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I. WSTĘP 

Na podstawie 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 2019 r. Rada Powiatu Drawskiego 

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 2019 r.. (tj. według danych 

otrzymanych z Urzędu Statystycznego w Szczecinie):  57 015 (o 226 osób mniej w 

porównaniu do stanu na  dzień 31 grudnia 2018 r.). 

 

3. Krótki opis sytuacji demograficznej 

 
Wyszczególnienie Liczba 

ludności 

Urodzenia 

żywe 

zgony Przyrost 

naturalny 

ogółem w tym 

niemowląt 

 

Powiat drawski 57015 479 642 2 -163 

mężczyźni 27967 261 326 2 -65 

kobiety 29048 218 316 1 -98 

 

4. Powierzchnia powiatu:1 764 km². 

5. Podział administracyjny (stan na 31 grudnia 2019 r.): Siedzibą powiatu 

jest Drawsko Pomorskie. W skład powiatu wchodzą: 

Gminy miejsko-wiejskie: Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz 

Pomorski, Złocieniec. 

Gminy wiejskie: Wierzchowo. 
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Podział administracyjny. 

6. Podstawowe dane finansowe w układzie porównawczym na koniec 

2017 r., 2018 r. i 2019 r. 

 

Wykonanie budżetu Powiatu Drawskiego w latach 2017 - 2019. 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 

Dochody ogółem: 72 471 263,97 79 183 631,62 92 591 200,37 

w tym: dochody majątkowe 2 252 016,13 4 119 515,39 6 106 910,90 

Wydatki ogółem: 70 025 998,95 80 324 774,61 88 189 025,71 

w tym: wydatki majątkowe 3 294 978,59 7 649 864,67 7 215 480,24 

Nadwyżka/deficyt 2 445 265,02 -1 141 142,99 4 402 174,66 

Przychody: 2 232 166,65 3 777 785,34 2 136 642,35 

1) wolne środki 1 232 166,65 2 277 785,34 2 136 642,35 

2) kredyt 1 000 000,00 1 500 000,00 0,00 

Rozchody (spłata kredytu) 2 399 646,33 500 000,00 500 000,00 
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6.1 Wykonanie dochodów i wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej na    

      dzień 31 grudnia 2019 roku. 

Dział Dochody Wydatki  

010 - Rolnictwo i łowiectwo 3 300,00 3 300,00 

020 - Leśnictwo 172 925,51 190 233,56 

600 - Transport i łączność 5 492 465,07 6 103 672,18 

630 - Turystyka 0,00 19 636,98 

700 - Gospodarka mieszkaniowa 1 665 032,13 216 354,75 

710 - Działalność usługowa 1 109 664,38 1 072 637,77 

750 - Administracja publiczna 219 743,91 11 473 712,71 

752 - Obrona narodowa 142 947,00 171 087,00 

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 420 935,32 4 544 721,14 

755 - Wymiar sprawiedliwości 131 997,28 131 997,28 

757 - Obsługa długu publicznego 13 309 529,89 598 496,17 

758 - Różne rozliczenia 49 666 173,00 0,00 

801 - Oświata i wychowanie 1 562 795,55 25 381 689,03 

851 - Ochrona zdrowia 1 479 600,57 1 619 726,29 

852 - Pomoc społeczna 4 554 106,74 5 920 913,77 

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 839 585,53 5 733 302,16 

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 1 666 708,19 15 845 153,71 

855 - Rodzina 2 980 915,25 6 811 841,20 

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 172 738,52 2 065 441,68 

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20,25 134 843,53 

926 - Kultura fizyczna 16,28 150 264,80 

Razem: 92 591 200, 37 88 189 025,71 

Razem bieżące: 86 484 289,47 80 973 545,47 

Razem majątkowe: 6 106 910,90 7 215 480,24 

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. 

Stan zadłużenia Powiatu na dzień 31.12.2019 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosi: 

22.805.894 zł 

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 2019 roku wynosił 101 

osób, w tym 76 kobiet i 25 mężczyzn. Ścisłe kierownictwo Starostwa stanowi 5 osób (starosta, 

wicestarosta, etatowy członek zarządu, skarbnik, sekretarz). 
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Dodatkowo zatrudniono 6 pracowników w ramach prac interwencyjnych: 2 sprzątaczki i 2 

konserwatorów w związku z zakupem przez powiat budynku po banku PKO,  1 pracownik do 

Wydziału Komunikacji i 1 pracownik do Wydziału Promocji. Dla 2 pracowników 

interwencyjnych dzień 31 grudnia 2019 r. był ostatnim dniem pracy).  

Zwiększono zatrudnienie w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym: 1 etat, w Wydziale 

Geodezji, Kartografii i Katastru ( 1 etat).  

W 2019 roku 4 pracowników przebywało na urlopie rodzicielskim. 

