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I. WSTĘP 
Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

t.j. Dz.U. z 2019 poz. 511 o samorządzie powiatowym (dalej u.s.p.) zarząd powiatu co roku 
do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje 
podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację 
polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Działając na 
podstawie art. 30a ust. 3 u.s.p. rada powiatu może określić w drodze uchwały szczegółowe 
wymogi dotyczące raportu. W odniesieniu do raportu za rok 2018 r. Rada Powiatu Drawskiego 
poprzedniej kadencji nie skorzystała z powyższego uprawnienia, w związku z powyższym 
raport został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne wskazane w ustawie, wykorzystując 
zaproponowany przez ekspertów Związku Powiatów Polskich schemat. 

II. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE POWIATU 
1. Siedziba władz: Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, Plac Elizy 

Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie. 

2. Liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia  2018 r. (tj. według danych 
otrzymanych z Urzędu Statystycznego w Szczecinie):57 397. 
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3. Krótki opis sytuacji demograficznej 
Liczba ludności powiatu drawskiego na koniec grudnia 2018 r. wynosiła 57 397 osób, z czego 
51,03% stanowiły kobiety, a 48,97% mężczyźni. Struktura ludności powiatu przedstawiała  
się następująco: 

- osoby w wieku przedprodukcyjnym 18,06%, 

- osoby w wieku produkcyjnym 61,67%, 

- osoby w wieku poprodukcyjnym 20,27%. 

Na dzień 31.12.2018 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Drawsku Pomorskim było 
zarejestrowanych  2 499 osób, w tym 1 428 kobiet. 

4. Powierzchnia powiatu:1 764 km². 
5. Podział administracyjny (stan na 31 grudnia 2018 r.): Siedzibą powiatu 

jest Drawsko Pomorskie. W skład powiatu wchodzą: 
Miasta: Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Złocieniec. 
Gminy miejsko-wiejskie: Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz 
Pomorski, Złocieniec. 
Gminy wiejskie: Ostrowice, Wierzchowo. 
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5 lipca 2018 Sejm przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy 
Ostrowice w województwie zachodniopomorskim. Na jej mocy 7 sierpnia 2018 r. wydano 
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zniesienia gminy Ostrowice oraz ustalenia granic 
gminy Drawsko Pomorskie i gminy Złocieniec, sankcjonujące likwidację gminy Ostrowice. 
Zgodnie z ustawą w dniu jej wejścia w życie organy gminy uległy rozwiązaniu i wygasły 
mandaty wójta i radnych. Mieszkańcy gminy w wyborach samorządowych 2018 r. głosowali 
na organy gmin, w granicach których mieli znaleźć się od 2019 r.  

Gmina Drawsko Pomorskie powiększyła swą powierzchnię o ponad 6,5 tys. ha, o obszary 
ewidencyjne: Borne, Dołgie, Donatowo, Grzybno, Jelenino, Ostrowice i Przytoń i 1 141 
mieszkańców. Natomiast do gminy Złocieniec włączonych zostało ponad 8,5 tys. ha  
w obrębie ewidencyjnym: Chlebowo, Cieminko, Gronowo, Nowe Worowo, Płocie, Siecino, 
Smołdzęcino, Szczycienko, Bolegorzyn i 1 322 mieszkańców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Podstawowe dane finansowe w układzie porównawczym na koniec 
2017 r. i 2018 r. 

 ROK 2017 ROK 2018 
Dochody ogółem: 72.471.263,97 

 
79.183.631,62 

 
Dochody majątkowe 2.252.016,13  4.119.515,39 



 

4 
 

 
Wydatki ogółem: 70.025.998,95 

 
80.324.774,61 

Wydatki majątkowe: 3.294.978,59 
 

  7.649.864,67 
 

Nadwyżka/deficyt 2.445.265,02 -1.141.142,99 
 

Przychody, w tym:    
1) wolne środki         
2) kredyt 

2.232.166,65 
1.232.166,65  

 

3.77.785,34 
2.277.785,34 

 
 

Wolne środki:          

                    1.000.000,00  

 
1.500.000,00 

 
Rozchody:     
(spłata kredytu) 

2.399.646,33                                       
 

500.000,00 
 

 

Stan zadłużenia Powiatu na  dzień 31.12.2017 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosi: 
22.305.894 zł.  

Stan zadłużenia Powiatu na dzień 31.12.2018 r. z tytułu kredytów i pożyczek  wynosi: 
23.305.894 zł. 

6.1  Dochody i wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej  
wykonane w 2018 roku 

   

Dział 
Dochody 

wykonane 
Wydatki 

wykonane 

010 - Rolnictwo i łowiectwo 2 460,00 2 460,00 

020 - Leśnictwo 165 725,85 183 480,74 

600 - Transport i łączność 3 045 963,86 7 644 415,04 

630 - Turystyka 0,00 24 017,65 

700 - Gospodarka mieszkaniowa 997 237,34 223 782,12 

710 - Działalność usługowa 1 027 021,17 785 977,99 

750 - Administracja publiczna 157 732,64 8 994 772,76 

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 45 416,34 45 416,34 

752 - Obrona narodowa 26 873,00 26 873,00 

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 137 070,17 4 232 680,94 

755 - Wymiar sprawiedliwości 125 204,82 125 204,82 

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 12 012 066,38 0,00 

757 - Obsługa długu publicznego 0,00 581 769,96 

758 - Różne rozliczenia 42 275 038,84 0,00 

801 - Oświata i wychowanie 1 578 789,00 22 118 973,74 
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851 - Ochrona zdrowia 1 695 832,41 1 735 734,61 

852 - Pomoc społeczna 4 050 749,71 5 171 312,80 

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 962 373,72 5 312 814,74 

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 1 387 350,51 14 850 529,94 

855 - Rodzina 2 578 741,64 6 480 166,19 

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 891 691,42 1 461 041,69 

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 292,80 147 776,77 

926 - Kultura fizyczna 20 000,00 175 572,77 

Razem: 79 183 631,62 80 324 774,61 

   

   
 

III. Administracja powiatowa 
1. Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim 

Zarząd Powiatu Drawskiego wykonuje swoje zadania przy pomocy Starostwa Powiatowego 
w Drawsku Pomorskim. Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim 
na koniec roku 2018 wynosił 97osób ( 94,75 etaty), w tym 69 kobiet oraz 28 mężczyzn. Ścisłe 
kierownictwo Starostwa 5 osób (starosta, wicestarosta, etatowy członek zarządu, skarbnik, 
sekretarz). Na stanowiskach kierowniczych zatrudnionych było 17 osób. Inspektorzy  
i podinspektorzy to grupa 55 osób. Na pozostałych stanowiskach urzędniczych (np. geodeta, 
radca prawny, informatyk) zatrudnionych było 13 osób, a na stanowiskach pomocniczych  
i obsługi 7 osób.  

72 pracowników legitymuje się wykształceniem wyższym, a 38 z nich to doświadczeni 
urzędnicy samorządowi posiadający ponad 15-letni staż pracy w Starostwie Powiatowym  
w Drawsku Pomorskim. Średnia wieku zatrudnionych w drawskim starostwie to 45,6 lat.  

Najliczniejszą grupę  (30 osób) stanowią pracownicy w przedziale wiekowym 51-60 lat. 

20-30 lat: 6 osób 

31-40 lat: 26 osób 

51-60 lat 30 osób 

powyżej 60 lat: 6 osób 

Najmłodszy z urzędników ma 24 lata, natomiast najstarszy 66 lat. 

W ramach struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim 
( stan według Uchwały nr 598 /2018 Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia 24 października 2018 
r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim) oprócz Kancelarii Starosty 
funkcjonuje 13 wydziałów:  Wydział Organizacyjny, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział 
Geodezji, Kartografii i Katastru, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział 
Architektoniczno-Budowlany, Wydział  Komunikacji i Transportu, Wydział  Finansowy, 
Wydział Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydział Edukacji, Wydział  Rozwoju  
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i Promocji  Powiatu, Wydział Biuro Rady Powiatu, Wydział  Inwestycji i Zamówień 
Publicznych, Wydział Zarządzania Kryzysowego i 3 zespoły: Powiatowy Zespół do spraw 
Orzekania  o Niepełnosprawności, Zespół do spraw kontroli, Zespół Radców Prawnych. 

2. Wykaz powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 
obiektów administracyjnych 
Nazwa obiektu Opis 
Starostwo Powiatowe przy 
Placu Orzeszkowej 3 
 

- budynek administracyjny o pow. 2380,90 m² 
- budynek Geodezji o pow. 961,80 m² 
- budynek garażowy o pow. 362,27 m² 
 

Powiatowy Urząd Pracy w 
Drawsku Pomorskim przy ul. 
Starogrodzkiej 9 

- budynek administracyjny o pow. 646,40 m² 
 

 
Zarząd Dróg Powiatowych w 
Drawsku Pomorskim przy ul. 
Złocienieckiej 22 A 

- budynek biurowy o pow. 453 m² 
- garaże samochodowe (wiata) o pow. 340 m² 
- budynek magazynowy o pow. 170 m² 
- budynek socjalno-warsztatowy w Czaplinku przy ul. 
Drahimskiej 77 o pow. 459 m² 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. 
Pamięci ofiar 11 września 
2001 r. w Kaliszu Pomorskim 
przy ul. Wolności 20 

- budynek szkoły o pow. 1508,40 m² 
- sala gimnastyczna o pow. 283,50 m² 
- łącznik o pow. 1136,40 m² 
- internat o pow. 498,10 m² 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych  
w Drawsku Pomorskim przy 
ul. Złocienieckiej 25 

- budynek szkolny o pow. 1928,24 m² 
- Sala gimnastyczna o pow. 1014,95 m² 
- Wartownia o pow. 29,01 m² 
- garaż o pow. 48 m² 
- budynek szkolny przy ul. Połczyńskiej 7, o pow. 2123,37 m² 
- domek letniskowy w Gudowie o pow. 60 m² 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych  
w Czaplinku 
 

- budynek LO przy ul. Parkowej 2 o pow. 1582m² 
- garaże przy LO o pow. 96 m², 
- budynek szkolny przy ul. Grunwaldzkiej 1 o pow. 1376m² 
- garaże przy ul. Grunwaldzkiej 1 o pow. 72 m² 
- sala gimnastyczna o pow. 120 m² 

Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy  
w Czaplinku przy ul. 
Pławieńskiej 4-6: 

- budynek główny+ stołówka o pow. 2213 m² 
- garaże o pow. 36 m² 
 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
w Złocieńcu przy ul. Okrzei 
9: 
 

- budynek szkolny (stary) o pow. 2139m² 
- budynek szkolny (nowy) o pow. 2000m² 
- budynek internatu ze stołówką przy ul. I Dywizji WP 8 o pow. 
1432m² 
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- hala widowiskowo-sportowa przy ul. Okrzei 9  
o pow. 16663,20 m² 

Zespół Placówek 
Edukacyjno-
Terapeutycznych w 
Bobrowie: 
 

- budynek internatu o pow. 831 m² 
- budynek garażowy o pow. 24 m² 
- szkoła w Drawsku Pomorskim przy ul. Seminaryjnej 2 o pow. 
1013,6 m² 
- sala gimnastyczna w Drawsku Pomorskim przy ul. 
Seminaryjnej 2 o pow. 518,70 m² 
- garaże w Drawsku Pomorskim przy ul. Seminaryjnej 2 o pow. 
15 m² i 16 m2, wiata o pow. 16 m² 

Powiatowe Centrum 
Kształcenia Praktycznego i 
Ustawicznego w Drawsku 
Pomorskim przy ul. 
Warmińskiej 1 
 

- internat o pow. 1641 m² 
- kuchnia – internat o pow. 139,81 m² 
- budynek warsztatowy  o pow. 1108 m² 
- hala produkcji o pow. 360 m² 
- stacja kontroli pojazdów o pow. 70 m2 
- hala warsztatowa o pow. 415 m² 
- budynek internatu, kuchnia, stołówka o pow. 2075 m² 
- warsztaty CKP w Czaplinku przy ul. Wałeckiej 57 o pow. 1654 
m² 
- stolarnia CKP w Czaplinku przy ul. Wałeckiej 57 o pow. 424 
m² 
- Garaże w Czaplinku przy ul. Wałeckiej 57 o pow. 180 m² 
- Garaże w Drawsku Pomorskim przy ul. Połczyńskiej 9 o pow. 
180 m² 

Dom Pomocy w Darskowie: 
 

- pałac DPS o pow. 1267,60 m² 
- pralnia DPS+ warsztat+ garaże o pow. 298,95 m² 
- portiernia DPS o pow. 9,57 m² 
 

Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Drawsku 
Pomorskim przy ul. 
Westerplatte 11: 

- budynek poradni o pow. 285 m² 
- garaż o pow. 52,34 m² 
 

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Drawsku 
Pomorskim przy ul. 
Chrobrego 4 

- budynek PCPR o pow. 132,5 m² 
 

Powiatowy Dzienny Dom 
Samopomocy Ośrodek 
Rehabilitacyjno-Kulturalny 
w Drawsku Pomorskim przy 
ul. Chrobrego 4 

- budynek o pow. 618,5 m² 
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3. Zadania zrealizowane w 2018 roku dla poprawy stanu technicznego 
obiektów użyteczności publicznej i administracyjnych 
 

- Modernizacja cieplna i wilgotnościowa ścian piwnicznych – ZSP Kalisz Pomorski. 
Wartość robót 88 531, 19 zł  

- Modernizacja auli szkolnej w ZSP Kalisz Pomorski. Wartość robót 22 000 zł  

- Modernizacja oświetlenia hali sportowej przy ZSP w Złocieńcu. Wartość robót 68 000 zł. 
Wymiana energochłonnych opraw oświetleniowych na ledowe, prace poprzedzone audytem,  
z wykorzystaniem dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie w kwocie 20 000 
zł. 

- Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim. Wartość prac 
budowlanych wyniosła 89 000 zł.  

- Wykonanie modernizacji części pomieszczeń budynków Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Czaplinku przy ulicy Grunwaldzkiej 1 i Parkowej 2. Łączna wartość 
prac budowlanych wyniosła 342 600 zł. 

 

IV. Wykonanie uchwał Rady Powiatu Drawskiego. Uchwały podjęte 
w 2018 r. w kadencji 2014-2018 oraz w kadencji 2018-2023 

 

Rada Powiatu Drawskiego w okresie sprawozdawczym tj. w 2018 r. ( w kadencji 2014-
2018 ) obradowała na  9 sesjach i podjęła 62 uchwały,  w kadencji 2018 -2023 w 2018 r. odbyła  
2 sesje i podjęła 23 uchwały. 

 
Podjęte uchwały można podzielić na :      

1. Budżetowe, podatkowe i finansowe – 15. 
2. Majątkowe, inwestycje, gospodarka nieruchomości – 5. 
3. Organizacyjne Rady, organizacja Powiatu, Starostwa i jednostek podległych – 25.  
4. Edukacji, promocji, kultury oraz sportu – 12. 
5.. Polityki społecznej i wspieranie osób niepełnosprawnych oraz organizacji służby zdrowia  
    - 9. 
6. Rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska – 1. 
7. Współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi – 1. 
8. Bezpieczeństwa – 1. 
9. Skargi, petycje – 8. 
10. Pozostałe (np. nadanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego” – 8. 
 

 
Uchwały, które nie zostały zrealizowane to : 

1. Uchwała Nr VIII/66/2015 z dnia 19.06.2015 r. w sprawie przystąpienia do realizacji 
wspólnego projektu wraz z Powiatem Wałeckim oraz Gminami Kalisz Pomorskim  
i Mirosławiec dotyczącego zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z 
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Poźrzadło Wielkie – Stara Studnica – Orle – Mirosławiec” - Powodem niezrealizowania 
uchwały jest nie wykonanie przez wykonawcę prac projektowych, w następstwie czego  umowa 
została zerwana. 
2. Uchwała Nr XXXIV/237/2017 z dnia 10.08.2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji 
wspólnego zadania wraz z Gminą Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pod nazwą: 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1983Z wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Stara 
Korytnica” – Powodem niezrealizowania uchwały jest nie otrzymanie przez inwestora 
dofinansowania w wyniku czego inwestycja nie została zrealizowana.. 
3. Uchwała Nr XXXV/255/2017 z dnia 15.09.2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji 
projektu „Utworzenie Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej w Czaplinku” 
planowanego do realizacji w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” 
finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
 - Powodem niezrealizowania uchwały jest brak dofinansowania. 
4. Uchwała Nr XXXIX/276/2017 z dnia 01.12.2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji 
wspólnego zadania wraz z Gminą Złocieniec dotyczącego zadania pod nazwą: „Budowa 
chodnika przy drodze powiatowej nr 2047Z ul. Brzozowa w Złocieńcu” – Powodem 
niezrealizowania uchwały jest brak funduszy na realizację. 
 
Wykaz wszystkich uchwał Rady Powiatu dostępny w Wydziale Biuro Rady. 
 

