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     Protokół Nr XLIX/22 
z sesji Rady Powiatu Drawskiego   

VI kadencji 
odbytej w dniu 30 czerwca 2022 r. 

w sali narad Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. 
 
 

Punkt 1  
 

Przewodnicząca Rady Powiatu rozpoczęła sesję o godzinie 09:00 i przywitała 
serdecznie Panie i Panów Radnych, Zarząd Powiatu, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, 
Naczelników Wydziałów Starostwa  oraz wszystkich gości przybyłych na sesję.  

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że zgodnie art. 15 zzx ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych sesja Rady Powiatu 
Drawskiego odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość 
(częściowy zdalny tryb obradowania). 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu na podstawie listy obecności stwierdziła, 

że w sesji uczestniczy 17 Radnych, tym samym Rada Powiatu jest umocowana 
do podjęcia prawomocnych uchwał ( 3 Radnych obecnych zdalnie). 

Przewodnicząca Rady Powiatu zakomunikowała, że na podstawie art. 15 ust. 1a 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym obrady sesji Rady Powiatu 
Drawskiego będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz 
i dźwięk. Nagranie obrad będzie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej 
Powiatu Drawskiego oraz na stronie internetowej powiatu.  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że zgodnie z § 18 ust. 2 Statutu 
Powiatu Drawskiego Radni proszeni są o odnotowanie na liście obecności godziny 
opuszczenia sali obrad i powrotu w trakcie posiedzenia. 

 

Treść listy obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
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Treść listy obecności gości zaproszonych stanowi załącznik nr 2 do 
protokołu. 

 

 

 Przewodnicząca Rady poinformowała Radnych, że zanim przejdą do programu 
sesji mają dzisiaj przyjemność wręczenia statuetki zasłużony dla Powiatu Drawskiego. 
W związku z tym że Pan Baliński nie mógł uczestniczyć w sesji uroczystej dzisiaj 
nastąpi wręczenie tego tytułu.  Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła Pana 
Stanisława Balińskiego i wręczyła razem ze Starostą S. Cybulą  list gratulacyjny oraz  
statuetkę oraz złożyła najserdeczniejsze życzenia.  

 Głos zabrał Pan Stanisław Baliński, który przeprosił za to, że nie mógł wziąć 
udziału w uroczystej sesji oraz podziękował za wyróżnienie. 

 

Punkt 2 

 

 Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że Radni przystąpią do ustalenia 
porządku obrad sesji Rady Powiatu Drawskiego. 

  

 Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że Radni otrzymali porządek 
obrad. 

 

Treść porządku obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

 Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że Radni przystąpią do ustalenia 
porządku obrad XLIX sesji Rady Powiatu Drawskiego. 

  

 Przewodnicząca Rady Powiatu spytała, czy ktoś z Radnych chciałby wnieść 
zmiany do porządku obrad sesji? 

 

 Nikt  z Radnych nie zgłaszał zmian do porządku obrad sesji. 
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Obowiązujący porządek obrad : 

1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z : 

a) XLVII sesji Rady Powiatu odbytej w dniu 26 maja 2022 r. 
b) XLVIII uroczystej sesji Rady Powiatu odbytej w dniu 01 

czerwca 2022 r. 
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między 

sesjami - druk nr 2636. 
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych. 
6. Trybuna obywatelska. 
7. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w okresie między 

sesjami. 
8. Informacja o stanie sanitarnym na terenie powiatu drawskiego  

w roku 2021- druk nr 2627. 
9. Informacja z realizacji zadań wynikających z „Powiatowego 

programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 
obywateli i porządku publicznego na obszarze powiatu drawskiego na 
lata 2018-2022 w roku 2021 – druk nr 2626. 

10.  Sprawozdanie za rok 2021 z realizacji Powiatowej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2022, w tym 
„Program Rozwoju Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku 
Pracy na lata 2021 – 2022” – druk nr 2593. 

11.  Sprawozdanie z rozpatrzonych petycji w roku 2021 : 
a) podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z rozpatrzonych petycji w roku 2021 – druk nr 2625.  
12.  Podjęcie uchwał w sprawie : 

a) wyrażenia zgody na przeprowadzenie kontroli – druk nr 
2616; 

b) regulaminu przyznawania nagrody za osiągnięte wyniki 
sportowe – druk nr 2609; 

c) udzielenia pomocy finansowej Województwu 
Zachodniopomorskiemu – druk nr 2590; 

d) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON 
na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych w 2022 roku – 
druk nr 2613; 

e) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2022 – druk 
nr 2633. 

13.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
14.  Komunikaty i sprawy różne. 
15.  Zakończenie sesji. 
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Punkt 3 

 Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że Radni zgodnie z porządkiem 
obrad przystąpią do przyjęcia protokołu z XLVII sesji Rady Powiatu odbytej w dniu  
26 maja 20222 r. 

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że protokół wyłożony był do 
wglądu w Biurze Rady Powiatu oraz poinformowała Radnych, że protokół został 
wysłany drogą mailową i dostarczony w materiałach. 

 Następnie Przewodnicząca Rady zapytała Radnych czy są pytania, propozycje. 

 Wiceprzewodnicząca Rady B. Głowacka  zabrała głos i poinformowała, że 
zgłosiła swoje uwagi do Biura Rady w sprawie tego protokołu. 

 Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała jakie są to poprawki jeśli można 
wiedzieć. 

 Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu B. Głowacka zabrała głos i powiedziała, że 
protokół dopiero otworzyła wczoraj, w 2 miejscach, gdzie Radna prosiła o informacje 
dotyczące zaskarżanych decyzji w sprawie odwołania Wicestarosty i też w punkcie 
dotyczącym opiniowania absolutorium i prosiła pracownika Biura Rady, aby jeszcze raz 
odsłuchał ten protokół, zapytała się również, czy ewentualnie może wnieść prośbę  
o poprawki. 

 Przewodnicząca Rady zabrała głos i poprosiła Panią prawnik, aby powiedziała 
jak to wygląda prawnie. 

 Głos zabrała Pani Maria Półrolnik- radca prawny, która oznajmiła, że Rada 
zatwierdza protokół w formie głosowania i jeśli, któryś z Radnych ma jakieś 
wątpliwości, albo nie zgadza się z zapisami protokołu, to może zagłosować przeciw, 
albo się wstrzymać od głosu, natomiast trudno mi powiedzieć, czy te wątpliwości, które 
zgłosiła przeciw Pani Wiceprzewodnicząca w ogóle są, ponieważ protokół jest 
sporządzony, protokół nie jest stenogramem i nie powtarza się w protokole każdego 
słowa, tylko w sposób syntetyczny ujmuje się w protokole daną wypowiedź, więc nie 
wiem czy jest możliwe dotarcie do tego co wiceprzewodnicząca zgłasza jako 
wątpliwości.  

 Przewodnicząca Rady zabrała głos i udzieliła głosu Radnej G. Polak. 

 Głos zabrała Radna G. Polak, która powiedziała, że idąc tokiem myślenia 
przypomina sobie pracę Komisji Budżetu i  także przesyłam do członków komisji 
protokół na ile to możliwie wcześniej, chciałabym wiedzieć kiedy Biuro Rady wysłało 
protokół? Czy wczoraj?  
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 Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła o zabranie głosu Radnego  
K. Korczyńskiego. 

 Głos zabrał Radny K. Korczyński który powiedział: „że każda uwaga do 
protokołu we wszystkich procedurach w jakich biorę udział, to jeżeli ktoś ma uwagi to 
zgłasza od razu wniosek o sprostowanie protokołu o jakiś akapit. Jeżeli już, to autor 
powinien wskazać co mu się nie podoba w tym protokole, ponieważ obowiązkiem 
Radnych jest się zapoznanie i ewentualne złożenie wniosku o sprostowanie w jakimś 
zakresie protokołu”. 

 Głos zabrała Przewodnicząca Rady, która oznajmiła, że Pani Joanna Rudziewicz 
przekazała informację, że protokół był przygotowany 7 dni przed sesją do wglądu  
i można było odczytać, a wysłany był 3 dni przed sesją drogą elektroniczną, nikt nie 
przyszedł i nie miał żadnych uwag. Następnie U. Ptak powiedziała, ze nie wie jak w tej 
sytuacji się zachować i jeżeli Pani Głowacka nie przedstawia swoich uwag to przejdą 
do głosowania. 

 Przewodnicząca Rady Powiatu spytała Radnych czy mają jakieś pytania do 
protokołu z XLVII sesji Rady Powiatu.  

Nikt z Radnych pytań nie zgłaszał. 

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że Radni przystąpią do 
głosowania nad przyjęciem protokołu z XLVII sesji Rady Powiatu Drawskiego odbytej 
w dniu 26 maja 2022 r. 

 

Rada Powiatu w obecności 17 Radnych: 
15 głosami ,,za’’ przy 
  1 głosie ,,przeciw’’ i 
  1 głosie ,,wstrzymującym się’’ 
przyjęła protokół z XLVII sesji Rady Powiatu Drawskiego odbytej w dniu 26 maja  
2022 r. 
 

 

Treść listy z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

  Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że Radni zgodnie z porządkiem 
obrad przystąpią do głosowania nad przyjęciem protokołu z XLVIII uroczystej sesji 
Rady Powiatu odbytej w dniu 01 czerwca 2022 r., a następnie poinformowała, że 
protokół wyłożony był do wglądu w Biurze Rady Powiatu oraz został wysłany drogą 
elektroniczną.  

 Przewodnicząca Rady Powiatu spytała Radnych czy mają  uwagi do protokołu. 
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Nikt z Radnych uwag nie zgłaszał. 

 

Rada Powiatu w obecności 17 Radnych: 
16 głosami ,,za’’ przy 
  0 głosach ,,przeciw’’ i 
  1 głosie ,,wstrzymującym się’’ 
przyjęła protokół z XLVIII uroczystej sesji Rady Powiatu Drawskiego odbytej w dniu 
1 czerwca 2022 r. 
 

Treść listy z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 5  do protokołu. 

 

Punkt 4 

 

 Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że zgodnie z porządkiem obrad 
przystąpią do kolejnego punktu, jakim jest sprawozdanie Starosty z prac Zarządu 
Powiatu w okresie między sesjami. 

 

 Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła o zabranie głosu Pana Starostę  
S. Cybulę. 

 

 Głos zabrał Starosta S. Cybula, który poinformował, że każdy z Radnych 
otrzymał sprawozdanie z prac zarządu i jeżeli są pytania to bardzo chętnie odpowie. 

 

Treść sprawozdania Starosty z prac Zarządu stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 Przewodnicząca Rady udzieliła głosu zgłaszającemu się Radnemu  
J. Kozłowskiemu. 

 Głos zabrał Radny J. Kozłowski, który chciał zadać pytanie odnośnie 
sprawozdania na stronie 12 punkt 26, który dotyczy wykazu nieobecności pracowników 
Powiatowego Urzędu Pracy w latach 2019- 2022. 

 Przewodnicząca Rady zabrała głos i wtrąciła, że otrzymali takie dane, bo taka 
była interpelacja, a następnie poprosiła o zabranie głosu Starostę Drawskiego. 

 Głos zabrał Starosta S. Cybula, który powiedział, że Pan Dyrektor PUP-u złożył 
wniosek o podwyżki wynagrodzeń i podczas dyskusji pojawiła się taka informacja ile 
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było nieobecności w Powiatowym Urzędzie Pracy i w związku z tym zaproponowaliśmy 
i prosiliśmy Pana Dyrektora o uzupełnienie tej informacji jak to się kształtowało  
w latach w okresie 2019-2022, dodając że taką informację Pan Dyrektor złożył. 

 Przewodnicząca Rady zabrała glos i udzieliła głosu zgłaszającemu się Radnemu 
M. Krężlowi. 

