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Or.0021.35.2022.RM                                               DRUK NR 2855 
 

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Drawskiego 
od 12 września 2022 r. do 14 października 2022 r. 

 

W minionym okresie Zarząd Powiatu Drawskiego obradował w następujących 
terminach: 

13.09.2022 r. 
22.09.2022 r. 
4.10.2022 r. 
12.10.20122 r. 
 
 
Zarząd Powiatu Drawskiego zaakceptował przedłożone projekty uchwał                                  
i postanowił przekazać je do uchwalenia Radzie Powiatu: 
 

 
13.09.2022 r. protokół Nr 188/VI/2022 

 
1. Zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Drawski. 
 

4.10.2022 r. protokół nr 190/VI/2022 

2. Zmieniający uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendiów socjalnych dla 
wychowanków internatów i burs. 

 

12.10.2022 r. protokół nr 191/VI/2022 

3. W sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Powiatu Drawskiego. 
4. W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. 
5. O zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 

2022. 
6. W sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2022. 
7. Zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Drawskiego na lata 2022 – 2037. 
8. W sprawie emisji obligacji. 
9. Zmieniający uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań  

z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób 
niepełnosprawnych w 2022 r. 
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Zarząd Powiatu Drawskiego podjął uchwały w sprawie: 
 
 

13.09.2022r. protokół Nr 188/VI/2022 
1. 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 1721Z na odcinku stanowiącym działki 141 i 221 obr. 
Bobrowniki gm. Chociwel oraz działki 11/1, 11/2, 11/3 oraz dz. nr 17 obręb Lisowo gm. 
Chociwel. 

2. 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 1755Z na odcinku stanowiącym działki 542 praz 547 
obr. Długie, gm. Chociwel. 

3. 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 1755Z na odcinku Lutkowo w kierunku miejscowości 
Długie, na odcinku stanowiącym działkę 379/4 obr. Lutkowo, gm. Dobrzany. 

4. 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 1757Z na odcinku stanowiącym działki 518 oraz 519 
obr. Długie, gm. Chociwel. 

5. 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 1779Z na odcinku od skrzyżowania z DW 122 -
Pomietów- do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1788Z, stanowiącym działki 67 i 13 
obr. Pomietów, część działki 982/1 obr. Dolice, gm. Dolice. 

6. 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 
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kategorii drogi gminnej drogi nr 1787Z na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 
nr 1711Z do miejscowości Lipka, stanowiącym część działki 800/7 obr. Bralęcin i działkę 
71 obr. Lipka, gm. Dolice. 

7. 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 1788Z na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 
nr 1779Z do Pomietowa (dz. nr 297 obr. Pomietów, gm. Dolice). 

8. 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 do drogi wojewódzkiej nr 142 (dz. nr 160, 148, 
166/2, 138/1, 137, 224). 

9. 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 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r. w wysokości       
2.112,00 zł dla każdego dyrektora. 

10. Przyznania dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Drawski. 
Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Drawski, został przyjęty uchwałą Rady 
Powiatu Drawskiego z dnia 30.06.2017 r. Zgodnie z uchwałą, wysokość dodatku 
funkcyjnego dla dyrektora szkoły lub placówki ustala Zarząd Powiatu Drawskiego,                        
a dodatek funkcyjny jest przyznawany na jeden rok szkolny. Zarząd Powiatu przyznał 
dodatki funkcyjne dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych na okres od dnia 
01.09.2022 do 31.08.2023. w następującej wysokości: dyrektor Zespołu Szkół                                   
w Czaplinku: 1.700,00 zł, dyrektor Zespołu Szkół w Drawsku Pom.: 2.200,00 zł, dyrektor 
Zespołu Szkół w Kaliszu Pom.: 1.900,00 zł, dyrektor Zespołu Szkół w Złocieńcu: 1.600,00 
zł, dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie: 1.800,00 zł, 
dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drawsku Pom.: 1.400,00 zł, 
dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku: 1.600,00 zł, dyrektor 
Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: 1.800,00 zł. 
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22.09.2022r. protokół Nr 189/VI/2022 
 

11. Wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie pn. „Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa  
powiatowego w Drawsku Pom. oraz jednostek Powiatu Drawskiego na 2023 rok”. 

