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                                                                                  DRUK Nr 2338 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa 
Publicznego Rady Powiatu Drawskiego za 2021 rok 

  
  

  Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w roku 2021 pracowała  

w ośmioosobowym składzie: 

 Barbara Głowacka – Przewodnicząca, 

 Karol Korczyński – Wiceprzewodniczący, 

 Stanisław Cybula- członek; 

 Grażyna Buczek- członek; 

 Halina Samek- członek; 

 Zbigniew Dudor- członek; 

 Zbigniew Chołuj  – członek; 

 Mariusz Nagórski- członek. 

 

Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego została powołana Uchwałą  

Nr II/14/2018 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 05 grudnia 2018 r.  

Komisja w roku 2021 pracowała na podstawie planu pracy przyjętego Uchwałą 

Nr XXIX/199/2020 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 18 grudnia 2020 r., który był 

zgodny z tematyką planu pracy Rady Powiatu. 

  

W okresie sprawozdawczym odbyto: 
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Członkowie Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego uczestniczyli  

w trzech  wspólnych posiedzeniach wszystkich Komisji Stałych Rady Powiatu.  

Podczas pierwszego spotkania w dniu 23.03.2021 r. omawiano sprawozdanie  

z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Czaplinku, przyjęto informacje o stanie sanitarnym, stanie 

epizootycznym, stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu 

drawskiego, przyjęto informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej o stanie bezpieczeństwa Powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz 

sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz 

ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na obszarze powiatu 

drawskiego” w roku 2020. Przyjęto również sprawozdanie z działalności PCPR  

i wykaz potrzeb z zakresu systemu pieczy zastępczej i pomocy społecznej , w tym 

sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz  

„Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar   

w Powiecie Drawskim na lata 2015-2020”, sprawozdanie z działalności statutowej  

i finansowej Drawskiego Centrum Specjalistycznego za rok 2020 oraz informacja 

dotycząca dyżurów aptek. Na posiedzeniu Komisji Stałych Rady Powiatu w dniu 

19.05.2021 r. omawiano raport o stanie Powiatu Drawskiego za rok 2020, 

sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2020 rok i sprawozdanie  

finansowe za rok 2020, natomiast w dniu 08.12.2021 r. omawiano projekt budżetu 

Powiatu Drawskiego na rok 2022 oraz przedstawiano wnioski do projektu budżetu na 

rok 2022.   

 

Główne tematy rozpatrywane przez Komisję na posiedzeniach były 

następujące: 

 

 

 Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Darskowie za 2020 r, 

 Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 r. w tym 

bezpieczeństwo na drogach Powiatu Drawskiego; 
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 Sprawozdanie za 2020 rok z działalności Powiatowego Dziennego Domu 

Samopomocy- Ośrodka Rehabilitacyjno- Kulturalnego w Drawsku Pom.  

i w Złocieńcu, 

 Sprawozdanie z działalności Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Drawsku 

Pom. za 2020 rok, 

 Analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych za rok 2020 ; 

 Funkcjonowanie Drawskiego Centrum Specjalistycznego Szpitale Polskie S.A.   

w Drawsku Pomorskim w tym szpitala, poradni i SOR-u w czasie pandemii oraz 

planowanych zamierzeń, potrzeb i zobowiązań wynikających m.in. z umowy z dn. 

20.12.2011 r.; 

 Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2014-2022 za rok 2020, w tym „Program Rozwoju 

Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014-2022”; 

 Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji „Powiatowego Programu Działań na rzecz 

osób niepełnosprawnych” oraz działalności Powiatowego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności za 2020 rok i Powiatowej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych za 2020 rok,  

 Diagnoza zdrowotna Powiatu Drawskiego; 

 Raport z dostępności usług dla osób ze szczególnymi potrzebami; 

 Raport z wykonania „Programu Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających 

azbest z terenu powiatu drawskiego  za lata 2015-2032”. Raport za lata 2019-2020; 

 Ocena sezonu letniego pod względem bezpieczeństwa publicznego w sytuacji 

pandemii; 

 Informacja o stanie środowiska na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego 

ze szczególnym uwzględnieniem obszaru powiatu drawskiego m.in. rocznej oceny 

jakości powietrza oraz czystości wód; 

 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Drawskiego na lata 2021-2024 

 z perspektywą do roku 2028; 

 Trudności w dostępności tj. pełnieniu dyżurów przez apteki, zgodnie z Uchwałą 

Rady Powiatu z dnia 13.09.2019 r. określającą rozkład godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu drawskiego; 
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 Informacja w zakresie opieki zdrowotnej w Powiecie Drawskim w tym związanej  

 z COVID-19, funkcjonowaniem szpitala, poradni i SOR-u; 

 Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim  w tym nowe 

zadania związane z dodatkowym wsparciem rządowym z powodu COVID-19  

w tym. m.in. wsparciem przedsiębiorców i organizacji pozarządowych oraz  

podział środków PFRON na aktywizację społeczną i zawodową między PUP  

i PCPR i ich aktualizacja ; 

 Raport o stanie Powiatu; 

 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2020;  

 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za I półrocze 2021 r; 

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami oraz pozytywne 

zaopiniowanie Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia rocznego Programu 

współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020; 

 Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa 

Publicznego na 2022 rok; 

 Projekt budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2022- Komisja sformułowała  

2 wnioski do budżetu; 

 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) członkowie Komisji Zdrowia 

 i Bezpieczeństwa Publicznego w roku 2021 częściowo uczestniczyli zdalnie  

w zaplanowanych posiedzeniach. Materiały na sesję oraz ważne sprawy   

w zakresie zadań Komisji były rozpatrywane i opiniowane przez członków Komisji   

indywidualnie drogą elektroniczną. W organizacji posiedzeń wykorzystano środki 

komunikacji elektronicznej umożliwiające porozumiewanie się na odległość. 
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Członkowie Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego pracowali z dużym 

zaangażowaniem dzieląc się wiedzą i doświadczeniem, formułowali wspólne wnioski  

i opinie, sumiennie wykonywali powierzone zadania. 

 

                Przewodnicząca 
        Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
          
                           Barbara Głowacka 
 
 

 
 