V. Wykonanie uchwał Zarządu Powiatu Drawskiego 
 

W 2018 roku Zarząd Powiatu Drawskiego w kadencji 2014-2018 odbył 52 posiedzenia, 
podczas których przygotował i przedstawił do akceptacji 63 projekty uchwał Rady Powiatu  
i podjął 166 uchwał: 

-budżetowe, podatkowe i finansowe  40 

- majątkowe, inwestycyjne, gospodarka nieruchomościami  43 

- organizacyjne Rady, organizacyjne Powiatu, Starostwa i jednostek podległych  26 

- edukacji, promocji, kultury i sportu  40 

- polityki społecznej i wspieranie osób niepełnosprawnych oraz organizacji służby   

  zdrowia  3 

- współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi  5 

- pozostałe  9  

W 2018 roku Zarząd Powiatu Drawskiego w kadencji 2018-2023 odbył 4 posiedzenia, 
podczas których przygotował i przedstawił do akceptacji 23 projekty uchwał Rady Powiatu  
i podjął 10 uchwał: 

-budżetowe, podatkowe i finansowe 3 

- majątkowe, inwestycyjne, gospodarka nieruchomościami 2 

- organizacyjne Rady, organizacyjne Powiatu, Starostwa i jednostek podległych 3 

- edukacji, promocji, kultury i sportu 2 
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Wykaz wszystkich uchwał Zarządu Powiatu Drawskiego dostępny w Wydziale 
Organizacyjnym. 

VI. Dokumenty programowe wyznaczające ogólne kierunki rozwoju 
powiatu (strategie, programy rozwoju) 
 

1. Strategia Rozwoju Powiatu Drawskiego na lata 2015-2020. 
 

W 2018 roku Powiat Drawski realizował cele i kierunki rozwoju przyjęte  
w dokumentach strategicznych i tematycznych programach. Najważniejszym z nich jest 
Strategia Rozwoju Powiatu Drawskiego na lata 2015-2020 przyjęta Uchwałą  
Nr XLVII/428/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 24 października 2014 r. Dokument ten 
posiada nakreśloną wizję, misję, cele strategiczne i operacyjne. Nie posiada natomiast 
wieloletnich, strategicznych programów operacyjnych. 

Wizja Powiatu Drawskiego:  

Powiat drawski to regionalne centrum turystyki wodnej, miejsce aktywnego wypoczynku  
i rozwoju nowoczesnej gospodarki opartej o potencjał środowiska naturalnego. To powiat, 
który intryguje bogactwem przyrody i niepowtarzalnym krajobrazem a wysokiej jakości kapitał 
ludzki umożliwia podejmowanie nowych, ambitnych wyzwań. Dzięki otwartości  
i pracowitości mieszkańców to nie tylko miejsce, które warto odwiedzić, lecz także tereny,  
na których warto inwestować i zamieszkać. To Twoje miejsce.  

Misja Powiatu Drawskiego : 

Misją Powiatu Drawskiego jest inicjowanie i współtworzenie zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich i wiejskich, który pozwoli na zdyskontowanie potencjału społecznego, 
środowiskowego oraz gospodarczego wszystkich gmin powiatu.  

Poprzez powyższą misję rozumie się w szczególności:  

- rozwój usług sfery społecznej,  

- wzmocnienie potencjału gospodarczego,  

- wykreowanie rozpoznawalnej marki Powiatu,  

- poprawę warunków infrastrukturalnych,  

- ochronę walorów przyrodniczych 

Cele strategiczne: 

W sferze społecznej celem strategicznym jest Rozwój usług sfery społecznej Powiatu 
Drawskiego, który jest realizowany poprzez następujące cele operacyjne: 

- Zróżnicowanie struktury ludności, 

- Rozwój życia kulturalnego, 

- Kreowanie aktywnego stylu życia, 

- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i rozwój usług pomocy społecznej; 

- Poprawa bezpieczeństwa; 
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- Zapewnienie wysokiej jakości opieki medycznej; 

- Wzbogacenie oferty edukacyjnej, podniesienie jakości oferty i wzmocnienie atrakcyjności 
szkół ponadgimnazjalnych obszaru centrum prowadzących kształcenie zawodowe poprzez 
objęcie placówek zintegrowanym kompleksowym programem rozwojowym. 

W sferze gospodarczej celem strategicznym jest Wzmocnienie potencjału 
gospodarczego powiatu drawskiego, który jest realizowany poprzez następujące cele 
operacyjne: 

- Skuteczna promocja subregionu powiatu drawskiego, 

- Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, 

- Dostosowanie rynku pracy do zmian gospodarczych, 

- Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich, 

- Wykorzystanie potencjału współpracy zagranicznej, 

- Rozwój funkcji turystyczno – rekreacyjnej. 

W infrastrukturze technicznej celem strategicznym jest Poprawa warunków 
infrastrukturalnych rozwoju gospodarczego i społecznego powiatu drawskiego, który jest 
realizowany poprzez następujące cele operacyjne: 

- Stworzenie sprawnego i niezawodnego systemu połączeń drogowych i kolejowych wewnątrz 
powiatu wraz z głównymi ośrodkami gospodarczymi w kraju i zagranicą, 

- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej, 

- Tworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjne, 

 - Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii. 

W ochronie środowiska celem strategicznym jest Zachowanie walorów 
przyrodniczych, który jest realizowany poprzez następujące cele operacyjne: 

- Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego, 

- Wykorzystanie potencjału turystycznego obszarów chronionych. 

2. Inne dokumenty strategiczne Powiatu Drawskiego 

● Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu 
drawskiego na lata 2015-2032, przyjęty Uchwałą Nr XVII/122/2016 Rady Powiatu 
Drawskiego z dnia 19 lutego 2016 r.  

● Program ochrony środowiska dla Powiatu Drawskiego na lata 2015-2018  
z perspektywą na lata 2019-2022, przyjęty Uchwałą Nr XVI/110/2015 r. Rady Powiatu 
Drawskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. 

● Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Drawskiego na lata 
2017-2022, przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/279/2017 Rady Powiatu Drawskiego, zmieniony 
Uchwałą Nr XLII/297/2018 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 16 lutego 2018 r. 
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● Program współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, przyjęty 
Uchwałą Nr XXXVII/261/2017 Rady Powiatu Drawskiego  z dnia 20 października 2017 r. 

● Strategia rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w Powiecie Drawskim 
do roku 2020. 

● Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 
obywateli i porządku publicznego na obszarze powiatu drawskiego na lata 2018-2022, 
przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/262/2017 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 20 października 
2017 r.  

● Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Strefy Centralnej. 

● Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu Zbiorowego dla Powiatu Drawskiego, 
przyjęty Uchwałą nr XXIII/167/2016 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 21 października 2016 
r.  

● Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Powicie Drawskim na lata 2015-2020, przyjęty  
Uchwałą Nr XXXI/217/2017 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 19 maja 2017 r.  

● Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie drawskim na lata 2018-
2020, przyjęty Uchwałą Nr XLIII/304/2018 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 30 marca 2018 
r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020. 

● Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2025, 
przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/200/2017 Rady Powiatu Drawskiego. 

VII. Budżet obywatelski 
Ostatnią nowelizacją ustawy o samorządzie powiatowym uregulowano na poziomie 

ustawowym kwestie związane z budżetem obywatelskim. Budżet obywatelski jest traktowany 
jak szczególna forma konsultacji społecznych. Tworzenie budżetów obywatelskich jest 
nieobowiązkowe (wyjątkiem są miasta na prawach powiatu, co wynika z art. 5a ust. 5 ustawy 
o samorządzie gminnym). Powiat Drawski dotychczas nie skorzystał z tej formy 
bezpośredniego zaangażowania społeczności w rozwój lokalny. 

 

VIII. Realizacja zadań Powiatu Drawskiego 
1. Edukacja 

1.1  Edukacja publiczna 
Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół 

ponadpodstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, 
szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt 3-8 
ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym  
i ponadregionalnym, należy do zadań własnych powiatu.  

Powiat Drawski w roku 2018 był organem prowadzącym dla 4 szkół 
ponadgimnazjalnych, zespołu placówek edukacyjno-terapeutycznych, młodzieżowego ośrodka 
wychowawczego, centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz poradni 
psychologiczno-pedagogicznej:  
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- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku; 

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim; 

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim; 

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu; 

- Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie. W skład Zespół Placówek 
Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie wchodzą: Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła przysposabiająca do pracy), 
Przedszkole Specjalne (w Czaplinku i w Drawsku Pomorskim), Ośrodek Rewalidacyjno-
Wychowawczy oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Czaplinku. Placówka prowadzi również 
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka; 

-  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Drawsku Pomorskim; 

- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim, 
ul. Warmińska 1.  W skład PCKZiU w Drawsku Pomorskim wchodzi: Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Czaplinku, Centrum Kształcenia Praktycznego w Drawsku Pomorskim oraz 
Bursa. PCKZiU kształci uczniów w zawodach: technik żywienia i gospodarstwa domowego, 
kucharz, stolarz, ślusarz, technik technologii drewna, technik hotelarstwa, pracownik 
pomocniczy obsługi hotelowej, mechanik pojazdów samochodowych, technik mechanik; 

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku; 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku jako jedyny w Polsce szuka rozwiązania 
sytuacji uczennic nieletnich w ciąży oraz z dzieckiem. Dyrektor MOW w Czaplinku nawiązuje 
współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz sędzią wizytującym, w celu 
znalezienia na terenie Czaplinka rodziny zastępczej, która opiekowałaby się dzieckiem 
nieletniej w czasie uczestnictwa matki w zajęciach szkolnych.  Po południu opiekę nad 
dzieckiem przejmuje matka biologiczna.  

1.1.1 Liczba nauczycieli 
 

Nazwa jednostki 
Liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach* 

 IX 2017  IX 2018  

ZSP w Czaplinku 24,66 20,34 

ZSP w Drawsku Pom. 40,18 33,33 

ZSP w Kaliszu Pom. 42,50 41,34 

ZSP w Złocieńcu 21,11 20,34 

Poradnia P-P w Drawsku 
Pom. 

9,00 8,75 
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ZPE-T w Bobrowie 62,14 77,74 

MOW w Czaplinku 26,81 27,99 

PCKZiU w Drawsku Pom. 16,88 14,09 

Łącznie 243,28 243,92 

* tylko nauczyciele ze stopniem awansu zawodowego 

1.1.2 Liczba uczniów 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nazwa jednostki 

Liczba uczniów i słuchaczy w roku 
szkolnym 

2017/2018 2018/2019 

ZSP Czaplinek 219 203 

ZSP Drawsko Pom. 408 362 

ZSP Kalisz Pom. 431 418 

ZSP Złocieniec 312 246 

ZPE-T Bobrowo 176 208 

MOW Czaplinek 38 41 

Ogółem 1.576 1.478 
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1.1.3 Wyniki matur 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim 

Typ szkoły 
Liczba osób 
kończących 

szkołę 

Liczba osób  
przystępujących 

do matury 

Liczba osób, 
które zdały 

egzamin 

Zdawalność 
egzaminu 

Liceum 
Ogólnokształcące 

54 53 52 98% 

Technikum 36 19 16 84% 

 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku 

Typ szkoły 
Liczba osób 

kończących szkołę 

Liczba osób  
przystępujących 

do matury 

Liczba 
osób, które 

zdały 
egzamin 

Zdawalność 
egzaminu 

Liceum 
Ogólnokształcące 

25 25 24 96% 

Technikum 14 5 2 40% 

 

  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim 

Typ szkoły 
Liczba osób 
kończących 

szkołę 

Liczba osób  
przystępujących 

do matury 

Liczba osób, 
które zdały 

egzamin 

Zdawalność 
egzaminu 

Liceum 
Ogólnokształcące 

129 113 104 92% 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu 

Typ szkoły 
Liczba osób 
kończących 

szkołę 

Liczba osób  
przystępujących 

do matury 

Liczba osób, 
które zdały 

egzamin 

Zdawalność 
egzaminu 

Liceum 
Ogólnokształcące 

62 62 36 58% 
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1.1.4 Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 
2018 r. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku 

Typ szkoły - 
zawód 

Liczba osób 
kończących 

szkołę 

Liczba osób 
przystępujących 

do egzaminu 

Liczba osób, 
które zdały 

egzamin 

Zdawalność 
egzaminu 

Technikum  14 12 12 100% 

Zasadnicza 
Szkoła 
Zawodowa 

25 20 19 95% 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim 

Typ szkoły 
Liczba osób 
kończących 

szkołę 

Liczba osób 
przystępujących 

do egzaminu 

Liczba osób, 
które zdały 

egzamin 

Zdawalność 
egzaminu 

Technikum  37 35 30 86% 

Zasadnicza 
Szkoła 
Zawodowa 

22 21 19 90% 

Zasadnicza 
Szkoła 
Zawodowa 
Specjalna 

7 7 5 71% 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu 

Typ szkoły 
Liczba osób 
kończących 

szkołę 

Liczba osób 
przystępujących 

do egzaminu 

Liczba osób 
które zdały 

egzamin 

Zdawalność 
egzaminu 

Zasadnicza 
Szkoła 
Zawodowa 

22 22 17 77% 
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1.1.5 Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018 r. 

W 2018 r. w Gimnazjum nr 2 przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym  
w Czaplinku do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 14 uczennic z orzeczonym 
niedostosowaniem społecznym, w tym siedem uczennic niepełnosprawne intelektualnie  
w stopniu lekkim. Uczennice z orzeczonym niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
lekkim piszą taki sam egzamin jak uczennice w normie intelektualnej, mają jedynie wydłużony 
czas zdawania. 

                                      dane w % 

Przedmiot  Średni wynik 
szkoły 

Średni wynik 
w gminie 

język polski 64 58 

matematyka 33 41 

historia, wos 54 50 

przyroda 47 47 

język angielski poziom podstawowy 48 53 

język angielski poziom rozszerzony 24 43 

język niemiecki poziom podstawowy 44 48 

język niemiecki poziom rozszerzony 5 36 

 

 
 
 1.1.6 Finansowanie 
 

Nazwa szkoły 

Średnia 
liczebność 
oddziału  

w 2018 

Koszt 
kształcenia 1 

ucznia 

Różnica między kosztem 
kształcenia  

a subwencją 

(na 1 ucznia)* 

ZSP w Czaplinku 21 9.912 2.508 

ZSP w Drawsku Pom. 25 10.872 3.236 

ZSP w Kaliszu Pom. 28 8.267 - 1.411 

ZSP w Złocieńcu 29 8.541 961 

* bez uwzględnienia kosztów internatu oraz zajęć praktycznych realizowanych w PCKZiU w Drawsku 
Pomorskim 
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Powiat Drawski przystąpił do realizacji rządowego programu „Za życiem”.  
Jest on skierowany do dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od 
urodzenia do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia. 

Dotację na realizację programu przekazuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zadanie 
to realizowane jest przez Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie, który 
został wyznaczy przez starostę do pełnienia funkcji Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno –
Rehabilitacyjno – Opiekuńczego Powiatu Drawskiego. Dzięki realizacji programu rządowego 
„Za życiem” oferta palcówki poszerzyła się o dodatkowe zajęcia wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka i zajęcia specjalistyczne dla dzieci objętych tą formą terapii i rehabilitacji.   

Powiat złożył także wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego w ramach programu „Pomoc finansowana dla jednostek samorządu 
terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę  
i modernizację infrastruktury sportowej”. Dzięki dofinansowaniu (20.000 zł) wykonano 
wymianę oświetlenia na hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych                  
w Złocieńcu. Całość zadania to kwota 40.000 zł. 

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 
–„Aktywna tablica”, Powiat pozyskał środki na zakup pomocy dydaktycznych dla ZPE-T  
w Bobrowie oraz MOW w Czaplinku (program dotyczy szkół podstawowych). Zakupiono 4 
tablice interaktywne, 4 zestawy nagłaśniające, 4 projektory krótkoogniskowe,  
2 monitory interaktywne. Łączna wartość zakupionego sprzętu to 51.500 zł, z czego 41.200 zł 
z dotacji i 10.300 zł z wkładu własnego organu prowadzącego. 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w odpowiedzi na wniosek 
złożony przez Powiat Drawski, przyznał 80.000 zł dofinansowania na zakup busa. Zakupiono 
9 osobowy samochód marki Ford Transit Custom przystosowany do przewozu osób 
niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

W roku 2018 jednostki oświatowe aplikowały do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 
w Warszawie na realizację projektu Erasmus+, który oferuje wsparcie finansowe dla instytucji 
i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń młodzieży oraz sportu w Europie. 
Program przyczynia się do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększa ich szanse 
na zatrudnienie. Dzięki programowi możliwe staje się modernizowanie systemów edukacji, 
szkoleń i wspierania młodzieży. 

Powiat drawski realizuje lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci 
i młodzieży z terenu powiatu drawskiego. Uczniowie, także klas pierwszych, otrzymują 
stypendia starosty za wyniki w nauce. Stypendia przyznawane są na 10 miesięcy w wysokości 
150 zł miesięcznie. 

