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Or.0021.37.2022.RM                                               DRUK NR 2994 

 
Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Drawskiego 

od 21 listopada 2022 r. do 13 grudnia 2022 r. 
 

W minionym okresie Zarząd Powiatu Drawskiego obradował w następujących 
terminach: 

 

23.11.2022 r. 
29.11.2022 r. 
12.12.2022 r. 
 
Zarząd Powiatu Drawskiego zaakceptował przedłożone projekty uchwał                                  
i postanowił przekazać je do uchwalenia Radzie Powiatu: 
 

 
 

23.11.2022 r. protokół Nr 200/VI/2022 r. 
 

1. W sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2022 – 
autopoprawka. 
(podjęta na sesji w 25.11.2022 r.) 

2. Zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Drawskiego na lata 2022 – 2037 – autopoprawka. 
(podjęta na sesji w dniu 25.11.2022 r.) 
 

29.11.2022 r. protokół Nr 201/VI/2022 

3. W sprawie aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego dla Powiatu Drawskiego”. 

 

12.12.2022 r. protokół Nr 202/VI/2022 

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

5. W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Drawskiego. 
6. W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu 

Drawskiego. 
7. W sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej. 
8. W sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego” 
9. W sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”. 
10. W sprawie powołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
11. W sprawie zmian budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2022. 
12. O zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Drawskiego na lata 2022-2037 
13. W sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2023 - 

autopoprawka 
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Zarząd Powiatu Drawskiego podjął uchwały w sprawie: 
 
 

23.11.2022r. protokół Nr 200/VI/2022 
 

1. Sześć uchwał w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej. 
Uchwały zostały podjęte na wnioski zainteresowanych. Zgodnie z § 5 uchwały Rady 
Powiatu Drawskiego nr XXVI/253/2012 z 7 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego zasady korzystania z funduszu zdrowotnego 
przeznaczonego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Drawski, ostateczną decyzję   
o przyznaniu pomocy zdrowotnej i jej wysokości podejmuje Zarząd Powiatu 
Drawskiego w formie uchwały. Jeden wniosek nie został uwzględniony z uwagi na 
wysoki dochód brutto przekraczający 75% przeciętnego wynagrodzenia. Pomoc 
zdrowotną przyznano pięciu emerytowanym nauczycielom na łączną kwotę 6.950,00 
zł.  

2. Zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Darskowie. 
Po przeprowadzeniu naboru na wolne stanowisko dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Darskowie Zarząd postanowił zatrudnić na to stanowisko Panią Beatę 
Szczurko. Zatrudnienie nastąpiło z dniem 1 grudnia 2022 r. na podstawie umowy  
o pracę. 
 
 
 

29.11.2022 r. protokół Nr 201/VI/2022 

3. Upoważnienia Kamili Kowalik Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. do podpisywania dokumentów związanych 
z realizacją programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” – Dostępne 
mieszkanie. 
PCPR w Drawsku Pom. realizuje program „Samodzielność – Aktywność – 
Mobilność” – Dostępne mieszkanie dla osób niepełnosprawnych. Program 
finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Udzielenie upoważnienia zapewni realizację powyższego 
projektu. 

4. Upoważnienia Kamili Kowalik Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. do podpisywania dokumentów związanych 
z realizacją programu „Samodzielność – Aktywność = Mobilność” – Mieszkanie 
dla absolwenta  
PCPR w Drawsku Pom. realizuje program „Samodzielność – Aktywność – 
Mobilność” – Dostępne mieszkanie dla absolwenta. Program finansowany jest ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Udzielenie upoważnienia zapewni realizację powyższego projektu. 

5. Ogłoszenia wyników 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. 
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Komisja konkursowa, powołana uchwałą nr 587/2022 r. Zarządu Powiatu 
Drawskiego z dnia 14 listopada 2022 r., na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2022 r. 
dokonała oceny formalnej i merytorycznej przedłożonych ofert i wyłoniła 
najkorzystniejszą ofertę. Zarząd, po zapoznaniu się z protokołem komisji 
konkursowej, wybrał Fundację TOGATUS PRO BONO z Olsztyna. 

6. Uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej  
w Darskowie. 
Zmiana regulaminu wynika z potrzeby dostosowania regulaminu do obowiązujących 
aktów prawnych oraz standardów w nich zawartych. W miejsce kierownika Działu 
Gospodarczego nastąpiła zmiana na wicedyrektora. Wykreślony został Dział 
Ekonomiczny, ponieważ obsługa placówki administracyjno-kadrowo-płacowej 
kierowana jest poprzez Centrum Usług Wspólnych, a obsługa danych osobowych 
została usunięta ze schematu, ponieważ placówka korzysta z Inspektora Danych 
Osobowych, który pracuje w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pom. 
 
 

12.12.2022 r. protokół Nr 202/2022 

7.  Zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Drawsko 
Pom. na lata 2022 – 2023 z perspektywą na lata 2024 – 2027”. 
Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 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 dokumentu. 

8. Zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2022. 
1. Dokonano zmian w planie dochodów budżetowych w wyniku: 
a) Rozdział 71095 – pozostała działalność (w ramach działalności usługowej) – 

zwiększenie dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na 
pokrycie kosztów wkładu własnego zadania „Dostosowanie baz danych, 
cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji, metadane”  
w ramach projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji 
Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, o kwotę 19.707,67zł; 

b) Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – środki otrzymane z Funduszu 
Pomocy, z przeznaczeniem na wsparcie samorządów w realizacji dodatkowych 
zadań związanych z kształceniem uczniów z Ukrainy, w kwocie 36.445,00 zł oraz 
na pomoc dla opiekuna, w kwocie 250,00 zł; 

c) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zmniejszenie kwoty dotacji 
przyznanej od Wojewody Zachodniopomorskiego, przeznaczonej na realizację 
bieżących zadań własnych powiatów t. na dofinansowanie działalności domów 
pomocy społecznej, o kwotę 6.434,00 zł; 

d) Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – zwiększenie kwoty dotacji od Wojewody 
Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań  
z zakresu administracji rządowej, tj. na finansowanie ośrodków wsparcia dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi, o kwotę 27.671,10 zł; 

e) Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 
zwiększenie kwoty dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego,  
z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania  
o niepełnosprawności, o kwotę 6.570,00 zł. 

2. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w wyniku: 
otrzymanych dochodów, na wniosek naczelników wydziałów oraz kierowników 
jednostek, wynikające z ich potrzeb: 
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1) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – przyjęcie do budżetu 
dochodów na zadania zlecone oraz przemieszczenia między paragrafami na 
kwotę łączną 6.144,44 zł; 

2) Stanowisko pracy ds. BHP i p.poż. – zmiany w planie wydatków na kwotę 
5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych dla pracowników 
Starostwa oraz na aktualizację instrukcji p-poż dla budynku Starostwa 
Powiatowego przy mul. Obr. Westerplatte; 

3) Wydział Biura Rady – zmiany na kwotę 2.030,00 zł z przeznaczeniem na 
regulowanie bieżących płatności wydziału tj. zapłata za usługi szkoleniowe czy 
regulowanie płatności z tytułu wynagrodzeń radnych; 

4) Wydział Finansowy – przemieszczenia między paragrafami na kwotę 30.000,00 
zł, w związku z realizacja wydatków w ramach projektu „Powiat Drawski stawia 
na pracowników”; 

5) Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – zmiany w planie wydatków na łączną 
kwotę 213.975,67 zł, w związku z: wprowadzeniem dochodów oraz zmianami 
między paragrafami dotyczącymi realizacji projektu „Budowa Regionalnej 
Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, 
zabezpieczeniem środków na zakup dwóch kserokopiarek oraz niszczarki 
centralnej, a także regulowanie bieżących płatności wydziału. 

6) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – zmiany w planie wydatków na kwotę 
9.600,00 zł mające na celu zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań na 
rzecz Gminy Czaplinek oraz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. za grunt 
przejęty pod przebudowę ul. Kamiennej w Czaplinku. 