 Głos zabrał Radny M. Krężel, który oznajmił, ze ma pytanie do punktu 28 na  
13 stronie gdzie jest informacja o rekrutacji, mówiąc że chciałby wiedzieć jakiej 
rekrutacji to dotyczy. 

 Starosta S. Cybula zabrał głos i odpowiedział Radnemu M. Krężlowi, że to jest 
sytuacja, którą na bieżąco analizujemy, nie ukrywamy, że na ten moment jest bardzo 
dobrze, natomiast końcowo ta informacja będzie omawiana w terminie, kiedy upływa 
ten termin, wtedy udostępnimy Państwu pełną informację, jak przebiegła rekrutacja 
 i jakie są końcowe wyniki. 

 Głos zabrała Przewodnicząca Rady U. Ptak która udzieliła głosu zgłaszającej się 
Wiceprzewodniczącej Rady B. Głowackiej. 

 Wiceprzewodnicząca Rady B. Głowacka zabrała głos i w nawiązaniu do tego 
pytania do punktu 26 na stronie 12 chciała się dopytać, czy też kierownicy,  dyrektorzy 
innych jednostek, które złożyły zapotrzebowanie jeżeli chodzi o zwiększenie budżetu 
jeżeli chodzi o zwiększenie czy też takie oświadczenia składali, czy tylko Powiatowy 
Urząd Pracy. 

 Głos zabrał Starosta S. Cybula, który odpowiedział Wiceprzewodniczącej, że  
w większości przypadków jest to pełna informacja i podczas omawiania tych wszystkich 
wniosków bierzemy pod uwagę wszystkie okoliczności, które mają wpływ na 
wynagrodzenia i na wielkości wynagrodzeń. Następnie Starosta odpowiedział, że  
w większości jednostek, które składały te informacje w części była ujęta, a w części nie 
i jeżeli Pani Przewodnicząca sobie życzy, to można do tego wrócić, natomiast 
ustaliliśmy, że zbieramy wszystkie te wnioski i będą one omawiane w późniejszym 
terminie gdzie będziemy  mieli szerszą informacje odnośnie tych możliwości 
zaspokajania tych potrzeb i oczekiwań.  

 Wiceprzewodnicząca B. Głowacka zabrała głos i zapytała, czy to jest powiązane, 
bo jej drugie pytanie na stronie 11 protokołu z 10 czerwca w punkcie 6 -analiza 
wynagrodzeń pracowników administracyjnych i pracowników obsługi w jednostkach 
Powiatu Drawskiego obsługiwanych przez CUW. 

 Starosta odpowiedział Wiceprzewodniczącej, że to jest to o czym mówiliśmy. 

 Wiceprzewodnicząca B. Głowacka dopytała czy sytuacja się poprawi po 
pierwszym półroczu.  

 Starosta zabrał głos i odpowiedział Wiceprzewodniczącej, że nie wie czy sytuacja 
się poprawi na tyle, bo na dzisiaj nie wiemy  i na dzień dzisiejszy nie mamy ani 
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informacji ani środków, ni wiemy dlaczego ostatnio dostaliśmy decyzję zmniejszającą 
subwencję oświatową i nie ukrywamy, że sytuacja jest trudna, ale jakie będą końcowe 
wyniki pracy nad tymi propozycjami i wnioskami kierowników jednostek, trudno mi 
dzisiaj określić jednoznacznie i nie chciałbym deklaracji jednoznacznej składać, że 
wszystko będzie w porządku, bo jak państwo pamiętacie, chcę państwu powiedzieć, że 
od 1 stycznia w przeciwieństwie do tego, co było w poprzednich latach my otrzymujemy 
określoną kwotę ze środków PIT-ów i ona jest niższa niż była w ubiegłym roku. 

 Radna B. Głowacka zabrała głos i powiedziała, że dobrym przykładem jest 
Powiatowy Urząd Pracy, który złożył wniosek do zarządu o zwiększenie budżetu  
o 420 000 z tego 120 000 ponad to są zaległe składki, 80-60 tysięcy za opłaty za prąd  
i jeszcze podwyżka wynagrodzeń. 

 Starosta zabrał głos i powiedział, ze rozmawialiśmy na ostatniej sesji Rady 
Powiatu i też mówiliśmy, żeby zredukować zatrudnienie, zresztą taka deklaracje złożył 
Pan Dyrektor i środki z tego tytułu zaoszczędzone  ma przeznaczyć na podwyżki 
wynagrodzeń. 

 Głos zabrała Przewodnicząca Rady i zapytała Radnych, czy są pytania do 
sprawozdania Pana Starosty. 

Nikt z Radnych pytań nie zgłaszał. 

 

Punkt 5 

 

 Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że zgodnie z porządkiem obrad 
Radni przystąpią do kolejnego punktu porządku obrad, jakim są interpelacje, wnioski  
i zapytania Radnych. 

 Przewodnicząca Rady Powiatu poprosił o składanie interpelacji, wniosków  
i zapytań do Radnych, a następnie oddała głos zgłaszającemu się Radnemu  
J. Kozłowskiemu. 

 Głos zabrał Radny J. Kozłowski, który złożył interpelację dotyczącą 
Regionalnego Centrum Kryzysowego w Drawsku Pomorskim, powiedział, że ostatnio 
dużo na komisjach o tym rozmawialiśmy, a interpretacja dotyczy procesu powołania  
i mianowania koordynatora tego Centrum, bo mówimy o tym Centrum, w jakiś sposób 
koordynator został powołany ja przynajmniej nie wiem  i chciałbym się dowiedzieć. 

 

Treść złożonej interpelacji stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

 Przewodnicząca Rady  Powiatu zabrała głos i przedstawiła swój wniosek do Pana 
Starosty prosząc w nim o pozyskanie projektu dotyczącego zdrowia młodzieży 
uczęszczającej  do szkół prowadzonych przez Powiat Drawski w zakresie zdrowej 
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żywności, otyłości i zdrowego stylu życia, partnerem do współpracy może być 
przedstawiciel spółki NAFIS i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Drawsku Pomorskim. 

Treść złożonego wniosku stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

 Następnie głos zabrała Radna G. Polak, która zgłosiła zapytanie dotyczące drogi 
wojewódzkiej nr 163, chodzi mi o drogę Czaplinek- Połczyn, bardzo długo jest 
remontowana, jest objazd, ale czy jest sygnał kiedy będzie oddana do użytku. 

Treść złożonego zapytania stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

 

 Następnie głos zabrała Radna B. Głowacka, która powiedziała, że ma cztery 
zapytania, pierwsze dotyczy głębokich odwiertów geologicznych na terenie powiatu 
drawskiego- w załączeniu będzie pismo z Instytutu, które wskazuje na trzy odwierty na 
terenie powiatu drawskiego. W związku z pozyskanymi informacjami przez Starostwo 
Powiatowe w styczniu br. z Pomorskiego Oddziału Państwowego Instytutu 
Geologicznego i badawczego w Szczecinie proszę  o podjęcie działań w kierunku 
możliwości oceny wyżej wymienionych zasobów.  

 

Treść złożonego zapytania stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

 Dalej Radna B. Głowacka powiedziała, że drugie zapytanie dotyczy udzielenia 
rozmów w sprawie prowadzonych rozmów dotyczących stacji pogotowia, a właściwie 
siedziby stacji pogotowia ratunkowego w Drawsku Pomorskim.  

 

Treść złożonego zapytania stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

 

 Radna B. Głowacka powiedziała, że trzecie zapytanie dotyczy udzielenia 
informacji w sprawie przebudowy drogi Drawsko- Gudowo w zakresie prowadzonych 
negocjacji z wykonawcą oraz decyzji Gminy Drawsko Pomorskie w sprawie 
partycypacji w zwiększonych kosztach inwestycji i czy umowa jest już  aneksowana? 

 

Treść złożonego zapytania stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

  

Następnie głos zabrał Radny M. Krężel, który powiedział, że raczej ma pytanie 
do Pani prawnik- 22 marca 2022 r, zgłosiłem interpelację, w której chodziło o podanie 
imiennego wykazu oraz liczbę godzin nadprogramowych wykonywanych przez 
pracowników Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
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w Drawsku Pomorskim. Interpelacja była zgłoszona dlatego, gdyż dostawałem sygnały, 
że niektórzy pracownicy są wynagradzani za pomocą nadgodzin, dostałem odpowiedź, 
w której jest napisane, że zgodnie z przepisami RODO Dyrektor nie może przedstawić  
imiennego wykazu nadgodzin. Ta odpowiedź zajmuje 3 linijki tekstu, a dostałem 
analizę, o którą nie prosiłem. Po raz kolejny nie podoba mi się odpowiedź Pani Dyrektor 
pouczała Komisje Skarg, pisała jakieś pisma, które później chciała  żeby były wycofane, 
tutaj też wytłuszczonym tekstem poucza mnie w swoich odpowiedziach, o które w ogóle 
nie prosiłem, więc mam pytanie do Pani prawnik czy taki wykaz osób, które dostały 
nadgodziny w ramach nagrody czy może zostać mi przedstawione? Nadmienię, że 
wcześniej dostawałem dokumenty, gdzie były wykazy kariery zawodowej 
pracowników, którzy zostali wyznaczeni na kursy zapobiegania agresji, więc wtedy nie  
było żadnego problemu, żeby te akta przekazać  w formie tajnej, a teraz jest problem  
w przekazaniu tej informacji.  

 

Głos zabrała Pani Maria Półrolnik- radca prawny, która  powiedziała, że bardzo 
prosi radnego o dostarczenie dokumentów i wówczas na podstawie dokumentów zajmie 
stanowisko. 

 

Następnie głos zabrał Radny K. Korczyński, który skierował zapytanie do 
Zarządu Dróg Powiatowych i do Zarządu Powiatu- na jakim etapie jest stan postępu 
realizacji robót remontowych drogi Drawsko- Gudowo wraz ze ścieżka rowerową, 
jakim wynikiem zakończyły się negocjacje z wykonawcą co do kontynuacji umowy. 

 

Treść złożonej interpelacji stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  

Następnie głos zabrał Radny M. Krężel, który powiedział, że  w nawiązaniu do 
swojej interpelacji  chciałbym się spytać Pana Starosty jaka jest minimalna 
 i maksymalna wysokość nagrody finansowej dla pracowników podległych Starostwu, 
moim zdaniem nie jest sprawiedliwy do końca wykaz premii który dostałem, bo osoby, 
które od wielu lat pracują i bardzo ciężko pracują, wszyscy o tym wiemy dostają 
mniejsze premie od tych osób, które przyszły na nowe stanowisko i dostają dużo 
większe premie. Tutaj chciałbym prosić o sprostowanie- bo rozmawialiśmy o bardzo 
wysokiej premii- nie będę  mówił w jakiej instytucji, która wzbudziła wiele 
kontrowersji, a w wykazie, który otrzymałem ta premia nie jest uwzględniona, nie wiem, 
czy suma 2.488 zł nie powinna być napisana razy 10, nie wiem dlaczego tak się stało. 
Dziękuję.  
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Punkt 6 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że Radni zgodnie z porządkiem 
obrad przystąpią do kolejnego punktu porządku obrad, jakim jest trybuna obywatelska. 

Przewodnicząca Rady Powiatu spytała czy ktoś z mieszkańców chciałby zabrać  
głos? 