Od wielu lat przyznawane są także stypendia dla wychowanków internatów  
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia. Uczniowie mieszkający w internatach 
powiatowych mogą otrzymać stypendium w formie bezgotówkowej na pokrycie kosztów 
wyżywienia. W zależności od dochodu koszty wyżywienia mogą być pokrywane w 100, 75 lub 
50 %. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim przy wsparciu organu 
prowadzącego organizuje Ogólnopolskie Mistrzostwa Klas Mundurowych na Poligonie 
Drawskim. Jest to cykliczna impreza przygotowywana przez szkołę od roku 2016 we 
współpracy z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko i innymi jednostkami 
wojskowymi. 
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Od kilkunastu lat powiat we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży 
Pożarnej w Drawsku Pom. organizuje Powiatową Olimpiadę Zdrowia. Olimpiada 
przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w terenu powiatu drawskiego. 

Również Powiatowa Gala Talentów to przedsięwzięcie organizowane od kilkunastu 
lat. Jej inicjatorem jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim. Obecnie 
organizacją Gali zajmuje się Starostwo Powiatowe we współpracy z ZSP w Drawsku Pom.  
i Ośrodkiem Kultury w Drawsku Pom. 

W 2018 r.  powiat złożył dwa wnioski o rezerwę oświatową z tytułu wzrostu zadań 
szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych  
w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji 
ogólnej na 2018 r. Wniosek za okres styczeń – czerwiec 2018 r. opiewał na kwotę 973.293,00 
zł. Przyznano kwotę 638.675,00 zł. Natomiast wniosek za okres wrzesień - październik 2018 r. 
był na kwotę 419.951,00 zł, a przyznano kwotę 209.976,00 zł. 

 

1.2 Edukacja niepubliczna. 
 

Na terenie powiatu funkcjonują także niepubliczne szkoły i placówki dotowane przez 
powiat drawski: 

Nazwa szkoły/placówki Wysokość przekazanej 
w 2018 r. dotacji 

Uwagi 

Salezjański Ośrodek Wychowawczy w 
Trzcińcu 
 

3.848.979 zł dotacja na 
wychowanków MOW 

Szkoła Podstawowa w Salezjańskim 
Ośrodku Wychowawczym w Trzcińcu 

935.221 zł dotacja na uczniów 
szkoły 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczy w Gudowie 
 

1.964.104 zł dotacja na wczesne 
wspomaganie rozwoju 

dziecka oraz na 
wychowanków OREW 

Niepubliczna Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna „Jaś i 
Małgosia” w Czaplinku 
 

413.719 zł dotacja na wczesne 
wspomaganie rozwoju 

dziecka 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczy „Jaś i Małgosia” w 
Czaplinku 
 

6.561 zł dotacja na wczesne 
wspomaganie rozwoju 

dziecka 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące 
„Edukacja” w Czaplinku 
 

39.799 zł - 

Prywatna Szkoła Policealna 
„Edukacja” w Czaplinku 
 

27.694 zł - 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych w Drawsku Pomorskim 
 

25.905 zł szkoła zaprzestała 
działalności w 2019 r. 

RAZEM 7.261.982 zł  
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2. Promocja i ochrona zdrowia 
2.1. Drawskie Centrum Specjalistyczne 
Zadania Powiatu w zakresie ochrony zdrowia obejmują m.in.: tworzenie strategii   

i planowanie polityki ochrony zdrowia na terenie powiatu oraz podejmowanie działań   
z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia.  

Na terenie powiatu drawskiego funkcjonuje powiatowy szpital – Drawskie Centrum 
Specjalistyczne, którego operatorem zewnętrznym są Szpitale Polskie Szpitale Polskie S.A.  
z siedzibą w Katowicach. 

Oddziały w szpitalu: 

IZBA PRZYJĘĆ/SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY 

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY 

PODODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY 

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 

ODDZIAŁ ORTOPEDYCZNY 

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY 

ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII 

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY-POŁOŻNICZY 

ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY 
 

Szpital udziela również świadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej  
w dwóch jednostkach: w Drawsku Pomorskim i Złocieńcu. 

1 sierpnia 2018 r. w Szpitalu reaktywowano działalność Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 
To jeden z dziesięciu w całym województwie zachodniopomorskim. Oddział wpisany jest  
do Planu  Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. 

Pacjenci mają dostęp do 11 poradni specjalistycznych(poradni chirurgicznej, ortopedycznej, 
ginekologiczno- położniczej, otolaryngologicznej, gastroenterologicznej, pulmonologicznej, 
diabetologicznej, urologicznej, onkologicznej i dodatkowo ginekologiczno - położniczej  
w Wierzchowie oraz do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w przychodni przyszpitalnej 
Drawskiego Centrum Specjalistycznego w Drawsku Pomorskim i przychodni lekarskiej, przy 
ul. Plac  650-lecia 1 w Złocieńcu). Ponadto funkcjonuje poradnia Kardiologiczna Centrum 
Sercowo-Naczyniowego Nafis, która czynna jest cztery dni w tygodniu. Pracują w niej lekarze 
specjaliści zatrudnieni w ramach kontraktu. Poradnia jest otwarta we wtorki (w godz. 8.00-
12.00), w środy (w godz. 11.00-20.00), piątki (w godz. 8.00-12.00) oraz soboty  
(w godz. 8.00-12.00).  

 

2.2 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kańsku 

Na terenie powiatu drawskiego funkcjonuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu, zlokalizowany w Kańsku.. Leczy 
pacjentów w: Oddziale Rehabilitacji Ogolnoustrojowej, Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej 
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oraz Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, w Poradni Rehabilitacyjnej oraz wykonuje 
zabiegi ambulatoryjne w Dziale Usprawniania Leczniczego. Przyjmuje również pacjentów  
na pobyt rehabilitacyjny komercyjny w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej. 

2.3 Ośrodki Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

W 2018 roku na terenie powiatu drawskiego funkcjonowały następujące ośrodki 
podstawowej opieki zdrowotnej: 

1.      Czaplinek, NZOZ Balticmed Przychodnia Sp. z o.o., ul. Pławieńska 10A,  
2.      Czaplinek, Przychodnia Lekarza Rodzinnego „Medyk II” S.C., Wałecka 54A,  
3.      Drawsko Pomorskie, Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”, Obrońców 

Westerplatte 1A, 
4.   Drawsko Pomorskie, SP ZOZ MSWiA Koszalin Przychodnia przyszpitalna  

ul. Bolesława Chrobrego 4  
5.      Kalisz Pomorski, Balticmed Przychodnia Sp. z o.o., Wolności 14,  
6.      Kalisz Pomorski, Przychodnia Rodzinna Salus, Wolności 14,  
7.      Nowe Worowo, NZOZ Awimed - Andrzej Wiącek Ostrowice, Chopina 7,  
8.      Ostrowice, NZOZ Awimed - Andrzej Wiącek Ostrowice, Ostrowice 96,  
9.      Wierzchowo, Przychodnia Lekarska „Eskulap”, Długa 43,  
10.  Złocieniec, NZOZ Medica S.C., Pl. 650-Lecia 1 

11.  Złocieniec, Przychodnia Zdrowia Mysik - Med, Piłsudskiego 17, (od 1 grudnia 2018 r.)  

 

2.4 Apteki na terenie powiatu drawskiego 

Na terenie powiatu drawskiego w roku 2018 funkcjonowało 19 aptek, które działały 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uchwale Nr XXXVII/264/2017 Rady Powiatu 
Drawskiego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie powiatu drawskiego. 

Według przyjętego harmonogramów dostęp do aptek na terenie powiatu drawskiego był w dni 
powszednie w godz. od 8.00 do 20.00, (w Złocieńcu do godz. 21.00, w Kaliszu do 18.00,  
a w Wierzchowie do 17.00), w soboty od godz. 8.00 do 16.00 ( w Złocieńcu do godz. 18.00,  
w Kaliszu Pomorskim do godz. 14.00, w Wierzchowie do godz. 11.00). 

W niedziele poza dyżurem, dwie apteki w Drawsku Pomorskim czynne były w godz. od 10.00 
do 15.00 i w Złocieńcu jedna apteka w godz. od 10.00 do 16.00, a druga w godz. od 10.00  
do 18.00. 

W systemie dyżurów tygodniowych, jedna apteka pracowała: w dni powszednie: w godz. 8.00 
do 23.00 , w soboty: w godz. 8.00 – 20.00, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy:  
w godz. 9.00 – 14.00 i 18.00 – 20.00  

W godzinach nocnych apteka dyżurująca dostępna była w każdej chwili na telefon umieszczony 
w oknie wystawowym każdej apteki. 
 

Sprawozdanie Spółki Szpitale Polskie S.A. w Katowicach z działalności statutowej  
i finansowej Drawskiego Centrum Specjalistycznego za 2018 rok prezentowane podczas VII 
sesji Rady Powiatu Drawskiego w dniu 22 marca 2019 r. – dostępne w Wydziale Biuro Rady. 
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Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 
2017-2022 za rok 2018 prezentowane podczas VIII sesji Rady Powiatu Drawskiego w dniu 
26 kwietnia 2019 r. – dostępne w Wydziale Biuro Rady. 

 

3. Pomoc społeczna, wspieranie rodziny i pieczy zastępczej, polityka 
prorodzinnej i wspieranie osób niepełnosprawnych 
 
3.1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim wykonuje zadania 

publiczne z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej określone przepisami prawa, własne 
Powiatu, zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z uchwał Rady Powiatu lub 
Zarządu Powiatu, wynikające z odrębnych aktów prawnych. W celu realizacji zadań PCPR 
między innymi opracowuje strategię rozwiązywania problemów społecznych i program na 
rzecz osób niepełnosprawnych, przygotowuje wykaz potrzeb z zakresu pieczy zastępczej, 
realizuje wnioski o dofinansowanie do rehabilitacji społecznej ze środków PFRON. Organizuje 
i zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom w przypadku niemożności zapewnienia opieki  
i wychowania przez rodziców w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo – 
wychowawczych. Przyznaje pomoc na usamodzielnianie i kontynuowanie nauki osobom 
pełnoletnim opuszczającym placówki i rodziny zastępcze oraz prowadzi informacje o prawach 
i uprawnieniach. 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i wykaz potrzeb  
z zakresu systemu pieczy zastępczej i pomocy społecznej, w tym sprawozdanie z efektów pracy 
Organizatora RPZ za 2018 rok oraz „Powiatowego Programu Przemocy w Rodzinie  
i Ochrony Ofiar w Powiecie Drawskim na lata 2015-2020” prezentowane podczas VII sesji 
Rady Powiatu Drawskiego w dniu 22 marca 2019 r. – dostępne w Wydziale Biuro Rady. 

Sprawozdanie za 2018 rok z realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych na lata 20117-2025” prezentowane podczas VIII sesji Rady Powiatu 
Drawskiego w dniu 26 kwietnia 2019 r.  – dostępne w Wydziale Biuro Rady. 

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 prezentowana podczas IX sesji Rady Powiatu 
Drawskiego w dniu 17 maja 2019 r. – dostępna w Wydziale Biuro Rady. 

3.2 Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy-Ośrodek Rehabilitacyjno-
Kulturalny w Drawsku Pomorskim wraz z filią w Złocieńcu. Ośrodek 
przeznaczony jest osób przewlekle psychicznie chorych oraz niepełnosprawnych intelektualnie 
w wieku od 18 do 60 roku życia, mających poważne trudności w życiu codziennym, 
wymagających pomocy i opieki niezbędnej dożycia środowisku rodzinnym i społecznym, 
jednocześnie wymagających wsparcia i postępowania rehabilitacyjnego.  

Sprawozdanie za rok 2018 z działalności Powiatowego Dziennego Dom Samopomocy-
Ośrodka Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Drawsku Pomorskim prezentowane podczas VIII 
sesji Rady Powiatu Drawskiego w dniu 26 kwietnia 2019 r.  – dostępne w Wydziale Biuro 
Rady. 

 
3.3 Dom Pomocy Społecznej w Darskowie działa na podstawie: Ustawy  

z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej; Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r o ochronie 
zdrowia psychicznego; Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 
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2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej; Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie rehabilitacji społecznej w domach pomocy 
społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Podstawowym zadaniem Domu jest 
zapewnienie całodobowej opieki jego mieszkańcom.  

Sprawozdanie  za rok 2018 z działalności Domu Pomocy Społecznej w Darskowie 
prezentowane podczas VIII sesji Rady Powiatu Drawskiego w dniu 26 kwietnia 2019 r.   
– dostępne w Wydziale Biuro Rady. 

3.4 Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim jest 
jednostką organizacyjną Powiatu Drawskiego, realizującą zadania wynikające z ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 
998 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 
2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720). 
 

Sprawozdanie  za rok 2018 z działalności Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku 
Pomorskim prezentowane podczas VIII sesji Rady Powiatu Drawskiego w dniu 26 kwietnia 
2019 r.  – dostępne w Wydziale Biuro Rady. 

 
3.5. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  

w Drawsku Pomorskim 

Do zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności należy: 

-  wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia, 

- wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia, 

- wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób posiadających orzeczenia  
o inwalidztwie lub niezdolności do pracy,  

- wydawanie legitymacji osób niepełnosprawnych, 

- wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i uprawnionych placówek.        

Skład Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w 2018 roku 

- 4 lekarzy specjalistów: internista, neurolog, pediatra, okulista. Skład orzekający należy 
rozszerzyć o lekarza psychiatrę, ortopedę, laryngologa. 

- 2 pracowników socjalnych, pedagog, psycholog, Przewodnicząca Zespołu, Sekretarz,  

Wszyscy członkowie Zespołu odbyli szkolenie i złożyli  z wynikiem pozytywnym test 
sprawdzający wiedzę z ich zakresu oraz otrzymali zaświadczenie uprawniające do orzekania.  

Zgodnie z regulaminem kwalifikowania do udziału w szkoleniach zaświadczenia uprawniające 
do orzekania wydawane są na czas określony. 

W 2018 roku odbyły się 92 posiedzenia składów orzekających.  
Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Drawsku Pomorskim 
wpłynęło 1100 wniosków, co miesięcznie daje średnio 91wniosków, z tego:    
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Wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Drawsku 
Pomorskim w 2018 roku wyniosły 186 863,31 zł z przeznaczeniem na: 
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi : 111 149,38 zł; 

- umowy cywilnoprawne : 51 810,00 zł; 

- wydatki pozostałe : 23 903,93 zł. 

Wydatki zostały pokryte z dotacji Wojewody. 

4. Transport zbiorowy, komunikacja i drogi publiczne 
4.1. Transport zbiorowy 

Uchwałą nr XXIII/167/2016 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 21 października 2016 r. 
Powiat Drawski przyjął PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU 
ZBIOROWEGO DLA POWIATU DRAWSKIEGO.  

Plan zakłada uruchomienie 20 linii komunikacyjnych, powiatowych o charakterze użyteczności 
publicznej. Realizacja powiatowych przewozów w ramach ww. linii odbywa się od 1.01.2018 
r. w ramach umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 
pomiędzy Powiatem Drawskim – Organizatorem, a PKS Złocieniec Sp. z o.o. – Operatorem 
(umowa zawarta na 19 linii).  

Wszystkie linie ujęte do dnia 31.12.2018 r. posiadały status powiatowych czyli łączyły 
minimum dwie gminy.  

763
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132

109

wnioski o wydanie orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności (po 16 r. życia)  - 763

wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
(do 16 r. życia) - 96
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niepełnosprawnej - 132
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Ogół przyjętych wniosków w 2018 r. 
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Wydział Inwestycji organizuje zadanie Publiczny Transport Zbiorowy w ramach 
podpisanej umowy ze Spółką PKS Złocieniec. Powiat Drawski posiada 41,5 % udziałów  
w spółce.   

Spółka PKS Złocieniec otrzymała dofinansowanie na zakup nowego taboru w ramach realizacji 
projektu z działania 2.4. -Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania 
adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych pn. Stworzenie 
zintegrowanego, niskoemisyjnego systemu publicznej komunikacji miejskiej na obszarze Strefy 
Centralnej. 

W roku 2018 nastąpiła dostawa 5 nowych busów  - Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI  
i 3 nowych  autobusów marki IVECO Crossway.  

Docelowo harmonogram projektu przewiduje dostawę do końca II kw. 2019 szesnastu nowych 
pojazdów: 7 busów 20 osobowych oraz 9 autobusów 47-osobowych.  

W ramach umowy podpisanej pomiędzy Powiatem Drawskim  
a Spółką PKS Złocieniec zapewniamy mieszkańcom Powiatu Drawskiego,  
Łobeskiego i Świdwińskiego wysoki standard komunikacji.  

Powiat Drawski jako udziałowiec w 2018  roku przekazał spółce PKS   
dnia 26.01.2018 r. kwotę 101 950 zł (uchwała Wspólników nr 2/2018) dnia 18.06.2018 r. kwotę 
275 050 zł (uchwała Wspólników nr 12/2018). 

