wprowadzenie promocji na bilety 
miesięczne pracownicze na linii komunikacyjnej Drawsko Pom. – Kalisz Pom. 
Wprowadzono promocję na biletu miesięczne pracownicze od 1.09.2022 r. do 
31.12.2022 r. 

56. Sprawozdanie Zarządu z działalności PKS Złocieniec Sp. z o.o. z siedzibą  
w Złocieńcu za okres sprawozdawczy od 1.01.2021 do 31.12.2021 r. 
Przyjęto sprawozdanie. 

57. Wniosek osoby fizycznej posiadającej status uchodźcy w sprawie zmniejszenia 
stawki za nocleg w schronisku młodzieżowym przy ul. Połczyńskiej 9 w Drawsku 
Pom. 
Ustalono opłatę w kwocie 15,00 zł za dobę za nocleg w schronisku młodzieżowym. 
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58. Sprawozdanie Wód Polskich z prac wykonanych na terenie działania nadzoru 
wodnego w Świdwinie – obszar Powiatu Drawskiego. 
Przyjęto sprawozdanie. 

59. Wniosek pracowników Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Drawsku Pom. 
o podwyższenie wynagrodzeń. 
Zarząd powróci do tematu na kolejnym posiedzeniu po uzyskaniu dodatkowych 
informacji. 

60. Informacja na temat wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji  
i obsługi w jednostkach obsługiwanych przez CUW. 
Zapoznano się z informacją. 

61. Wniosek Biura Turystycznego Mrówka w Czaplinku o dofinansowanie Akcji 
Sprzątanie Rzeki Drawa. 
Przyznano dofinansowanie w wysokości 1 000,00 zł na zakup materiałów. 

 

 

 


