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Or.0021.36.2022.RM                                               DRUK NR 2935 

 
Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Drawskiego 
od 17 października 2022 r. do 18 listopada 2022 r. 

 

W minionym okresie Zarząd Powiatu Drawskiego obradował w następujących 
terminach: 

 

19.10.2022 r. 
24.10.2022 r. 
31.10.2022 r. 
2.11.2022 r.  
8.11.2022 r. 
14.11.2022 r. 
15.11.2022 r. 
18.11.2022 r. 
 
Zarząd Powiatu Drawskiego zaakceptował przedłożone projekty uchwał                                  
i postanowił przekazać je do uchwalenia Radzie Powiatu: 
 

 
19.10.2022.r. protokół Nr 192/VI/2022 

 
1. O zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2022 – 2037 – autopoprawka. 
(podjęta na sesji w dniu 21.10.2022 r.) 

2. W sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Drawskiego. 
(podjęta na sesji w dniu 21.10.2022 r.) 
 

2.11.2022r. protokół Nr 195/VI/2022 
 

3. W sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie 
na parkingu strzeżonym na 2023 rok. 

4. O zmianie uchwały w sprawie wyboru delegata Powiatu Drawskiego do 
Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. 
 

8.11.2022 r. protokół Nr 196/VI/2022 

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

6. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie świadczenia 
usług publicznego transportu zbiorowego. 

7. W sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia przez Powiat Drawski               
z Powiatem Świdwińskim i Powiatem Kołobrzeskim dotyczącego 
powierzenia Powiatowi Drawskiego przez Powiat Świdwiński i Powiat 
Kołobrzeski organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 
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14.11.2022 r. protokół nr 197/VI/2022 r. 

8. W sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Powiatu 
Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”. 

9. W sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2023. 
10. W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Drawskiego na lata 2023 – 2038. 
 

15.11.2022 protokół Nr 198/VI/2022 r.  
 

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

18.11.2022 protokół Nr 199/VI/2022 r. 
 

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

Drawskiego na lata 2022 – 2037. 
 

 

Zarząd Powiatu Drawskiego podjął uchwały w sprawie: 
 
 

19.10.2022r. protokół Nr 192/VI/2022 
 

1. Wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na 
dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy 
zewnętrznych tj. spoza budżetu Powiatu Drawskiego na realizację zadań 
publicznych w samorządzie powiatowym w 2022 roku. 
Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowych, dokonał 
wyboru najkorzystniejszych ofert i określił wysokość przyznanych dotacji.                              
W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystki                                   
i krajoznawstwa dotacje przyznano dla :  

Uczniowskiego Klubu Sportowego SZKWAŁ, kwota dotacji  2.600,00 zł, 
Stowarzyszenia ZŁOCIENIEC MOJE MIASTO, kwota dotacji 1.600,00 zł, 
Miejskiego Klubu Sportowego „Olimp”, kwota dotacji 800,00 zł.                                                            

W zakresie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich 
a także działań wspomagających rozwój demokracji dotację przyznano 
Stowarzyszeniu Klub Abstynenta „Carpe Diem”, kwota dotacji 4.970,00 zł. 

2. Ogłoszenia naboru na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej  
w Darskowie. 
W związku z wolnym stanowiskiem dyrektora Domu Pomocy Społecznej  
w Darskowie, Zarząd Powiatu Drawskiego postanowił ogłosić nabór na to 
stanowisko w celu wyłonienia i zatrudnienia dyrektora. 
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24.10.2022r. protokół Nr 193/VI/2022 

 
3. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego                        

w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie 
powiatu drawskiego w 2023 r. 
Uchwała dotyczy ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia 
punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie 
Powiatu Drawskiego w 2023 r. Zadanie to zostało nałożone na powiat ustawą z dnia 
5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. , poz. 945) zwanej dalej 
„ustawą”. Liczbę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej określa mnożnik 
zdefiniowany w art. 20 ust. 4 ustawy. Zgodnie z zasadami ustalania ilości punktów 
nieodpłatnej pomocy prawnej, Powiat Drawski zobowiązany jest do utworzenia                     
2 punktów, z których prowadzenie jednego punktu powierzyć ma organizacji 
pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, a drugiego adwokatom 
i radcom prawnym. Organizację pozarządową wyłania się corocznie w otwartym 
konkursie ofert, o którym mowa w ustawie 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, przeprowadzonym jednocześnie na 
powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej 
pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 
edukacji prawnej w 2023 r. 

4. Zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2022. 
1. Dokonano zmian w planie dochodów budżetowych w wyniku: 
a) 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie planu dochodów 

budżetowych, z tytułu zawartego porozumienia od Gminy Drawsko Pom. na 
realizację wspólnego zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Dołgie  
w ciągu drogi powiatowej nr 1956Z”, w kwocie 135.000,00 zł; 

b) 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększenie planu dochodów, z tytułu przyznanej 
dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na 
dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,  
w kwocie 1.657,00 zł; 

c) 71012 – Zadania  z zakresu geodezji i kartografii – zwiększenia planu dochodów, 
z tytułu przyznanej dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w kwocie 1.945,00 zł; 

d) 85203 – Ośrodki wsparcia – zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanej 
dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na 
sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
programu „Za życiem” w kwocie 17.460,00 z 

e) 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – zwiększenie planu 
dochodów budżetowych z tytułu dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego                
z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych 
nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności w kwocie 31.393,00 zł; 

f) 85334 – Pomoc dla repatriantów – zwiększenie dotacji, z tytułu środków 
otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego na pomoc dla repatriantów, 
zamieszkałych w Złocieńcu, na kwotę 14.000,00 zł. 
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2. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w wyniku otrzymanych 
dochodów, na wniosek naczelników wydziałów oraz kierowników jednostek, 
wynikające z ich potrzeb: 

1) Wydział Biuro Rady Powiatu – zmiany w planie wydatków wydziału, związane  
z wypłatą diet dla radnego powiatu oraz zmiany w planie dotyczące obchodów 
Dnia Niepodległości, na kwotę 11.500,00 zł; 

2) Wydział Finansowy – zmiany w wydatkach Starostwa, związane  
z zabezpieczeniem wydatków dla inspektora BHP na przeprowadzenie badań 
lekarskich pracowników, na kwotę 3.000,00 zł; 

3) Wydział Gospodarki i Nieruchomości – zmiana w planie wydatków wydziału 
związana z zabezpieczeniem planu na wycenę nieruchomości Skarbu Państwa 
oraz opłacenie podatku od nieruchomości, na kwotę 12.880,75 zł; 

4) Wydział Zarządzania Kryzysowego – zmiany w planie wydatków budżetowych, 
zapewniające realizację zadań jednostki, m.in. zakup paliwa do samochodów 
służbowych Starostwa, na kwotę 7.000,00 zł; 

5) Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie – zmiany  
w paragrafach wydatkowych, związane z zabezpieczeniem planu wydatków na 
usługi zdrowotne, gospodarowanie odpadami komunalnymi, PPK oraz składek 
ZUS, na kwotę 20.303,00 zł. 
 

31.10.2022 r. protokół Nr 194/VI/2022 
 

5. Zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2022 
1. Dokonano zmian w planie dochodów budżetowych w wyniku: 
a) 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenia planu 

dochodów budżetowych w związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego 
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w wysokości 
8.051,00 zł; 

b) 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększenia planu 
dochodów budżetowych, w związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego 
na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę oraz 
sfinansowanie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy, 
na kwotę 16.500,00 zł; 

c) 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększenia planu dochodów, z tytułu 
środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe, w kwocie 
28.766,00 zł; 

d) 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób 
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zwiększenia planu 
dochodów, z tytułu przyznanej dotacji celowej od Wojewody 
Zachodniopomorskiego na opłacenie i refundację składek zdrowotnych dla 
bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci przebywających w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych, na kwotę 272.877,00 zł;  

e) 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększenie planu dochodów na podstawie 
decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie 
działalności domów pomocy społecznej w wysokości 111.551,00 zł; 

f) 85203 – Ośrodki wsparcia – zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanej 
dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na 
sfinansowanie działalności bieżącej ośrodków wsparcia oraz zaburzeniami 
psychicznymi programu „Za życiem” w kwocie 20.256,00 zł; 

g) Dotacja od Gminy Drawsko Pomorskie w kwocie 13.000,00 zł na wspólne 
przedsięwzięcie pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1956Z”. 
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2. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w wyniku: 
1) Wydział Biuro Obsługi Klienta – zmiany w planie wydatków wydziału, związane 

z koniecznością regulowania bieżących zobowiązań, w wysokości 2.500,00 zł; 
2) Wydział Inwestycji – przeniesienie planu finansowego do Domu Pomocy 