 

4.2 Wydział Komunikacji i Transportu 

W Wydziale Komunikacji i Transportu realizowane są zadania z zakresu m.in.: 
rejestracji pojazdów, uprawnień do kierowania pojazdami, krajowego transportu drogowego, 
zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych, ośrodków szkolenia kierowców,  
stacji kontroli pojazdów. Od 2001 roku funkcjonują zamiejscowe stanowiska pracy Wydziału 
Komunikacji i Transportu w Złocieńcu, obsługujące mieszkańców Gminy Czaplinek i Gminy 
Złocieniec. 

Wybrane zadania Wydziału Komunikacji i Transportu w liczbach. 

Lp. Opis Ilość 

1. Ilość wydanych praw jazdy. 1660 

2. Ilość wydanych decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. 142 

4. Ilość przywróconych po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. 85 

5.  Ilość wydanych decyzji o rejestracji pojazdu. 6423 

6. Ilość wydanych decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu. 821 
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7. Ilość przyjętych zawiadomień o zbyciu pojazdu. 2174 

8. Ilość wydanych dowodów rejestracyjnych. 6572 

9. Ilość wydanych kart pojazdu. 2813 

10. Ilość zatwierdzonych organizacji ruchu. 35 

11. Ilość wydanych opinii do projektów organizacji ruchu. 33 

12. Ilość wydanych zezwoleń, licencji, zaświadczeń (dot. krajowego 
transportu drogowego). 

29 

13. Ilość przeprowadzonych kontroli ośrodków szkolenia kierowców, stacji 
kontroli pojazdów, przedsiębiorców wykonujących krajowy transport 
drogowy. 

35 

 
  Wydział Komunikacji i Transportu prowadzi również sprawy związane z realizacją 
zadań własnych  Powiatu w zakresie usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingu 
strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust. 1-2  
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Realizację zadań własnych 
Powiatu w zakresie usuwania pojazdów z dróg oraz prowadzenie parkingu strzeżonego 
powierzono w drodze umowy dla przedsiębiorcy działającego pn. „Usługowy Zakład 
Mechaniki Pojazdowej Mirosław Pawluk”. Ponadto Rada Powiatu Drawskiego podjęła 
uchwały, tj.: 
1) uchwała Nr XXXIX/274/2017 z dnia 01 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za 

usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym; 
2) uchwała Nr L/351/2018 z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie 

pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym. 

 
4.3 Zarząd Dróg Powiatowych 

Zarząd Dróg powiatowych posiada w swoich zasobach 399 km dróg powiatowych  
(w tym ok. 48 km ulic miejskich) i 19 obiektów inżynieryjnych (mosty i wiadukty).  

W 2018 r. Zarząd Dróg Powiatowych wykonywał zadania wynikające z ustawy jak 
również usuwał na bieżąco usterki lub zgłaszał potrzebę zlecenia ich wykonania.  

W swoim zakresie robót utrzymaniowych w ramach bieżącego utrzymania dróg Zarząd 
Dróg Powiatowych wykonał w 2018 roku prace związane z koszeniem traw, naprawą ubytków 
w nawierzchniach drogowych, naprawą uszkodzonych poboczy, skarp nasypów                      
i wykopów, wycinką drzew, usunięciem wiatrołomów oraz nasadzeniem nowych drzew, 
prześwietlaniem drzew, wycinką suchych gałęzi oraz podcinaniem ich do wysokości skrajni 
drogowej, usuwaniem z korony drogi przeszkód zagrażających bezpieczeństwu ruchu 
drogowego, wymianą uszkodzonych znaków drogowych pionowych, malowaniem poziomym 
znaków na drogach oraz przejść dla pieszych, remontem nawierzchni z kruszyw, naprawą                   
i robotami konserwacyjnymi na mostach i przepustach (czyszczenie) oraz innymi pracami 
związanymi z usuwaniem zagrożeń powstałych w pasie drogowym takich jak likwidacja wyrw 
w poboczu lub nawierzchni drogowej na łączną kwotę 2.990.141 zł. 
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Zarząd Dróg Powiatowych  w ramach posiadanych  środków finansowych wykonywał 
wyżej wymienione prace siłami własnymi tj. poprzez brygady pracowników ZDP z Drawska 
Pomorskiego oraz Czaplinka. 

Niektóre prace ZDP w 2018 r. zleciło firmom zewnętrznym na kwotę 95.161 zł. 

Do zadań utrzymaniowych zleconych w 2018 r. należało także utrzymanie zimowe dróg 
powiatowych oraz zakup materiałów do zimowego utrzymania na kwotę 533.685 zł. 

W 2018 r. wydano 729.159 zł w ramach wydatków bieżących i administracyjnych takie 
jak np. sprzątanie ulic, zakup materiałów do naprawy dróg, remonty pojazdów, zakup paliw, 
zakup usług sprzętowych, opłaty  administracyjne, usługi informatyczne. 

W ramach zakupów inwestycyjnych Zarząd Dróg Powiatowych zakupił 2 kosiarki bijakowe 
do koszenia poboczy w cenie 49.938 zł oraz stopę udarowa do zagęszczania gruntu w cenie 
10.209 zł. Łącznie zakupy inwestycyjne 60.147 zł. 

ZDP posiadało w 2018 r. w swoich zasobach sprzęt do całorocznego utrzymania dróg: 
ciągniki, samochody ciężarowe, samochody osobowe, remonter, skrapiarki, kosy, piły, 
kosiarki, pługi, piaskarko-solarki, piaskarkę. Są to sprzęty wymagające licznych napraw               
i remontów.  

 

W roku 2018 uchwalony budżet ZDP wynosił: 7.415.800 zł brutto.  

Zakończono rok 2018  budżetem w wysokości: 6.948.800 zł brutto. 

Zmniejszenie budżetu o 6,72 % wynikło z odstąpienia z realizacji zadań inwestycyjnych 
przyjętych do realizacji. Nie zrealizowane zadanie to – „Przebudowa drogi powiatowej  
nr 1983Z w Starej Korytnicy wraz z odwodnieniem” – nie otrzymano dofinansowania  
z programu przebudowy gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.  

   
W ramach zadań inwestycyjnych w roku 2018 wykonano: 
 Przebudowa drogi powiatowej nr 2002Z na odcinku od przejazdu kolejowego Czarne 

Małe do miejscowości Łysinin. Długość przebudowanego odcinka drogi 2,7 km. 
Całkowite koszty realizacji zdania: 3.125.000 zł. Inwestycja realizowana  
z programu wsparcia lokalnej infrastruktury drogowej 2018 w wysokości 80 % jak 
również przy współpracy Gminy Czaplinek i Firmy „Agri Plus”. 
 

 Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1989Z Suliszewo -  Gudowo na odcinku  
droga krajowa nr 20 – przejazd kolejowy. Koszt opracowania dokumentacji:  57.000 zł 
 

 Budowa chodnika w m. Jankowo w ciągu drogi powiatowej nr 1954Z. Wartość 
inwestycji: 98.775 zł. Realizowana ze środków Powiatu. 
 

 Budowa części kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Marynarskiej w Drawsku 
Pomorskim w ciągu drogi powiatowej nr 1953Z. Koszt inwestycji: 260.990 zł. 
Realizacja zadania wspólnie z Gminą Drawsko Pomorskie w udziale 50 %. 
 

 Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1985Z w Kaliszu Pomorskim. Wartość 
inwestycji: 59.936 zł, realizowana ze środków Powiatu. 
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 Przebudowa muru oporowego w m. Lubieszewo w ciągu drogi powiatowej nr 1987Z   

wartość zadania: 34.971 zł. 
 

 Wykonanie projektu przebudowy ulicy Gronowskiej w Złocieńcu w ciągu drogi 
powiatowej nr 1962Z. Wartość zadania: 82.656 zł. Projekt współfinansowany przez 
Gminę Złocieniec w wysokości 50, %. 
 

 Budowa miejsc parkingowych w Złocieńcu w ciągu ulicy 5-go Marca, wartość zadania: 
121.204 zł. Realizacja wspólnie z Gminą Złocieniec w wysokości 50 %. 
 

 Budowa chodnika w m. Ostrowice w ciągu drogi powiatowej nr 1957Z, wartość zadania 
21.000 zł. 
 

 Modernizacja instalacji CO  na bazie ZDP w Czaplinku, wartość zadania: 36.000 zł. 
Realizowana ze środków Powiatu.  

 

 Łącznie zadania inwestycyjne: 4.085.162 zł  
 

Zadanie drogowe realizowane bezpośrednio przez Powiat Drawski na drodze powiatowej  
pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z Wierzchowo – Sośnica”  ( Przebudowa drogi 
w  miejscowości Będlino wraz z kanalizacja deszczową – odcinek o długości 1155,40 m) – 
opracowanie projektu za kwotę 87.047 zł (dofinansowanie w wysokości 50% przez Gminę 
Wierzchowo). 
 

W 2018 roku złożono dwa wnioski o udzielenie dofinansowania w ramach Programu 
Rozwoju Gminnej i powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (bez zabezpieczenia 
środków w budżecie Powiatu): 

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1953Z Drawsko Pomorskie – Jankowo Małe  na kwotę 
5.930.949 zł z dofinansowaniem w wysokości 2.963.092 zł; 

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1996Z na odcinku Żabin – Nowe Laski na kwotę 
5.996.122 zł z dofinansowaniem w wysokości 2.998.061 zł; 

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w roku 2018 prezentowane podczas 
VII sesji Rady Powiatu Drawskiego w dniu 22 marca 2019 r. – dostępne w Wydziale Biuro 
Rady. 

5. Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 
 

Nadzór nad opieką nad zabytkami kultury prowadzi Wydział Inwestycji Starostwa 
Powiatowego. W budżecie na rok 2018 Powiat Drawski przeznaczył 50 000 zł na realizacje 
zadania realizowanego na podstawie Uchwały Nr L/354/2018 Rady Powiatu Drawskiego w 
sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej 
ewidencji zabytków, położonym na obszarze powiatu drawskiego, w roku 2018.  

W 2018 roku dotację na zabytki  Powiat Drawski przyznał:  



 

29 
 

-Rzymskokatolickiej Parafii pw. Chrystusa Króla w Suliszewie zakres prac: Linowno, Kościół 
pw. św. Ignacego Loyoli (XIX w.): remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego 
– etap I  (wieża, sygnaturka), kwota 20 000 zł; 

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Różańcowej w Siemczynie zakres: Remont 
dachu zabytkowego kościoła w Siemczynie - etap III (remont więźby dachowej i pokrycia 
dachowego sygnaturki, naprawa ścian zewnętrznych w obrębie dachu), kwota 10 000 zł; 

- Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia NMP w Złocieńcu, Wykonanie dokumentacji 
remontu kościoła filialnego pw. Św. Kazimierza w Lubieszewie. Kwota 20 000 zł. 

6. Geodezja kartografia i kataster 

Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne starosta wykonuje zadania 
organów administracji geodezyjnej i kartograficznej jako zadania zlecone z zakresu 
administracji rządowej. Zadania wydziału koncentrują się na gromadzeniu i prowadzeniu 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: prowadzenie dla obszaru 
powiatu ewidencji gruntów i budynków (bazy danych EGiB, geodezyjnej ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu, w tym bazy danych GESUT, gleboznawczej klasyfikacji gruntów), 
tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych: RCiWN, SOG, BDOT500,  
tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach:1:500, 
1:1000, 1:2000, 1:5000, (mapy zasadnicze i mapy ewidencyjne). Wydział zajmuje się także 
koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zakładaniem osnów 
szczegółowych, ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. 

W 2018 roku do Wydziału GK wpłynęło ogółem 13 275 dokumentów, w tym m.in.: 

- 1003 zgłoszeń prac geodezyjnych oraz 182 zgłoszenia uzupełniające; 

- 1220 zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych; 

- 268 wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu; 

- 2014 wniosków o wypisy i wyrysy; 

-1424 wniosków o udostępnienie materiałów powiatowej części państwowego zasobu  
geodezyjnego i kartograficznego; 
- 3194 zgłoszeń zmian do ewidencji gruntów i budynków; 
- 745 wniosków o uwierzytelnienie dokumentów.  
 

Dokonano 3133 zmian w bazie danych EGiB oraz 658 zmian w bazie danych RCiWN. 
Sporządzono 2731 zawiadomień o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów i budynków. 
Wydano 116 decyzji administracyjnych, w 4 tym odwołania od decyzji, 2 decyzje uchylono,  
2 decyzje utrzymano w mocy. Przyjęto do powiatowej części państwowego zasobu 
geodezyjnego  i kartograficznego 1137 dokumentacji geodezyjnej. 

Sporządzono: 

- 5293 dokumenty obliczeń opłaty; 

- 1575 protokołów weryfikacji dokumentacji geodezyjnej; 
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- 1424 licencji na udostępnione materiały zasobu; 

- 7558 wypisów i wyrysów. 

Starosta Drawski zarządził o przeprowadzeniu w latach 2016 - 2019 modernizacji ewidencji 
gruntów i budynków na 18 obrębach ewidencyjnych, jednostki ewidencyjnej Kalisz Pomorski 
obszar wiejski. Zakończono modernizacje EGiB na 14 obrębach ewidencyjnych, gdzie 
zmodernizowano 2430 działek ewidencyjnych. Całkowity koszt modernizacji dla 18 obrębów 
ewidencyjnych, wg. umów wyniósł 1.131.600 zł, z czego do 2018 roku wydatkowano kwotę  
w wysokości 539.746 zł i zostały naliczone kary umowne w wysokości 103.543 zł. 
Ze 169 obrębów znajdujących się na obszarze powiatu drawskiego pozostało  
do zmodernizowania 141 obrębów ewidencyjnych. 

Należy utworzyć bazę danych GESUT i BDOT500 dla 8 jednostek ewidencyjnych. W ramach 
projektu BRIIP WZ będzie można utworzyć  bazy danych GESUT i BDOT500 dla 5 jednostek 
ewidencyjnych a dla 1 jednostki dostosować istniejące bazy danych do obowiązujących 
przepisów. Pozostaną do utworzenia bazy danych GESUT i BDOT500 dla 4 jednostek 
ewidencyjnych. Termin na utworzenie baz danych mija 31 grudnia 2023 r. 

7. Gospodarka nieruchomościami 
 

Zadania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego  
w Drawsku Pomorskim nie znajdują odzwierciedlenia w Strategii Rozwoju Powiatu 
Drawskiego na lata 2015-2020, przyjętego Uchwałą Nr XLVII/428/2014 Rady Powiatu 
Drawskiego z dnia 24 października 2014 r.  

Wydział realizuje zadania ustawowe, wynikające bezpośrednio z ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.  Zadania te dotyczą gospodarowania 
nieruchomościami Powiatu Drawskiego oraz Skarbu Państwa.  

W skład zasobu nieruchomości Powiatu Drawskiego wchodzi 428 działek gruntu  
o łącznej powierzchni 611 ha, w tym grunty oddane w trwały zarząd jednostkom 
organizacyjnym Powiatu Drawskiego oraz pozostałe, w tym m.in. wydzierżawione jak niżej: 
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Rys. 1 Struktura zasobu nieruchomości Powiatu Drawskiego 

Na dzień 31.12.2018 r. w trwały zarząd oddanych jest 357 działek o powierzchni 568 
ha: 

 

Nazwa jednostki Powiatu 
Drawskiego 

Liczba działek w 
trwałym zarządzie 

jednostki (szt.) 

Powierzchnia działek  
w trwałym zarządzie 
jednostki ogółem (ha) 

 Powiatowy Urząd Pracy 2 0,2139 ha 

 
Poradnia Psychologiczno- 
Pedagogiczna 1 0,1261 ha 

 
Powiatowe Centrum Kształcenia 
Ustawicznego i Zawodowego 9 27,4459 ha 

 
Zespół Placówek Edukacyjno- 
Terapeutycznych  4 3,1644 ha 

 
Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy 1 0,7070 ha 

 Dom Pomocy Społecznej 2 2,9500 ha 

 ZSP Złocieniec 6 1,1214 ha 

 ZSP Kalisz 1 0,8420 ha 

 ZSP Drawsko 11 3,4157 ha 

 ZSP Czaplinek 5 2,2513 ha 

 Zarząd Dróg Powiatowych 315 526,2118 ha 
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Rys. 2 Zasób nieruchomości Powiatu Drawskiego - trwały zarząd z podziałem na jednostki 
organizacyjne Powiatu Drawskiego 

 

71 działek o powierzchni 43 ha pozostaje własnością Powiatu Drawskiego, jednakże trwają 
analizy i uzgodnienia, w ramach których działki te zostaną przekazane  
w trwały zarząd jednostkom wykonującym ustawowe zadania Powiatu Drawskiego, np. 21 
działek które przekazane będą w trwały zarząd ZDP w Drawsku Pomorskim (działki te 
stanowią ciągi dróg powiatowych). W 2018 r. Powiat Drawski darował 5 działek na rzecz 
Skarbu Państwa PGL Lasów Państwowych Nadleśnictwa Borne Sulinowo (byłe drogi 
powiatowe pozbawione kategorii, wyłączone z użytkowania w miejscowości Machliny oraz 
Motarzewo). W 2019 r. w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa PGL Lasów 
Państwowych Nadleśnictwa Drawsko przekazano kolejne dwie działki gruntu (byłe drogi 
powiatowe pozbawione kategorii, wyłączone z użytkowania w miejscowości Borowo oraz 
Prostynia). Pozostałe grunty stanowiące własność powiatu są dzierżawione przez osoby 
fizyczne oraz prawne m.in. Szpitale Polskie S.A, FreseniusNephrocare Polska Sp. z o.o. oraz 
T-Mobile Polska S.A. 

