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   DRUK NR 951 

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Drawskiego w roku 2019. 

Zarząd Powiatu Drawskiego obradował w składzie: 

- Stanisław Cybula – Przewodniczący Zarządu, 
- Mariusz Nagórski – z-ca Przewodniczącego Zarządu, 
- Waldemar Włodarczyk – etatowy członek Zarządu, 
- Zbigniew Dudor – członek Zarządu, 
- Marek Tobiszewski – członek Zarządu. 
 

W 2019 roku Zarząd Powiatu Drawskiego odbył  52 posiedzenia, podczas których przygotował 
i przedstawił do akceptacji 124 projektów uchwał Rady Powiatu i podjął 154 uchwały: 

- budżetowe, podatkowe, finansowe: 32, 

- majątkowe, inwestycyjne, gospodarka nieruchomościami 39, 

- organizacyjne Rady, organizacyjne Powiatu, Starostwa i jednostek podległych 38, 

- edukacji, promocji, kultury i sportu 39, 

- inne 6. 

Rozpatrzono 189 podań i wniosków w zakresie gospodarki mieniem powiatu, udzielenia 
dofinansowań, spraw gospodarczych i społecznych. Przyjęto 74 sprawozdania, informacje  
i raporty z działalności jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowych służb, inspekcji  
i straży. 

Rozpatrzono 59 innych spraw. 

Średnia frekwencja obecności członków Zarządu 87%. 

Zarząd zajmował się sprawami: 

Promocji i ochrony zdrowia - w ramach których przeprowadzał spotkania 
informacyjne i negocjacyjne z dyrekcją i załogą Drawskiego Centrum Specjalistycznego oraz  
Zarządem Spółki „Szpitale Polskie” S.A. w Katowicach. Spotkania dotyczyły m.in spraw 
związanych z funkcjonowaniem szpitala pod względem statutowym i finansowym, 
wynikającym z realizacji umowy dzierżawy oraz zaangażowania spółki Szpitale Polskie S.A. 
w Katowicach, dotyczące modernizacji pomieszczeń Drawskiego Centrum Specjalistycznego. 
Zarząd Powiatu Drawskiego podczas swych posiedzeń spotkał się z przedstawicielami spółki 
w dniach: 9 stycznia 2019 r., 20 sierpnia 2019 roku. 

Zarząd podjął decyzję o przeniesieniu do budynku przy ul. Piłsudskiego 20 siedziby 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w miejsce którego został otworzony oddział 
rehabilitacji kardiologicznej w Drawskim Centrum Specjalistycznym z uruchomionym 
programem KOS-zawał. Oficjalnie w dniu 2 października 2019 roku - w Starostwie 
Powiatowym w Drawsku Pomorskim odbyła się konferencja dotycząca oferty kardiologicznej, 
połączona z uroczystym otwarciem Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej. 
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Zarząd mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu drawskiego oraz 
potrzebę Drawskiego Szpitala - jakim jest budowa lądowiska przy Szpitalnym Oddziale 
Ratunkowym, zwrócił się do wojewody zachodniopomorskiego z prośbą o współpracę  
i szerokie wsparcie w zakresie realizacji przedsięwzięcia budowy lądowiska zgodnie  
z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie szpitalnego 
oddziału ratunkowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 979). 
 
Zarząd podjął także działania w celu utworzenia Poradni Zdrowia Psychicznego, która swoją 
działalność rozpoczęła od grudnia 2019 r. Siedziba poradni znajduje się w Drawsku Pomorskim 
przy ul. Obrońców Westerplatte 11. Poradnia została uruchomiona z myślą o mieszkańcach 
Strefy Centralnej województwa zachodniopomorskiego. 
 
Zarząd Powiatu Drawskiego po analizie sytuacji demograficznej i zdrowotnej mieszkańców 
powiatu drawskiego podjął decyzję o rozpoczęciu przygotowań do uruchomienia. Zakładu 
Opiekuńczo – Leczniczego. W założeniach Zakład Opiekuńczo – Leczniczy będzie 
dysponował około 70 łóżkami z silnym zapleczem rehabilitacyjnym. Planowany termin 
zakończenia prac projektowo - budowlanych i oddanie jednostki do użytku to koniec 2020 roku.  
                                                                  
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu związaną z  ustaleniem godzin 
pracy  aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu drawskiego. 

Zarząd podjął uchwały: w sprawie udzielenia Naczelnikowi Wydziału Ochrony Zdrowia  
i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim upoważnienia  
do kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz w sprawie procedury kontroli  
nad Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Drawsku Pomorskim.  

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wnioski: Stowarzyszeń Diabetyków z terenu powiatu 
Drawskiego, o sfinansowanie szczepień przeciw grypie dla ich członków, seniorów  
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim – ufundowane 
nagrody w ilości 6 sztuk zakupione przez PSSE w Drawsku Pomorskim dla laureatów 
konkursu.  

Zarząd przyjął sprawozdanie z Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych 
na lata  2017-  2022 za rok 2018, protokół  kontroli z realizacji i kwalifikacji kadry Organizatora  
Rodzinnej Pieczy Zastępczej, protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w DCS w Drawsku 
Pomorskim i protokół likwidacji środków trwałych. 
 

Edukacji publicznej – w ramach których powołał 10 komisji egzaminacyjnych  
w związku z awansem zawodowym nauczycieli, przyznano pomoc zdrowotną dla 9 nauczycieli 
na łączną kwotę ponad 7 tys. zł. Analizowano raporty o stanie rekrutacji do klas pierwszych 
szkół ponadgimnazjalnych. 