Społecznej w Darskowie, celem zabezpieczenia planu wydatków w związku                         
z remontem w budynku jednostki, w wysokości 46.000,00 zł; 

3) Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu – przesunięcie środków finansowych na 
pokrycie kosztów związanych z organizacją konkursu i przyznaniem nagród dla 
laureatów Dyktanda o Pióro Starosty, na kwotę 2.700,00 zł; 

4) Wydział Zarządzania Kryzysowego – zabezpieczenie planu wydatków w związku 
z koniecznością zakupu drukarki do wydziału, w wysokości 2.000,00 zł; 

5) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pom. – zmiana                 
w planie wydatków wynikająca z konieczności regulowania zobowiązań                                    
i świadczeń wobec pracowników cywilnych i funkcjonariuszy z tytułu nagród,                       
w wysokości 60.465,69 zł; 

6) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pom. – zmiany                         
w paragrafach wydatkowych, związane z zapłatą za usługi dla informatyka, 
badania lekarskie dla pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, 
szkolenia pracowników oraz usługi telekomunikacyjne, na kwotę 10.723,22 zł;  

7) Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pom. – zmiana w planie zadań 
inwestycyjnych drogowych na kwotę 15.000,00 zł. 

 
2.11.2022 r. protokół Nr 195/VI/2022 

 
6. Umorzenia należności pieniężnych  przypadających jednostce organizacyjnej 

Powiatu Drawskiego. 
W związku ze stwierdzeniem bezskuteczności egzekucji komorniczej prowadzonej 
przez komorników sądowych dotyczących należności przypadających dla 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku podjęto decyzję o umorzeniu 
powyższych należności na łączną kwotę 24.173,57 zł., za lata 2013 – 2017. 

 
14.11.2022 r. protokół Nr 197/VI/2022 

 
7. Powołania składu osobowego Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych       

w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego                          
w zakresie udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie 
powiatu drawskiego w 2023 r. 
Zarząd Powiatu zgodnie z przepisami prawa, powołuje komisję konkursową w celu 
opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu drawskiego 
w 2023 r. Oferty złożone przez organizacje pozarządowe na ww. zadanie publiczne 
poddane zostaną ocenie formalnej i merytorycznej. Protokół z przebiegu otwartego 
konkursu ofert wraz ze wskazaniem propozycji wyboru oferty z największą liczbą 
punktów, na którą proponuje się udzielenie dotacji lub nieprzyjęcia żadnej z ofert 
komisja przedkłada Zarządowi. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i przyznaniu 
dotacji w odniesieniu do zleconego zadania publicznego podejmuje Zarząd Powiatu 
Drawskiego, po zapoznaniu się z protokołem komisji. 
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8. Przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Drawskiego na rok 2023. 
Stosownie do postanowień art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych,  Zarząd Powiatu Drawskiego sporządza i przedkłada komplet 
dokumentów dotyczących projektu budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2023  
i  projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023 – 
2038 Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi 
stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Drawskiego. 

9. Przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Drawskiego na lata 2023 – 2038. 
Stosownie do postanowień art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych,  Zarząd Powiatu Drawskiego sporządza i przedkłada komplet 
dokumentów dotyczących projektu budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2023  
i  projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023 – 
2038 Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi 
stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Drawskiego. 

10. Udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych                                      
z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki oraz do gospodarowania 
mieniem Powiatu zarządzanym przez jednostkę. 
W związku z długotrwałą chorobą dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Drawsku Pom. niezbędne jest podjęcie przez Zarząd Powiatu 
Drawskiego uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli 
związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki oraz gospodarowania 
mieniem Powiatu zarządzanym przez jednostkę dla Pani Kamili Kowalik Zastępcy 
dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. 