Głos zabrał Pan Eugeniusz Piecewicz, który powiedział: „Dzień dobry. 
Nazywam się Eugeniusz Piecewicz i w zasadzie przyszedłem tu z prośbą. Rzecz tego 
rodzaju, Pani Głowacka już wspomniała, pracowałem kiedyś w zakładzie 
energetycznym, prowadziłem dyspozycje mocy, na tym terenie była akcja poszukiwania 
złóż ropy i gazu, były głębokie odwierty ziemne, skąd ja o tym wiem? Po prostu technika 
szukania tych złóż było z podaniem detonacji w wykopie 30 metrowym ładunku 
wybuchowego i te fale sejsmiczne, wzbudzone przez eksplozje wyłapywały czujniki.  
Żeby nie trafić na kable energetyczne oni wszyscy chcieli moją pieczątkę, stąd ja wiem 
o tych odwiertach, w Polsce takich odwiertów jest wiele i wykorzystywane są do kąpieli 
leczniczych, do basenów, do ogrzewania tuneli foliowych, do ogrzewania budynków,  
u nas w naszym województwie takie wody pobiera Stargard Szczeciński i Pyrzyce 
 i reguła jest taka im dalej w stronę wschodnia od rzeki Odry, tym wyższe są temperatury 
wód geotermalnych, koszt takiego odwiertu to koszt około  40 mln zł, więc mając te 
odwierty, mając wyprzedzenie tych 40 mln złotych można się pokusić o kolejne 40 mln 
zł z racji tego, że te wody nie mogą być puszczane do wód otwartych, to są wody 
zasolone minerałami i musi być drugi odwiert, który te wody wrzuca z powrotem pod 
ziemię. W gminie Uniejów na tych wodach wybudowano olbrzymie baseny, tam cała 
miejscowość jest zaczopowana samochodami, nie ma gdzie parkować, dochody są 
niesamowite z tego. Podpatrzmy jak głębokie są te odwierty, jaka temperatura wody, 
gdyby te wody bezpośrednio nie wypływały, to można pompą głębinową, tak jak ze 
zwykłej studni pobrać na powierzchnię wody. Tu Pani Głowacka ma ten wykaz, ale 
niepełny wykaz, tych odwiertów mamy więcej, niektóre sięgają na 5 km. Ci naukowcy, 
z którymi rozmawiałem nawet mówią, że my tu mamy swoją ropę i swój gaz, my tu 
mieszkamy nad północno- europejską płytą kontynentalną i  w takich miejscach te 
zasoby kopali. Ja z ta sprawą stokrotnie zwracałem się do samorządu powiatowego  
i gminnego bez skutku. Zwróciłem się właśnie do Pani Wicepremier Golińskiej 
 i reprezentuje ją Pani Głowacka i tu jakoś sprawa się ruszyła, mam nadzieję , że na tym 
nie poprzestanie. Bardzo proszę, bo to korzyść  dla nas wszystkich. Ja mam parę 
punktów, ja tylko zasygnalizuję, proszę się nie obawiać, Państwu dużo czasu nie 
zabiorę. Zwróciłem się do Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w sprawie 
wykonania projektów w ramach prac magisterskich, wszystko zostało załatwione, o co 
mi chodzi. Mamy tu u siebie dwa jeziora tuż obok siebie położone o wysokości różnicy 
tylko 10 m, dzieli je tylko droga,  w takich miejscach można zbudować elektrownię 
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szczytowo- pompową i Ci naukowcy przez tych swoich studentów chcieliby nam tą 
dokumentację zrobić, my mając taką dokumentacje poszlibyśmy do potencjalnych 
inwestorów i być może taką elektrownię ktoś by tutaj postawił. Nic się tego nie da 
zrobić. (…) mówi jak Piecewicz załatwiał, to niech Piecewicz tą umowę podpisuje, bo 
musi być podpisana umowa z uniwersytetem jak Starostwo, Gminy i tak dalej, nikt mnie 
z tego nie chce zwolnić, ja jako zero nie mogę z nimi tego podpisać, kogo ja 
reprezentuję? Nikogo. Druga rzecz również uzgodniłem z Uniwersytetem 
Technologicznym, mamy tutaj problem z drogą 20, która biegnie przez nasze 
miejscowości, przez wioski, miasta i tak dalej, równolegle do tej drogi biegnie 
dokończona autostrada  i  moim zamiarem było, żeby Ci studenci przeanalizowali 
projekt techniczno- ekonomiczny, czy każde miasto i każda wieś ma swoją obwodnicę, 
czy jedną pociągnąć po tej autostradzie, która jest wyprofilowana, nasi właściciele 
żwirowni, tych kruszyw mineralnych mówią, że oni byliby w stanie wyprofilować tą 
„berlinkę”, tylko dwa pasma położyć asfaltu i teraz tak do Szczecina, do połączenia dróg 
zachodniej Europy, tych autostrad byłaby godzinka, u nas powstałyby zaplecza 
szczecińskich firm, hurtownie, składy, magazyny, tylko byłaby godzinka dojazdu do 
Szczecina, niestety to również się wszystko spala, nie chce nikt ze mną na ten temat 
rozmawiać. Druga rzecz, ja tylko zasygnalizuję, gdyby było zainteresowanie, to jestem 
w stanie poświęcić swój czas. Retencja rzeki Drawy – od czasów komunistycznych tą 
rzekę zmordowano, po prostu przekopano, pogłębiono i co się stało, te pola, które są 
dalej od rzeki wyschły i rolnicy przyszli z polami w stronę rzeki, w miejsce łąk i teraz 
wody roztopowe czasami zalewają uprawy i teraz Wody Polskie zaplanowały, żeby tą 
rzekę pogłębić jeszcze głębiej , więc deficyt wody u góry pozostanie, ale nie będą 
zalewane te pola, to jest absurd. Łąki zalewane przez wody roztopowe są nawożone 
mułem, te lata kiedy woda wylewała na łąki, w Drawie był przybór ryb niesamowity  
i nadal chcą zamordować tą rzekę, do końca dobić. Proszę o pomoc żeby zatrzymać ten 
niestosowny projekt. My t u siebie mamy rekord Polski pod względem skupisk 
archeologicznych Grodzisk i Kurchanów, ja tutaj samodzielnie odkryłem 23 kurchany 
nieznane, odkryłem na rzece Drawie most z 1100 roku, odkryłem na zakole rzeki Drawy 
średniowieczne osady, nazbierałem tych faktów tyle, że muzeum koszalińskie 
dwukrotnie musiało ode mnie zabierać te fakty. Do czego zmierzam- my z tego nie 
mamy nic, żadnych korzyści, promujemy się, mój wniosek  jest taki, żeby jedno z tych 
grodzisk udostępnić do zwiedzania, gdzie młodzież szkolna mogłaby przyjechać i to 
zobaczyć i mój wniosek padł na Wyspę Świętych Koni, to grodzisko i dwie osady. 
Proszę Państwa tutaj prezentuję to jest przewodnik po tym grodzisku, to jest księga 
angielskojęzyczna, ale będzie po polsku, to jest przewodnik po tej jednym  grodzisku. 
Ja współpracuję z uniwersytetem, z prof. Chudziakiem i on jest gotów pomóc nam 
wypełnić wniosek o dofinansowanie, zrobić projekt tego miejsca i nadzór nad tą 
budową, wtedy mielibyśmy coś niesamowitego. Podpowiem w innych miejscach Polski, 
na przykład w Wielkopolsce domniemane grodzisko- zwożą ziemie wywrotkami, sypią 
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i będą budować grodzisko, my mamy 23 grodziska 15 km od tego miejsca, gdzie 
jesteśmy gotowe oryginały. Wykorzystajmy to do swojej promocji naprawdę będziemy 
mieli czym się pochwalić. Tam przyjdzie kwestia własności prywatnej, ale w tym 
wniosku uwzględnimy, że chcemy pieniądze, żeby wykupić od tego człowieka, czy 
wydzierżawić i na jakiej zasadzie. Ta berlinka autostrada, tą berlinką budowało 8 nacji 
europejskich , tam były ofiary, ja rozmawiałem z człowiekiem, który tutaj budował ta 
autostradę i powiedział, że tam było takie komando, był konny zaprzęg, gdzie te trupy 
zwożono i układano w wykopie, przysypano piaskiem i tak kolejno. Nawiązałem 
współpracę z IPN-em i z Prokuratorem i ja za jego wiedzą, nieoficjalna kopałem  
w 14 miejscach, żeby znaleźć te groby, oczywiście nie znalazłem. Jedno z tych miejsc 
wadliwie przekazał mi leśniczy, razem z Prokuratorem, Sędzią, Policjantem, Sanepidem 
kopaliśmy, bardzo niewiele się pomyliliśmy, zamiast po prawej  stronie powinniśmy 
kopać po lewej stronie, teraz mam dokładne kurhany z tymi zmarłymi, jako 
indywidualna osoba ja się szarpie z IPN-em już trzeci rok odkopmy te groby, ja mówię 
Drawsko Pomorskie po takiej odkrywce poleci po kamerach, będziemy na całą Europę, 
brzydko może będziemy się tym promować, ale Oświęcim też znany w całym świecie, 
w całej  Europie i ci lidzie, którzy tam mieszkają nie są temu winni. Proszę przejąć to 
na siebie, ja do prof. Szwagrzyka, ten, który kopie na tej łące pisałem i nikt mi nie 
odpowiada , byli trzykrotnie nawet archeolodzy, ja mam niezbite dowody, że to są te 
miejsca, pomóżcie państwo mi to zrobić. Następna rzecz mamy tu pojezierze drawskie, 
piękne jeziora, piękne rzeki, to są wszystko pustynie wodne, wszystko jest wyrybione 
przez te nieszczęsne kormorany. Zwróciłem się do władz centralnych, więc  mnie 
odesłali do województwa, województwo odpisało macie ich tylko 1400 u siebie, to 
żadna szkoda, a my mamy 14 000, nie ma już nic żadnych ryb. Hodowca koło Drawska, 
to naczelny dowód 6- hektarowe gospodarstwo 1000 klocków rzucił, po spuszczeniu 
wody 37 sztuk odłowił, już któryś rok z rzędu brakuje tutaj karpia. Do nas wędkarze 
przyjechali ze Śląska ,z Dolnego Śląska ludzie tu są martwe pustynie wodne. Moja 
propozycja jest taka- policzmy re ptaki, może zlećmy komuś , mamy drony, policzmy 
te kormorany jednocześnie na jeziorze Drawsko, jeziorze Lubie, być może Siecino 
 i odpowiedzmy ile my mamy tych ptaków. Mam podarowany przez właścicieli kruszyw 
mineralnych pomnik Bartek 10-ciotonowy, może byśmy wzorem tego pomnika, który 
postawiłem dla Gen. Sikorskiego, dla Sybiraków postawili taki pomnik dla rotmistrza 
Witolda Pieleckiego, ja to widziałbym naprzeciw Starostwa, gdzie ten dąb przy placu, 
nawet mam miedź gdyby była potrzebna na odlew popiersia to jestem w stanie 
podarować, to wyjdzie niedrogo. Dziękuję bardzo”.    

Na tym Pan E. Piecewicz zakończył swoją wypowiedź.  

Przewodnicząca Rady Powiatu powiedziała, że odpowiedź Pan Starosta  
S. Cybula udzieli na piśmie ze względu na bardzo szeroki zakres tematyczny.  
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Głos zabrał Starosta S. Cybula, który powiedział: „Nie mam możliwości, bo 
zakres tematyczny, który Pan poruszył, to jest kilka bardzo istotnych tematów, prawie 
każdy z nich wiąże się z olbrzymimi nakładami, na który Powiatu nie stać, udzielimy 
Panu odpowiedzi na piśmie”. 

Głos zabrał Radny M. Krężel, który w nawiązaniu do wypowiedzi Pana  
E. Piecewicza powiedział, że bardzo się cieszy z tego ostatniego punktu na temat 
upamiętnienia rotmistrza Witolda Pieleckiego. Co do berlinki, to wiem z publikacji 
 i z badań, że te zwłoki nie są w mogiłach zbiorowych, ale osoby, które ginęły podczas 
tej pracy były wrzucane do drogi, zakopywane, więc jeśli tam miałaby powstać  
w przyszłości droga, to całą długość z Niemiec do wolnego miasta Gdańsk, jak miało 
być zrobione musiałaby być cała przekopana, bo zwłoki są na każdym kilometrze tej 
drogi”.  