Zarząd dokonał podziału stypendiów starosty drawskiego za wyniki w nauce  
i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2019/2020 oraz zdecydował o wysokości dodatków 
motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Udzielono 
pełnomocnictw dyrektorom szkół do udziału w projektach edukacyjnych, a także zdecydowano  
o przyznaniu godzin nauczania indywidualnego i innych form pomocy psychologiczno-
pedagogicznej zgodnie ze złożonymi wnioskami.  

Zarząd Powiatu Drawskiego ogłosił konkursy - Powiatową Galę Talentów oraz  Powiatową 
Olimpiadę Zdrowia.  

Zarząd spotykał się z dyrektorami szkół i placówek oświatowych w sprawach 
organizacyjnych i finansowych oraz analizował wnioski finansowe szkół. Przyznawano 
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dofinansowanie do inicjatyw szkół, w tym związanych z uczestnictwem uczniów w różnego 
rodzaju wyjazdach. 

Zarząd Powiatu podjął decyzję o dalszym rozwijaniu działalności Zespołu Placówek 
Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie. Zarząd Powiatu wyraził wolę utworzenia  
w Drawsku Pomorskim Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej nr 2 oraz Liceum 
Ogólnokształcącego Specjalnego. Obie szkoły rozpoczęły działalność 01 września 2019 r. 
Zarząd Powiatu Drawskiego wyraził również zgodę na powstanie nowych grup w przedszkolu 
specjalnym i oddziałów Szkoły Podstawowej Specjalnej (zarówno w Czaplinku przy ulicy 
Parkowej jak i w Drawsku Pomorskim – w budynku przy ul. Złocienieckiej). 
   Ponadto Zarząd Powiatu zdecydował o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku. 
  Zarząd przyjął sprawozdanie z realizacji zadań biblioteki powiatowej przez Miejską  
i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. St. Żeromskiego w Drawsku Pom. Wielokrotnie Zarząd 
zajmował się również informacjami o działalności szkół i placówek oświatowych, dla których 
Powiat Drawski jest organem prowadzącym.  
 
   Pomocy społecznej i profilaktyki prorodzinnej: 
- pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie 
uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017 
– 2025, 
- podjął uchwały w sprawie udzielenia Róży Kursie – dyrektorowi PCPR w Drawsku 
Pomorskim upoważnienia do: prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń dobry start,  
a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania 
informacji o przyznaniu świadczenia dobry start, podpisywania wszelkich dokumentów 
związanych z realizacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, podejmowania 
wszelkich czynności związanych z realizacją i rozliczeniem projektu „Szansa na przyszłość 2” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 
-2020, Działanie 7.1 Programu na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub 
wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową 
wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej; 
- przyjął sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych za rok 2018”, 
- przyjął ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2018; 
- przyjął sprawozdanie za rok 2018 z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych na lata 2014 – 2022, 
- zaakceptował projekty uchwał Rady Powiatu Drawskiego zmieniające uchwałę w sprawie 
podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
- zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmiany Statutu 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim w związku ze zmianą 
siedziby PCPR; 
- przyjął sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku 
Pomorskim za rok 2018, 
- podjął uchwały w sprawie udzielenia Kamili Kowalik – kierownikowi kancelarii PCPR  
w Drawsku Pomorskim upoważnienia do: prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń 
dobry start, a także do wydawania  w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz 
przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start, podpisywania wszelkich 
dokumentów związanych z realizacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, 
podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją i rozliczeniem projektu „Szansa 
na przyszłość 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
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Zachodniopomorskiego 2014 -2020, Działanie 7.1 Programu na rzecz integracji osób i rodzin 
zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację 
społeczno – zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, 
zawodowej, 
- pozytywnie zaopiniował wniosek o zwiększenie środków w budżecie PCPR o kwotę 10.000 
zł na zakup szaf, 
- pozytywnie zaopiniował wniosek o zwiększenie zatrudnienia na stanowisku koordynatora 
rodzinnej pieczy zastępczej, 
- pozytywnie zaopiniował regulację wynagrodzeń pracowników PCPR w Drawsku Pomorskim. 
 

Ochroną zabytków. W zakresie ochrony zabytków na podstawie Uchwały Rady 
Powiatu Drawskiego Nr XLVII/335/2018 w sprawie określenia zasad udzielania 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 2019 roku udzielono dotacji celowych  
w wysokości 30 000,00 zł: 10 000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej 
Różańcowej w Siemczynie na wykonanie projektu budowlanego remontu kościoła filialnego  
w Piasecznie oraz 20 000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława B. i M.  
w Zarańsku na kontynuację remontu kościoła filialnego w Rydzewie. 