Powiat Drawski planuje przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia  
publicznego dla wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Drawskiego, w celu  
uzyskania najkorzystniejszej ceny za dostawę energii elektrycznej. 

12. Zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2022. 
1. Dokonano zmian w planie dochodów budżetowych w wyniku: 
a) 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – zwiększenia planu dochodów 

budżetowych, z tytułu przyznanej dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego, na 
aktualizacje zasobu geodezyjnego, w kwocie 40.000,00 zł; 

b) 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększenie planu 
dochodów, z tytułu przyznanej dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego,                        
z przeznaczeniem na sfinansowanie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla 
funkcjonariuszy, m.in. odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, w kwocie 
270.000,00 zł;  

c) 75814 – różne rozliczenia finansowe – zwiększenia planu dochodów, z tytułu środków 
otrzymanych z Funduszu Pomocy na zadania orzecznictwa z niepełnosprawnościami, 
w kwocie 844,81 zł; 

d) 85334 – pomoc dla repatriantów – zwiększenia dotacji, z tytułu środków otrzymanych 
od Wojewody Zachodniopomorskiego na pomoc dla repatriantów, zamieszkałych                  
w Złocieńcu, na kwotę 2.800,00 zł; 

e) 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zwiększenia planu 
dochodów budżetowych na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, o kwotę 
6.129,00 zł. 

2. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w wyniku otrzymanych dochodów, na 
wniosek naczelników wydziałów oraz kierowników jednostek, wynikające z ich potrzeb: 
1) Wydział Edukacji – zmiany w planie wydatków wydziału, związane z wypłatą dotacji 

dla szkół niepublicznych oraz zakupów dla grupy młodzieży biorącej udział                             
w projekcie „Tacy sami choć różni”, na kwotę 164.920,00 zł; 

2) Wydział Finansowy – zmiany w wydatkach Starostwa, związane z zabezpieczeniem 
wydatków w jednostkach oświatowych na usługi cateringowe dla uczniów szkół                    
w Powiecie, na kwotę 112.950,00 zł; 

3) Wydział Inwestycji – zmiana w planie wydatków między jednostkami, związana                      
z zakupem przez wydział płyty grzewczej, do pomieszczenia kuchennego w MOW 
Czaplinek, na kwotę 1.599,00 zł; 

4) Centrum Usług Wspólnych – zmiany w planie wydatków budżetowych, zapewniające 
realizację zadań jednostki, m.in. korekta odpisu na ZFŚS, na kwotę 4.556,00 zł; 

5) Dom Pomocy Społecznej w Darskowie – zmiany w planie wydatków jednostki, 
związane z zabezpieczeniem planu na PPK oraz korekta odpisu na ZFŚS, na kwotę 
2.406,00 zł; 

6) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pom. – zmiany                     
w planie wydatków jednostki, związane z zabezpieczeniem planu na wydatki, z uwagi 
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na zakup materiałów i usług remontowych oraz regulowania zobowiązań wobec 
funkcjonariuszy, z tytułu zastępstw, na kwotę 19.031,75 zł;  

7) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku – zmiany w planie wydatków, 
związane z zakupem usług zdrowotnych, środków czystości, materiałów biurowych, 
odpisu na ZFSS oraz zwiększenie planu wydatków na usługi cateringowe dla 
wychowanek, na kwotę 68.151,00 zł; 

8) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Drawsku Pom. – zmiany w planie wydatków 
jednostki, związane z naliczeniem korekty odpisu na ZFŚS, na kwotę 115,00 zł; 

9) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Drawsku Pom. – zmiany w planie 
wydatków jednostki, związane ze wzrostem cen na materiały oraz korektą odpisu na 
ZFŚS, na ogólna kwotę 5.852,00 zł; 

10) Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom. – 
zmiany w planie wydatków jednostki dotyczą korekty odpisu na ZFŚS, na kwotę 
14.225,00 zł; 

11) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. - zmiany w planie wydatków 
dotyczą zabezpieczenia planu wydatków na wynagrodzenia, umowy zlecenia, wypłaty 
świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzin z pieczy zastępczej, na kwotę 288.296,00 
zł; 

12) Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie – zmiany w paragrafach 
wydatkowych, związane z zabezpieczeniem planu wydatków na korektę odpisu ZFŚS, 
na kwotę 62.379,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków na usługi cateringowe dla 
uczniów jednostki, na kwotę 54.500,00 zł; 

13) Zespół Szkół w Czaplinku – zmiany w planie wydatków jednostki dotyczą 
zabezpieczenia planu wydatków na korektę odpisu z ZFŚS, na kwotę 10.230,00 zł oraz 
zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.150,00 zł na usługę cateringową dla 
uczniów; 

14) Zespół Szkół w Drawsku Pom. – zmiany w planie wydatków jednostki dotyczą 
naliczenia korekty odpisu na ZFŚS, w kwocie 20.590; 

15) Zespół Szkół w Kaliszu Pom. – zmiany w planie wydatków jednostki, związane                        
z korektą odpisu na ZFŚS oraz zwiększeniem planu wydatków o przejazdy służbowe 
dla pracowników, na kwotę 35.157,00 zł. 
 

3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną na kwotę 53.300,00 zł, z przeznaczeniem na usługi 
cateringowe dla uczniów jednostek oświatowych, w związku ze wzrostem cen 
żywności, energii i gazu. 

13. O zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Drawsku Pom. 
16 września 2022 r. na Sesji Rady Powiatu Drawskiego na stanowisko Wicestarosty 
Powiatu Drawskiego został powołany Pan Waldemar Włodarczyk, który do tej pory 
zajmował stanowisko Etatowego Członka Zarządu. Nastąpiła konieczność podziału 
między Starostę i Wicestarostę nadzoru nad wydziałami i komórkami organizacyjnymi 
starostwa oraz konieczność podziału nadzoru nad działalnością jednostek 
organizacyjnych Powiatu Drawskiego. 

14. Wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie pn. „Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej                
w Darskowie” 



6 
 

W związku z przystąpieniem do następnego etapu modernizacji budynku Domu Pomocy 
Społecznej w Darskowie, zakłada się w ramach zadania inwestycyjnego wykonanie 
instalacji sygnalizacji alarmu pożaru i oddymiania klatek schodowych, a także 
wydzielenie stref przeciwpożarowych zgodnie z zaleceniami ekspertyzy 
przeciwpożarowej. W związku z powyższym konieczne jest przeprowadzenie 
postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w celu wyboru wykonawcy zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

15. Powołania składów osobowych Komisji Konkursowych do oceny ofert złożonych w 
ramach otwartych konkursów ofert na dofinansowanie wkładu własnego do 
projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych tj. spoza budżetu Powiatu 
Drawskiego. 
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 2022 r. poz. 
1327 ze zm.) w ramach ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych                           
w 2022 r. Komisje konkursowe sporządzają 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. 

16. Powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
W związku z podjęciem Uchwały Zarządu Powiatu Drawskiego nr 570/2022 z dn. 
22.09.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie postepowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa 
Powiatowego w Drawsku Pom. oraz jednostek Powiatu Drawskiego na 2023 rok” oraz 
na podstawie nart. 53 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zarząd Powiatu 
Drawskiego – działający jako kierownik zamawiającego, powołuje skład oraz określa 
zakres zadań komisji przetargowej. W skład komisji weszli: Agnieszka Gągalska – 
przewodnicząca, Mirosław Szulist – członek komisji, Kamila Brodzińska – członek 
komisji. 