Głos zabrał Radny Z Dudor, który powiedział, że Pan Piecewicz zwrócił uwagę 
na istotną sprawę mianowicie prace utrzymaniowe na rzece Drawie i myślę, że my tutaj 
jako Rada powinniśmy nad tym tematem pochylić się szerzej, bo rzeczywiście jeśli  
w ostatnim czasie były prowadzone prace związane z rozszerzeniem ochrony rzeki 
Drawy – Drawa Live – ponad 6 mln euro wydanych, a w tej chwili mają być prowadzone 
prace utrzymaniowe zapobiegające powodzi. Przynajmniej mi nie wiadomo, ani  
w żadnych źródłach nie spotkałem się z takim tematem, by powódź była spowodowana 
rzeką Drawą, owszem mogą być po wiosennych roztopach zalewane łąki, ale nigdy nie 
było przypadku żeby Drawa stanowiła zagrożenie powodziowe. Temat jest szeroki 
Panie Starosto i uważam, że powinniśmy się spotkać z przedstawicielami Wód Polskich, 
by ten temat zahamować, bo to jest bardzo zbędne wydawanie publicznych pieniędzy, 
a można by rozszerzyć sprawę z ochroną rzeki Drawy.    

Głos zabrał Starosta S. Cybula, który powiedział: „W nawiązaniu do wypowiedzi 
członka Zarządu Pana Z. Dudora powiem, że doświadczenia ze współpracy z nadzorcą 
czy właścicielem wód, nie mówię o ostatnim okresie, ale wcześniejszym są dla nas mało 
budujące. Była sytuacja, że chcieliśmy porządkować, żeby wyłowić wszystkie 
zanieczyszczenia, jak wiemy, to nawet pralki i lodówki były wrzucane do rzeki, 
przeznaczyliśmy środki na ten cel, pracowników, zabezpieczyliśmy ubrania, sprzęt 
 i koniec końców po spotkaniu z Dyrektorem okazało się, że jeszcze my powinniśmy to 
nadzorować i rozliczyć się wobec nich, to zapytałem po co Wy jesteście i za co 
odpowiadacie? Potraficie zgarniać pieniądze, ale chyba nie tędy droga , nie wiem, może 
cos się zmieniło, ale obawiam się, że nastawienie jest takie, że trzeba kasę zgarniać, ale 
co z tego będzie, to oczywiście spotkanie możemy zorganizować, zaprosimy  
i przedstawimy swoje propozycje, ale powiem szczerze, że jestem sceptyczny co do 
tego, że można tu cokolwiek dobrego zrobić”.  
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Na tym Starosta S. Cybula zakończył swoją wypowiedź.  

   

Punkt 7 

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że Radni zgodnie z porządkiem 
obrad przystąpią do kolejnego punktu porządku obrad, jakim jest sprawozdania  
z działalności Komisji Rady Powiatu Drawskiego w okresie między sesjami.  

Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła o zabranie głosu Panią Genowefę Polak  
– Przewodniczącą Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju o przedstawienie 
sprawozdania z działalności w okresie między sesjami. 
 

Głos zabrała Pani G. Polak – Przewodnicząca Komisji Budżetu, Gospodarki 
 i Rozwoju, która powiedziała, że Komisja Budżetu, Gospodarki i Rozwoju spotkała się 
jeden raz w dniu 27 czerwca. Przewodnicząca Komisji omówiła w szczegółach 
tematykę posiedzenia . 

 

Treść złożonego sprawozdania stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej Henryka Szretę i przedstawienie sprawozdania z działalności 
Komisji w okresie między sesjami.  

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan H. Szreta, który 
powiedział, że Komisja Rewizyjna spotkała się dwukrotnie. Pierwszy raz w dniu  
20 czerwca na kontroli planowanej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  
w Drawsku Pom.- przeprowadzono kontrolę w dwóch zagadnieniach – prawidłowość  
prowadzenia składnicy akt i prawidłowość stosowania przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy za rok 2021. Drugie posiedzenie odbyło się 28 czerwca 
2022 r. na posiedzeniu tym członkowie Komisji zaopiniowali pozytywnie i przyjęli 
wszystkie materiały będące tematyka najbliższej sesji. Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej – Pan H. Szreta poinformował, że członkowie Komisji omawiali zakres 
 i termin następnej kontroli zaplanowanej na wrzesień 2022 r. w Zarządzie Dróg 
Powiatowych w Drawsku Pom. 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącą 

Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego – Panią Barbarę Głowacką i złożenie 
sprawozdania.  
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Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego – 
Pani B. Głowacka, która powiedziała, że Komisja obradowała na dwóch posiedzeniach- 
w dniu 2 czerwca i w dniu 28 czerwca. Na pierwszym posiedzeniu- było to posiedzenie 
wyjazdowe w Domu Pomocy Społecznej w Darskowie – tutaj członkowie Komisji 
sformułowali wnioski, które zostaną przedstawione. Na drugim posiedzeniu omawiano 
sprawozdanie z realizacji „Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych 
na lata 2014-2020, w tym program zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku 
pracy”, a także informacje z realizacji „Powiatowego programu zapobiegania 
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na 
obszarze powiatu drawskiego na lata 2018-2022”  w roku 2021. Materiały na sesję 
zaopiniowano pozytywnie.   

Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego 
Komisji Oświaty Romualda Kurzątkowskiego i przedstawienie sprawozdania 
z działalności Komisji w okresie między sesjami.  

Głos zabrał Romuald Kurzątkowski - Przewodniczący Komisji Oświaty, który 
powiedział, że Komisja Oświaty odbyła jedno posiedzenie między sesjami dnia  
27 czerwca 2022 r., było to wyjazdowe posiedzenie Komisji, wizytowano Młodzieżowy 
Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku posiedzenie odbyło się zgodnie z założonym 
porządkiem obrad. Dyrektor MOW omówił pracę dydaktyczną z wychowankami, 
wskazał również, że ośrodek wypracował dobre metody pracy w zakresie pomocy 
udzielanej dziewczętom będącym w ciąży i nieletnim matkom, projekt- plan 
ustanowienia rodziny zastępczej dla małoletniego dziecka wychowanki, która 
umożliwiałaby stały kontakt matki z dzieckiem z przygotowaniem nieletniej do 
przejęcia opieki nad dzieckiem po opuszczeniu ośrodka. Ten projekt zatrzymał się  
w pewnym miejscu i wymaga  ponownego przeanalizowania. Komisja Oświaty 
pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał.  

 

Treść złożonego sprawozdania stanowi załącznik nr 14a do protokołu.  

Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Marka Banaszka i przedstawienie sprawozdania 
z działalności Komisji w okresie między sesjami. 

Głos zabrał Marek Banaszek - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków  
i Petycji, który powiedział, że Komisja Skarg Wniosków i Petycji w okresie między 
sesyjnym spotkała się jeden raz w dniu 15 czerwca 2022 r. Na spotkaniu Komisja 
sporządziła  oraz przyjęła sprawozdanie z rozpatrzonych petycji w roku 2021 
 i przygotowała projekt uchwały pod obrady Rady.  
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        Punkt 8 

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że Radni zgodnie z porządkiem 
obrad przystąpią do kolejnego punktu, jakim jest informacja o stanie sanitarnym na 
terenie powiatu drawskiego w roku 2021.  

Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła o zabranie głosu Pana Ryszarda 
Podlipniaka- Kierownika Oddziału Nadzoru Sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarno- 
Epidemiologicznej w Drawsku Pom.  

Głos zabrał Pan R. Podlipniak- Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego 
Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Drawsku Pom., który omówił 
zagadnienia z zakresu epidemiologii, zatrucia i zakażenia pokarmowe, sytuację 
epidemiologiczną wybranych chorób zakaźnych, realizację szczepień ochronnych, stan 
sanitarny podmiotów działalności leczniczej, higienę żywności, żywienia i przedmiotów 
użytku, współpracę z inspekcją weterynaryjną , higienę pracy, higienę komunalną, 
zapobiegawczy nadzór sanitarny , oświatę zdrowotną i promocję zdrowia. Pan  
R. Podlipniak w imieniu i z upoważnienia Pani Dyrektor serdecznie podziękował 
wszystkim pracownikom za pracę, trud i dyspozycyjność.  

 

Treść złożonego sprawozdania stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu spytała, czy ktoś z Radnych ma pytania do Pana 
Ryszarda Podlipniaka - Kierownika Oddziału Nadzoru Sanitarnego Powiatowej Stacji 
Sanitarno- Epidemiologicznej w Drawsku Pom. 

Głos zabrał Radny M. Krężel, który powiedział, że ma nadzieję, że Pani Inspektor 
będzie dalej kontynuowała swoją pracę na tak wysokim stanowisku, bo moim zdaniem 
pani Inspektor i Pan Powiatowy Weterynarz to są osoby, których możemy słuchać 
 i słuchać, informacje są zawsze rzetelne i mam nadzieję, że Pani Inspektor będzie to 
kontynuowała.  

Przewodnicząca Rady Powiatu dodała, że wszyscy mamy taką nadzieję.  

 

Punkt 9 

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że Radni zgodnie z porządkiem 
obrad przystąpią do kolejnego punktu, jakim jest informacja z realizacji zadań 
wynikających z „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na obszarze powiatu drawskiego na 
lata 2018-2022 w roku 2021. 
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Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła o zabranie głosu Pana Jacka 
Żychlińskiego – Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego. 

Głos zabrał Pan Jacek Żychliński – Naczelnik Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego, który omówił cel programu, a także informacje najbardziej istotne dla 
poprawy stanu bezpieczeństwa w Powiecie, między innymi : bezpieczeństwo dzieci  
i młodzieży, bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania, 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zintegrowany system ratowniczy , bezpieczeństwo 
na drogach, bezpieczeństwo w miejscu wypoczynku zimowego, bezpieczeństwo  
w miejscu zamieszkania, informację z działań w zakresie „Bezpieczne wakacje 2021”. 

 

Treść omówionej informacji stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu spytała, czy ktoś z Radnych ma pytania do Pana 
Jacka Żychlińskiego – Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego. 

 

Głos zabrał Radny M. Krężel, który powiedział, że Pan naczelnik to osoba, która 
zawsze odpowiada na zadane pytania i na te odpowiedzi nie trzeba czekać miesiącami. 

 

Następnie głos zabrała Radna B. Głowacka, która w nawiązaniu do współpracy 
z gminami powiedziała, że program powiatowy ma związek z programami gminnymi 
 i spytała czy my już wiemy, czy w każdej gminie jest uchwalony taki program i czy on 
jest realizowany? 

 

Głos zabrał Pan Jacek Żychliński – Naczelnik Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego, który powiedział, że program jest realizowany, nie mamy takiej wiedzy 
kiedy te programy się zmieniają, wszystkie gminy mają te programy.  

 

Następnie głos zabrał Etatowy członek Zarządu W. Włodarczyk, który 
powiedział, że program ten jest programem wieloletnim i dobrze byłoby pokłonić się 
nad podsumowaniem tego programu, bo to program wieloletni i gratuluje oceny przez 
Pana Marcina.  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu spytała czy ktoś z Radnych ma pytania do 
przedstawionej informacji? 
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Nikt z Radnych pytań nie zgłaszał.  

 

 

Punkt 10  

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że Radni zgodnie z porządkiem 
obrad przystąpią do kolejnego punktu, jakim jest sprawozdanie za rok 2021 z realizacji 
Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2022,  
w tym „Program Rozwoju Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na 
lata 2021 – 2022”. 

Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła o zabranie głosu Panią Różę Kursę- 
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. i omówienie 
sprawozdania.  