7) Wydział Inwestycji – zmiany w planie wydatków na kwotę 12.600,00 zł  
z przeznaczeniem na regulowanie bieżących płatności wydziału; 

8) Zespół informatyków – zmiany w planie wydatków na kwotę 8.000,00 zł  
z przeznaczeniem na zakup routera do systemu Rada oraz opłacenie usług 
dostępu do systemów informatycznych; 

9) Centrum Usług Wspólnych – zmiany w planie wydatków budżetowych, 
zapewniające środki na zapłatę składek ZUS, na kwotę 15.251,00 zł; 

10) Dom Pomocy Społecznej w Darskowie – zmiany w planie wydatków jednostki, 
związane z zabezpieczeniem planu na zakup usług zdrowotnych i opłatę za 
odpady komunalne, na kwotę 2.300,00 zł; 

11) Komenda Powiatowa PSP w Drawsku Pom. – zmiany zabezpieczające środki na 
regulowanie zobowiązań wobec funkcjonariuszy z tytułu zastępstw za 
funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich a także nagród  
i podróży służbowych na łączną kwotę 61.085,65 zł;  

12) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku – zmiany w planie wydatków, 
związane z zabezpieczeniem środków na potrzeby bieżące m.in. składki na 
Fundusz Emerytur Pomostowych oraz Fundusz Pracy, ekwiwalentu za odzież  
i pranie, wynagrodzeń pracowników oraz opłat za szkolenie, kwota 11.454,00 zł; 

13) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Drawsku Pom. – zabezpieczenie planu 
wydatków na zakup usług tj. wyżywienie wychowanków placówki, w kwocie 
7.618,61 zł; 

14) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. – zabezpieczenie 
środków na płatności z tytułu przeprowadzenia programu korekcyjno-
edukacyjnego dla sprawców przemocy, opłaty na ubezpieczenie OC 
funkcjonariusza publicznego oraz zapłatę za badania lekarskie pracowników 
jednostki, składek ZUS, usług pracowniczych i terapeutycznych, umów zleceń dla 
rodziny zastępczych, wypłacenie pomocy na usamodzielnienie i kontynuowanie 
nauki, na kwotę ogółem 76.580,00; 

15) Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy w Drawsku Pom. – zmiany w planie 
wydatków jednostki, w wyniku przyjęcia dochodów na zadania zlecone oraz 



5 
 

zabezpieczenia środków na wydatki bieżące jednostki tj. zakup stołów i krzeseł 
na świetlicę do filii w Złocieńcu, organizacja spotkań dla uczestników Ośrodka, 
zapłata za usługi szkoleniowe, wypłata wynagrodzeń pracownikom. Kwota zmian 
ogółem: 63.193,24 zł; 

16) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pom. zabezpieczenie 
planu na zapłatę za najem pomieszczeń biurowych w okresie listopad – grudzień, 
składek na ZUS oraz usługi informatycznej, w kwocie ogółem 7.475,52 zł; 

17) Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pom. – dokonano przemieszczeń między 
paragrafami wydatkowymi, mającymi na celu zabezpieczenie środków na 
płatności z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz podróży służbowych, w kwocie 
1.930,00 z; 

18) Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pom. – dostosowanie planu wydatków do 
bieżących potrzeb jednostki tj. zakup paliw płynnych do pojazdów oraz 
regulowanie płatności dotyczących zimowego utrzymania dróg, kwota łączna 
48.150,00 zł; 

19) Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie – zmiany w planie 
wydatków, w celu zabezpieczenia środków na: zakup usług telekomunikacyjnych, 
zakup środków czystości, zakup usług remontowych. Ponadto zabezpiecza się 
plan na realizację: projektu :Rehabilitacja 25+, projektu „Za Życiem” oraz 
programu „Stabilne zatrudnienie”, kwota ogółem 130.870,00 zł; 

20) Zespół Szkół w Czaplinku – zabezpieczenie planu wydatków na regulowanie 
płatności za: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług 
zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, usługi cateringowe i sprzątania, kwota 
14.760,00; 

21) Zespół Szkół w Kaliszu Pom. – zmiany w planie wydatków jednostki, związane z 
m.in. dodatkami wiejskimi oraz płatności w ramach projektu Erasmus, na kwotę 
7.300,00 zł; 

22) Zespół Szkół w Złocieńcu – zmiany w planie wydatków polegające na 
zabezpieczeniu środków na płatności z tytułu: składek ZUS, wynagrodzeń dla 
pracowników, pracowniczych planów kapitałowych, środków czystości  
i materiałów biurowych, ekwiwalentów za odzież i pranie, płatności za usługi, 
kwota ogółem 53.750,00 zł. 