Geodezji, kartografii i katastru, w tym prowadzenie powiatowej części 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.  Zaakceptowano projekt uchwały 
Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Drawskiego do partnerskiej współpracy przy 
realizacji projektu pn.:”Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej 
Województwa Zachodniopomorskiego”, dofinansowanego ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w ramach: 
IX osi priorytetowej  -Infrastruktura publiczna: Działanie 9.10 – „Wsparcie rozwoju e-usług 
publicznych”. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2022, z udziałem środków 
pochodzących z RPO WZ. Partnerem Wiodącym jest Województwo Zachodniopomorskie,  
a partnerami powiaty i miasta grodzkie. Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu 
obywatelom do nowoczesnej elektronicznej administracji w zakresie e-usług administracji 
samorządowej związanej z infrastrukturą informacji przestrzennej na terenie województwa 
zachodniopomorskiego. W ramach tego zadania dla Powiatu Drawskiego zrealizowane 
zostanie m.in. utworzenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych oraz Bazy Danych 
Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu na pięciu jednostkach ewidencyjnych, a także 
dostosowanie istniejącej bazy danych BDOT500 i GESUT na jednostce ewidencyjnej, miasto 
Drawsko Pomorskie oraz zakup sprzętu teleinformatycznego. 

W celu realizacji zawartej umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu pn.:”Budowa 
Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, 
należało podjąć uchwałę Rady Powiatu Drawskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Województwu Zachodniopomorskiemu w roku 2020, projekt uchwały został zaakceptowany. 

Członkowie Zarządu poruszali także temat dotyczący planów przeprowadzenia modernizacji 
ewidencji gruntów i budynków na terenie obszaru wiejskiego w Czaplinku.  

W związku z wybraniem nowych władz Powiatu Drawskiego, należało podjąć uchwałę Rady 
Powiatu w sprawie wskazania przedstawicieli Powiatu Drawskiego wchodzących w skład 
Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, Zarząd 
zaproponował jako przedstawicieli Geodetę Powiatowego Małgorzatę Marcinkiewicz-Skorupę 
i Etatowego Członka Zarządu Powiatu Drawskiego Waldemara Włodarczyka. 
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Gospodarki nieruchomościami – Zarząd podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 
na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej – dot. działki nr 370/1 oraz nr 
370/2 obręb nr 0011 miasta Drawsko Pomorskie (budynek po Banku PKO BP S.A) – sprawa 
zakończona sukcesem – po modernizacji budynku obecnie mieszczą się tam dwa wydziały 
Starostwa Powiatowego oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 
 
Zarząd podjął uchwały w sprawie:  
- nieodpłatnego przejęcia na rzecz Powiatu Drawskiego nieruchomości z zasobu Skarbu 
Państwa – dotyczy ul. Czwartaków w Złocieńcu – regulacja stanu prawnego drogi powiatowej 
nr 2038Z – sprawa zakończona sukcesem – wojewoda zachodniopomorski przekazał 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na własność Powiatu Drawskiego. Na mocy decyzji 
wojewody zachodniopomorskiego Powiat Drawski nabył 8 działek o łącznej wartości 169 
570,00 zł 
- nieodpłatnego przejęcia na rzecz Powiatu Drawskiego nieruchomości z zasobu Skarbu 
Państwa – dotyczy ul. Kosynierów w Złocieńcu – regulacja stanu prawnego drogi powiatowej 
nr 2039Z – sprawa zakończona sukcesem – wojewoda zachodniopomorski przekazał 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na własność Powiatu Drawskiego. Na mocy decyzji 
wojewody zachodniopomorskiego Powiat Drawski nabył 1 działkę o wartości 38 280,00 zł 
- nieodpłatnego przejęcia na rzecz Powiatu Drawskiego nieruchomości z zasobu Skarbu 
Państwa – nabycie prawa użytkowania wieczystego na własność (dotyczy dz. nr 370/1 oraz nr 
370/2 obręb nr 0011 miasta Drawsko Pomorskie, działki na których posadowiony jest budynek 
po Banku PKO BP S.A) – sprawa zakończona niepowodzeniem – wojewoda 
zachodniopomorski nie wyraził zgody na przekształcenie użytkowania wieczystego na 
własność Powiatu Drawskiego. 
 
Zarząd wyraził zgodę na podpisanie oświadczenie woli, złożone w imieniu Powiatu 
Drawskiego w sprawie przyjęcia zmiany stawki procentowej opłaty rocznej za użytkowanie 
wieczyste – dotyczy działek nr 370/1 oraz nr 370/2 położonych w obrębie nr 0011 miasta 
Drawsko Pomorskie. Na mocy tego dokumentu obniżono stawkę procentową za użytkowanie 
wieczyste dla Powiatu Drawskiego z 3% na 1% i opłatę roczną z 7 753,50 zł na 1 292,25 zł. 
 
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Drawskiego w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Drawskiego – 
sprawa dotyczy działki nr 77/1 oraz nr 80/1 położonych w obrębie nr 0002 miasta Czaplinek – 
obecna baza ZDP przy ul. Drahimskiej. Wartość nieruchomości oszacowana przez 
rzeczoznawcę majątkowego wynosi 470 000,00 zł oraz uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 
na nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – sprawa dotyczy działki nr 
18/11 położonej w obrębie nr 0005 miasta Czaplinek – miejsce na nową bazę Zarządu Dróg 
Powiatowych przy ul. Pławieńskiej. Wartość nieruchomości oszacowana przez rzeczoznawcę 
majątkowego wynosi 574 000,00 zł. 
 