17. Nieodpłatnego przejęcia na rzecz Powiatu Drawskiego nieruchomości z zasobu 
nieruchomości Skarbu Państwa. 
Nieruchomości, o której przejęcie na rzecz Powiatu Drawskiego wnioskuje się są 
własnością Skarbu Państwa, stanowią działkę gruntu nr 190/4 o powierzchni 3,34 ha 
położoną w obrębie ewidencyjnym Lubieszewo, gmina Złocieniec. Opisana 
nieruchomość jest położona przy drodze powiatowej nr 2028Z (relacji Lubieszewo – 
Zatonie). Z treści art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym wynika, iż powiaty 
wykonują zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m. in. w zakresie transportu 
zbiorowego i dróg publicznych. Dlatego też w odniesieniu do opisanych nieruchomości 
stanowiących własność Skarbu Państwa zasadnym jest przejęcie ich na rzecz Powiatu 
Drawskiego w trybie art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 Nr. Przepisy 
wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną. 

18. Powierzenia Wicestaroście Powiatu Drawskiego wykonywania czynności 
zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego określonych w ustawie z dnia                         
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11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 
ze zm.). 
W związku z podjęciem Uchwały Rady Powiatu Drawskiego nr LI/327/2022 z dn.                         
16 września 2022 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Drawskiego dokonuje się 
uaktualnienia uchwały zarządu w zakresie wykonywania czynności zastrzeżonych dla 
kierownika zamawiającego, w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych, czynności z zakresu przygotowania i przeprowadzania 
postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Zgodnie z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze 
zm., dalej „Pzp”) za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego odpowiada kierownik zamawiającego, czyli organ, który na 
podstawie art. 7 pkt 7 Pzp jest uprawniony do zarządzania Zamawiającym. 
Kierownikiem zamawiającego w przypadku udzielania zamówień przez Powiat jest 
Zarząd Powiatu, który na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dn. 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1526) odpowiada za 
gospodarowanie mieniem powiatu. Zgodnie z art. 52 ust. 2 Pzp kierownik 
zamawiającego może powierzyć wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności 
pracownikom zamawiającego. 

 
4.10.2022 r. protokół Nr 190/VI/2022 

 
19. Udzielenia Kamili Kowalik zastępcy dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Drawsku Pom. pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności 
związanych z realizacją i rozliczeniami projektu „Regionalne Pogotowie 
Kryzysowe” (nr: RPZD.07.06.00-32-P002/20) finansowanego ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
2014 – 2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.6 Wsparcie 
rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. 
Udzielenie upoważnienia zastępcy dyrektora PCPR w Drawsku Pom. podczas 
nieobecności dyrektora PCPR w Drawsku Pom. zapewni ciągłość realizacji projektu. 

20. Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Drawsku Pom. 
Zmianę wprowadzono w związku z koniecznością doprecyzowania zapisu dotyczącego 
liczby miejsc w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Drawsku Pom. i nadania 
brzmienia zgodnego z obowiązującą standaryzacją. Placówka dysponuje 14 miejscami 
całodobowej opieki dla dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionych pieczy 
rodzicielskiej. 

 

12.10.2022 r. protokół nr 191/VI/2022 

 

21. Udzielenia dyrektorowi Zespołu Szkół w Drawsku Pom. pełnomocnictwa do 
akredytacji w programie Erasmus+ na lata 2022-2027. 
Dyrektor Zespołu Szkół w Drawsku Pom. ubiega się w konkursie wniosków o akredytację 
w programie Erasmus na lata 2021-2027, Akredytacja Erasmus 2020 w obszarze 
kształcenia dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji szkolnej. 
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Wnioskodawcy, którzy pomyślnie przeszli proces akredytacji uzyskują uproszczony 
dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania. Przyznanie akredytacji jest gwarancją 
otrzymania dofinansowania na działanie związane z mobilnością w ramach programu 
Erasmus, jeśli realizacja działań będzie przebiegała bez zastrzeżeń. 