11. Upoważnienia członków Zarządu Powiatu Drawskiego. 
Na podstawie art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia m2009 r. o finansach 
publicznych, czynności prawne polegające na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz 
udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także emisji papierów wartościowych 
dokonuje dwóch członków zarządu wskazanych w uchwale przez zarząd. 

12. Zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2022 
1. Dokonano zmian w planie dochodów budżetowych w wyniku: 
a) 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zwiększenia planu dochodów,                 

z tytułu przyznanej dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego dla Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pom., z przeznaczeniem na 
doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu 
wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych na rzece 
Odrze, w kwocie 23.400,00 zł; 

b) 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększenia planu dochodów, z tytułu 
środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na zespoły orzekające                                           
o niepełnosprawności, w kwocie 304,00 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 przeniesieniem środków do Zespołu Szkół w Drawsku Pom. dotyczących 50-
lecia Technikum, oraz wypłatą pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, na kwotę 
12.000,00 zł; 

2) Wydział Finansowy – zmiany w wydatkach Starostwa, związane ze zmianą 
klasyfikacji dotyczącą środków pozyskanych z KFS, w wysokości 7.000,00 zł; 
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3) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – zmiany w planie wydatków niezbędne 
do opłacenia czynszu najmu nieruchomości w Gudowie od KOWR, w wysokości 
850,00 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 zakup usług zdrowotnych, na kwotę 
1.100,00 zł; 

6) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku – zmiany w planie wydatków, 
związane z zabezpieczeniem środków na potrzeby bieżące m.in. wypłata 
ekwiwalentów za pranie i odzież czy badania lekarskie pracowników, usługi 
telekomunikacyjne czy szkolenia. Zwiększone zostaje także zadanie inwestycyjne 
dotyczące zakupu pralnicy, w wysokości 4.050,00 zł; 

7) Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – zwiększenie 
planu wydatków, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup żywności                        
i zapłatę zobowiązań za energię, o kwotę 115.000,00 zł; 

8) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Drawsku Pom. – zmiany w planie 
wydatków jednostki, związane z zabezpieczeniem środków na uregulowanie 
składek społecznych i funduszu pracy od wynagrodzeń, na kwotę 6.200,00 zł; 

9) Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy w Drawsku Pom. – zmiany w planie 
wydatków jednostki, w wyniku analizy wykonania planu poszczególnych 
paragrafów, w wysokości 19.419,96 zł; 

10) Zespół Szkół w Kaliszu Pom. – zmiany w planie wydatków jednostki, związane               
z m.in. zakupem pralki oraz środków czystości do internatu, na kwotę 35.000,00 
zł. 

15.11.2022 r. protokół Nr 198/VI/2022 

13. Rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Drawsku Pom. 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1526) do kompetencji Zarządu należy 
zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.  
W związku wynikami kontroli i stwierdzonymi licznymi nieprawidłowościami Zarząd 
Powiatu Drawskiego podjął decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę z dyrektorem 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. 
 

18.11.2022 r. protokół Nr 199/VI/2022 

14. Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
zadanie pn.: „Wykonanie instalacji sygnalizacji alarmu pożaru SSP oraz 
oddymiania dwóch klatek schodowych K1 i K2”. 
Po dokonaniu badań i oceny ofert złożonych w postępowaniu, zespół wyłonił 
wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, niepodlegającą odrzuceniu : 
KASPIOL-BUD Piotr Fijołek, ul. Pusta 2/5, 78-520 Złocieniec ( wartość oferty 
706.412,52 zł ). Zarząd Powiatu zaakceptował wybór wykonawcy. 
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Zarząd omawiał następujące sprawy: 

 
19.10.2022 r. protokół Nr 192/VI/2022 

 
1. Wnioski, zapytania, interpelacje.  

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

2. Protokół z posiedzenia komisji opiniującej oferty realizacji zadań 
publicznych złożonych w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie  
dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy 
zewnętrznych. 
Na ogłoszone konkursy wpłynęło łącznie 5 ofert. Jedna  oferta otrzymała ocenę 
negatywną ze względu na braki formalne w kosztorysie. Zarząd po zapoznaniu 
się ze stanowiskiem komisji konkursowych rozpatrujących oferty pod względem 
formalnym i merytorycznym, postanowił przyznać dotacje następującym 
stowarzyszeniom: 

I. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystki  
i krajoznawstwa: 
1. Uczniowski Klub Sportowy SZKWAŁ, kwota dotacji  2.600,00 zł, 
2. Stowarzyszenie ZŁOCIENIEC MOJE MIASTO, kwota dotacji 1.600,00 

zł, 
3. Miejski Klub Sportowy Olimp, kwota dotacji 800,00 zł. 