Ochrony środowiska i przyrody – gdzie dofinansowano ze środków przeznaczonych  
na ochronę środowiska przedsięwzięcia o charakterze ekologicznym realizowane przez 
organizacje pozarządowe i samorządy. Dotacje w łącznej kwocie 36 395,41 zł przeznaczono 
na: zakup budek lęgowych na VII Piknik Ekologiczny (500,00 zł), organizację konkursu 
plastycznego pn. „Pomniki Przyrody Powiatu Drawskiego” (5 999,94 zł), zakup materiałów 
pomocowych do przeprowadzenia XVII akcji sprzątania rzeki Drawy (495,47 zł) oraz  
na założenie trwałych terów zieleni w 15 sołectwach Powiatu Drawskiego - Sośnica, Łazice, 
Sikory, Kluczewo, Ostroróg, Psie Głowy, Machliny, Zarańsko, Dołgie, Siemczyno, Sienica, 
Giżyno, Pomierzyn, Poźrzadło Wielkie, Lubieszewo (29 400,00 zł). 
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Zarząd Powiatu Drawskiego na posiedzeniu w dniu 16.04.2019 r. przyjął ofertę na opracowanie 
prognozy oddziaływania na środowisko inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Drawsko Pomorskie w obrębach 
Mielenko Drawskie i Linowno, a w dniu 04.06.2019 r. wybrał ofertę na opracowanie 
dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Drawskiego na lata 2019-2022 z 
perspektywą na lata 2023-2026”. Ponadto Zarząd w dniu 10.05.2019 r. podjął uchwałę w 
sprawie zaopiniowania projektu dokumentu pt. „Program usuwania azbestu dla Gminy 
Drawsko Pomorskie na lata 2019-2032”, a w dniu 23.07.2019 r. zaopiniował pozytywnie 
projekt dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Złocieniec na lata 2019-2022 
z perspektywą na lata 2023-2026”. W dniu 04.11.2019 r. Zarząd wybrał ofertę na opracowanie 
Inwentaryzacji stanu lasu  (ISL), Uproszczonych planów urządzania lasu (UPUL) dla lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa, zlokalizowanych na terenie Powiatu Drawskiego, 
w Gminie Złocieniec oraz w Gminie Czaplinek. 

Porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. W roku 2019 Zarząd Powiatu 
Drawskiego zajmował się sprawami z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym 
wysłuchał sprawozdania starosty drawskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa  
i Porządku za 2018 rok, przyjął informacje kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży: 

- o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w roku 2018, 

- o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2018 r. oraz  
funkcjonowaniu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu w roku 2018, 

- o stanie sanitarnym na obszarze powiatu w roku 2018, 

- o stanie sanitarno- epizootycznym na terenie powiatu drawskiego za 2018 rok, 

oraz informację o realizacji zadań wynikających z „Powiatowego programu zapobiegania 
przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli powiatu drawskiego  
na lata 2018-2022” w roku 2018. 

Zarząd rozpatrzył i zaopiniował pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie                
udzielenia dotacji celowych w roku 2019 z budżetu Powiatu dla Ochotniczych Straży                      
Pożarnych z krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Powiatu Drawskiego, 
zgodnie z którą dla jednostek OSP zakupiono specjalistyczne rękawice na łączną kwotę                  
20 000,00 zł. Rozpatrzył pozytywnie wniosek Burmistrza Złocieńca o wsparcie finansowane                
na zakup armatury i wyposażenia toalet w strażnicy Ochotniczej Staży Pożarnej w Złocieńcu, 
kwotą 7 000,00 zł, wniosek Burmistrza Czaplinka o wsparcie finansowe częściowego                      
pokrycia kosztów remontów ścian wewnętrznych, instalacji elektrycznej oraz posadzki                 
w strażnicy Ochotniczej Staży Pożarnej w Kluczewie, kwotą 7 500,00 zł oraz wniosek                   
Wójta Wierzchowa na wykonanie remontu świetlicy, wymianę bram garażowych strażnicy             
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie, kwotą 15 000,00 zł. 

Rozpatrzono także wnioski Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej                        
w Drawsku Pomorskim o dofinansowanie organizacji eliminacji powiatowych                       
Ogólnopolskiego „Turnieju Wiedzy Pożarniczej” (4 000,00 zł), na zakup nagród na Powiatowe 
Zawody OSP, Kobiecych Drużyn Pożarniczych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych  w 
ramach CTIF (8 000,00 zł). Pozytywnie rozpatrzono wniosek dla Ochotniczej Straży                 
Pożarnej w Nowym Worowie na częściowe pokrycie kosztów zakupu średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego (4 000,00 zł). 

Sfinansowano szkolenia i ćwiczenia dla członków PSP, OSP z krajowego systemu                           
ratowniczo-gaśniczego w zakresie prowadzenia działań ratowniczych i gaśniczych podczas 
emisji i pożarów, ratownictwa chemiczno-ekologicznego, obsługi podestów ruchomych, 
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pierwszej pomocy przedmedycznej, sternika motorowodnego, ratownictwa drogowego                  
(12 000,00 zł). 

Udzielono pomocy policji poprzez dofinansowanie organizacji eliminacji powiatowego 
Turnieju „Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego” (5 000,00 zł). 

Analizie poddano informację o działaniach w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa  
na obszarze powiatu w okresie letnim. 

 
Przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacją lokalnego rynku pracy – w trakcie 

prac Zarząd zajmował się sprawami aktywizacji zawodowej, promocji zatrudnienia, 
monitorowaniem stanu bezrobocia i analizowaniem zmian na rynku pracy oraz wsparciem dla 
przedsięwzięć przeciwdziałających temu zjawisku. 