22. Organizacji konkursu pn. „VIII Dyktando o Pióro Starosty Drawskiego”. 
Zarząd Powiatu Drawskiego po raz ósmy postanowił zorganizować Dyktando  
o Pióro Starosty Drawskiego dla mieszkańców naszego regionu. Corocznie udział bierze 
w nim ok. 70 osób. Celem dyktanda jest propagowanie zasad poprawnej polszczyzny 
oraz sprawnego posługiwania się zasadami ortograficznymi w tekście pisanym oraz 
sprawdzenie umiejętności pisania ze słuchu. 

23. 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 budżetowych, z tytułu przyznanej dotacji od Wojewody 
Zachodniopomorskiego, na bieżące funkcjonowanie Komend Powiatowych, w kwocie 
10.500,00 zł; 

b) 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zwiększenie planu dochodów,                           
z tytułu przyznanej dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem 
na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego sprzętu wykorzystanego podczas 
działań ratowniczych na Odrze, w kwocie 50.000,00 zł; 

c) 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie planu dochodów, z tytułu 
środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na zadania orzecznictwa                                                  
z niepełnosprawności, w kwocie 6,18 zł, oraz środki na dodatkowe zadania 
oświatowe w kwocie 27.157,00 zł; 

d) 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zmniejszenie planu 
dotacji, z tytułu dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych, na 
kwotę 468,95 zł. 

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

1) Wydział Edukacji – zmiany w planie wydatków wydziału, związane z wypłatą dotacji 
dla szkół niepublicznych nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na kwotę 
78.135,32 zł; 

2) Wydział Finansowy – zmiany w wydatkach Starostwa, związane z zabezpieczeniem 
planu na podróże służbowe zagraniczne, na kwotę 5.000,00 zł; 

3) Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – zmiana w planie wydatków związana                        
z zabezpieczeniem planu na zawarcie umowy zlecenia na wykonanie cyfryzacji 
materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w systemie EWID 2007 na kwotę 
26.100,00 zł; 

4) Wydział Inwestycji – zmiana w planie wydatków wydziału związana z zawartymi 
umowami na usługi bieżące i remontowe, na kwotę 25.000,00 zł; 

5) Wydział Organizacyjny – zmiana w planie wydatków wydziału związana                                      
z zabezpieczeniem umów zleceń na utrzymanie czystości w budynku Starostwa na 
kwotę 9.000,00 zł; 
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6) Wydział Rozwoju i Promocji – zmiany w planie wydatków wydziału związana                             
z zakupem komputera dla Naczelnika Wydziału oraz pokrycie wydatków związanych 
ze współorganizacją imprez: „Wystawy Gołębi Młodych”, „Powiatowego Dnia 
Seniora” na kwotę 26.900,00 zł; 

7) Dom Pomocy Społecznej w Darskowie – zmiany w planie wydatków jednostki, 
związane z zabezpieczeniem planu wydatków na decyzję wyroku Sądu Pracy, na 
kwotę 2.800,00 zł; 

8) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pom. – zmiany                          
w planie wydatków jednostki, związane z zabezpieczeniem planu, na regulowanie 
zobowiązań wobec funkcjonariuszy z tytułu zastępstw, regulowania zobowiązań 
wobec dostawców na kwotę 16.168,72 zł; 

9) Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pom. – zmiany w planie wydatków, związane                   
z zabezpieczeniem planu na składki ZUS oraz energii cieplnej, na kwotę 24.100,00 
zł; 

10) Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pom. – zmiany w planie wydatków jednostki, 
związane z zakupem posypywarki piasku oraz szkoleń pracowników, na kwotę 
80.000,00 zł. 
 

Zarząd omawiał następujące sprawy: 
 

13.09.2022r. protokół Nr 188/VI/2022 
 

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

2. Podwyższenie wynagrodzenia pracownikom PO-W w Drawsku Pom.  
wraz z zestawieniem zatrudnionych osób i wykonaniem budżetu ze stanem na 
wrzesień 2022. 
Zarząd ponownie wróci do wniosku po ustaleniu wspólnego stanowiska dyrektora 
POW, dyrektora CUW oraz Skarbnika w sprawie realizacji budżetu przez jednostkę. 