 

Głos zabrała Pani R. Kursa- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Drawsku Pom., która powiedziała, że sprawozdanie za rok 2021 z realizacji 
Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2022 
zostało omówione na posiedzeniach Komisji Stałych i w skrócie omówiła założenia 
strategii, powiedziała, że strategia jest opracowana na lata 2014-2022 i kończy się  
w tym roku, w sprawozdaniu za rok 2021 uwidacznia się dużo zdań, które zostały 
zrealizowane, między innymi działania społeczności powiatowej , społeczności 
lokalnej, są te z również problemy, które wyniknęły z pandemii – chodzi tu o pieczę 
zastępczą, czyli dzieci, które według postanowień  sądu powinny być zabezpieczone  
w pieczy zastępczej rodzinnej bądź instytucjonalnej. O ile od początku   zarządzania 
przeze mnie placówka nie było problemów z realizacją postanowień, było to może jedno 
lub dwa postanowienia, ale były one w ciągu miesiąca realizowane, o tyle pandemia 
pokazała jak zamknięcie  rodzin w domach spowodowało te problemy sytuacją 
opiekuńczo- wychowawczą rodziców , posypały się lawinowo postanowienia i ja i mój 
zespół czynimy wszelkie starania, żeby zabezpieczyć te dzieci, niestety  nie mając 
narzędzi na dzień dzisiejszy w postaci drugiej placówki opiekuńczo- wychowawczej, 
nie jesteśmy w stanie realizować części postanowień, ponieważ te postanowienia są 
typowi skierowane do instytucjonalnej pieczy zastępczej. Na dzień dzisiejszy od 
dłuższego już czasu w placówce opiekuńczo- wychowawczej jest maksimum 
możliwości przebywania dzieci w placówce, jest to 14 miejsc, ostatnio było 16 miejsc, 
ale to oczywiście za zgodą wojewody, ponieważ trafiło tam rodzeństwo. Pani Dyrektor 
poprosiła o pomoc w utworzeniu drugiej placówki opiekuńczo- wychowawczej, żeby 
zabezpieczyć nasze dzieci. Pani Dyrektor zaapelowała do mieszkańców powiatu, aby 
pomogli i byli rodzinami zastępczymi. Pani Dyrektor powiedziała, że pozostałe cele  
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w strategii były realizowane, za co dziękuje. Dane zostały pozyskane od poszczególnych 
jednostek.  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu spytała czy ktoś z Radnych ma pytania do 
przedstawionego sprawozdania? 

Nikt z Radnych pytań nie zgłaszał. 

Treść złożonego sprawozdania stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  

Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła o zabranie głosu Pana Henryka 
Andrałojcia- Dyrektora Powiatowego Urzędy Pracy w Drawsku Pom.  i omówienie 
„Programu Rozwoju Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 
2021 – 2022”. 

Głos zabrał Pan H. Andrałojć- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, który 
powiedział, że działania Powiatowego Urzędu Pracy wpisują się w Powiatową Strategię 
Rozwiązywania Problemów Społecznych, wśród swoich podopiecznych urząd ma  
128 osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, w związku z tym działania 
urzędu również obejmują te osoby. Pan H. Andrałojć- Dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy poprosił o zabranie głosu Panią Agnieszkę Kuropatnicką – Zastępcę Dyrektora, 
by omówiła założenia.  

 

Głos zabrała Pani A. Kuropatnicka- Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy, która powiedziała, że urząd realizuje podstawowe zadania, czyli pośrednictwo 
pracy, poradnictwo zawodowe, organizujemy szkolenia, przy wsparciu naszych 
finansowych form, którymi są instrumenty rynku pracy – staże, prace interwencyjne, 
dotacje, refundacje stanowisk pracy, bony na zasiedlenie. W rejestrach naszych są osoby 
z niepełnosprawnością, mamy problem z wydatkowaniem środków z PFRON-u 
ponieważ pracodawcy bardzo często korzystają z tych źródeł wsparcia, czyli fundusz 
pracy i środki unijne, tam są wskaźniki, które musimy osiągnąć i w ramach tych 
środków aktywizujemy osoby bezrobotne, osoby poszukujące pracy, bądź osoby  
z niepełnosprawnością. 

 

Treść złożonego sprawozdania stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu spytała czy ktoś z Radnych ma pytania do 
przedstawionego sprawozdania? 

Nikt z Radnych pytań nie zgłaszał.  
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Przewodnicząca Rady Powiatu ogłosiła 15 minut przerwy.  

 

Punkt 11 

Po przerwie Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że Radni zgodnie  
z porządkiem obrad przystąpią do kolejnego punktu porządku obrad, jakim jest 
sprawozdanie z rozpatrzonych petycji w roku 2021.  

 
Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego 

Komisji Skarg Wniosków i Petycji – Radnego Marka Banaszka. 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji – Radny 
 M. Banaszek, który powiedział, że w roku 2021 do Rady Powiatu  wpłynęła jedna 
petycja.  

W dniu 06.02.2021 r. do Rady Powiatu Drawskiego wpłynęła drogą 
elektroniczną jedna petycja dotycząca suplementacji witaminy D dla osób starszych 
oraz przygotowanie dla nich pakietu profilaktycznego. W dniu 17 lutego 2022 r. petycja 
została wycofana. 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu spytała, czy ktoś ma pytania do Pana 

Przewodniczącego? 

Nikt z Radnych pytań nie zgłaszał. 

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że Radni przystąpią do 
głosowania uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z rozpatrzonych petycji w roku 
2021. 

Rada Powiatu w obecności 13 Radnych: 
13 głosami „za” przy 
  0 głosach „przeciw” i 
  0 głosach „wstrzymujących się” 
podjęła uchwałę Nr XLIXI/320/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania 
z rozpatrzonych petycji w roku 2021. 
 
Treść  listy z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 19 do protokołu.  

Treść podjętej uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
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Punkt 12 

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że zgodnie z porządkiem obrad 
Radni przystąpią do kolejnego punktu porządku obrad, jakim jest podjęcie uchwał. 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że zgodnie z porządkiem obrad 

Radni przystąpią do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie 
kontroli.  

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że projekt uchwały jest 
odpowiedzią na wniosek Radnego Mariusza Nagórskiego i dotyczy dosyć szerokiego 
zakresu kontroli. 

Przewodnicząca Rady Powiatu spytała, czy ktoś z Radnych ma pytania do 
projektu uchwały? 

Głos zabrał Radny M. Krężel, który powiedział: „Ja mam pytanie, ale na pewno 
odpowiedzi nie usłyszę, bo nie ma Pana Radnego - jakie były przesłanki żeby zająć się 
tą sprawą?  

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że jest to bardzo szeroki zakres 
kontroli, Komisja Rewizyjna ma swój plan kontroli i nie wie, czy tak obszerną kontrolę 
Komisja jest w stanie przeprowadzić po drugie do takiej obszernej kontroli potrzebni 
byliby fachowcy. 

Głos zabrał Radny J. Kozłowski , który powiedział: „Zadaniem Rady Powiatu 
jest kontrolowanie Zarządu i z tego zadania należy się wywiązać, natomiast co roku 
zlecamy Komisji Rewizyjnej plan kontroli i wtedy jest moment na to, żeby skontrolować 
te dziedziny, czy te fragmenty życia  samorządu i zlecić to Komisji Rewizyjnej, 
natomiast wrzucanie w trakcie roku propozycji kontroli bardzo szczegółowej i rozległej 
mija się z celem. Wydaje się, że to uchwał, która ma sparaliżować pracę Komisji”.  

Przewodnicząca Rady Powiatu powiedziała, że zastanawia ją fakt, że Radny 
Mariusz Nagórski jako członek Zarządu i Wicestarosta uczestniczył w posiedzeniach 
Zarządu, decydował o tym, podnosił rękę, trudno się temu nie dziwić. 

Głos zabrał Radny Z. Dudor, który powiedział: „W momencie, gdy projekt tej 
uchwały trafił na Zarząd, procedowaliśmy ją w składzie trzyosobowym i dwoma 
głosami „za” , ja byłem „za” tą uchwałą żeby była procedowana przez Radę. Chciałbym 
przedstawić moją argumentację, żeby ten projekt uchwały był przedmiotem obrad 
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dzisiejszej sesji,  z tego względu żeby nikt nie powiedział, że temat chciano zamieść pod 
dywan, a na forum całej Rady Powiatu żeby ten projekt był procedowany.   

Przewodnicząca Rady Powiatu powiedziała, że Pan M. Nagórski dostał 
odpowiedź  na interpelacje, gdzie szczegółowo została ona udzielona. 

Głos zabrał Radny Z. Dudor, który powiedział, że w tym kontekście każdy może 
podjąć racjonalną decyzję w tej sprawie.  

Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała projekt uchwały i poinformowała, że 
Radni przystąpią do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie 
kontroli.  

Przewodnicząca Rady Powiatu spytała, czy ktoś ma pytania do projektu 
uchwały? 

Nikt z Radnych pytań nie zgłaszał. 

 

Rada Powiatu w obecności 13 Radnych: 
    1 głosem „za” przy 
  10 głosach „przeciw” i 
    2 głosach „wstrzymujących się” 
nie podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie kontroli.  

 
Treść  listy z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że zgodnie z porządkiem obrad 
Radni przystąpią do podjęcia uchwały w sprawie regulaminu przyznawania nagrody za 
osiągnięte wyniki sportowe. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła o komentarz do uchwały Panią  
A. Brzeźniakiewicz- Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.  

 

 Głos zabrała Pani A. Brzeźniakiewicz- Naczelni Wydziału Rozwoju i Promocji 
Powiatu, która powiedziała, że w roku 2013 została uchwalona uchwała w sprawie 
regulaminu przyznawania stypendium za wysokie wyniki sportowe, w związku z tym 
że zawierała sporo niejasności został opracowany nowy projekt  uchwały. Projekt tej 
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uchwały omawiany był na Komisjach, w trakcie omawiania tego regulaminu podczas 
Komisji pojawiły się propozycje zmian w §1, aby dodać zapis w ust. 1 : Nagroda 
przyznawana jest zawodnikom w wieku od kategorii „młodzik” do 25 roku życia, którzy 
są mieszkańcami powiatu drawskiego lub uczniami zespołów szkół, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Drawski, niezależnie od miejsca zamieszkania 
ucznia”. 
 
 Następnie głos zabrał Radny  H. Szreta, który powiedział: „Sprawa dotyczy dość 
rzadkich przypadków, to jest jakaś masowa sprawa, ale w rozgrywkach sportowych 
dopuszczana jest taka sytuacja, że do kategorii wyższej jest dopuszczona kategoria 
niższa, dotyczy dzieci, czy młodszy młodzik może startować w kategorii młodzik i taka 
sytuacja zdarza się generalnie w sztafetach, że sztafeta jest złożona z iluś tam 
zawodników, gdzie np.  któryś z zawodników ma 12 lat, a jest tak uzdolniony 
sportowcem że może zasilać taką sztafetę i chcielibyśmy nie dopuścić do sytuacji, że 
czwórka ze sztafety dostanie uhonorowana tą nagrodą, natomiast jedna osoba nie 
dostanie, bo jest bariera wieku. Jest to usankcjonowane w sporcie, że kategoria młodsza 
może w kategorii wyższej startować, natomiast w najwyższej kategorii senior nie może 
startować osoba młodsza, tylko starsza, czyli jak ktoś ma 60 lat i jest tak wydolny 
sportowo, no to może w kategorii młodszej startować. Poprosiliśmy o wyrozumiałość  
w kategorii młodzika.   

 

Głos zabrała Radna B. Głowacka, która powiedziała:  „Czyli rozszerzamy zasięg 
osób, które mogą korzystać z tej nagrody od 12 roku życia, bo rozumiem, że to dotyczy 
też innych dyscyplin”?   

Głos zabrał Radny  H. Szreta, który powiedział: „Tak dotyczy to innych 
dyscyplin”. 