W ramach instrumentów rynku pracy zrealizowano poniższe zadania: 
 
Zorganizowano łącznie dla 478 osób, na kwotę 2 296 068,66 zł: 
1) staże (178 osób), 
2) prace interwencyjne (257 osób), 
3) roboty publiczne (13 osób), 
4) prace społecznie użyteczne (30 osób). 
 
Przyznano łącznie dla 563 osób, na kwotę 3 459 989,71 zł: 
1) refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (37osób), 
2) jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (76 osób), 
3) bon na zasiedlenie (55 osób), 
4) dofinansowanie do wynagrodzenia dla osób „50+” (1 osoba), 
5) refundację kosztów przejazdu (175 osób), 
6) refundację kosztów opieki (44 osoby), 
7) bonusy aktywizacyjne (19 osób), 
8) środki na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w ramach środków 

Krajowego Funduszu Szkoleniowego (156 osób, w tym 13 pracodawców). 
 

W ramach usług rynku pracy świadczono usługi: 
 
1) pośrednictwa pracy: liczba zarejestrowanych ofert pracy krajowych 1 158 (w tym miejsc 

pracy 2 083), liczba wizyt osób w pośrednictwie pracy 23 312, 
2) poradnictwo zawodowe, z którego skorzystało 515 osób (w tym indywidualne i grupowe 

porady zawodowe, indywidualne i grupowe informacje zawodowe), 
3) usługi szkoleniowe w ramach, których skierowano na szkolenia 78 osób bezrobotnych 

(kwota wydatkowana na ten cel to: 473 293,28 zł). 
 

Środki wydatkowane w 2019 r. na aktywizację zawodową osób bezrobotnych 
z powiatu drawskiego z podziałem na programy, to: 
1) Fundusz Pracy (algorytm) – 1 796 111,62 zł, 
2) Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 285 117,38 zł, 
3) EFS PO WER – 1 793 670,08 zł, 
4) EFS RPO – 2 106 112,57 zł, 
5) Rezerwa MRPiPS – 250 000,00 zł. 
Razem wydatkowana kwota – 6 231 011,65 zł. 

 
Za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim w 2019 r. 

realizowane formy aktywizacji osób bezrobotnych finansowane były poza środkami Funduszu 
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Pracy z 2 projektów systemowych wspófinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 
pn.: 

- „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie drawskim (IV)”,  
w ramach Osi priorytetowej I Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja  Rozwój (PO WER) 2014 – 2020 (kwota wydatkowana: 1 793 670,08 zł), 

- „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej 
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie drawskim (V)”,  
w ramach Osi priorytetowej VI Działania 6.5 Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) 2014 – 2020 (kwota wydatkowana: 
2 106 112,57 zł). 

Ponadto działania na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych finansowane były  
z pozyskanej przez Powiatowy Urząd Pracy środków Rezerw Ministra Rodziny, Pracy 
 i Polityki Społecznej adresowanych do osób bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia 
(kwota wydatkowana z rezerw 250 000,00 zł).  

Dodatkowo, wspierano działalność Stowarzyszenia SEMAFOR z siedzibą  
w Złocieńcu poprzez refundację świadczeń integracyjnych wraz ze składkami ZUS dla 37 osób 
uczestniczących w zajęciach Centrum Integracji Społecznej w ramach Indywidualnego Planu 
Zatrudnienia Socjalnego (wydatkowano na ten cel kwotę 223 837,44 zł.) 

 
Zarząd upoważnił dyrektora PUP do podjęcia działań w celu likwidacji filii PUP  

w Kaliszu Pomorskim.  Z dniem 01 kwietnia 2019 roku został zamknięty Oddział Zamiejscowy 
w Kaliszu Pomorskim. Jednym z powodów zamknięcia Oddziału była tendencja spadkowa 
osób rejestrujących się, a tym samym mniejsza liczba osób bezrobotnych do obsługi w Kaliszu 
Pomorskim. Dla porównania, na przełomie 2015 – 2018 roku, liczba osób bezrobotnych 
wynosiła odpowiednio: 2015 r. - 616 osób, 2016 r. - 555 osób, 2017 r. - 472 osoby, 2018 r. – 
351 osób.  

Obsługa osób bezrobotnych oraz pracodawców z terenu gminy Kalisz Pomorski odbywa się  
kompleksowo w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim. Osoby 
zarejestrowane mają bezpośredni dostęp do wszystkich specjalistów świadczących pomoc na 
rzecz osób bezrobotnych. Zlikwidowanie Oddziału w Kaliszu Pomorskim zwiększyło 
mobilność, zmieniło podejście osób bezrobotnych do podjęcia pracy na terenie powiatu 
drawskiego oraz pozytywnie wpłynęło na sytuację życiową tych osób. 

Publicznego transportu zbiorowego.  Występując z wnioskiem do Wojewody 
Zachodniopomorskiego Powiat Drawski uzyskał dopłatę rządową z Funduszu Rozwoju 
Przewozów Autobusowych do 10 nowych połączeń autobusowych dla terenów objętych 
wykluczeniem w wysokości ok. 155 000,00 zł (za okres 4 miesięcy). Nowymi przewozami 
autobusowymi zostało objętych 6 gmin: Drawsko Pomorskie, Czaplinek, Kalisz Pomorski,  
Wierzchowo, Złocieniec i Łobez tj. ok 70 000 mieszkańców. 