3. Informacja na temat sytuacji finansowej MOW w Czaplinku. 
Wyrażono zgodę na przesunięcie 10.000,00 zł między paragrafami.  

4. Dodatki funkcyjne dyrektorów szkół/placówek – informacja dodatkowa. 
Przyjęto informację. 

5. Wniosek Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość                          
z Życia” o rozłożenie na raty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz 
kwoty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w latach 2017 – 2019  
w łącznej kwocie 15.456,65 zł wraz z odsetkami. 
Podjęto decyzję o rozłożeniu płatności na 3 równe raty, których termin zapłaty będzie 
obowiązywał do 20-go każdego miesiąca, począwszy od października. 

6. Wniosek dyrektora MOW w Czaplinku o wsparcie finansowe na pokrycie 
kosztów przejazdów na strzelnicę w Złocieńcu. 
Negatywnie rozpatrzono wniosek. 

7. Informacja o wnioskach dyrektorów szkół o przyznanie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. 



10 
 

Przyznano 15 godzin tygodniowo zajęć (w tym godziny nauczyciela wspomagającego) 
dla ucznia klasy II technikum ZS w Drawsku Pom. i dla ucznia klasy I LO oraz                          
8 godzin tygodniowo zajęć dla uczniów ukraińskich ( 6 godzin języka polskiego i po 
jednej godzinie z matematyki i języka niemieckiego), 2 godziny tygodniowo zajęć 
rewalidacji dla ucznia kl. II LO, 3 godziny tygodniowo zajęć rozwijających dla ucznia 
kl. IV LO, 6 godzin tygodniowo zajęć z języka polskiego dla uczennic ukraińskich, do 
końca roku szkolnego 2022/2023 ; 12 godzin tygodniowo nauczania indywidualnego, 
do końca roku szkolnego 2022/2023 dla uczennicy kl. II LO  ZS w Czaplinku. 

8. Wniosek w sprawie opłat za wyżywienie i pobyt w bursie przy ul. Warmińskiej 
lekarzy uchodźców z Ukrainy. 
Zobowiązano Naczelnika Wydz. Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych, aby 
wystosowała pismo do Pani dyrektor Szpitala w Drawsku Pom. w sprawie podziału 
kosztów za wyżywienie i pobyt w bursie przy ul. Warmińskiej lekarzy – uchodźców                 
z Ukrainy. 

9. Wniosek w sprawie opłaty za pobyt w bursie uchodźczyni z Ukrainy. 
Postanowiono odstąpić od opłaty za pobyt ww. osoby. 

 

22.09.2022r. protokół Nr 189/VI/2022 
 

10. Informacje oraz wnioski służb dotyczące festiwalu Pol`and`Rock 2022. 
Przyjęto informacje. 

11. Wniosek Koła Łowieckiego „Żbik – Budowo” o wsparcie finansowe organizacji 
uroczystości z okazji 65-lecia Koła.  
Udzielono wsparcia finansowego w kwocie 1.000,00 zł. 

12. Lista kandydatów do stypendium Starosty Drawskiego za wyniki w nauce. 
Zatwierdzono listę stypendystów przedstawioną przez Wydział Edukacji. Stypendia 
zostały przyznane dla 31 uczniów po 150,00 zł miesięczne. 

13. Wniosek PCPR o zwiększenie w planie finansowym wydatków w budżecie na 
2022 r. 
Zapoznano się z wnioskiem. Postanowiono upoważnić Panią dyrektor do czynienia 
starań celem wyłonienia wykonawcy do przygotowania strategii rozwiązywania 
problemów społecznych. 

14. Wniosek Stowarzyszenia „Złoty Wiek” w Drawsku Pom. o wydłużenie terminu 
realizacji zadania publicznego. 
Wyrażono zgodę. 