Zasób nieruchomości Skarbu Państwa 

W skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa wchodzi 1.778 działek gruntu  
o łącznej powierzchni 120.685 ha. (grunty przekazane w zarząd nadleśnictwom, Wojsku 
Polskiemu,  wody stojące oraz płynące). Na dzień 31.12.2018 r. w użytkowanie wieczyste 
oddanych jest 970 działek o powierzchni 687 ha natomiast w trwały zarząd oddanych jest 103 
działki o powierzchni 1081 ha. 

 

Rys. 4 Struktura zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 

 

705 działek o powierzchni 118.917 ha pozostaje własnością Skarbu Państwa oddanych  
w zarząd Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasom Państwowym, Wojsku Polskiemu, 
część jest przeznaczona do dzierżawy 33 działki o powierzchni 178 ha (są to jeziora oznaczone 
w EGiB jako Ws wody stojące), część działek posiada nieuregulowany stan prawny, trwają 
analizy i uzgodnienia, w ramach których działki te zostaną przekazane  
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Burmistrzom, Wójtom oraz część zostanie przejęta przez Powiat Drawski – są to działki 
oznaczone w EGiB jako dr – działki drogowe leżące w ciągach dróg gminnych oraz 
powiatowych. 

W ramach zasobów nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu Drawskiego Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami prowadzi następujące postępowania:  

* najem,  

* dzierżawa,  

* sprzedaż,  

* darowizna, 

* zamiana. 

Każde ww. działanie poprzedzone jest kompleksową analizą nieruchomości (stan 
prawny nieruchomości, analizowane są dokumenty czy nie toczy się postępowanie na wniosek 
osób, które mogą mieć roszczenia do gruntu, czy nie ma wszczętych postępowań geodezyjnych) 
zdobyciem odpowiednich dokumentów, m. in: zaświadczeń z MPZP gmin, wypisów i wyrysów 
z EGiB, sporządzeniem wyceny nieruchomości, uzyskaniem zgody na rozdysponowanie 
nieruchomości odpowiedniego organu tj. Wojewody Zachodniopomorskiego (w przypadku 
nieruchomości Skarbu Państwa) lub Rady Powiatu  
(w przypadku nieruchomości Powiatu Drawskiego), następnie sporządzono wykazy  
i podpisano umowy.  

Liczba postępowań przeprowadzonych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami w 2018 
r. 

 Zasób nieruchomości Skarb Państwa 
Zasób nieruchomości Powiatu 

Drawskiego 

najem 2 2 

dzierżawa 4 1 

sprzedaż 1 0 

darowizna 0 3 

Nieruchomości pozyskane do zasobu nieruchomości Powiatu Drawskiego: 

rok ilość nieruchomości (szt.) wartość (zł) 
2017 7 166609 
2018 16 392850 
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Rys. 3 Nieruchomości pozyskane do zasobu Powiatu Drawskiego z podziałem na lata 2017  
i 2018 

Dochody osiągane z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, najmu, dzierżaw itp.: 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami w 2018 r. wypracował następujące dochody : 

Dochody osiągnięte z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 

rok 

działanie 

2018   

opłaty za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste 572.747,41 zł 

wpływy z różnych opłat 0,00 zł 

najem i dzierżawa 42.223,06 zł 

przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 52.717,77 zł 

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości 

9.807,00 zł 

SUMA: 677.495,24 zł 

Z dochodów osiąganych z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  Powiatowi Drawskiemu 
przypada 25 % dochodu (w 2018 r. stanowiło to kwotę 173.268,26 zł). 

Dochody osiągnięte z zasobu nieruchomości Powiatu Drawskiego 

rok 

działanie 

2018   

2017 2018

7 16

166609

392850

ilość nieruchomości pozyskanych
do zasobu

wartość nieruchomości
pozyskanych do zasobu
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opłaty za trwały zarząd  2.444,31 zł 

wpływy na wycenę 0,00 zł 

najem pomieszczeń w budynku Starostwa 3.134,80 zł 

najem garaży 651,20 zł 

najem lokali mieszkalnych 8.429,00 zł 

czynsze dzierżawne 12.292,27 zł 

pozostałe dochody 0,00 zł 

wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 8.026,62 zł 

SUMA: 34.978,20 zł  

W 2018 r. łączny dochód wyniósł  885.741,70 zł (677.495,24 zł + 173.268,26 zł + 34.978,20 
zł) 

8. Administracja architektoniczno-budowlana 
 

Organ administracji architektoniczno-budowlanej realizuje zadania wynikające  
z ustawy Prawo budowlane (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.). 

Do Wydziału Architektoniczno – Budowlanego w Drawsku Pomorskim w 2018 roku 
wpłynęło 2497 wniosków w tym: 

- o wydanie pozwoleń na budowę – 709, (pozwolenia dla większych inwestycji):  
 

Gmina Czaplinek: 

 Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW Broczyno; 

 Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW Czarne Małe; 

 Budowa sieci elektroenergetycznej 15 kV ul. Szczecinecka, Leśników; 

 Budowa sieci elektroenergetycznej 15 kV, Trzciniec;  

 Budowa sieci elektroenergetycznej 15 kV, Stare Drawsko; 

 Budowa stacji bazowej telefonii kablowej P4 PLAY ul. Wiejska; 

 Budowa linii kablowej 15kV Stare Drawsko – Szosa, Stare Drawsko; 

 Budowa linii kablowej 15kV Sikory; 

 Budowa stacji bazowej telefonii kablowej P4 PLAY Broczyno; 

 Budowa linii kablowej 15kV Nowe Drawsko. 

Miasto i Gmina Drawsko Pomorskie: 

 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Play Łabędzie; 

 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Play Łabędzie; 

 Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV, ul. Marynarska; 

 Budowa sieci gazowej n/c ul. Wywiórskiego; 

 Budowa sieci gazowej n/c ul. Marynarska; 
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 Przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE; 

 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 PLAY Żółte; 

 Budowa sieci gazowej n/c ul. Jeleniogórska; 

 Budowa sieci elektroenergetycznej 15 i 0,4 kV wraz ze stacja transformatorową Suliszewo; 

Miasto i Gmina Kalisz Pomorski: 

 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia ul. Rybacka, Św. Wojciecha; 

 Budowa sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV dla obsługi osiedla mieszkaniowego ul. 
Koszalińska; 

 Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW Jasnopole 1, gm. Kalisz Pom.  
– umorzenie na wniosek strony nr 3.11.2018  

 Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW Jasnopole 2, gm. Kalisz Pom.  
– umorzenie na wniosek strony nr 3.12.2018 

 Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW Jasnopole 2; 

 Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW Jasnopole 1; 

 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Play Prostynia; 

Gmina Wierzchowo: 

 Budowa farmy fotowoltaicznej Świerczyna III o mocy do 1 MW Świerczyna; 

 Budowa farmy fotowoltaicznej Świerczyna II o mocy do 1 MW Świerczyna; 

 Budowa farmy fotowoltaicznej Świerczyna I o mocy do 1 MW Świerczyna; 

 Budowa sieci gazowej śr/c ul. Długa; 

 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P-4 Play w m. Sośnica; 

 Budowa gazociągu śr/c ul. Długa; 
 

Miasto i Gmina Złocieniec: 
 Budowa dwóch budynków handlowo-usługowych Złocieniec; 

 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Play Cieszyno – wniosek nr 2.16.2018  

 Budowa sieci gazowej n/c ul. Dworcowa, 5 – Marca, Złocieniec; 

 Budowa sieci kablowej 15 kV w ul. Prusa, Podgórze Złocieniec; 

 Budowa sieci kablowej 15 kV na terenie Lubieszewo, Żeńsko; 

- zgłoszenia robót budowlanych: 415, 
- zaświadczenia o samodzielnym lokalu: 173, 
- o wydanie pozwoleń na rozbiórkę: 30, 
- wydanie dzienników budowy: 544,  
- inne wnioski: 626, w tym m,in.: 

Budowa sieci gazowej n/c ul. Mazurska Drawsko Pom.; 
Budowa sieci elektroenergetycznej 15 i 0,4 kV wraz ze stacja transformatorową 
Drawsko Pom.; 
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie 18 Drawsko Pomorskie; 
Budowa 2 budynków chlewni na 1000 sztuk, Tarnice, obręb Pomierzyn, gmina Kalisz 
Pom.  – decyzja odmowna; 
Budowa linii kablowej 15kV w miejscowości Cybowo, gmina Kalisz Pom. 
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Budowa sieci gazowej n/c ul. Pyrzycka, Złocieniec; 
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Play Rzęśnica, gmina Złocieniec; 
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P-4 Play w m. Nowe Laski, gmina 
Wierzchowo; 
Budowa sieci i przyłącza gazowego śr/c w m. Żabin, gmina Wierzchowo. 

 
Wydano 605 pozwoleń na budowę . Wpłynęły 124 wnioski o wydanie pozwolenia na budowę 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

 

9. Gospodarka wodna, ochrona środowiska i przyrody, rolnictwo, 
leśnictwo i rybactwo śródlądowe 
 

Wydział Ochrony Środowiska realizuje zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, 
gospodarki odpadami, ochrony przyrody, leśnictwa i łowiectwa, rybactwa śródlądowego, 
rolnictwa, a także zadania wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, które polegają  na uzgadnianiu warunków zabudowy oraz uzgadnianiu 
projektów studium i planów zagospodarowania przestrzennego.  
W latach 1999-2017 do kompetencji powiatów należało wydawanie pozwoleń 
wodnoprawnych. Kompetencja ta została odebrana powiatom na mocy ustawy z dnia 20 lipca 
2017 roku Prawo wodne i przekazana do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.  

Wykaz ważniejszych zadań zrealizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska 
w 2018 roku. 

Dział Nazwa zadania 
ILOŚĆ SPRAW 

2018 r. 

OCHRONA PRZYRODY 

Pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów 119 

Wpis do rejestru zwierząt gatunków wymienionych 
w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 
338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. 

1 

GOSPODARKA LEŚNA 
 

Świadectwa legalności pozyskania drewna z lasów 
niestanowiących własności Skarby Państwa 

10 

Zaświadczenia w sprawie ujęcia gruntów w 
Uproszczonym Planie Urządzania Lasu oraz 
Inwentaryzacji Stanu Lasu 

81 

Ustalenie zadań gospodarczych w lasach 
niestanowiących własności Skarby Państwa 

9 

Przekwalifikowanie gruntów rolnych na grunt leśny - 
GOSPODARKA 
ŁOWIECKA 

Dzierżawa obwodów łowieckich - 

GOSPODARKA 
ODPADAMI 
 

Pozwolenia na wytwarzanie odpadów 3 
Zezwolenia na transport odpadów oraz zmiany 
wydanych zezwoleń 

4 

Zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów 
oraz zmiany wydanych zezwoleń 

4 
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Pozostałe sprawy dotyczące gospodarki odpadami 
(pisma dotyczące zasadności zwrotu opłaty 
skarbowej, zaświadczenia, informację na temat 
wydanych pozwoleń) 

2 

Wpisy do CEIDG - 

PYŁY I GAZY 
 

Pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do 
powietrza 

4 

Zgłoszenia eksploatacji instalacji, których 
użytkowanie nie wymaga pozwolenia (zgłoszenia 
nowych instalacji, informacje o zmianie danych w 
zgłoszeniu, informacje o zakończeniu eksploatacji 
instalacji) 

51 

weryfikowanie wyników pomiarów przedstawionych 
przez zobowiązane podmioty z treściami decyzji 

- 

SPRAWY DOT. 
POZWOLEŃ 
ZINTEGROWANYCH 

Pozwolenia zintegrowane oraz zmiany wydanych 
pozwoleń 1 

SPRAWY DOT. 
DOPUSZCZALNYCH 
POZIOMÓW HAŁASU 

Decyzje o dopuszczalnych poziomach hałasu 1 

INFORMACJE O 
ŚRODOWISKU 
 

Udostępnianie informacji o środowisku 9 

PRAWO WODNE 
Pozwolenia wodnoprawne - 
Zgłoszenia wodnoprawne - 
Ustalanie linii brzegu - 

WYDAWANIE KART 
WĘDKARSKICH I 
KART ŁOWIECTWA 
PODWODNEGO 

Liczba wydanych kart 
 
 

196 

REJESTRACJA 
SPRZĘTU 
PLYWAJĄCEGO 
SŁUŻACEGO DO 
POŁOWU RYB ORAZ 
WYDAWANIE 
ZAŚWIADCZEŃ 

Liczba zarejestrowanego sprzętu 109 

NADZÓR NAD 
SPÓŁKAMI WODNYMI 

Liczba spraw 27 

SPOŁECZNA STRAŻ 
RYBACKA 

Liczba spraw  9 

NARUSZENIE STANU 
WODY NA GRUNCIE 

Liczba spraw - 

OCHRONA GRUNTÓW 
ROLNYCH 
 

Zezwolenia na wyłączenie gruntów rolnych z 
produkcji rolniczej 

166 

Rekultywacja gruntów rolnych 2 
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LOKALIZACJA 
INWESTYCJI 
 

Uzgadnianie projektów decyzji  o warunkach 
zabudowy oraz Uzgadnianie projektów decyzji o 
ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego 

209 

GEOLOGIA, 
HYDROGEOLOGIA, 
GEOLOGIA 
INŻYNIERSKA 

Zatwierdzanie projektów robót geologicznych, 
Zatwierdzanie dokumentacji geologiczno – 
inżynierskiej, 
Zatwierdzanie dokumentacji  hydrogeologicznej 

15 

INFORMACJA 
GEOLOGICZNA 
 

Geologia surowcowa- Złoża kopalin 20 

 
W 2018 roku zlecono wykonanie Inwentaryzacji Stanu Lasu dla lasów niestanowiących 

własności Skarbu Państwa znajdujących się na terenie Gminy Kalisz Pomorski oraz Gminy 
Drawsko Pomorskie za kwotę 17.754,89 zł.  
 

10.  Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 
 

Zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli realizuje                             
Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim przy 
współpracy z inspekcjami, służbami i strażami. Główne zadania wykonywane przez Wydział 
Zarządzania Kryzysowego: 

10.1 Zarządzanie Kryzysowe 

1. Podejmowanie przedsięwzięć w zakresie organizacji monitorowania, planowania, 
reagowania i usuwania skutków zagrożeń na terenie powiatu. 

2. Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym : 

 opracowywanie i uaktualnianie powiatowego planu zarządzania kryzysowego                        
z uwzględnieniem zaleceń Wojewody do powiatowych planów zarządzania 
kryzysowego. 

3. Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania skutkom zdarzeń o charakterze 
terrorystycznym. 

4. Realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. 
5. Nadzór nad funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego                                   

i zapewnienie pełnienia całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu 
informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego. 

6. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów o stanie klęski żywiołowej. 
7. Współdziałanie z krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym i innymi podmiotami 

ratowniczymi w powiecie. 
8. Koordynacja działań  w zakresie tworzenia, wdrażania i realizacji powiatowego 

programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa 
obywateli w powiecie. 

9. Współpraca z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami. 
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10.2 Obronność 

1. Nadzorowanie i kontrolowanie realizacji zadań obronnych w podległych jednostkach 
organizacyjnych powiatu. 

2. Organizacja systemu stałych dyżurów, opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji                      
oraz szkolenie obsady osobowej w tym zakresie. 

3. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i funkcjonowaniem Starostwa 
Powiatowego w zapasowym miejscu pracy. 

4. Koordynowanie przygotowań i realizacja przedsięwzięć organizacyjnych związanych                           
z przygotowaniami gospodarczo-obronnymi (mobilizacja gospodarki) przez jednostki 
organizacyjne powiatu, w tym przez przedsiębiorców. 

5. Prowadzenie spraw wynikających z obowiązków państwa – gospodarza (HNS)  
w powiecie. 

6. Opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji  akcji kurierskiej, a w przypadku                                 
jej uruchomienia wykonywanie i koordynowanie działań w powiecie związanych                                   
z uzupełnianiem potrzeb mobilizacyjnych Sił Zbrojnych. 

7. Reklamowanie, w określonym zakresie, osób od pełnienia czynnej służby wojskowej  
w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. 

8. Współdziałanie z wydzielonymi jednostkami wojskowymi w zakresie zabezpieczenia                               
i unieszkodliwiania materiałów wybuchowych, niewypałów i niewybuchów. 

9. Organizowanie pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w ramach prowadzonej 
kwalifikacji wojskowej  w powiecie i współpraca z terenowymi organami administracji 
wojskowej w tym zakresie. 

10. Opracowywanie i aktualizowanie powiatowego planu przygotowań publicznej  
i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa. 
 