W październiku 2019 Powiat Drawski podpisał deklaracje współpracy na rzecz realizacji 
pilotażu projektu „Transportu na życzenie”. Deklaracje dotyczą 3 obszarów na terenie Strefy 
Centralnej Województwa Zachodniopomorskiego powiatów drawskiego, łobeskiego  
i świdwińskiego. Są kolejnym etapem planowanej zupełnie nowej oferty komunikacyjnej, która 
wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom wielu pasażerów, polegającej na wprowadzeniu tzw. 
„transportu na życzenie”, jako uzupełnienie oferty publicznego transportu zbiorowego.  
Pozwoli to  stworzyć spójny system komunikacji publicznej. 
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20 grudnia 2019 r. Powiat Drawski po raz drugi otrzymał dopłatę do przewozów autobusowych. 
wojewoda zachodniopomorski pozytywnie ocenił wniosek dopłaty ze środków Funduszu 
Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dzięki temu 
uzyskano dofinansowanie w kwocie 601 574,10 zł. 
Linie, które zostały objęte przyszłorocznym dofinansowaniem stanowią kontynuację 10 linii  
z 2019 roku i 4 nowe linie obejmujące trasy: Drawsko Pom. - Złocieniec przez Suliszewo  
i Kolonię Rzęśnica, Złocieniec - Czaplinek przez Kolonię Siemczyno, Niwkę, Drawsko - 
Połczyn Zdrój przez Dołgie wieś i Ostrowice oraz Drawsko Pom. ul. Połczyńska  - Świdwin 
przez Łabędzie. Nowe kursy uwzględniają wnioski mieszkańców, lokalnych samorządów oraz 
możliwości dojazdu uczniów do szkół. 
  
Od stycznia 2020 r. nowe autobusy PKS Złocieniec wiozą uczniów i mieszkańców gmin 
Drawsko Pomorskie i Złocieniec oraz Wierzchowo w ramach publicznego transportu 
zbiorowego. Wszystko za sprawą podpisanych trójstronnych umów. 

Sukcesywnie Powiat Drawski prowadzi działania mające na celu skoordynowanie publicznego 
transportu zbiorowego. Do współpracy przyłączyły się gminy: Drawsko Pomorskie i Złocieniec 
oraz Wierzchowo, które podpisały trójstronne umowy. Od początku stycznia 2020 r. PKS 
będzie w tych gminach dowoził uczniów do szkół, przy okazji zabierając także dorosłych 
pasażerów.  

Przypominamy, że do współpracy jako pierwsza przystąpiła Gmina Kalisz Pomorski, w której 
od września 2019 r. autobusy zakupione z projektu unijnego przez spółkę PKS Złocieniec wożą 
uczniów i mieszkańców gminy.  

  
Wspólne działania gmin i powiatu dążą do poprawy dostosowania transportu publicznego  
do oczekiwań lokalnej społeczności. Przewozy szkolne są dostępne i otwarte dla wszystkich  
w ramach publicznego transportu zbiorowego.  
 

Utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 
obiektów administracyjnych, w tym realizacją wspólnych przedsięwzięć drogowych z gminami 
powiatu, czy przyjęciem planu zimowego utrzymania dróg. 

W lipcu 2019 roku Powiat Drawski nabył budynek dawnego Banku PKO przy ul. Piłsudskiego 
20 za kwotę 800 000,00 zł na potrzeby administracyjne. W budynku wykonano roboty 
modernizacyjne, których wartość łączna wyniosła 559 900,00 zł , w ramach tych prac m.in.: 
wykonano modernizację pomieszczeń na potrzeby wydziałów: Architektoniczno-Budowlanego 
oraz Komunikacji i Transportu, na I piętro obiektu przeniesione zostało Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie.  

W roku 2019 kontynuowano modernizację budynku Starostwa Powiatowego przy Placu Elizy 
Orzeszkowej 3. Wykonano prace budowlane polegające na adaptacji części pomieszczeń na 
potrzeby nowo powstałych podmiotów: Centrum Usług Wspólnych oraz Biura Obsługi Klienta, 
łączna wartość robót budowlanych i zakupów wyniosła ok. 221 000,00 zł, w tym wykonano 
modernizację garaży za kwotę 44 500,00 zł, polegające na naprawie pokryć dachowych, 
ociepleniu ścian oraz malowaniu tynków. 

Każdego roku w powiatowych placówkach oświatowych przeprowadzane są prace remontowe 
i inwestycyjne, pozwalające na właściwą realizację zadań dydaktyczno – wychowawczych.  
W 2019 roku za kwotę 85 300,00 zł wykonano modernizację sieci kanalizacyjnej i deszczowej 
przy budynku ZPET przy ul. Seminaryjnej 2 w Drawsku Pomorskim. W ZSP w Drawsku 
Pomorskim przy ul. Połczyńskiej w sali gimnastycznej i jej zapleczu zostało wymieniona 
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oświetlenie za kwotę 41 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 
18 500,00 zł.  

W ZSP w Drawsku Pomorskim przy ul. Połczyńskiej zmodernizowano kotłownię poprzez 
zamontowanie stalowych systemów kominowych. Wartość robót wyniosła 27 060,00 zł.  

Za kwotę 89 317,00 zł dokonano modernizacji dachów na budynkach oświatowych w Drawsku 
Pomorskim, Kaliszu Pomorskim  i Czaplinku. 

Na potrzeby przedszkola specjalnego za kwotę 60 000,00 zł zmodernizowano część budynku 
szkoły przy ul. Parkowej 2 w Czaplinku. 