15. Wniosek o wyrażenie zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego – zadanie „Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa 
Powiatowego w Drawsku Pom. oraz jednostek Powiatu Drawskiego na 2023 
rok”. 
Wyrażono zgodę. 

16. Wniosek o włączenie się Powiatu Drawskiego we współorganizację wydarzenia 
pn. „Regionalna Wystawa Gołębi” 
Przyznano wsparcie finansowe w kwocie 6.000, 00 zł na współorganizację 
wydarzenia. 
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17. Decyzja ustanawiająca prawo trwałego zarządu na rzecz ZDP w Drawsku Pom. 
– dz. nr 352/1 obręb 0086 Biały Zdrój, dz. nr 73, obręb 0088 Bralin. 
Podjęto decyzję ustanawiającą prawo trwałego zarządu. 

18. Decyzja ustanawiająca prawo trwałego zarządu na rzecz ZDP w Drawsku Pom. 
– dz. nr 1 obręb 0021 miasta Złocieniec. 
Podjęto decyzję ustanawiającą prawo trwałego zarządu. 

19. Decyzja ustanawiająca prawo trwałego zarządu na rzecz ZDP w Drawsku Pom. 
– dz. nr 280/2 obręb 0091 Sośnica, nr 387/2 obręb Świerczyna, nr 244 i 232/4 
obręb 0094 Wielboki. 
Podjęto decyzję ustanawiającą prawo trwałego zarządu. 

20. Decyzja ustanawiająca prawo trwałego zarządu na rzecz ZDP w Drawsku Pom. 
– dz. nr 333 obręb 0025 Broczyno, dz. nr 98/2 obręb 0026 Trzciniec. 
Podjęto decyzję ustanawiającą prawo trwałego zarządu. 

21. Decyzja ustanawiająca prawo trwałego zarządu na rzecz ZDP w Drawsku Pom. 
dz. nr 188 obręb 0081 Czarne Małe, nr 72/2 i 78/1 obręb 0082 Łysinin. 
Podjęto decyzję ustanawiającą prawo trwałego zarządu. 

22. Decyzja ustanawiająca prawo trwałego zarządu na rzecz ZDP w Drawsku Pom. 
– dz. nr 20 obręb 0068 Nowe Drawsko, nr 175/2 obręb 0067 Sikory. 
Podjęto decyzję ustanawiającą prawo trwałego zarządu. 

23. Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie procedury przetargowej 
powyżej 130 000,00 zł – zadanie „Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa 
Powiatowego w Drawsku Pom. oraz jednostek Powiatu Drawskiego na 2023 
rok”. 
Wyrażono zgodę. 

24. Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie procedury przetargowej 
powyżej 130 000, 00 zł – zadanie „Modernizacja budynku Domu Pomocy 
Społecznej w Darskowie”. 
Wyrażono zgodę. 
 

4.10.2022r. protokół Nr 190/VI/2022 
 

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

26. Informacja z wykonania Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest z terenu powiatu drawskiego na lata 2015 – 2032 za 2021 rok. 
Przyjęto informację. 

27. Wniosek o wyrażenie zgody na odpłatne przekazanie do stacji demontażu 
pojazdów, pojazdu marki Volkswagen Polo, nr rej. ZS 0817 Y. 
Wyrażono zgodę na odpłatne przekazanie pojazdu do stacji demontażu. 

28. Wniosek WOPR w Czaplinku o wsparcie finansowe remontu silnika łodzi 
ratowniczej w wysokości  15.000,00 zł. 
Wniosek rozpatrzono negatywnie. Postanowiono poinformować wnioskodawcę                       
o możliwości złożenia wniosku jako stowarzyszenie w następnym naborze wniosków 
o dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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29. Wniosek Wydz. Edukacji o wytypowanie osób spośród dyrektorów szkół  
i placówek oświatowych do nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz 
ustalenie wysokości nagród. 
Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostały przyznane w kwocie po 6.500,00 
zł dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku Panu  
Sebastianowi Matułojciowi, dyrektorowi Zespołu Placówek Edukacyjno-
Terapeutycznej w Bobrowie Panu Krystianowi Ignacakowi, dyrektorowi Zespołu 
Szkół w Drawsku Pom. Pani Iwonie Kucharskiej. 
 Zaakceptowano listę nauczycieli do nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
wytypowanych przez dyrektorów szkół i przyznano dla każdego z nich nagrodę                       
w wysokości 4.400,00 zł. 