10.3 Obrona cywilna 

1. Dokonywanie oceny stanu przygotowań  obrony cywilnej w powiecie. 
2. Przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania  

oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach. 
3. Tworzenie i przygotowywanie do działania powiatowych formacji obrony cywilnej. 
4. Planowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego 

zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze. 
5. Planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mieniana                             

na wypadek zagrożenia zniszczeniem, w tym opracowywanie i aktualizowanie 
powiatowego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych. 

6. Wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy 
medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności 
oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia pomocy. 

7. Podejmowanie działań na rzecz integrowania sił obrony cywilnej oraz innych służb,  
w tym sanitarno – epidemiologicznych, i społecznych organizacji ratowniczych  
do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych  
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i zagrożeń środowiska. 

10.4 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku 

Wydział Zarzadzania Kryzysowego wykonuje zadania związane z funkcjonowaniem Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku. W roku 2018 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działała  
w oparciu o plan pracy, w którym jako główne kierunki działania przyjęto :  

a) ocenę zagrożeń porządku i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu, w tym 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

b) ocenę bezpieczeństwa osób przebywających nad wodą, 
c) ocenę realizacji zadań wynikających z  „ Powiatowego programu zapobiegania 

przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na obszarze 
powiatu drawskiego na lata 2018- 2022”, 

d) zadania wynikające z rządowego programu ograniczania przestępczości                                  
i aspołecznych zachowań  „Razem bezpieczniej”. 

 
W roku 2018 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku działała w składzie : 
- Stanisław Kuczyński - Przewodniczący Komisji (na trzech jej posiedzeniach) 
- Stanisław Cybula – Przewodniczący Komisji (od posiedzenia komisji w dniu 21.12.2018r.) 
członkowie : 
- Ireneusz Adamczyk i Karol Korczyński – radni delegowani przez Radę Powiatu 

Drawskiego, (na trzech posiedzeniach komisji) 
- Marcin Krężel i Karol Korczyński – radni delegowani przez Radę Powiatu                          

Drawskiego, (od posiedzenia komisji w dniu 21.12.2018r) 
- Wojciech Sadowski – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Drawsku Pomorskim, 
- Zbigniew Kot, 
- Adam Czernikiewicz, 
- Paweł Kajtaniak (na trzech posiedzeniach komisji), 
- Maciej Kurowski (od posiedzenie komisji w dniu 21.12.2018r 
- Mariusz Gross i Grzegorz Surma – przedstawiciele delegowani przez Komendanta 

Powiatowego Policji w Drawsku Pomorskim. 
- Daniel Rumowski - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie 

Powiatowym w Drawsku Pomorskim. 
 
Podczas VII sesji Rady Powiatu Drawskiego w dniu 22 marca 2018 roku prezentowane zostały 
materiały z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa: 

 Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 r; 

 Ocena stanu sanitarnego Powiatu Drawskiego za 2018 rok; 

 Informacja o stanie epizootycznym na terenie powiatu drawskiego w 2018 roku; 

 Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu 
drawskiego w roku 2018; 

 Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku 
Pomorskim o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej                   
w roku 2018; 
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 Wnioski Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej służące poprawie 
funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu, 
sporządzone na podstawie analizy zagrożeń oraz analizy zabezpieczenia operacyjnego 
Powiatu Drawskiego, przekazane do wójtów, burmistrzów oraz staroście, w celu 
podjęcia działań zmierzających do poprawy funkcjonowania KSRG; 

 Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości                          
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na obszarze powiatu 
drawskiego w roku 2018”. 

 

10.5 Straż Pożarna 

Na terenie powiatu drawskiego funkcjonują: Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Drawsku Pomorskim oraz 24 Ochotnicze Straże 
Pożarne. 

 
Wykaz OSP Powiat Drawski: 

 
Gmina Czaplinek: OSP Broczyno, OSP Czaplinek, OSP Czarne Wielkie, OSP 
Kluczewo, OSP Machliny, OSP Siemczyno, OSP Trzciniec. 

 
Gmina Drawsko Pomorskie: OSP Linowno, OSP Rydzewo, OSP Zagozd. 
 
Gmina Kalisz Pomorski: OSP Biały Zdrój, OSP Kalisz Pomorski, OSP Poźrzadło 
Wielkie. 
 
Gmina Ostrowice: OSP Ostrowice, OSP Nowe Worowo, OSP Siecino, OSP Cieminko, 
OSP Chlebowo. 
 
Gmina Złocieniec: OSP Lubieszewo, OSP Warniłęg, OSP Złocieniec. 
 
 
Gmina Wierzchowo: OSP Wierzchowo, OSP Świerczyna, OSP Żabinek. 
 
Jednostki OSP zarejestrowane są w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do Krajowego 

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego należą: Ochotnicze Straże Pożarne: Rydzewo, Ostrowice, 
Złocieniec, Nowe Worowo, Czaplinek, Kluczewo, Machliny, Siemczyno, Biały Zdrój, Kalisz 
Pomorski, Poźrzadło Wielkie, Wierzchowo, Świerczyna. 
 
W roku 2018 Wydział Zarządzania Kryzysowego dysponował kwotą z budżetu  w wysokości 
100 869, 63 zł, która została przeznaczona na: 
 

 dofinansowanie Komendy Powiatowej PSP w kwocie 10 000,00 zł na zakup samochodu 
ratowniczo-gaśniczego; 

 dofinansowanie Komendy Powiatowej PSP w kwocie 3 000,00 zł, eliminacje 
Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”; 

 dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w kwocie 3 000,00 zł na nagrody                              
dla zwycięzców turnieju „Wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym”; 
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 dofinansowanie Komendy Powiatowej PSP w kwocie 800,00 zł na ćwiczenia                     
„MEDYK 2018”; 

 dofinansowanie Komendy Powiatowej PSP w kwocie 2 000,00 zł na ćwiczenia 
Łobez/gaszenie pożarów w budynkach; 

 dofinansowanie w kwocie 9 475,00 zł na szkolenie dla strażaków z OSP z powiatu 
drawskiego na sternika motorowodnego; 

 dofinansowanie w kwocie 450,00 zł dla strażaków z OSP na ćwiczenia z budowy zapór 
wodnych; 

 dofinansowanie OSP Ostrowice w kwocie 20 000,00 zł na częściowe pokrycie kosztów 
remontu elewacji, posadzki w garażu strażnicy, wymianę stolarki okiennej                               
i drzwiowej; 

 dofinansowanie OSP w Złocieńcu w kwocie 2 000,00 zł na zakup butów strażackich 
gumowych, wkładek do butów strażackich; 

 dofinansowanie OSP w Czaplinku w kwocie 1 000,00 zł na zakup smoka ssawnego 
pływającego; 

 dofinansowanie OSP w Kluczewie w kwocie 2 000,00 zł na zakup łodzi ratowniczej; 
 dofinansowanie OSP w Wierzchowie w kwocie 2 000,00 zł na zakup pilarki; 
 dofinansowanie OSP w Ostrowicach w kwocie 2 000,00 zł na zakup ubrań 

koszarowych; 
 dofinansowanie OSP w Siemczynie w kwocie 1 500,00 zł na zakup systemu 

alarmowego DTG; 
 dofinansowanie OSP w Nowym Worowie w kwocie 2 000,00 zł na zakup                                   

do oświetlenia terenu; 
 zakup wyposażenia w kwocie 1 2017,00 zł do zabezpieczenia prawidłowej pracy 

respiratora podtrzymującego funkcję życia (stabilizatory i przedłużacze); 
 przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych na terenie powiatu drawskiego                               

23 000,00 zł; 
 inne wydatki: 4 435,63 zł. 
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Poniżej w tabeli  kwoty dofinansowania OSP w 2018 roku. 
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10.6 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku 
Pomorskim 
 

Misją Państwowej inspekcji sanitarnej jest realizacja zadań z zakresu zdrowia 
publicznego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem, szkodliwości 
i uciążliwości środowiska,  zapobiegania powstawaniu chorób, w tym zakaźnych  
i zawodowych. Podejmowane działania służą zapewnieniu bezpieczeństwa sanitarnego na 
podległym terenie poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego 
oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób 
zakaźnych i innych powodowanych warunkami środowiska. Szczególne działania o szerokim 
zakresie prowadzone są  w kierunku szerzenia oświaty zdrowotnej. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim realizuje zadania zgodnie                           
z ustawą z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w skład której wchodzi 
ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem czynników  środowiska, w którym 
żyjemy i zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych. 

10.7  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Drawsku Pomorskim                                                                        

Do głównych zadań należy: 

1. Zwalczanie oraz monitoringu chorób zakaźnych zwierząt. 
2. Higiena środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. 
3. Nadzór nad zbieraniem i przekazywaniem materiałów niskiego, wysokiego                                    

i szczególnego ryzyka do upoważnionych podmiotów. 
4.  Nadzór nad wytwarzaniem i obrotem środków żywienia zwierząt. 
5.  Nadzór nad pozyskiwaniem, obróbką, konserwacją, przechowywaniem                                       

i wprowadzaniem do obrotu materiału biologicznego, nadzór nad punktami 
inseminacyjnymi i kopulacyjnymi. 

 

10.8  Komenda Powiatowa Policji 

Zakres działania Komendy Powiatowej Policji uregulowany jest Zarządzeniem nr 1041 
KGP z dn. 28.09.2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania 
komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji. 

Do zakresu działania Komendy Powiatowej Policji w szczególności należy: 

1. Tworzenie i realizacja, we współdziałaniu z organami samorządu terytorialnego                                
oraz organizacjami i instytucjami pozarządowymi, programów prewencyjnych. 

2. Zapewnienie osobom zamieszkałym na obszarze powiatu bezpieczeństwa i porządku                          
w miejscach publicznych. 

3. Zwalczanie przestępczości. 
4. Ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej, zwłaszcza wśród 

dzieci i młodzieży. 
5. Zapewnienie mieszkańcom możliwości sygnalizowania lub zgłaszania Policji                                      

o zdarzeniach  i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia albo 
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porządkowi publicznemu, a także stworzenie warunków umożliwiających 
natychmiastową reakcję Policji na takie sygnały lub zgłoszenia. 

6. Organizowanie, koordynowanie i wykonywanie czynności patrolowych, 
interwencyjnych, konwojowych oraz ochronnych. 

7. Edukacja mieszkańców w zakresie uwarunkowań dotyczących utrzymywania porządku 
i bezpieczeństwa publicznego oraz aktywnego udziału w przedsięwzięciach 
profilaktycznych podejmowanych na obszarze powiat. 

8. Kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego obrazu Policji oraz 
podejmowanych przez Policję działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. 

Na terenie powiatu drawskiego funkcjonuje 5. Komisariatów Policji a mianowicie:                                 
w  Złocieńcu, Czaplinku, Kaliszu Pomorskim, Wierzchowie  i Ostrowicach. 

10.9  Straże miejskie i gminna 

Na terenie powiatu drawskiego funkcjonują cztery straże miejskie  i jedna straż gminna.   Straż 
Miejska w Drawsku Pomorskim zatrudnia 8 osób, Straż Miejska w Kaliszu Pomorskim 
zatrudnia 5 osób (w tym pracownik ds. obsługi fotoradaru).W Straży  Miejskiej  w Czaplinku 
zatrudnionych jest 6 osób, w tym jeden pracownik pomocy administracyjnej oraz jeden 
pracownik systemu monitoringu. Straż Miejska w Złocieńcu zatrudnia 6 osób a w Straży 
Gminnej w Wierzchowie zatrudniona jest 1 osoba. 

Strażnicy Straży Miejskiej i Gminnej wykonują swoje zadania zgodnie z zatwierdzonym 
Statutem Straży Miejskiej i Gminnej. Do ich obowiązków należy wykonywanie zadań 
patrolowo-prewencyjnych na terenie gminy i miast a w szczególności:   

 Wykonywanie zadań określonych w art. 11 ustawy o strażach gminnych                                       
(Dz. U. nr 123, poz. 779, z późn. zm.) realizowanych w formie służby patrolowo—
interwencyjnej samodzielnie lub we współdziałaniu z Policją oraz realizacją programów 
prewencyjnych. 

10.10 Pogotowie Ratunkowe 

Na terenie powiatu drawskiego funkcjonuje Wojewódzka Stacja Pogotowia 
Ratunkowego Szczecin- filia Drawsko Pomorskie. W swojej strukturze posiada cztery „zespoły 
podstawowe”, w następujących miejscowościach: w Drawsku Pomorski, w Kaliszu 
Pomorskim, w Czaplinku oraz w Złocieńcu. 

 

Podczas VII sesji Rady Powiatu Drawskiego w dniu 22 marca 2018 r. prezentowane zostały 
materiały z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa: 

- Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 r.; 

- Ocena stanu sanitarnego Powiatu Drawskiego za 2018 rok; 

- Informacja o stanie epizootycznym na terenie powiatu drawskiego w roku 2018; 
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- Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu drawskiego 
w roku 2018; 

- Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim 
o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku 2018; 

- Wnioski Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej służące poprawie 
funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu, 
sporządzone na podstawie analizy zagrożeń oraz analizy zabezpieczenia operacyjnego 
Powiatu Drawskiego, przekazane do wójtów, burmistrzów oraz staroście, w celu podjęcia 
działań zmierzających do poprawy funkcjonowania KSRG; 

- Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz 
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na obszarze powiatu drawskiego 
w roku 2018; 

11.  Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy 
 

Na koniec roku 2018 roku stopa bezrobocia na terenie powiatu wynosiła 13,1%.  
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Drawsku Pomorskim w poszczególnych miesiącach 2018 
roku zarejestrowało się 3 963 osoby, z tego 1 959 kobiet. Spośród osób, które uzyskały status 
osoby bezrobotnej 1 049 (w tym 605 kobiet) to osoby, które spełniły warunki ustawy  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do nabycia prawa do zasiłku dla 
bezrobotnych.   

Na dzień 31.12.2018 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Drawsku Pomorskim było 
zarejestrowanych  2 499 osób, w tym 1 428 kobiet. 

Struktura wiekowa według stanu na koniec 2018 roku przedstawia się następująco:  

18-24   -  309 osób, co stanowi  12,36% z ogólnej liczby bezrobotnych, 
25-34   -  671 osób, co stanowi  26,85% z ogólnej liczby bezrobotnych,  
35-44   -  571 osób, co stanowi  22,85% z ogólnej liczby bezrobotnych,  
45-54   -  421 osób, co stanowi  16,85% z ogólnej liczby bezrobotnych, 
55-59   -  338 osób, co stanowi  13,52% z ogólnej liczby bezrobotnych, 
60 lat i więcej  -  189 osób, co stanowi 7,57% z ogólnej liczby bezrobotnych. 

Największą grupę bezrobotnych stanowią osoby posiadające wykształcenie zasadnicze 
zawodowe  819 osób, 794 osoby posiadają wykształcenie gimnazjalne i niższe. Wykształcenie 
policealne i średnie zawodowe posiada 435 osób, a średnie ogólnokształcące 310 osób. 
Najmniej liczna jest grupa osób posiadająca wykształcenie wyższe,  to 141 osób.  

Z ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim wyłączono 4 783 osoby,  
w tym 2 462 kobiety. Głównymi przyczynami utraty statusu osoby bezrobotnej było: podjęcie 
pracy 2 529 osób, niezgłoszenie się w wyznaczonym terminie i niepotwierdzenie gotowości do 
pracy 830 osób, odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy 
lub innej formy pomocy 459 osób, dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 294 osoby.    

Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim zajmuje się pośrednictwem pracy, 
poradnictwem zawodowym, organizacją szkoleń. 
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Pośrednictwo pracy: wydano 2 629 skierowań, 2 529 osób podjęło zatrudnienie. 

 

Poradnictwo zawodowe: wsparciem objęto 213 osób. 
Organizacja szkoleń: wsparciem objęto 74 osoby, z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 
skorzystało 127 osób. 
 

 
11.1 Struktura organizacyjna Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku 

Pomorskim 

Zgodnie z §3 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku 
Pomorskim, stanowiącym  Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2018 Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia 
20.12.2018 roku, siedzibą PUP jest Drawsko Pomorskie. Zakres właściwości terytorialnej PUP określa 
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie 
dostosowania organizacji i obszaru działania wojewódzkich i rejonowych urzędów pracy do organizacji 
administracji publicznej. PUP działą na terenie obejmującym obszar powiatu drawskiego.   