Głos zabrała Radna B. Głowacka, która powiedziała:  „Ale młodzik występuje 
nie tylko w sztafecie, ale w innych dyscyplinach też”.  

 

Głos zabrał Radny  H. Szreta, który powiedział: „Tak. To nie będzie od 12- roku 
życia, to jest od kategorii młodzik, ponieważ w tej kategorii mogą startować również 
nieco młodsi. Tutaj nie ma cenzury wiekowej”. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu spytała, czy ktoś ma pytania do projektu 
uchwały? 

Nikt z Radnych pytań nie zgłaszał. 
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Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała projekt uchwały i poinformowała, że 
Radni przystąpią do podjęcia uchwały w sprawie regulaminu przyznawania nagrody za 
osiągnięte wyniki sportowe. 

 

Rada Powiatu w obecności 13 Radnych: 
   13 głosami „za” przy 
     0 głosach „przeciw” i 
     0 głosach „wstrzymujących się” 
podjęła uchwałę Nr XLIX/321/2022 w sprawie regulaminu przyznawania nagrody za 
osiągnięte wyniki sportowe. 

 
Treść  listy z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  

Treść podjętej uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że zgodnie z porządkiem obrad 
Radni przystąpią do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Województwu Zachodniopomorskiemu.   

Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła o komentarz do uchwały Panią 
Małgorzatę Marcinkiewicz - Skorupę – Geodetę Powiatowego. 

Głos zabrała Pani M. Marcinkiewicz- Skorupa- Geodeta Powiatowy, która 
powiedziała, że konieczność podjęcia uchwały jest niezbędne do realizacji projektu pn. 
„Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa 
Zachodniopomorskiego”. W projekcie bierze udział 18 powiatów ziemskich i 3 powiaty 
grodzkie województwa zachodniopomorskiego, występujący jako „Partnerzy Projektu” 
oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego jako „Partner 
Wiodący”. Projekt jest realizowany w latach 2019-2022 i jest finansowany ze środków: 

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 85% 
- Budżetu Państwa – 10% 
- środków własnych Partnerów Projektu – 5% 

Art. 220 ust. 1 ustawy o finansach publicznych stanowi, że z budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu 
terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. Zgodnie 
z ust. 2 podstawą udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 1 jest umowa. Na podstawie 
art. 216 ust. 2 pkt. 4 i 5 ustawy o finansach publicznych wydatki budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych 
przepisach, a w szczególności na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami 
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samorządu terytorialnego oraz pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek 
samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego. Jednostki Samorządu terytorialnego mogą wspólnie 
realizować zadania oraz przekazywać pomoc finansową w formie dotacji celowej. 
Podpisując umowę partnerstwa Powiaty jako Partnerzy Projektu oraz Województwo 
jako Partner Wiodący podjęli się wspólnej realizacji projektu „Budowa Regionalnej 
Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” i pełnią 
funkcję Partnerów Projektu. W związku z tym od momentu podpisania umowy 
partnerstwa Partnerzy projektu zgodnie współuczestniczą w realizacji wszystkich zadań 
projektu i partycypacji finansowej oraz solidarnie odpowiadają w kosztach 
ewentualnych korekt finansowych lub pomniejszeń. Zgodnie z powyższymi przepisami 
obecnie obowiązującego prawa, po podjęciu chwały Partnerzy Projektu będą mieli 
możliwość przekazywania środków finansowych w formie dotacji celowej jako wkład 
własny na wspólną realizację Projektu RIIP WZ”. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu spytała, czy ktoś ma pytania do projektu 
uchwały? 

Nikt z Radnych pytań nie zgłaszał. 

Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała projekt uchwały i poinformowała, że 
Radni przystąpią do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Województwu Zachodniopomorskiemu.   

Rada Powiatu w obecności 13 Radnych: 
   13 głosami „za” przy 
     0 głosach „przeciw” i 
     0 głosach „wstrzymujących się” 
podjęła uchwałę Nr XLIX/322/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Województwu Zachodniopomorskiemu.   

 
Treść  listy z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  

Treść podjętej uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że zgodnie z porządkiem obrad 
Radni przystąpią do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału 
środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2022 roku. 
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Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła o komentarz do uchwały Panią Różę 
Kursę- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom.  

 

Głos zabrała Pani R. Kursa- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 
która powiedziała, że w roku 2022 powiat drawski otrzymał środki z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane według algorytmu na 
realizację zadań powiatu  określonych  w ustawie  z dnia  27 sierpnia 1997 r.   
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 
U. z 2021 r., poz. 573 ze zm.) w wysokości 2 251 395 zł.                                    
Środki w wysokości  1 325 280 zł przeznaczone zostały na działalność Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Czaplinku z filią w Kaliszu Pomorskim.                                                                                                                    
W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost kwoty wyliczonej na warsztaty 
według algorytmu na 2022 rok dla powiatu drawskiego, który wynika ze zwiększonej 
kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika  do wysokości 
24.096,00 zł. Łącznie w Warsztatach uczestniczy  55 osób niepełnosprawnych, w tym: 
35 osób w WTZ w Czaplinku i 20 osób  w filii w Kaliszu Pomorskim.                         
Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim na rehabilitację zawodową  
i zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2022 roku zapotrzebował środki PFRON  
w wysokości  194 676,80 zł, na zadania: 

                                                                                                                                                                                         
-  refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej  
– 40 000 zł;                        
- dotacja dla osoby niepełnosprawnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej  
-40 000 zł; 
- zorganizowanie stażu dla osób niepełnosprawnych  poszukujących pracy 
niepozostających w zatrudnieniu – 97 096,80 zł;      
- zorganizowanie zatrudnienie w formie prac interwencyjnych dla osób 
niepełnosprawnych -17 580,00 zł.    
Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim z uwagi na brak zainteresowania ze 
strony pracodawców i braku możliwości wykorzystania środków PFRON proponuje 
dokonania zmian w podziale środków: 
-refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 
niepozostającej w zatrudnieniu  – 0,00 zł; 
-dotacja  na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osoby niepełnosprawnej 
niepozostającej w zatrudnieniu - 70 000 zł; 
-szkolenia dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających                                
w zatrudnieniu – 10 000 zł; 
-staż dla osoby niepełnosprawnej  poszukującej pracy niepozostającej  w zatrudnieniu                        
– 24 500 zł; 
-zorganizowanie zatrudnienia w formie prac interwencyjnych dla osób 
niepełnosprawnych – 0,00 zł.  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim na rehabilitację 
społeczną w 2022 roku przeznaczyło środki PFRON w wysokości 731 438,20 zł. 

W związku z dużym zainteresowaniem osób niepełnosprawnych uczestnictwem 
w turnusach rehabilitacyjnych oraz zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
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ortopedyczne i środki pomocnicze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku 
Pomorskim proponuje dokonać przeniesienia środków PFRON pomiędzy zadaniami 
realizowanymi w ramach rehabilitacji zawodowej i  społecznej:                                                                          
z zadania: -  zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy 
niepozostającej w zatrudnieniu oraz zorganizowanie zatrudnienie w formie prac 
interwencyjnych dla osób niepełnosprawnych  -  dokonać przeniesienia kwoty  50 000 
zł  na zadanie:  

- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych oraz dokonać przeniesienia kwoty 40 176,80  zł na zadanie:                                       
-  dofinansowanie  zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 
 i środki pomocnicze przyznawane osobom  niepełnosprawnym na podstawie odrębnych 
przepisów.                                                                                                     

 

Przewodnicząca Rady Powiatu spytała, czy ktoś ma pytania do projektu 
uchwały? 

Głos zabrała Radna B. Głowacka, która powiedziała:  „Pytanie, czy 
potwierdzenie czy w rehabilitacji zawodowej zwiększyła się dotacja na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej dla osoby niepełnosprawnej, niepozostającej w zatrudnieniu 
od ostatniej uchwały z 40 na 70, bo to jest ważna informacja szczególnie dla osób 
niepełnosprawnych jeżeli ta dotacja została zwiększona – mam pytanie , czy ta dotacja 
mogłaby być jeszcze bardziej zwiększona”. 

Głos zabrał Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy H. Andrałojć, który 
powiedział: „Pierwsze należy rozróżnić rozpoczęcie działalności przez osobę 
niepełnosprawną z tworzeniem stanowiska dla osób niepełnosprawnych. Różni się to 
tym, że są różne okresy zobowiązania, jeśli chodzi o okres „po”, jeśli jest tworzone 
stanowisko pracy przez pracodawcę, to to wsparcie też będzie 70 tys. i okres 
funkcjonowania tego stanowiska powinien być 3 lata, czyli 36 miesięcy, stąd pojawia 
się problem jeśli chodzi o decyzje na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej na 3 lata. 
Natomiast okres prowadzenia działalności przez osobę niepełnosprawną , która zechce 
skorzystać ze wsparcia PFRON-u na utworzenie stanowiska, to są dwa lat, czyli jest 
krótszy okres. Natomiast kwestia wysokości tego świadczenia, to 15-krotość średniej 
krajowej, na moment obradowania z Zarządem to było 93 tys. zł. Jeżeli chodzi  
o pierwszy przypadek to jest 70 tys. zł, natomiast jeśli będzie taka wola, to możemy to 
podnieść to świadczenie do 90 tys. zł. Natomiast jest problem jeśli chodzi o osoby 
niepełnosprawne, które chciałyby podjąć działalność z zabezpieczeniem tych środków, 
bo zanim przyznamy, to ta osoba musi znaleźć sposób na zabezpieczenie tej kwoty i tu 
pojawia się problem, bo kłopot ze znalezieniem żyrantów już jest , a jak powie się, że 
musi zabezpieczyć 90 tys. zł, to obawiamy się, że to może rodzić kolejne problemy, 
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pracodawca też boryka się z przedstawieniem zabezpieczenia, stąd uznaliśmy, że  nie 
będziemy skokowo robili tych 90 tys., zrobimy 70 tys. Jeśli będzie taka wola możemy 
od przyszłego roku zrobić 90 tys. i sprawdzimy jak będzie”. 

Przewodnicząca Rady Powiatu spytała, czy ktoś ma pytania do projektu 
uchwały? 

Nikt z Radnych pytań nie zgłaszał. 

Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała projekt uchwały i poinformowała, że 
Radni przystąpią do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Województwu Zachodniopomorskiemu.   

Rada Powiatu w obecności 13 Radnych: 
   13 głosami „za” przy 
     0 głosach „przeciw” i 
     0 głosach „wstrzymujących się” 
podjęła uchwałę Nr XLIX/323/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie podziału środków 
PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie 
osób niepełnosprawnych w 2022 roku. 

 
Treść  listy z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  

Treść podjętej uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

 Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że zgodnie z porządkiem obrad 
Radni przystąpią do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Drawskiego na rok 2022. 

Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła o komentarz do uchwały Panią Joannę 
Andrykowską- Skarbnika Powiatu . 

