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                                                                                  DRUK Nr 1661 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty Rady Powiatu Drawskiego  
za 2020 rok 

  
  

  Komisja Oświaty w 2020 roku pracowała w siedmioosobowym składzie: 

-Romuald Kurzątkowski– Przewodniczący; 

-Henryk Szreta– Wiceprzewodniczący; 

-Marcin Krężel- Sekretarz; 

-Genowefa Polak – członek; 

-Urszula Ptak- członek; 

- Jacek Kozłowski- członek; 

- Mariusz Nagórski- członek. 

 

Komisja Oświaty Rady Powiatu Drawskiego została powołana Uchwałą  

Nr II/15/2018 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 05 grudnia 2018 r.  

Komisja Oświaty w roku 2020 pracowała zgodnie z planem pracy przyjętym 

Uchwałą Nr XVIII/126/2019 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 20 grudnia 2019 r., 

który był zgodny z tematyką planu pracy Rady Powiatu. 

 

  

W okresie sprawozdawczym odbyto: 

 

Komisja 

Liczba 
posiedzeń w 
roku 2020 

Frekwencja 
członków 

Ilość 
wniosków 

Ilość 
opinii 

 
Oświaty 

 
10 (w tym 1 
posiedzenie 

wspólne) 
 

 
93 % 

 
11 

 
1 
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Członkowie Komisji Oświaty uczestniczyli w jednym wspólnym posiedzeniu 

wszystkich Komisji Stałych Rady Powiatu, którego celem było omówienie projektu 

budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2021 oraz złożenie wniosków do projektu 

budżetu na rok 2021.  

 

Komisja Oświaty Rady Powiatu Drawskiego brała udział w dwóch 

posiedzeniach wyjazdowych.  Pierwsze posiedzenie wyjazdowe poświęcone było 

ocenie działalności Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego  

w Drawsku Pomorskim za rok 2019, natomiast drugie posiedzenie wyjazdowe 

poświęcone było działalności Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Drawsku 

Pom. 

Komisja Oświaty w dniu 16 października 2020 r. odbyła również spotkanie  

z Dyrektorami szkół i placówek oświatowych dotyczące współpracy placówek 

oświatowych prowadzonych przez Powiat z partnerami krajowymi i zagranicznymi. 

 

Główne tematy rozpatrywane przez Komisję Oświaty na posiedzeniach:  

 

 Projekt budżetu Powiatu Drawskiego na 2021 r.; 

 Przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty na 2021 rok; 

 Stopień realizacji wniosków Komisji Oświaty w roku 2019; 

 Analiza sytuacji finansowej placówek oświatowych; 

 Wytyczne do projektów organizacyjnych szkół; 

 Kierunki kształcenia w Powiecie Drawskim; 

 Wyłonienie reprezentantów Komisji Oświaty do komisji konkursowych; 

 Wyniki rekrutacji młodzieży do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych  

w Powiecie Drawskim na rok szkolny 2020/2021; 

 Wykorzystanie środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

za 2018 i 2019 rok; 

 Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2019; 

 Raport o stanie Powiatu za rok 2019; 
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 Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Drawskiego za I półrocze 2020 r.- 

budżety szkół i placówek oświatowych; 

 Sprawozdanie z realizacji porozumienia Powiatu z Gminą Drawsko Pomorskie  

w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. St. Żeromskiego 

w Drawsku Pomorskim zadań powiatowej biblioteki publicznej; 

 Współpraca placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat z partnerami 

krajowymi i zagranicznymi; 

 Opiniowanie materiałów na sesje Rady Powiatu. 

 

Ze względu na stan epidemii wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  

z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z póżn. zm) Komisja Oświaty w roku 2020 

nie odbyła wszystkich zaplanowanych posiedzeń, które były ujęte w planie pracy, 

niektóre zagadnienia były indywidualnie analizowane i rozpatrywane przez Radnych.  

 

 

      Przewodniczący Komisji Oświaty 
       
  

                                  Romuald Kurzątkowski 
 

 