 
II. W zakresie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz 
swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój 
demokracji: 
1. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Carpe Diem”, kwota dotacji 

4.970,00 zł. 
 

2.11.2022 r. protokół Nr 194/VI/2022 
 

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

4. Podjęcie decyzji w sprawie odpłatności za wyżywienie młodzieży 
ukraińskiej przebywającej w bursie PCKZiU. 
Zarząd postanowił wrócić do tematu po przedstawieniu dodatkowych 
informacji o dzieciach oraz rodzicach, którzy pracują i mogą pokryć koszty 
wyżywienia w bursie w PCKZiU. 

5. Wniosek dyrektora MOW w Czaplinku w sprawie umorzenia należności. 
Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, należności dłużnikom zostaną 
umorzone oraz będzie wobec nich prowadzona kontrola poprzez 
pozabilansowe zawieszenie dłużników. 

6. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pom. o zwiększenie 
budżetu na 2022 r. 
Przyjęto wniosek. Środki przekazywane będą w miesięcznych transzach. 

7. Wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Drawsku Pom. o przyznanie 
nauczania indywidualnego uczennicy klasy II Branżowej Szkoły I 
Stopnia. 



9 
 

 
Zarząd przyznał uczennicy 12 godzin tygodniowo nauczania indywidualnego, 
do końca roku szkolnego 2022/2023. 

8. Wniosek o przyznanie dodatkowych godzin uczennicy, która przebywała 
za granicą i w tym roku szkolnym wróciła do Polski. 
Zarząd przyznał uczennicy łącznie 5 godzin tygodniowo na zajęcia z języka 
polskiego i wyrównanie braków wynikających z różnicy w podstawach 
programowych, do końca roku szkolnego 2022/2023. 

9. Omówienie założeń do budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2023. 
Skarbnik zreferowała założenia do projektu  budżetu. Starosta zwrócił się                  
z prośbą, aby członkowie Zarządu na bieżąco zgłaszali do skarbnika swoje 
uwagi dot. projektu budżetu. 

10. Dyskusja na temat wniosków pokontrolnych z Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. oraz odpowiedzi uzyskanych od Pani 
Dyrektor PCPR. 
Zarząd podjął decyzję, że zajmie się sprawą na kolejnym posiedzeniu 
Zarządu, gdy będzie obecny radca prawny Pani Piotr Flatow, który prowadzi 
sprawę od początku. 

 
8.11.2022 r. protokół Nr 196/VI/2022 

 
11. Wnioski, zapytania, interpelacje. 

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

12. Wniosek o wyrażenie zgody na odpłatne przekazanie do stacji demontażu 
pojazdu marki Renault Megane, nr rej. ZK 6271G. 
Wyrażono zgodę na odpłatne przekazanie do stacji demontażu . 

13. Raport z konsultacji społecznych Aktualizacji planu zrównoważonego 
rozwoju publicznego transportu zbiorowego Powiatu Drawskiego 2022 r. 
Raport został przyjęty. 

14. Projekt porozumienia w sprawie powierzenia Powiatowi Drawskiemu 
zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej                    
w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatów 
drawskiego, kołobrzeskiego i świdwińskiego. 
Projekt został przyjęty. 

15. Rozmowa z kandydatami na stanowisko dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Darskowie.  
Członkowie Zarządu po przeprowadzonych rozmowach postanowili wybrać 
dwóch kandydatów i zaprosić ich na posiedzenie Zarządu w dniu 14.11.2022 
r. 

16. Wniosek dotyczący zakupu zmywarko-wypażarki  do kuchni przy ul. 
Warmińskiej 1. 
Środki zostaną zabezpieczone w budżecie na rok 2022. 

17. Dyskusja nad projektem budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2023. 
Członkowie Zarządu kontynuowali prace nad projektem budżetu Powiatu 
Drawskiego na rok 2022. 