 

 

STAN NA GRUDZIEŃ 2018 r. – ZATRUDNIONYCH 40 OSÓB) 

 

DRAWSKO POMORSKIE 

Dyrektor 

Centrum Aktywizacji Zawodowej 
1 Zastępca dyrektora- Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej 

Referat Usług Rynku Pracy 
1 Koordynator – Doradca zawodowy obsługa osób bezrobotnych  

i pracodawców 4 Pośredników pracy  
Referat Instrumentów Rynku Pracy 

1 Koordynator – Specjalista ds. rozwoju zawodowego 
obsługa pracodawców 3 Pośredników pracy  

3 Pośredników pracy / Specjalistów ds. rozwoju zawodowego 

1 Inspektor powiatowy 
obsługa osób bezrobotnych  
i pracodawców 
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Referat Programów 
1 Specjalista ds. programów 

Dział Obsługi Klienta 
1 Kierownik 
1 Inspektor 

obsługa osób bezrobotnych 
1 Referent ds. ewidencji i świadczeń 

Dział Organizacyjno-Administracyjny 

1 Kierownik 
1 Informatyk 
1 Inspektor 
1 Archiwista 
1 Sprzątaczka 

Dział Finansowo-Księgowy 
1 Kierownik 
1 Księgowy 
1 Inspektor powiatowy 
2 Inspektor 

FILIA CZAPLINEK 
Centrum Aktywizacji Zawodowej / Dział Obsługi Klienta 

1 Doradca zawodowy obsługa osób bezrobotnych  
i pracodawców 2 Pośredników pracy 

FILIA ZŁOCIENIEC 
Centrum Aktywizacji Zawodowej 

1 Doradców zawodowych obsługa osób bezrobotnych  
i pracodawców 
 

3 Pośredników pracy 

Dział Obsługi Klienta 
1 Starszy inspektor powiatowy 

obsługa osób bezrobotnych 
1 Referent ds. ewidencji i świadczeń 

ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY KALISZ POMORSKI 

Centrum Aktywizacji Zawodowej / Dział Obsługi Klienta 
1 Doradca zawodowy (wypowiedzenie umowy pracownika do 

31.12.2018 r.) 
obsługa osób bezrobotnych  
i pracodawców 

1 Pośrednik pracy 
  

 

11.2 Trendy na rynku pracy 

Barometr zawodów: 
Barometr zawodów to krótkookresowa (jednoroczna) prognoza zapotrzebowania na zawody:  
 jest badaniem jakościowym, w którym prognozuje się zapotrzebowanie  

na pracowników w określonych zawodach w nadchodzącym roku;  
 jest badaniem prognostycznym, zatem może być wykorzystany do planowania szkoleń, 

pomaga podejmować decyzje osobom poszukującym pracy, służy promowaniu 
mobilności zawodowej; 

 jest narzędziem, które pozwala usystematyzować wartościową wiedzę na temat 
zapotrzebowania na zawody posiadaną przez pracowników powiatowych urzędów 
pracy; 

 dostarcza informacji uzupełniających wiedzę pozyskaną w ramach „Monitoringu 
zawodów deficytowych i nadwyżkowych”. 

 jest efektem prac paneli ekspertów. W toku dyskusji ich uczestnicy podejmują decyzje, 
do której z trzech kategorii (niedobór, nadmiar, równowaga) przypisać dany zawód. 
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Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. 
 
Zawody deficytowe to takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności  
ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże,  
a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje 
- niewielka. 
Zawody zrównoważone to takie, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób 
zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą 
się). 
Zawody nadwyżkowe, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe 
zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających 
wymagania pracodawców. 
 
Prognozowane zapotrzebowanie na zawody w Powiecie Drawskim- prognoza na rok 2018, jako 
definiowanie trendów na lokalnym rynku pracy. 
Deficyt: 
akustycy i realizatorzy dźwięku, diagności samochodowi, elektrycy, elektromechanicy  
i elektromonterzy, fizjoterapeuci i masażyści, fryzjerzy, inżynierowie budownictwa, kierowcy 
autobusów kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, kierownicy  
ds. produkcji, kierownicy sprzedaży, kosmetyczki, kucharze, listonosze i kurierzy, 
magazynierzy, mechanicy maszyn i urządzeń, monterzy instalacji budowlanych, monterzy 
konstrukcji metalowych, monterzy maszyn i urządzeń, murarze i tynkarze, nauczyciele 
przedmiotów ogólnokształcących, nauczyciele szkół specjalnych, operatorzy i mechanicy 
sprzętu do robót ziemnych, operatorzy obrabiarek skrawających, operatorzy urządzeń 
dźwigowo- transportowych, pielęgniarki i położne, pomoce kuchenne, pracownicy ds. jakości, 
pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, pracownicy ochrony fizycznej, pracownicy robót 
wykończeniowych w budownictwie, pracownicy służb mundurowych, pracownicy socjalni. 
przedstawiciele handlowi, psycholodzy i psychoterapeuci, robotnicy budowlani, robotnicy 
leśni, robotnicy obróbki drewna i stolarze, samodzielni księgowi, spawacze, specjaliści 
administracji publicznej, specjaliści ds. organizacji produkcji, specjaliści ds. PR, reklamy, 
marketingu i sprzedaży, specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji, spedytorzy 
i logistycy, sprzedawcy i kasjerzy, szefowie kuchni, ślusarze;  
 
 
Równowaga: administratorzy stron internetowych, agenci ubezpieczeniowi, analitycy, testerzy 
i operatorzy systemów teleinformatycznych, animatorzy kultury i organizatorzy imprez, 
architekci i urbaniści, architekci krajobrazu, archiwiści i muzealnicy, betoniarze i zbrojarze, 
bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji naukowej, biolodzy, biotechnolodzy, 
biochemicy, blacharze i lakiernicy samochodowi, brukarze, ceramicy przemysłowi, cieśle  
i stolarze budowlani, cukiernicy, dekarze i blacharze budowlani, dentyści, dziennikarze  
i redaktorzy, ekonomiści, farmaceuci, filolodzy i tłumacze, floryści, fotografowie, geodeci  
i kartografowie, górnicy i operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych, graficy komputerowi, 
inspektorzy nadzoru budowlanego, instruktorzy nauki jazdy, instruktorzy rekreacji i sportu, 
inżynierowie chemicy i chemicy, inżynierowie elektrycy i energetycy, inżynierowie inżynierii 
środowiska, inżynierowie mechanicy, kamieniarze, kelnerzy i barmani, kierownicy budowy, 
kierownicy ds. logistyki, kierownicy ds. usług, kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu, 
kierownicy w instytucjach społecznych i kultury, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, 
lakiernicy, lekarze, logopedzi i audiofonolodzy, marynarze, pracownicy obsługi statków  
i portów, masarze i przetwórcy ryb, mechanicy pojazdów samochodowych, monterzy okien  
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i szklarze, nauczyciele języków obcych i lektorzy, nauczyciele nauczania początkowego, 
nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczyciele 
przedszkoli, obuwnicy, ogrodnicy i sadownicy, operatorzy aparatury medycznej, operatorzy 
maszyn do produkcji i przetwórstwa papieru, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
cementowych i kamiennych, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów chemicznych, 
operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, operatorzy maszyn 
rolniczych i ogrodniczych, operatorzy maszyn włókienniczych, opiekunki dziecięce, 
opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, optycy i pracownicy wytwarzający protezy, 
pedagodzy, piekarze, plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków, pomoce  
w gospodarstwie domowym, pozostali specjaliści edukacji, pracownicy administracyjni  
i biurowi, pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej, pracownicy  
ds. budownictwa drogowego, pracownicy ds. finansowo - księgowych ze znajomością języków 
obcych, pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp, pracownicy ds. techniki dentystycznej, 
pracownicy myjni, pralni i prasowalni, pracownicy obsługi ruchu szynowego, pracownicy 
poczty, pracownicy poligraficzni, pracownicy przetwórstwa metali, pracownicy przetwórstwa 
spożywczego, pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy, 
teleankieterzy, pracownicy usług pogrzebowych, pracownicy zajmujący się zwierzętami, 
prawnicy projektanci i administratorzy baz danych, programiści, projektanci wzornictwa 
przemysłowego, ratownicy medyczni, recepcjoniści i rejestratorzy, robotnicy obróbki skóry, 
rolnicy i hodowcy, rybacy, rzemieślnicy obróbki szkła i metali szlachetnych, sekretarki  
i asystenci, socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno - ekonomicznych, specjaliści ds. 
finansowych, specjaliści ds. rynku nieruchomości, specjaliści elektroniki, automatyki  
i robotyki, specjaliści rolnictwa i leśnictwa, specjaliści technologii żywności i żywienia, 
specjaliści telekomunikacji, tapicerzy, technicy budownictwa, technicy informatycy, technicy 
mechanicy, weterynarze, wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych, 
zaopatrzeniowcy i dostawcy; 
 
Nadwyżka: asystenci w edukacji filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy, 
gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy, kierowcy samochodów osobowych, 
pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych, sprzątaczki i pokojowe. 
 
Ponadto w 2018 roku najwięcej ofert pracy i wolnych miejsc pracy było na wskazane 
stanowiska: 
- sprzedawca – 70, 
- sprzątaczka – 52, 
- sortowacz, sortowacz elementów drewnianych, sortowacz odzieży – 41, 
- robotnik gospodarczy, pracownik gospodarczy – 197, 
- pracownik socjalny – 25, 
- pracownik budowlany, robotnik budowlany, pracownik ogólnobudowlany – 47, 
- pracownik biurowy, pracownik administracyjny, pracownik administracyjno – biurowy – 90, 
- pomoc nauczyciela – 14, 
- pomoc kuchenna – 47, 
- pomoc administracyjna – 23, 
- magazynier – 20, 
- kucharz – 37, 
- księgowa 11 osób 
- kierowca samochodu ciężarowego – 20, 
- kelner,  
- kasjer, kasjer – sprzedawca – 25, 
- funkcjonariusz działu ochrony - 15 
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- frezer – 13, 
- barman – 21. 
 

11.3 Powiatowa Rada Rynku Pracy 

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym starosty  
w sprawach polityki rynku pracy. Zakres, organizacja i tryb działania PRRP zostały 
uregulowane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 630). 

O powołanie w skład PRRP mogą ubiegać się przedstawiciele działających na terenie powiatu: 
1) terenowych struktur każdej organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu 

ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, 
2) terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu 

ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, 
3) społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników 

indywidualnych i izb rolniczych, 
4) organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy. 

Ponadto Starosta w skład PRRP może powołać przedstawicieli spośród organów jednostek 
samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej 
rady. Kadencja PRRP trwa 4 lata, a jej techniczną obsługę zapewnia Powiatowy Urząd Pracy 
w Drawsku Pomorskim. 
 

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy, obowiązujący w 2018 roku 

Lp. IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIEL 
 1. Stanisław Kuczyński- Przewodniczący PRRP Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim 
2. Stanisław Baliński- Wiceprzewodniczący PRRP Zachodniopomorska Izba Rolnicza 
3. Edward Kot- Członek Zrzeszenie Podmiotów Gospodarczych 
4. Witold Kuwałek- Członek Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców 
5. Sylwia Musiał- Członek NSZZ Solidarność 
6. Renata Orłowska- Członek OPZZ Województwo Zachodniopomorskie 
7. Zbigniew Ptak- Członek Urząd Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie 
8. Tadeusz Pilipiec- Członek Cech Rzemiosł Różnych 
9. 

Piotr Płażalski- Członek 
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego 
LEWIATAN 

10. Piotr Skrzypczak- Członek Zrzeszenie Prywatne Handlu i Usług 
11. Jan Szewczyk- Członek Urząd Gminy Wierzchowo 

 
 

W 2018 roku odbyły się cztery posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy, podczas 
których zostały wydane opinie w sprawie: 

1. Propozycji podziału środków Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób 
bezrobotnych oraz zmian wynikających z potrzeb rynku pracy w trakcie roku; 

2. Propozycji podziału środków Funduszu Pracy na realizację fakultatywnych zadań 
urzędu oraz zmian wynikających z potrzeb rynku pracy w trakcie roku; 
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3. Wprowadzenia Programu Specjalnego „Nowe horyzonty – czas na zmiany” oraz zmian 
wynikających z potrzeb rynku pracy w trakcie roku; 

4. Planowanych kierunków szkoleń; 
5. Utworzenia nowych kierunków kształcenia w Szkole Branżowej I Stopnia Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim; 
6. Umorzeń nienależnie pobranych świadczeń oraz należności wynikających  

z postępowania egzekucyjnego; 
7. Propozycji podziału środków finansowych na rok 2019.

Ponadto podczas posiedzeń: 
1. Przekazano zbiorczy wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy dotyczące 

finansowania instrumentów rynku pracy w roku 2017; 
2. Zaproponowano na wniosek pracodawcy utworzenie nowych kierunków kształcenia  

w szkolnictwie zawodowym w szkołach ponadgimnazjalnych w Powiecie Drawskim; 
3. Przedstawiono priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego: limit i rezerwa na rok 2019. 
 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim w 2018 roku 
oraz informacje na temat sytuacji na rynku pracy w powiecie drawskim prezentowane 
podczas VIII sesji Rady Powiatu Drawskiego w dniu 26 kwietnia 2019 r. – dostępne  
w Wydziale Biuro Rady. 

 

12.  Ochrona praw konsumenta 
 
W ramach realizacji zadania rzecznik udziela: bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego  

i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. W 2018 roku rzecznik 
udzielił 199 porad, w tym: 

- pomoc przy pisaniu pism reklamacyjnych, odstąpień od umów zawieranych poza lokalem  
i na odległość, pozwów do sądów; 

- 27 wystąpień do przedsiębiorców w sprawach reklamacji. 

Rzecznik współpracuje z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), 
Rzecznikiem Finansowym oraz innymi organizacjami konsumenckimi, mającymi na celu 
ochronę interesów konsumentów. Wraz z Komendą Powiatową Policji rzecznik zorganizował 
debatę pn. „Bezpieczny Senior”. Poruszane tematy dotyczyły m.in. nieuczciwych praktyk 
rynkowych i podstawowych zasad ostrożności przy podpisywaniu różnego rodzaju umów.  

13.  Realizowane projekty w ramach Kontraktu Samorządowego 
 

W 2018 r. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych nadzorował łącznie 7 
projektów,  z czego 5 projektów jest w trakcie realizacji, natomiast 2 projekty są w okresie 
trwałości. 

W okresie sprawozdawczym Powiat Drawski podpisał umowy na dofinansowanie: 

• „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na wybranych budynkach 
użyteczności publicznej Powiatu Drawskiego”. 



 

55 
 

• Umowę dot. projektu pn. „Powiat Drawski smakuje inaczej - organizacja działań 
promocyjnych w oparciu o lokalne produkty kulinarne poprzez wydanie materiałów 
promocyjnych i organizację konferencji”. 

 

WYKAZ REALIZOWANYCH PROJEKTÓW  

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

STAN NA 31.12.2018 r. 

l.p
. 

Tytuł projektu 
Program, Fundusz, Priorytet, 

Działanie 
Wartość projektu 

Wartość 
dofinansowania  

Okres 
realizacji 

Wartość zadań 
zrealizowanych 

w 2018 roku 

1 

„Budowa 
zintegrowanego 

szkolnictwa 
zawodowego na 

terenie Strefy 
Centralnej, poprzez 

wzmocnienie 
specjalizacji 

regionalnych na 
obszarze powiatu 

drawskiego”  

RPO WZP  2014-2020:  

 Działanie 8.9 Wsparcie szkół  
i placówek prowadzących 

kształcenie zawodowe oraz 
uczniów uczestniczących w 

kształceniu zawodowym i osób 
dorosłych uczestniczących  
w pozaszkolnych formach 
kształcenia zawodowego w 

ramach Kontraktów 
Samorządowych 

4 456 990,00 zł  3 788 441,48 zł  
01.08.2017 r. 
– 31.12.2020 

r. 

1 166 742,40 zł 

2 

„Dostosowanie 
infrastruktury 
szkolnictwa 

zawodowego do 
potrzeb lokalnego 

rynku pracy na 
obszarze Strefy 
Centralnej na 

terenie powiatu 
drawskiego” 

RPO WZP  2014-2020:  

Działanie 9.9  Infrastruktura 
szkolnictwa zawodowego w 

ramach Kontraktów 
Samorządowych. 

1 649 851,42 zł 1 402 373,67 zł  
03.08.2017 r.-
30.06.2019 r. 

418 330,62 zł 

3 

„Kompleksowa 
modernizacja 

energetyczna Domu 
Pomocy Społecznej 

w Darskowie”  

RPO WZP  2014-2020:  

Działanie 2.5 Modernizacja 
energetyczna obiektów 

użyteczności 
publicznej 

2 248 707,33 zł 1 911 401,23 zł  
19.10.2017 r. 
– 31.12.2020 

r. 

166 050,00 zł 

 

4 

„Zwiększenie 
wykorzystania 
odnawialnych 

źródeł energii na 
wybranych 
budynkach 

użyteczności 
publicznej Powiatu 

Drawskiego”  

RPO WZP  2014-2020:  

Działanie 2.10 Zwiększanie 
wykorzystania źródeł 

odnawialnych 

1 151 198,03 zł    813 945,00 zł  
01-03-2017 r. 
- 30-06-2019 

r. 

1 105 700,00 zł 

 

5 

„EKOkorytarze - 
edukacja 

ekologiczna w 
Powiecie 

Drawskim” 

RPO WZP  2014-2020:  

Działanie 4.5 Kształtowanie 
właściwych postaw człowieka 

wobec przyrody przez edukację 

403 665,90 zł 343 115,99 zł  
01-01-2018 r. 
- 31-03-2019 

r. 