W budynku szkoły Drawsku Pomorskim przy ul. Złocienieckiej 25 wykonano przebudowę 
wraz ze zmiana użytkowania części pomieszczeń, w których utworzono przedszkole specjalne, 
szkołę podstawową specjalna oraz liceum specjalne. Wartość wykonanych prac wyniosła 
561 308,00 zł.  

W ramach realizacji przedmiotu podpisanej umowy w ZSP w Złocieńcu wymieniono 
oświetlenie. W terminie do 31.03.2019 roku dostarczono, zamontowano oraz udostępniono do 
używania system oświetleniowy złożony ze źródeł światła LED jako kontynuacji 
zmodernizowanego w roku 2018 oświetlenia sali gimnastycznej ZSP. 

Kontynuowano prace termomodernizacyjne w Domu Pomocy Społecznej w Darskowie, kwota 
wydatkowana to 1 679 862,00 zł, uzyskana dotacja to ok. 1 481 185,00 zł, we wrześniu 
podłączono budynek DPS do ciepła wytwarzanego przez biogazownię. 

Ponadto złożono wniosek do NFOŚ w Warszawie (dofinansowanie 95%) w ramach działania 
termomodernizacyjnego 3.4. dla dwóch obiektów: budynku administracyjnego przy ulicy 
Piłsudskiego 20 i Warmińskiej 2 w Drawsku Pomorskim. Opracowano także dokumentację 
projektową dla zadania pn. „Budowa parkingu samochodowego wraz z oświetleniem 
zewnętrznym i kanalizacją deszczową przy budynku szpitala, ulica Chrobrego w Drawsku 
Pomorskim”- wartość tego etapu wyniosła 30 000,00 zł.  

Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie w ramach działania 9.9 (nowego) 
na stworzenie pracowni krawieckiej w budynku przy ulicy Seminaryjnej w Drawsku Pomorskim 
– wniosek nie został przyjęty.  

W roku 2019 kontynuowano realizację Kontraktu Samorządowego – Strefa 
Centralna.  
Projekt 8.9 „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego  na terenie Strefy Centralnej, 
poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”  
Projekt realizowany od 01.08.2017 r. do 31.12.2020 r.  
Wartość projektu:  4 456 990,00 zł. Dotacja w wysokości 85% kosztu kwalifikowanego 
w 2019 roku przeprowadzono 16 kursów i szkoleń dla 161 uczniów oraz 7 kursów i szkoleń 
dla nauczycieli. 
 
Projekt 9.9 „Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego 
rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego”  
Projekt realizowany był od 01.08.2017 r. do 31.06.2019 r.  
Wartość projektu:  1 721 225, 13 zł. Dotacja w wysokości 85 % kosztu kwalifikowanego 
W ramach projektu: stworzono pracownię diagnostyczno – konstrukcyjnej w PCKZiU  
w Drawsku Pomorskim, wyposażano pracownię ręcznej i mechanicznej obróbki metali  
w PCKZiU w Drawsku Pomorskim, stworzono pracownię hotelarską w PCKZiU w Drawsku 
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Pomorskim, dwie pracownie technologii gastronomicznej w PCKZiU i MOW w Czaplinku, 
pracownię obróbki ręcznej i mechanicznej tworzyw sztucznych w PCKZiU w Czaplinku, 
doposażono pracownię stolarską PCKZiU w Czaplinku, stworzono pracownię urządzeń 
techniki komputerowej, lokalnych sieci komputerowych i aplikacji internetowych w ZSP  
w Kaliszu Pomorskim. 

Promocji powiatu –  umowę o współpracy medialnej Zarząd postanowił podpisać  
z następującymi podmiotami: Powiatową Gazetą Drawską i portalami internetowymi: Magazyn 
Drawski oraz Drawskie Strony Internetowe (DSI). 

Zarząd Powiatu przeanalizował członkostwo Powiatu Drawskiego w  Związkach  
i Stowarzyszeniach, w których jest członkiem i postanowił kontynuować dotychczasowe 
członkostwo (Euroregion Pomerania, LGD Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim, Konwent 
Polska – Ukraina, Związek Powiatów Polskich, Zachodniopomorska Organizacja Turystyczna,  
Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.). 
            

Pozytywnie zaopiniował wnioski o udzielenie Patronatu Starosty Drawskiego na 
wydarzenia pn.: „Rowerowy Poligon”, którego organizatorem było Polskie Towarzystwo 
Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Drawsko Pomorskie, XLVII Międzynarodowe 
Mistrzostwa Polski w Łowiectwie Podwodnym oraz XX Memoriał Fotografii Podwodnej im. 
Jerzego Macke, którego organizatorem był Klub Płetwonurków MARES. 

Ponadto Zarząd podjął decyzję o nieopłatnym użyczeniu hali widowiskowo- sportowej  
w Złocieńcu na „Otwarte Mistrzostwa Polski Północnej Polskiej Federacji Kyokushin Karate”, 
które odbyły się w dniu 29 marca 2019 r., oraz na „Charytatywny Maraton Zumby”, który odbył 
się w dniu 1 grudnia 2019 r. 

Udzielił wsparcia finansowego na III Międzynarodowy Plener Artystyczny, który 
odbędzie się w Siemczynie w 2020 r. oraz dla Stowarzyszenia „Celne Oko” działającego przy 
Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Czaplinku na udział wychowanek w zawodach 
strzeleckich. 