 

3. Rozwiązuje się rezerwy: 
a) Rezerwę ogólną, w kwocie 65.200,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie 

planu wydatków w Wydziale Organizacyjnym i Wydziale Finansowym, na 
regulowanie zobowiązań z tytułu usług audytorskich, pocztowych oraz usług 
bankowych; 

b) Rezerwę z zakresu pomocy rodzinie, w kwocie 50.000,00 zł, z przeznaczeniem 
na zabezpieczenie planu wydatków w rodzinach zastępczych. 

 
Zarząd omawiał następujące sprawy: 

 
23.11.2022 r. protokół Nr 200/VI/2022 

 
1. Wniosek o wyrażenie zgody na odpłatne przekazanie  do stacji demontażu 

pojazdu parki Kia Carnival, nr rej. ZGR TS83. 
Wyrażono zgodę. 

2. Wyjaśnienia dyrektora PCKZiU w Drawsku Pom. dotyczące brakujących 
składników majątku w jednostce. 
Zarząd zagłosował za ponownym przeprowadzeniem inwentaryzacji składników 
majątku PCKZiU i przedłożeniu informacji o jej wynikach. 
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29.11.2022 r. protokół Nr 201/VI/2022 

3. Protokół z prac komisji konkursowej w sprawie oceny ofert złożonych w 
ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 
polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy  prawnej lub świadczeniu 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie 
powiatu drawskiego w 2023 r. 
W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło 6 ofert. Komisja konkursowa 
dokonała oceny pod względem formalnym i merytorycznym. Odrzucono ofertę 
Fundacji Inter Vios z Warszawy z przyczyn formalnych, oferent złożył ofertę po 
terminie. Komisja konkursowa najwyżej oceniła ofertę Fundacji TOGATUS PRO 
BONO z Olsztyna. 

4. Wniosek o nadanie Tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”. 
Wniosek rozpatrzono pozytywnie. 

5. Uproszczona oferta Stowarzyszenia Sportowego Grupa Biegowa Rundorfina 
na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia- 
„Czaplinecki Bieg Mikołajkowy”.  
Na realizacje zadania przyznano dofinansowanie w wysokości 1.000,00 zł .  

6. Uproszczona oferta Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku na 
realizację zadania publicznego – warsztaty dla seniorów z przeprowadzenia 
pomiarów BMI i WHR oraz EKO-Soki czy H2O. 
Na realizację zadania przyznano dofinansowanie w wysokości 500,00 zł. 

 

12.12.2022 r. protokół Nr 202/2022 

7. Wniosek dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych  
w Bobrowie na utworzenie stanowiska kierownika szkolenia praktycznego 
od 1 stycznia 2023 r. 
Wyrażono zgodę. 

8. Wniosek o nadanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”.  
Wniosek rozpatrzono pozytywnie. 

9. Uchwała Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  
w sprawie przekazania projektu „Powiatowego Programu zapobiegania 
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 
publicznego na obszarze powiatu drawskiego na lata 2023-2027.  
Zarząd zapoznał się z treścią uchwały. 

10. Uchwała Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w sprawie opinii 
do projektu budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2023 w zakresie porządku 
publicznego i bezpieczeństwa obywateli na obszarze Powiatu Drawskiego.    
Zarząd zapoznał się z treścią uchwały. 

11. Zarządzenie Starosty Drawskiego w sprawie wprowadzenia ograniczenia 
użycia energii elektrycznej oraz zasad ekonomicznego korzystania  
z energii elektrycznej i ogrzewania w budynkach Starostwa Powiatowego  
w Drawsku Pomorskim.    
Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z treścią zarządzenia. 

 