W porównaniu z rokiem 2018, w którym na dzień 31 grudnia stan zatrudnienia wynosił 97 osób 

+ 2 osoby przebywające na urlopie bezpłatnym związanym z pełnieniem funkcji publicznych, 

łącznie 99 osób) liczba osób zatrudnionych, z wyłączeniem pracowników interwencyjnych 

wzrosła o 2 osoby. 

Na stanowiskach kierowniczych zatrudnionych było 17 osób. Inspektorzy, podinspektorzy, 

referenci i młodsi referenci to grupa 56 osób. Na pozostałych stanowiskach urzędniczych (np. 

geodeta, radca prawny, informatyk, specjalista)  zatrudnionych było 13 osób, a na stanowiskach 

pomocniczych i obsługi 16 osób. 

79 pracowników legitymuje się wykształceniem wyższym, a 23 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 lat. 

Najliczniejszą grupę  (31 osób ) stanowią pracownicy w przedziale wiekowym 41- 50 lat. 

20-30 lat   14 osób 

31- 40 lat   24 osoby 

41- 50 lat   31 osób 

51- 60 lat   30 osób 

Powyżej 60 lat   8 osób 

Najmłodszy z urzędników ma 25 lat, natomiast najstarszy 67 lat. 

W roku 2019 uległa zmianie struktura organizacyjna Starostwa Powiatowego  

w Drawsku Pomorskim.  

Uchwałą nr 12/2019 Zarządu Powiatu Drawskiego z  2019 r., w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim 

z Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych  została  wyodrębniona nowa komórka 

organizacyjna – Zespół do spraw Zamówień Publicznych. Zmiana pociągnęła za sobą zmianę 

nazwy Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na Wydział Inwestycji i Remontów. 

 

Ze względu na powiększające się zakresy zadań w niektórych wydziałach Starostwa oraz  

w związku z wnioskami złożonymi przez Naczelników Wydziałów o zwiększenie zatrudnienia, 

a także w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa w zakresie zadań realizowanych 

przez powiaty, Uchwałą nr Uchwała nr 51/2019 Zarządu Powiatu Drawskiego z 5 kwietnia 

2019 r. – o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Drawsku Pomorskim wprowadzono następujące zmiany: 
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1) zwiększono zatrudnienie w wydziałach: Inwestycji (przesunięcie etatu z Kancelarii 

Starosty), Architektoniczo-Budowlanym (dodatkowy etat), Geodezji, Kartografii  

i Katastru (dodatkowy etat). Utworzono nowe stanowisko pracy: Głównego 

Specjalisty ds. Współpracy z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami, 

(przesunięcie etatu z kancelarii Starosty), 

2) zmieniono nazwę Wydziału Inwestycji i Remontów na Wydział Inwestycji, 

3) dodano zapis o możliwości powołania komisji, zespołów konsultacyjnych, zespołów 

zadaniowych, koordynatora lub pełnomocnika w celu zapewnienia realizacji przez 

starostwo zadań o szczególnym znaczeniu dla powiatu, 

4) zaktualizowano zakresy czynności pracowników z wydziałów: Ochrony Środowiska, 

Komunikacji i Transportu, Finansowego, Inwestycji, dodano zakres zadań Głównego 

Specjalisty ds. Współpracy z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami.  

 

Ze względu na zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmianę siedziby niektórych 

wydziałów starostwa oraz powstanie nowego wydziału starostwa i nowej jednostki 

organizacyjnej powiatu Uchwałą nr 157/2019 Zarządu Powiatu Drawskiego z 10 grudnia 2019 r. w 

sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim 

wprowadzono następujące zmiany: 

1) utworzono nowy wydział – Biuro Obsługi Klienta, 

2) Wydziały Architektoniczno-Budowlany oraz Wydział Komunikacji i Transportu 

zmieniły siedzibę z Placu E. Orzeszkowej na ul. Piłsudskiego 20 (po byłym banku PKO 

BP), informacja o lokalizacji wszystkich wydziałów starostwa została umieszczona  

w regulaminie, 

3) utworzono nową jednostkę organizacyjną powiatu – Centrum Usług Wspólnych, 

4) opracowano zakres zadań dla nowoutworzonego wydziału (BOK). 

 

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 

 

Starostwo Powiatowe przy ul. Piłsudskiego 20 

(zakupiony 6 czerwca 2019 r.) 

- od sierpnia 2019 r. siedziba Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku 

Pomorskim; 

- od listopada 2019 r. siedziba Wydziału 

Komunikacji i Transportu oraz Wydziału 

Architektoniczno-Budowlanego 

- budynek administracyjny o pow. 1124,34 m² 

Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku 

Pomorskim przy ul. Starogrodzkiej 9 

- budynek administracyjny o pow. 646,40 m² 
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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), budynek nowy 

(łącznik)   

o pow. 2139 m² 

- budynek internatu ze stołówką przy ul. I 

Dywizji WP 8 o pow. 1434 m² 

- hala widowiskowo-sportowa przy ul. Okrzei 

9  

o pow. 1663,20 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 
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- 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 

– do końca lipca 2019 r. 