 Głos zabrała Pani J. Andrykowska- Skarbnik Powiatu, która powiedziała, że 
dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych w wyniku: 
a) Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwiększenia  oświatowej subwencji ogólnej na 
rok 2022z przeznaczeniem na  podwyżkę płac dla nauczycieli w kwocie  
1.254.114,00 zł; 
b) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku - zwiększenie planu dochodów 
o kwotę 35.000,00 złz tytułu zwiększonych wpłat za wyżywienie wychowanek MOW 
 z przeznaczeniem na zakup usług  całodziennego wyżywienia; 
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c) zwiększenia planu dochodów, z tytułu końcowego rozliczenia projektu ERASMUS 
w ZS Kaliszu Pomorskim na 23.354,44 zł ; 
d) zwiększenie dochodów budżetowych z tytułu otrzymanych środków z KFS na rzecz 
POW w Drawsku Pomorskim oraz otrzymanych środków z tytułu kar od skazanych 
wyrokiem sądowym na ogólną kwotę 13.053,34 zł z przeznaczeniem na kurs pod nazwą 
"Praca z wychowankiem pieczy zastępczej przejawiającym zachowanie agresywne 
(...)"; 
e) zwiększenie dochodów budżetowych z tytułu podpisanej umowy z PFRON 
Warszawa na wyposażenie stanowiska pracy w WTZ Kalisz Pomorski na kwotę 
22.569,88 zł; 
f) zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu pozyskanych środków przez ZS 
Złocieniec w ramach dofinansowania z KFS na szkolenia pracowników oraz darowizny 
od Polskiej Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego w Krakowie na ogólną 
kwotę 22.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie szkoleń pracowników, 
g) darowizna otrzymana od powiatu Segeberg oraz innych darczyńców na rzecz dzieci 
z Ukrainy  przebywających w Zespole Szkół w Drawsku Pomorskim na  kwotę 
27.613,80 zł; 
h) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie na 
zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana Oświetlenia w sali gimnastycznej w budynku 
ZPET przy ul. Seminaryjnej 2 w Drawsku Pomorskim” na kwotę 30. 000,00 zł; 
i) zwiększenie dochodów budżetowych z tytułu otrzymanych środków z Funduszu 
Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe w kwocie 27.449,00 zł z przeznaczeniem na 
kształcenie uczniów z Ukrainy; 
j) zwiększenie dochodów budżetowych z tytułu naliczenia kar umownych od 
wykonawcy za niedotrzymanie  terminu realizacji zadania geodezyjnego w kwocie 
14.189,58 zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w wyniku: 
a) otrzymanych dochodów, zgodnie z ich przeznaczeniem; 
b) zmian w wydatkach, na wniosek kierowników jednostek i naczelników wydziałów, 
oraz otrzymanych środków; 
1)  Wydział inwestycji - zmiany  w planach zadań inwestycyjnych związane  
z nowymi zadaniami inwestycyjnymi jak i obecnymi polegające na zwiększeniu zadań 
już istniejących min. Modernizacja pomieszczeń PCKZiU przy ul. Wałeckiej na 
potrzeby ZPET zwiększenie środkami RFIL, Modernizacja pomieszczeń garażowych 
PCKZiU przy ul. Wałeckiej - Stolarnia, "Wymiana oświetlenia sali gimnastycznej  
w budynku ZPET przy ul. Seminaryjnej 2 w Drawsku Pomorskim "oraz zadania 
"Wyposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w ZPET"  
na ogólna kwotę 690.593,00 zł. 
2)  Wydział organizacyjny  - zwiększenie planu wydatków na umowy zlecenia dla 
osób wykonujących  zadania dla Starostwa Powiatowego na kwotę 11.321,35 zł; 
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3)  Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku 
Pomorskim -zmianaw planie wydatków między działami zabezpieczająca wydatki 
dotyczące świadczeń i ekwiwalentów BHP, badań lekarskich oraz zakupu artykułów 
spożywczych na kwotę 38.261,00 zł; 
4)  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim - zmiany  
w planie wydatków projektu Regionalne Pogotowie Kryzysowe, na kwotę 17.772,23 zł 
zabezpieczające usługi z tytułu wywozu nieczystości, delegacji służbowych i odpisu na 
ZFŚS. 
5) Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim - zwiększenie planu 
wydatków  na wynagrodzenia za pracę dla pracowników i składki ZUS ( zwiększenie 
płacy zasadniczej) w związku z rezygnacją z pracy części pracowników PUP o kwotę 
125.000,00 zł; 
6) Zespół Szkół w Czaplinku- zmiany w planie wydatków jednostki związane  
z zabezpieczeniem, planu na zakup usług cateringowych dla dzieci przebywających  
w internacie szkoły na kwotę 14.600,00 zł;  
7) Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim- zmiany w planie wydatków szkoły 
zabezpieczające bieżące wydatki na energię elektryczną, środki czystości, artkuły 
biurowe oraz delegacje na kwotę 38.703,00 zł.  

  

Przewodnicząca Rady Powiatu spytała, czy ktoś ma pytania do projektu 
uchwały? 

Głos zabrała Radna B. Głowacka, która powiedziała: „Mam pytanie do zmiany 
dotyczącej środków RFIL na modernizacje z uwagi na rosnące ceny materiałów 
budowlanych- jeżeli chodzi o zadanie modernizacja pomieszczeń PCKZiU i te środki 
są przeniesione z inwestycji- Przebudowa drogi powiatowej ul. Brzozowa w Złocieńcu, 
w związku z tym, że są przeniesione te środki, czy nie jest wymagana zgoda Wojewody 
na to, żeby z inwestycji na inwestycje przenosić pieniądze rządowe. Drugie pytanie- 
chodzi o zmianę w Urzędzie Pracy te 125 tys. zł, które są teraz kierowane na 
wynagrodzenia dla pracowników i składki ZUS – one pochodzą z tych środków  
zaplanowanych w Urzędzie Pracy na wynagrodzenia tych pracowników, którzy się 
zwolnili, jedna pani poszła na emeryturę, a trzy osoby  się zwolniły- czy to są te środki? 
Czy to są dodatkowe środki, o które wnioskował Powiatowy Urząd Pracy? ”.  

Głos zabrała Pani J. Andrykowska- Skarbnik Powiatu, która powiedziała, że  
125 tys., jak zostało napisane w objaśnieniach to są to dodatkowe- zwiększenie 
wydatków, które Powiatowy Urząd Pracy otrzyma, środki które zostały ze zwolnionych 
etatów Pan Dyrektor wykorzysta umiejętnie dzieląc na swoich pracowników. Natomiast 
co do zadań środków RFIL-owskich zasada jest taka, że my musimy wykorzystać je do 
końca roku, jeżeli ich nie wykorzystamy musimy zwrócić, wiem, że taki wniosek do 
Wojewody zostanie złożony, ponieważ u nas też musi być uchwała, jest termin 
określony zadań inwestycyjnych”. 
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Następnie głos zabrał Radny J. Kozłowski, który powiedział: „Ja nie mam 
pytania, tylko chciałbym prosić o zapewnienie Pana Starostę, że te środki, które 
przeznaczyliśmy na ul. Brzozową w Złocieńcu w tym roku, a z oczywistych względów 
nie wydamy ich w tym roku nie oznaczają, że inwestycja przestaje nas interesować”. 

 

Głos zabrał Etatowy członek Zarządu W. Włodarczyk, który powiedział, że 
roboty na ul. Brzozowej zostały rozpoczęte, są one rozpoczęte od dróg nieutwardzonych 
jeżeli chodzi o sieć deszczową, termin zakończenia tych robót jest planowany na 
czerwiec następnego roku i nawet ten nasz odcinek, który jest planowany do wykonania, 
jeżeli byśmy chcieli go zrobić w tym roku zblokowalibyśmy cały odcinek drogi od ulicy 
krajowej 20 aż do.. jedyny wjazd, który byłby możliwy, w związku z tym 
zdecydowaliśmy, że z racji tego terminu zdecydowaliśmy, że środki te zostaną 
wykorzystane z końcem roku. Na ten zakres w tej chwili, jeżeli będą zakończone 
wszystkie roboty, to tylko trzeba pamiętać na drugi rok, że ta inwestycja jest planowana 
bo nasz udział w tej inwestycji by gwarantowany”.      

Następnie głos zabrał Radny R. Kurzątkowski, który zadał pytanie dotyczące 
subwencji oświatowej i wysokości, która została przekazana, czy ta suma pokrywa 
koszty związane z podwyżką w skali całego roku, czy jest wystarczająca?”. 

Głos zabrała Pani J. Andrykowska- Skarbnik Powiatu, która powiedziała, że 
jeszcze nie wiemy, dopiero trwa analiza, z tego względu, że informacja przyszła dosyć 
późno to raz, naliczyć wynagrodzenia trzeba było wstecz, czyli od maja, teraz było już  
wynagrodzenie za czerwiec i będzie teraz 1 lipca, czyli jutro za lipiec dla nauczycieli. 
Dopiero teraz na tej podstawie, już wypłat sprawdzimy, czy te środki pokryją całkowicie 
te wynagrodzenia, które zostały zwiększone. Usze wspomnieć, że pierwotna kwota 
subwencji przyjęta do budżetu, którą otrzymał Powiat Drawski była większa, miesiąc 
temu dostaliśmy taką informację i tydzień temu przed sporządzaniem zmian w budżecie 
otrzymałam informację z Ministerstwa, że niestety zmniejszono na subwencję, jest to 
druga wersja, którą otrzymaliśmy”.   

Głos zabrał Etatowy członek Zarządu W. Włodarczyk, który powiedział, że na 
Zarządzie rozmawiali na temat sytuacji w oświacie, bo jak Państwo wiecie wcześniej 
były informacje przekazywane wcześniej, że po wstępnych analizach brakuje nam 6 mln 
złotych, żeby spiąć cały budżet do końca roku. Są to środki, które są niezbędne  
w budżecie oświaty, około 90 % związane tylko z opłatą i dlatego stwierdziliśmy, że 
analizę tą zrobimy po półroczu, ale ze wstępnych  analiz wynika, że trzeba będzie podjąć 
decyzję chyba najdalej idącą odnośnie kredytów, bo obcięcie środków z PIT-ów, czy  
z innych dochodów, które żeśmy otrzymywali co roku, w  tym roku nie pokrywają 
założonych wydatków. Budżet na ten rok planowany był w wysokości 2 mln zł na 
inwestycje, pozostałe środki miały być środkami zewnętrznymi, jeżeli nie pozyskamy 
w jakiś sposób środków lub nie otrzymamy wyrównanie, to perspektywa nie jest za 
ciekawa. Taka sama sytuacja dotyczy wszystkich jednostek czy na poziomie gminy czy 
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Powiatu. Udało nam się sprzedać bazę, jest nabywca lokalny z Czaplinka i ta kwota  
w lipcu wpłynie, to kwota 409 tys. zł., sytuacja naprawdę jest nieciekawa.  

Przewodnicząca Rady Powiatu spytała, czy ktoś ma pytania do projektu 
uchwały? 

Nikt z Radnych pytań nie zgłaszał. 

Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała projekt uchwały i poinformowała, że 
Radni przystąpią do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Drawskiego na rok 2022. 

Rada Powiatu w obecności 13 Radnych: 
   11 głosami „za” przy 
     0 głosach „przeciw” i 
     2 głosach „wstrzymujących się” 
podjęła uchwałę Nr XLIX/324/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego 
na rok 2022. 

 
Treść  listy z imiennego głosowania stanowi załącznik nr 28 do protokołu.  

Treść podjętej uchwały stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

  

Punkt 13 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że zgodnie z porządkiem obrad 
Radni przystąpią do kolejnego punktu, jakim jest odpowiedzi na interpelacje 
 i zapytania. 