30. Zestawienie godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw w szkołach  
i placówkach prowadzonych przez Powiat Drawski. 
Zarząd ponownie powróci do zestawienia, gdy zostanie przygotowana szczegółowa 
analiza, gdzie występują skrajne wartości godzin ponadwymiarowych i doraźnych 
zastępstw w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Drawski. 

31. Wniosek ZDP w Drawsku Pom. o wyrażenie zgody na przesunięcie środków 
finansowych na zakup posypywarki PRONAR. 
Wyrażono zgodę. 

32. Wnioski o przyznanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
Przyznano, do końca roku szkolnego 2022/2023, po 12 godzin tygodniowo 
indywidualnego nauczania dla ucznia III klasy Technikum ZS w Czaplinku, 5 godzin 
tygodniowo zajęć w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla uczennicy IV 
klasy Technikum ZS w Kaliszu Pom. i 2,5 godziny tygodniowo dla ucznia klasy I LO 
ZS w Drawsku Pom., 7 godzin tygodniowo zajęć rewalidacyjnych dla uczennicy kl. II 
LO ZS w Drawsku Pom. oraz 7 godzin tygodniowo zajęć dydaktyczno-
wyrównawczych, doskonalących technikę uczenia się, rozwijających kompetencje 
emocjonalno-społeczne dla 8 uczniów ZS w Drawsku Pom. 

33. Informacja o najbogatszych samorządach w 2021 roku – ranking dochodów per 
capita. 
W prowadzonym przez tygodnik „Wspólnota” rankingu: Najbogatsze samorządy w 
2021 roku - ranking dochodów per capita, w kategorii powiaty, Powiat Drawski zajął 
5 miejsce. Zastosowana metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu jest 
identyczna jak rok temu i w kilku poprzednich latach. Pominięte zostały wpływy z 
dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych 
dotacje mają chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów. Wpływ 
wielkiej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd wysoko w rankingu. Jest 
to awans chwilowy (incydentalny) i niemający związku z trwałym wzrostem 
zamożności budżetu. W tej sytuacji nie uwzględniono powyższych zapisów i ocena 
odbyła się w oparciu o dochody własne i subwencje.  

34. Projekt odpowiedzi na pismo w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Drawskiego. 
Zarząd podjął decyzję, aby uzupełnić pismo o podane informacji, że podjęte działania 
wynikają z obowiązujących przepisów prawa, które są realizowane przez samorząd. 
Dodatkowo Powiat wychodząc naprzeciw oczekiwaniom proponuje, aby apteki 
zaproponowały swoje rozwiązania jak chcą realizować zadania. 
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35. Wniosek Stowarzyszenia „Złocieniec moje miasto” o przedłużenie terminu 
realizacji projektu. 
Wyrażono zgodę. 
 

12.10.2022 r. protokół nr 191/VI/2022 

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

37. Projekt założeń Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2023. 
Przyjęto projekt. 

38. Wniosek Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Złocieńcu o zmianę 
kosztów w realizacji zadania publicznego pn. „Spotkanie integracyjne seniorów 
Powiatu Drawskiego”. 
Wyrażono zgodę.  

39. Wniosek Wydz. Edukacji o zatwierdzenie zmian w liście kandydatów do 
stypendium Starosty Drawskiego za wyniki w nauce. 
Wyrażono zgodę. 

40. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Powiatu Drawskiego 
w roku szkolnym 2021/2022. 
Przyjęto informację. 

41. Informacja na temat postępu prac w Partnerstwie Strefy Centralnej. 
Przyjęto informację. 

 