18. Dyskusja na temat wniosków pokontrolnych z Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. oraz odpowiedzi uzyskanych od Pani 
Dyrektor PCPR. 
Zarząd podjął decyzję, aby wystąpić z wnioskiem do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych o skontrolowanie zasadności zwolnienia chorobowego Pani 
Dyrektor Róży Kursy ze względu na zbieżność choroby z negatywnym 
protokołem kontroli. 
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14.11.2022  r. protokół Nr 197/VI/2022 
 

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

20. Spotkanie z kandydatami na stanowisko dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Darskowie. 
Po przesłuchaniu kandydatów, Zarząd postanowił zatrudnić na stanowisku 
dyrektora DPS w Darskowie Panią Beatę Szczurko od 1.12.2022 r. i Pana 
Zbigniewa Jakomulskiego na stanowisku wicedyrektora. 

21. Wniosek dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o zwiększenie budżetu 
na rok 2022. 
Wniosek został przyjęty przez Zarząd, ale zostanie on zrealizowany po 
sprawdzeniu przez Panią Skarbnik dochodów ZDP. 

22. Dyskusja na temat wniosków pokontrolnych z Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. oraz odpowiedzi uzyskanych od Pani 
Dyrektor PCPR. 
Zarząd podjął decyzję, aby na następne posiedzenie Zarządu zaprosić Panią 
Dyrektor Różę Kursę w sprawie wyjaśnień pokontrolnych. 

23. Dyskusja na temat oddziału pediatrii w Szpitalu im. Matki Teresy  
z Kalkuty w Drawsku Pom. 
Na następne posiedzenie Zarządu zostanie zaproszona Pani Dyrektor 
Marzena Dzieża w celu udzielenia szczegółowych informacji na temat 
pediatrii, oddziału noworodków i położnictwa. 
 

 15.11.2022 r. protokół Nr 198/VI/2022 

24. Spotkanie z dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                        
w Drawsku Pom. w sprawie wyjaśnień pokontrolnych. 
Dyrektor PCPR Pani Róża Kursa odpowiadała na pytania członków Zarządu 
dotyczących zastrzeżeń z kontroli. Po tych wypowiedziach Zarząd podpisał 
uchwałę nr 593/2022 z dn. 15.11.2022 r. w sprawie rozwiązania umowy  
o pracę z dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku 
Pom. 

25. Dyskusja nt. wprowadzonego zakazu połowu ryb przez Przedsiębiorstwo 
Rybackie Złocieniec Spółka z o.o. 
Zobowiązano Naczelnika Wydz. Ochrony Środowiska do wystąpienia  
z zapytaniem do dzierżawcy  i do właściciela o zasady amatorskiego połowu 
ryb. 

18.11.2022 r. protokół Nr 199/VI/2022 r. 

26. Spotkanie z dyrektorem szpitala Panią Marzeną Dzieżą w sprawie 
funkcjonowania szpitala. 
Pani dyrektor omówiła bieżące funkcjonowanie szpitala i przedstawiła 
perspektywę na następne lata. Obecnie istniejące oddziały funkcjonuję i ich 
działalność nie jest zagrożona. 

27. Żywienie dzieci ukraińskich w Bursie – informacje dodatkowe. 
Kwestia finansowania żywienia uczniów ukraińskich zostanie rozpatrzona po 
uzyskaniu informacji o ustanowieniu dla nich opiekuna prawnego i uzyskaniu 
świadczenia wychowawczego (zasiłek 500+). 

28. Wniosek o zatwierdzenie wyników przeprowadzonej procedury  
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie instalacji  
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sygnalizacji alarmu pożaru SSP oraz oddymiania dwóch klatek 
schodowych K1 i K2”. 
Przyjęto wniosek. 

29. Wniosek o wyrażenie zgody na rezygnację z zadania publicznego 
realizowanego przez Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” z Kalisza Pom. 
Wyrażono zgodę. 

30. Wniosek Stowarzyszenia Sportowego Grupa Biegowa Rundorfina  
z Czaplinka o dofinansowanie imprezy pt. Czaplinecki Bieg 
Mikołajkowy. 
Nie przyznano dofinansowania z uwagi na brak środków. 

 

 