Pozytywnie zaopiniował wniosek Pana Zbigniewa Mieczkowskiego i podjął decyzję  
o zakupie 100 szt. egzemplarzy monografii rzeki Drawy pn.:  „Łączy nas Drawa”. 

W ramach działalności kulturalnej do organizowanych do tej pory imprez  
tj.: Powiatowy Przegląd Jasełek, Widowisk Kolędniczych, Kolęd i Pastorałek,  Dzień  Otwarty 
Starostwa, Dożynki Powiatowe, Dyktando o Pióro Starosty Drawskiego, Zarząd postanowił 
zorganizować i wpisać na stałe do kalendarza imprez  Festiwal Słoika oraz Powiatowy Dzień 
Seniora. 

Ponadto Zarząd podjął decyzję o współorganizacji imprez z gminami:  
z gminą Drawsko Pomorskie: „Dzień Dziecka” oraz „Dni Drawska”, z gminą Czaplinek: 
„Majówka” oraz ,,Music Lake Festival”, z gminą Wierzchowo: „Święto Wody”, z gminą 
Złocieniec: „Święto Drawy” oraz „Spotkanie z piosenką turystyczną”, a z gminą Kalisz 
Pomorski „Jarmark nad Jeziorem Ogórkowym”. 

Zatwierdził uchwały w sprawie organizacji konkurów: „Najładniejsze  
i Najaktywniejsze Sołectwo Powiatu Drawskiego 2019 r.”, ”V Powiatowy Przegląd Jasełek  
i Widowisk Kolędniczych, Kolęd i  Pastorałek 2020” , „Konkurs Wiedzy o Powiecie 
Drawskim” oraz „VII Dyktanda o Pióro Starosty Drawskiego”. 

W ramach upowszechniania kultury fizycznej Zarząd Powiatu Drawskiego 
postanowił przyznać 13 jednorazowych stypendiów sportowych za wysokie wyniki sportowe 
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w kwocie po 2.000,00 zł 
zawodnikom będącym uczniami lub studentami.  

W ramach promocji działań turystycznych dla miłośników turystyki ekstremalnej 
Zarząd postanowił zorganizować sztandarowe imprezy: w maju i we wrześniu „Bobry Rajdy” 
oraz w czerwcu  „Mistrzostwa w Chodzeniu po rzece Drawie”.  
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W ramach współpracy zagranicznej przedstawiciele powiatu wzięli udział w maju  
w targach  turystyczno- gospodarczych Regioschau i w sierpniu w wizycie partnerskiej w Bad 
Segeberg w Niemczech, a w czerwcu w Festiwalu Kultury Polskiej w Truskawcu na Ukrainie. 

Rok 2019 był rokiem szczególnym i bardzo ważnym dla Powiatu Drawskiego. W maju 
odbyły się uroczystości jubileuszowe 20-lecia istnienia samorządu powiatowego.  
W uroczystych obchodach uczestniczyli przedstawiciele samorządów wojewódzkich  
i gminnych oraz delegacje z zagranicy: z Ukrainy i z Niemiec. 
  12 lipca 2019 r. władze powiatu gościły  Prezydenta PR Andrzeja Dudę, który odwiedził 
powiat z roboczą wizytą. Wizyta przebiegała w dwóch etapach: w pierwszej części Prezydent 
spotkał się z samorządowcami, drugą część spotkania poświęcił mieszkańcom Powiatu. 
  

Współpracy z organizacjami pozarządowymi – w tym ogłaszaniem otwartych 
konkursów ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji działających w sferze pożytku 
publicznego. Ogłoszono 7 otwartych konkursów ofert o łącznej wartości 180 000,00 zł na 
realizację zadań w następujących zakresach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
oraz turystyki i krajoznawstwa 57 500,00 zł, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego: 23 520,00 zł, ochrona i promocja zdrowia: 12 000,00 zł, działalność na rzecz osób 
w wieku emerytalnym i działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: 55 000,00 zł, promocja 
i organizacja wolontariatu: 14 000,00 zł, wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej:  
14 000,00 zł, porządku i bezpieczeństwa publicznego: 4 000,00 zł. 

Na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym dla organizacji 
pozarządowych zaplanowano kwotę 20 000,00 zł. 

Dofinansowania na realizację zadań publicznych udzielono 58 organizacjom 
pozarządowym w tym również 15 stowarzyszeniom, które złożyły wnioski w trybie 
pozakonkursowym. 

W październiku 2019 r. Zarząd ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania 
publicznego polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku. 
Powierzono realizację zadania pn.” Prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie 
nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 
edukacji prawnej na terenie Powiatu Drawskiego w 2020 r” Fundacji Togatus Pro Bono  
z Olsztyna, której udzielono dotacji w wysokości 64 020,00 zł.  

Ponadto, Zarząd zajmował się analizą sytuacji życiowej kombatantów i osób 
represjonowanych za 2018 rok, sprawozdaniem z realizacji rocznego „Programu współpracy 
Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego” za 2018 rok, a także przygotowaniem projektu rocznego 
„Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. 

Szczegółowe sprawozdania z działalności Zarządu i projekty uchwał składane  
są na każdej sesji zwyczajnej. Ponadto zaznaczyć należy, że poszczególni członkowie Zarządu 
podejmowali inicjatywy indywidualne lub w niepełnym składzie tego organu,  
m.in. reprezentując Zarząd, inicjując różnorodne działania i wspierając przedsięwzięcia już 
rozpoczęte.  

 
 