403 665,90 zł 

SUMA 9 910 412,68 zł 8 259 277,37 zł 
 

3 260 488 ,92 zł 
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Dodatkowo Wydział Inwestycji I zamówień Publicznych  prowadzi monitoring trwałości 
projektów: 

 „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach wybranych budynków 
użyteczności publicznej w Powiecie Drawskim” 

 „E-inclusion Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie 
powiatu drawskiego". 

14. Drawskie Powiatowe Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 

Drawskie Powiatowe Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (DPCWP) zostało 
sfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2005-2006 pn. „Program Wspierania 
Przedsiębiorczości, Wzrostu Innowacyjności Gospodarki i Kierunki Przeciwdziałania 
Bezrobociu w Województwie Zachodniopomorskim” oraz Starostwa Powiatowego w Drawsku 
Pom. 

DPCWP prowadzi działalność polegającą na wspieraniu powstawania nowych 
podmiotów gospodarczych oraz   pomoc już istniejącym zlokalizowanych na terenie Powiatu 
Drawskiego.  

Spełnia kilka funkcji, bowiem pomaga nie tylko podmiotom, które dopiero chcą rozpocząć 
działalność gospodarcza, ale tak, że tym, którzy już maja doświadczenie w jej prowadzeniu.  
Osobom bezrobotnym zarejestrowanych w PUP w Drawsku Pom.,  które starają się o dotacje 
na podjęcie działalności gospodarczej, bezpłatnie pomaga wypełniać dokumenty.   

Organizuje bezpłatne szkolenia, spotkania informacyjno-promocyjne i  animacyjne. W 2018 
zorganizowano 16 takich działań w których wzięło udział ponad 200 osób.  

Udziela bezpłatnych informacji i porad o ofercie finansowania zewnętrznego takich jak 
kredyty, pożyczki, poręczenia oraz przyjmuje, weryfikuje zgodność i poprawność wniosków.  

W DPCWP w Starostwie można było składać wnioski o pożyczki, które udzielała Polska 
Fundacja Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Pomerania, na 
warunkach korzystniejszych niż rynkowe w oparciu o pomoc de minimis ( inicjatywa 
JEREMIE). Kwota udzielonych pożyczek przez PFP dla przedsiębiorców Powiatu Drawskiego 
na dzień 31.12.2018  to 429 tys. zł. (8 pożyczek).  

W DPCWP istnieje Punkt Pierwszego Kontaktu Zachodniopomorskiego Funduszu Poręczeń 
Kredytowych. W 2018 r. Fundusz udzielił  22 poręczenia kredytów/pożyczek dla klientów 
Powiatu Drawskiego na łączną kwotę 683.030 zł. 

 

15.  Promocja powiatu 
 
Działania promocyjne Powiatu Drawskiego prowadzi Wydział Rozwoju i Promocji,  

na działalność którego w roku 2018 w budżecie  zaplanowano kwotę w wysokości 431.000,00 
zł. Zgodnie z zadaniami realizowanymi przez wydział wydatki budżetowe podzielone zostały 
według działów: 

750  PROMOCJA   300.000,00 
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921 KULTURA:       90.000,00 
956  SPORT              16.000,00 
630 TURYSTYKA   25.000,00 
……………………………………………. 
RAZEM                 431.000,00 
 

 

Realizacja planu budżetowego za 2018 rok została wykonana w całości. Częściowo 
środki według zapotrzebowania  w trakcie roku zostały przeniesione pomiędzy działami,  
co przedstawia poniższe zestawienie:  

 

750   PROMOCJA 362.218,39 
921 KULTURA 31.525,72 
956 SPORT 14.000,00 
630 TURYSTYKA  22.166,65 

 
 RAZEM 430.234,00 

69%

21%

4%
6%

Plan budżetu na 2018 r.

Promocja

Kultura

Sport

Turystyka
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W ramach działań promocyjnych powiatu, wydział zorganizował w 2018 roku następujące 
imprezy i wydarzenia: 

 III Konkurs Kolęd i Pastorałek; 
 III Konferencję popularno-naukową Jezioro Tajemnic; 
 Powiatową Galę Talentów; 
 Dzień Otwarty Starostwa; 
 Regionalny Dzień Młodzieży; 
 II Piknik naukowy Jezioro Tajemnic; 
 Spotkanie przy kawie o Jeziorze Tajemnic; 
 XV Powiatowe Święto Plonów, które odbyło się wspólnie z Dożynkami 

Wojewódzkimi; 
 VI Dyktando o Pióro Starosty Drawskiego. 

Ogłosił i przeprowadził następujące konkursy: 

1. Konkurs na Najładniejsze i Najaktywniejsze Sołectwo Powiatu, na 93 sołectwa powiatu 
drawskiego w konkursie wzięły udział 22 sołectwa.  

2. Konkurs na dziewczynę Akcji Jezioro Tajemnic. 
3.  Cztery Konkury Wiedzy o Powiecie Drawskim, które zostały przeprowadzone:  

w Kaliszu Pomorskim podczas Parafiady, w Ostrowicach w czasie obchodów Dnia 
Dziecka, w Drawsku Pomorskim, podczas parafialnego festynu rodzinnego oraz  
w Złocieńcu w czasie obchodów Regionalnego  Dnia Młodzieży. 

4. Konkurs fotograficzny  Dzień z Kamizelką. 

79%

10%

4%
7%

Wykonanie budżetu

Promocja

Kultura

Sport

Turystyka



 

59 
 

Dbając o pozytywny wizerunek oraz dobrą współpracę z gminami, wydział podjął 
współorganizacji następujących wydarzeń: 

 z gminą Drawsko Pomorskie: Dożynki Wojewódzkie, które odbyły się 2 września 2018 
r. w Parku Chopina w Drawsku Pom., 

 z gminą Czaplinek: „Regionalna Wystawa Gołębi Młodych”, w październiku 2018 r., 
 z gminą Kalisz Pomorski: „Jarmark nad Jeziorem Ogórkowym”. 
 z gminą Złocieniec: „Święto Drawy” oraz  „Festiwal Podróżniczy  16 Południk”, 
 z gminą Wierzchowo: „Święto Wody”. 

W ramach działalności promocyjnej zostało opracowanych i zamówionych szereg 
materiałów promocyjnych wykorzystywanych podczas imprez i wydarzeń  powiatowych oraz 
współorganizowanych przez powiat drawski, takie jak  długopisy, wiatraczki, smycze, opaski 
„niezgubki”, kubki, czapeczki, koszulki, termosy itp. 

 

 

W 2018 roku w ramach promocji regionu, powiat realizował Akcję Jezioro Tajemnic, 
sukcesem tych działań było otrzymane przez powiat drawski w marcu 2018 roku, Grand Prix 
w ogólnopolskim  konkursie „Nagroda Przyjaznego Brzegu” organizowanym przez Centrum 
Turystyki Wodnej  PTTK.  Akcja stanowiła 13% wydatków z budżetu w 2018 roku. 

Wychodząc naprzeciw miłośnikom turystyki ekstremalnej, wydział organizuje  
już od wielu lat dwie imprezy terenowe, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem,  
są to „Mistrzostwa w chodzeniu po Drawie” i „BóbrRajd”. Ich głównym celem jest 
popularyzacja zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku oraz promocji regionu. 
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SZKOLENIA

STYPENDIA SPORTOWE

DYKTANDO O PIÓRO STAROSTY DRAWSKIEGO

TARGI SMAKÓW 

MATERIAŁY PROMOCYJNE

MEDIA

WSPOŁPRACA Z GMINAMI

Podział wydatków wg.wydarzeń
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Organizowane imprezy służą również edukacji ekologicznej. Imprezy terenowe to niecałe 5%  
wydatków. 

Działania promocyjne wydziału, to także projektowanie i opracowywanie materiałów 
promocyjnych . Dbając o markę regionu wszystkie materiały opatrzone są Logo Powiatu, które 
funkcjonuje od 2015 roku. Wśród materiałów promocyjnych znalazły się: parasolki, 
kalendarze, czapeczki, teczki, torby, cukierki, kolorowanki, kubki, kredki, butony, smycze itp. 
Wśród materiałów promocyjnych znalazły się również wydawnictwa książkowe ukazujące 
historię powiatu drawskiego, takie jak „ Złoto Dziedzica” Karola Sobierskiego, „ Początki 
Polskości”.  Wybrane watki z historii powiatu drawskiego w latach 1945-1950  Tomasza 
Marcina Kuchto, oraz „Gronowskie Gawędy Historyczne” Jarosława Leszczełowskigo. 
Najważniejszą pozycją wydawniczą była książka kulinarna napisana przy współudziale 
mieszkańców powiatu „ Powiat Drawski – smakuje inaczej”,  na którą wydział pozyskał środki 
zewnętrzne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 37.800, zł.,  
co stanowiło 12 %  budżetu – dział 750. 

 

Bogata oferta wydawnictw książkowych i gadżetów promocyjnych pozwoliła 
wydziałowi na promocję Powiatu Drawskiego zarówno w kraju, jak i za granicą.  
W 2018 roku wydział brał udział w targach turystycznych w Poznaniu, uczestniczył  
w spotkaniach z zaprzyjaźnionych powiatami: w Niemczech w Segeberg oraz na Ukrainie  
w Truskawcu. Współpraca zagraniczna zamknęła się kwotą 24.857,50 zł. 

W ramach działań promocyjnych realizowana była w 2018 roku współpraca medialna. 
Zarząd Powiatu podpisał umowy medialne z Powiatową Gazetą Drawską  Głosem 
Koszalińskim oraz z lokalnymi portalami internetowymi: DSI, drawskopomorskie.com i Firmą 
„Hornet” – Tomasz Jasyk. Do końca października 2018 roku wydawane było czasopismo 
samorządowe Biuletyn Starosty Drawskiego . Wydatki na media to kwota 77.234,16 zł co 
stanowi  18% budżetu. 

70%

30%

Udział wydatków na promocję w budżecie

Budżet 750 promocja

Pozostały budżet
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Kolejnym działaniem realizowanym przez Wydział Rozwoju i Promocji to promowanie 
sportowo uzdolnionej młodzieży. Dla najlepszych sportowców zostały  
zabezpieczone w budżecie środki pieniężne w kwocie 16.000,00 zł., po rozpatrzeniu wniosków 
na stypendia sportowe w 2018 r. została wydatkowana kwota 14.000,00 zł.  

Wszystkie opisane działania Wydziału Rozwoju i Promocji pozwoliły na wykonanie 
planu budżetowego w 99,82 % ogółem , natomiast w poszczególnych działach  wykonanie 
wygląda następująco: dział 750 Promocja – 120,73%,  dział 921 Kultura – 35% , dział 926 
Sport – 87%,dział 630 Turystyka – 87%.  

 

 

8%

14%

7%

8%

8%

55%

Wydatki na media w 2018 r.
„HORNET” Tomasz Jasyk

Głos Koszaliński

Powiatowa Gazeta Drawska

Marcin Łukasz
"drawskopomorskie.com"

Adam Cygan DSI

Biuletyn Starosty Drawskiego

Media
18%

Pozostały budzet
82%

Udział wydatków na media w budżecie

Media

Pozostały budzet
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16. Współpraca zagraniczna 
 
Powiat Drawski od 2000 r. współpracuje z niemieckim Powiatem Segeberg i od 2009 

roku z Rejonem Ripky z Ukrainy. 

W ramach współpracy z Powiatem Segeberg w 2018 roku odbyły się dwa spotkania  
z przedstawicielami z Niemiec. Gospodarzem obydwu spotkań były władze samorządowe 
powiatu drawskiego. W dniach 22-24   kwietnia  2018 r. władze samorządowe Powiatu 
Drawskiego gościły 6-osobową delegacje z Powiatu Segeberg. Rozmowy koncentrowały się 
głównie wokół nowych kierunków współpracy, takich jak działania w kierunku ochrony 
klimatu oraz ochrony środowiska. Ponowna wizyta partnerów z Niemiec na terenie powiatu 
drawskiego odbyła się w dniach 7-10 sierpnia 2018 r.. Tematem przewodnim spotkania była 
oświata i lokalna przedsiębiorczość. 

Współpraca z Rejonem Ripky w 2018 roku opierała się na uczestnictwie przedstawicieli 
Powiatu Drawskiego w dniach od 24 do 27 maja 2018 r. w Festiwalu Kultury Polskiej  
w Truskawcu na Ukrainie oraz konferencji, której celem była prezentacja dobrych praktyk 
współpracy partnerskiej samorządów Polski i Ukrainy. Przedsięwzięcie zorganizował Konwent 
Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina, w którym działa również Powiat Drawski. 

17. Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych 

Na terenie Powiatu Drawskiego w 2018 r. zrejestrowanych było 258 organizacji 
pozarządowych tj.: 

 48  klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej, 
 20  uczniowskich klubów sportowych,  
 18   stowarzyszeń zwykłych,   
 17  ochotniczych straży pożarnych, 
 132  stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
 8 organizacji kombatanckich, 
 15 fundacje. 

 
Współpraca Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi, mającymi swoją 

siedzibę na terenie powiatu drawskiego, odbywa się w szczególności poprzez: zlecanie 
realizacji zadań publicznych, wymianę informacji, wytyczanie wzajemnych kierunków działań, 
promocję działań i inicjatyw. 

 Rada Powiatu Drawskiego 20 października 2017 r. podjęła uchwałę  
nr XXXVII/261/2017 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 
Celem programu było zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców powiatu oraz 
wzmocnienia lokalnych działań, stworzenia warunków do powstania nowych, cennych 
inicjatyw służących lokalnej społeczności. Współpraca z sektorem pozarządowym realizowana 
była w oparciu o zasady: pomocniczości, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji  
i jawności, przy zachowaniu suwerenności stron.   

W 2018 r. zgodnie z zapisami rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, Powiat Drawski współpracował z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami w zakresie pozafinansowym i finansowym. 
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Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 
2019” prezentowane podczas VIII sesji Rady Powiatu Drawskiego w dniu 26 kwietnia  
2019 r. - dostępne w Wydziale Biuro Rady.  

18. Działalność biblioteki 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Drawsku Pomorskim 
w roku 2018 z budżetu Powiatu Drawskiego otrzymała dotację w wysokości 40.000,00 zł. 
Dotacja została przeznaczona na zakup zbiorów bibliotecznych za kwotę 26.925,05 zł, na 
szkolenie i doskonalenie zawodowe bibliotekarzy 1.111,60, na działalność kulturalno-
oświatowo-informacyjną 6.740,96 zł, częściowe wynagrodzenie pracowników 4.522,39 zł, 
organizacja konkursu recytatorskiego  „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne” (wynagrodzenie jurora 
rejonowego) 700 zł. 

Sprawozdanie z realizacji porozumienia Powiatu z Gmina Drawsko Pomorskie w sprawie 
powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Drawsku Pomorskim zadań powiatowej 
biblioteki publicznej prezentowane podczas VI sesji Rady Powiatu Drawskiego w dniu  
22 lutego 2019 r. – dostępne w Wydziale Biuro Rady. 

19. Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna 

W 2018 r. na terenie powiatu drawskiego, z mocy obowiązujących przepisów prawa, 
funkcjonowały dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Jeden punkt został utworzony  
w budynku  Starostwa  Powiatowego w Drawsku Pomorskim, przy Palcu E. Orzeszkowej 3,  
drugi w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego  
w Czaplinku, przy ul. Wałeckiej 57. Punkt w Drawsku Pomorskim został powierzony do 
prowadzenia adwokatom i radcom prawnym. W punkcie dyżury pełniło dwóch adwokatów  
i trzech radców prawnych. 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Czaplinku został powierzony do prowadzenia  
organizacji pozarządowej – Fundacja TOGATUS PRO BONO, ul. Warmińska 7/1, 10 – 544 
Olsztyn.  Dyżury pełniło trzech radców prawnych. 

25 października 2017 r. Zarząd Powiatu Drawskiego w drodze uchwały nr 410/2017 ogłosił 
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu 
nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. 7 podmiotów złożyło oferty w otwartym konkursie 
ofert na realizację ww. zadania. 

Zarząd powierzył Fundacji Togatus Pro Bono z Olsztyna  prowadzenie jednego punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej w Czaplinku  i przyznał dotację w wysokości 60 752,88 zł.   

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia  2018 r. udzielono ogólnie 372 porady,  
z czego: 

 w  Punkcie w Drawsku Pomorskim – 257 porad i zebrano 11 oświadczeń 
uprawniających do uzyskania porady prawnej, 

 w Punkcie w Czaplinku – 115 porad  i zebrano 4 oświadczenia uprawniające  
do uzyskania porady prawnej. 

 
W  roku 2018 roku na nieodpłatną pomoc prawną wydatkowano kwotę 121.448,58 zł   
(na dwa punkty) oraz na obsługę organizacyjno-techniczną obu punktów  w 2018 r. - kwotę 
3.756,24 zł. W sumie wydatkowano kwotę 125.204,82 zł. 
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Opracowanie Raportu: praca zespołowa pracowników Starostwa Powiatowego w Drawsku 
Pomorskim i jednostek podległych. 

 