 
Głos zabrał Starosta S. Cybula, który powiedział, że niektóre pytania czy 

interpelacje wymagają sprawdzenia i zostanie udzielona odpowiedź na piśmie. Starosta 
S. Cybula poprosił Pana Waldemara Włodarczyka – Etatowego członka Zarządu 
 o omówienie inwestycji drogowych.. Starosta S. Cybula w nawiązaniu do interpelacji 
dotyczącej trybu wyłonienia koordynatora RCK powiedział,, że jak tylko 
dowiedzieliśmy się, że samorząd województwa planuje uruchomić Regionalne Centra 
Kryzysowe od początku zabiegaliśmy o uruchomienie takie centrum w Drawsku, trwało 
to kilkanaście miesięcy zanim zapadły decyzje, takie centra zostały utworzone 5 albo 
 6 w województwie, wtedy zdecydowaliśmy, że najlepiej byłoby, żeby 
koordynowaniem  zajęło się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, czyli Pani 
Dyrektor. Co do reszty nie mam pojęcia, aczkolwiek podczas różnych komisji i sesji 
słyszałem różne opinie i w związku z tym nie ukrywam, że planujemy przeprowadzenie 
kontroli w zakresie realizacji tego projektu, jak również innych wniosków, które Radni 
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podczas prac w Komisji i na sesjach zgłaszali. Odniosę się do budowy stacji,   
a właściwie do budowy siedziby pogotowia ratunkowego. Wojewódzka Stacja 
Pogotowia Ratunkowego świadczy usługę jeśli chodzi o ratownictwo od kilkudziesięciu 
lat, wtedy podpisana była umowa na wydzierżawienie części pomieszczeń w starej 
przychodni, ta umowa wygasa z końcem tego roku i nie ukrywamy, że od dłuższego 
czasu podczas różnego rodzaju rozmów z Panem Dyrektorem, ale również z Zarządem 
Województwa, z Wojewodą zabiegaliśmy o to, żeby ta stacja powstała jak najszybciej. 
Gdy wydawało się, że jest na to duża szansa, bo miasto Drawsko uchwałą Rady 
przeznaczyło grunty pod budowę nowej siedziby Pogotowia Ratunkowego, to wtedy 
pojawił się duży projekt realizacji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
w Szczecinie na ponad 50 mln zł. Po realizacji tego przedsięwzięcia okazało się, że 
jakieś środki są zaoszczędzone i tutaj tez przy dużym zaangażowaniu Pana Posła Hoca 
udało się zorganizować spotkanie z Panem Wojewodą, uczestniczyły w nim osoby 
bezpośrednio związane z powstaniem tej siedziby, w tym Wicestarosta W. Włodarczyk 
i jest szansa na to, że ta inicjatywa zostanie podjęta, czy do końca roku uda się 
wybudować tą siedzibę, trudno mi powiedzieć, nie mniej jednak wygląda na to, że przy 
dużym zaangażowaniu posła Hoca i deklaracji Wojewody jest duża szansa, że proces 
budowy stacji pogotowia rozpocznie się niebawem i duża szansa, że taka stacja 
powstanie, tym bardziej, że sam szpital, nowy operator Nafis jest zainteresowany 
przejęciem części tych pomieszczeń. Ostatnio odbyła się rozmowa z Panem Prezesem 
 i Panią Dyrektor odnośnie wygospodarowania środków, ale również tez zaangażowania 
finansowego w budowę i przeniesienie i uwolnienie części tych pomieszczeń, które my 
zajmujemy między innymi pod Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy. Na ten 
moment nie jestem w stanie odpowiedzieć kiedy rozpocznie się budowa, nie mniej 
jednak z naszej strony, czyli z samorządów uchwała Rady Miejskiej o przeznaczeniu 
nieodpłatnym środków pod budowę, z naszej strony zabiegi też u Pana Wojewody przy 
zaangażowaniu Posła Hoca i zabiegi u Marszałka, w Zarządzie Województwa, aby też 
Zarząd Województwa wsparł przedsięwzięcie, wydaje się, że można liczyć na to, że 
projekt ten i budowa stacji pogotowia zostanie zrealizowana. Pewnie nie do końca roku, 
bo to mało czasu jest, ale jesteśmy dobrej myśli i to jest realne. Z umową jest tak, że jak 
każdorazowo wiecie Zarząd wyraża zgodę na poddzierżawę dla Nafisu, gdy są tam 
podmioty, które prowadzą  jakąkolwiek działalność gospodarczą, czy funkcjonują 
świadcząc usługi, że my każdorazowo musimy wyrazić zgodę, dzisiaj nie rozmawiamy 
o przedłużeniu tej umowy, stoimy na stanowisku, że umowa obowiązuje do końca roku, 
co dalej zobaczymy, trzeba uzbroić się w cierpliwość i tutaj nie ma co kierować się 
emocjami i stać realnie na gruncie tego, co jest. Jeżeli będzie taka konieczność, to te 
umowę trzeba będzie aneksować i przedłużyć termin. 

Odpowiadając na zapytane Radnego M. Krężla, Starosta S. Cybula powiedział, 
że nie pamięta jakie były maksymalne i  minimalne premie, natomiast chcę zapewnić 
 i powiedzieć, że kryteria były obiektywne i w miarę możliwości,  a jestem przekonany 
o tym, że te premie były obiektywne. Czy sprawiedliwe? Każdy ma swój punkt 
widzenia, jak również Radny, ja chcę potwierdzić, że konsultacje przyznania premii dla 
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pracowników były brane pod uwagę opinie naczelników wydziałów. Mogę zapewnić, 
że nie ma takich dysproporcji, o których Radny mówił, tylko nie zrozumiałem czy zarzut 
ten odnosił się do Starostwa czy do jednostek organizacyjnych, wymienił Pan kwotę 
2.400 z groszami razy 10, na pewno nigdy takiej sytuacji nie było w Starostwie i mam 
nadzieję nie będzie, ale udzielimy odpowiedzi na piśmie konkretnie. Na pewno jest tak, 
że staramy się docenić tych, którzy wnoszą coś konkretnego, są kreatywni, pozyskują 
środki, realizują przedsięwzięcia i na pewno w przyznaniu premii oni są brani pod 
uwagę. Co do reszty, jeśli chodzi o inwestycje, tak, jak mówiłem głównie drogowe, to 
poproszę Wicestarostę W. Włodarczyka.  

Głos zabrał Etatowy członek Zarządu W. Włodarczyk, który powiedział, że 
odpowiadając na interpelację w sprawie zakresu robót Czaplinek- Połczyn droga nr 163 
przez jakiś czas były przerwane roboty ze względu na to, że wykonawca na tym odcinku 
wystąpił o zwiększenie kwoty ze względu na zwiększenie wartości materiałów, wiem, 
że sprawy zostały domówione, propozycja została nawet przyjęta wstępnie  
o aneksowanie zakresu robót do 15 września tego roku, jeżeli chodzi o zakończenie 
całego zadania, ale porozumienie jest pomiędzy wykonawcą a zamawiającym – 
Urzędem Marszałkowskim, bo to jest Zarząd Dróg Wojewódzkich, że około 15 lipca  
chcą uruchomić przejazd żeby przynajmniej odbywał się ruch na różnych odcinkach.  
15 lipca ze względu na okres wakacyjny planowane jest uruchomienie ruchu.  Jak 
państwo wiecie Urząd Marszałkowski otrzymał z Polskiego Ładu 62 mln zł jako Zarząd 
Dróg Powiatowych na ten odcinek, w tej chwili wpłynęła do nas informacja o wszczęciu 
postępowania przez projektanta, który jest reprezentantem Zarządu Dróg Powiatowych. 
Jest to uzyskanie jakby końcowych zgód i projekt jest dopracowany, aby można było 
uruchomić odcinek dalszy. I tylko krótko powiem o drodze Drawsko- Gudowo, na 
dzisiejszym etapie to roszczenie wykonawcy, o które wystąpił, bo to była kwota 2 mln 
800 tys. zł, z naszych rozmów  przy udziale Burmistrza Drawska- z racji tego, że  
partycypuje w kosztach poza kwotami dotacyjnymi, wykonawca złożył propozycję ze 
względu na gwałtowny wzrost cen surowców, właściwie zgłosił roszczenie  
o podwyższenie umówionego wynagrodzenia i takie wstępne nasze rozmowy 
zakończyły się na kwocie 1 mln 200 tys. zł przy połowie partycypacji przez Starostwo, 
a połowę przez Gminę Drawsko Pom. My w tej chwili jesteśmy na etapie przygotowania 
wniosku i pisma informującego oficjalnie, bo odbywały się najpierw spotkania 
umówione z wykonawcą. Burmistrz na posiedzeniach Rady przedstawiał  już wstępnie 
informacje na ten temat i te prace w tej chwili na odcinku są prawie zakończone, tam 
brakuje tylko sprawy oznakowania poziomego i pionowego oraz niektórych zjazdów, 
ścieżka rowerowa wykonana jest w części jak się jedzie z Drawska do Gudowa, później 
przechodzi na lewą stronę i cały odcinek do Gudowa jest już gotowa, w tej chwili 
zakończone są tam prace pomiarowe i prace ziemne , jest przygotowany podkład na 
gruncie rodzimym – termin zakończenia tego zadania jest terminem do końca listopada, 
dlatego nie możemy powiedzieć, że ten termin jest zagrożony. 

Głos zabrał Radny Z. Dudor, który w nawiązaniu do wypowiedzi dotyczącej 
drogi nr 163 powiedział, że przed sesją otrzymał nieoficjalną informację od wykonawcy 
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Pol-Drogu, że prawdopodobnie już w ten weekend droga zostanie otworzona, nie mniej 
jednak drobne prace będą trwały, ale ruch ma być otwarty- powtarzam jest to 
nieoficjalna informacja.  

  

 

Punkt 14 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że zgodnie z porządkiem obrad 
Radni przystąpią do kolejnego punktu porządku obrad, jakim są komunikaty i sprawy 
różne.  

 
Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała, czy ktoś z Radnych chciałby zabrać 

głos? 
 
Głos zabrał Radny Z. Dudor, który powiedział, że Statut mamy już opracowany, 

kiedy doczekamy się wersji drukowanej? 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu powiedziała, że po wakacjach każdy Radny 

otrzyma Statut.  
 
Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała, czy wszyscy Radni otrzymali 

informację od Wojewody na temat uchylonych uchwał, czy wszyscy odebrali pocztę 
elektroniczną? Czy ktoś z Radnych ma pytania?  

 
Głos zabrał Radny H. Szreta, który powiedział, że dostaliśmy Biuletyn 

Informacyjny Powiatu Drawskiego za rok 2021, jest w nim Zarząd Powiatu w Kadencji 
2018-2023, a Rada Powiatu w kadencji 2018-2021. 

 
Głos zabrała Radna G. Buczek, która powiedziała, że Radny Z. Dudor mówił, że 

przyszły jakieś dokumenty z Regionalnej Izby Obrachunkowej i spytała, czy to są inne 
dokumenty niż te, które przyszły do absolutorium? 

 
Głos zabrał Etatowy członek Zarządu W. Włodarczyk, który powiedział, że we 

wtorek Pan Starosta z Panią Skarbnik podpisali protokół z kontroli, dwa miesiące 
Regionalna Izba Obrachunkowa prowadziła rutynowa kontrole, w której między innymi 
były kontrolowane zamówienia publiczne.  

 
Głos zabrała Radna G. Buczek, która spytała, czy w takim razie sprawa Pana 

Melnyczoka była też kontrolowana przez Regionalna Izbę Obrachunkową?  
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Głos zabrał Etatowy członek Zarządu W. Włodarczyk, który powiedział, że 

sprawa Pana Melnyczoka miała pewien epizod, który nie jest uwzględniony  
w protokole. Inwestycje, które są realizowane ze środków unijnych i są kontrolowane 
przez Urząd Marszałkowski, Regionalna Izba Obrachunkowa nie kontroluje wcześniej 
skontrolowanych zadań, bo to byłyby podwójne kontrole, w związku z czym jest to 
dogadane na szczeblu urzędowym, ale prośba była o to, byśmy przedstawili to do 
kontroli. 

 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu powiedziała, że zdarzył się błąd i zapytała, czy 

ktoś z Radnych ma pytania? 
 
Nikt z Radnych głosu nie zabierał.  
 

Punkt 15 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu w związku z wyczerpaniem porządku obrad  
o godzinie 12:50 zamknęła XLIX sesję Rady Powiatu Drawskiego 
 i poinformowała Radnych, że protokół z sesji będzie wyłożony do wglądu  
w Wydziale Biuro Rady Powiatu. 
 

 
    
 
    Protokołowała                 Przewodnicząca Rady 
 
Joanna Rudziewicz                                 Urszula Ptak 
 
 
Sporządziła: Joanna Rudziewicz 

 
 