- 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 

 

 

3. Zadania zrealizowane w 2019 roku poprawiające stan techniczny obiektów 

użyteczności publicznej i administracyjnych 

1.Modernizacja sieci kanalizacyjnej i deszczowej przy budynku ZPET przy  

ul. Seminaryjnej 2 w Drawsku Pomorskim. 

Zakres prac wykonanych obejmował rozdzielenie kanalizacji deszczowej od kanalizacji 

sanitarnej – wykonanie nowej kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe z dachów oraz 

placów utwardzonych. Całkowity koszt wykonanych robót wyniósł 77 982 zł. 

2. Wymiana oświetlenia w ZSP w Drawsku Pomorskim przy ul. Połczyńskiej 7 – sala 

gimnastyczna wraz z zapleczem. 
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W ramach zadania podpisano umowę, której przedmiotem jest zrealizowanie przez wykonawcę 

na rzecz zamawiającego dostawy oraz montażu systemu oświetleniowego opartego na 

technologii LED w ZSP w Drawsku Pomorskim przy ul. Połczyńskiej 7 w sali sportowej, 

korytarzu przy szatni i zapleczu – magazynie, szatni męskiej, szatni damskiej oraz siłowni. 

Zadanie zostało dofinansowane przez Urząd Marszałkowski  

w kwocie 18 500 zł. Całość inwestycji wyniosła 41 082 zł. Zadanie jest elementem panu 

radykalnego ograniczenia zużycia energii elektrycznej w jednostkach oświatowych powiatu.  

3. Modernizacja kominów w ZSP w Drawsku Pomorskim przy ul. Połczyńskiej. 

Wartość prac wykonanych w terminie 30.09-25.10 2019 roku wyniosła 27 060 zł.  Ich zakres 

obejmował wymianę czopuchów i budowę dwóch kominów izolowanych ze stali nierdzewnej. 

Jednocześnie odłączono kotłownię od starego komina murowanego z cegły. 

4. Modernizacja dachów na budynkach oświatowych Powiatu Drawskiego. 

Wartość robót wykonanych w terminie 01.07-03.12.2019 roku na dachach budynków bursy 

przy ul. Połczyńskiej w Drawsku Pomorskim,  ZSP w Kaliszu Pomorskim, ZSP w Drawsku 

Pomorskim oraz ZSP w Czaplinku wyniosła 84 692 zł. Ich zakres obejmował w szczególności: 

naprawę pokryć dachowych, naprawę i wymianę rynien oraz wzmocnienie drewnianych belek 

stropowych. 

5. Modernizacja budynku szkolnego przy ul. Parkowej 2 w Czaplinku. 

Zakres prac obejmował adaptacje części pomieszczeń Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych  

na potrzeby przedszkola specjalnego. Ich wartość wyniosła 57 500 zł. 

6. Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego. 

Dotychczas wykonano prace polegające na adaptacji części pomieszczeń na potrzeby nowo 

powstałych podmiotów: Centrum Usług Wspólnych oraz Biura Obsługi Interesanta. Ich 

wartość wyniosła 75 463 zł. 

Ponadto wykonano modernizację garaży za kwotę 44 536 zł. Przeprowadzone pracy polegały 

głównie na: rozbiórce i naprawie pokryć dachowych, ociepleniu ścian oraz malowaniu tynków. 

7. Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 20 w Drawsku 

Pom. 

Wykonano prace, których dotychczasowa wartość wyniosła 359 713 zł. W ramach tych prac 

m.in.: wykonano remont pomieszczeń i dostosowanie ich na potrzeby wydziałów: 

Architektoniczno-Budowlanego oraz Komunikacji i Transportu, przeniesiono łącze 

komputerowe, zakupiono urządzenia sieciowe, dokonano adaptacji instalacji elektryczno-

logicznej (informatycznej), wykonano koncepcję w zakresie działań modernizacyjnych dla 

obiektu oraz zakupiono regały przesuwne do dwóch pomieszczeń archiwum. Złożono wniosek 

w ramach działania termomodernizacyjnego 3.4. Równolegle trwają prace projektowe w celu 

budowy windy. 

8. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku 

szkoły przy ul. Złocienieckiej 25 w Drawsku Pomorskim na potrzeby przedszkola 

specjalnego, szkoły podstawowej specjalnej oraz liceum specjalnego. 

Wartość wykonanych prac wyniosła 552 898 zł. Zakres prac obejmował m.in. wykonanie 

podjazdu dla niepełnosprawnych, poszerzenie otworów drzwiowych i wymianę drzwi, 

adaptację pomieszczeń na cele oświatowe i na toaletę dla osób niepełnosprawnych, realizację 

niezbędnych robót sanitarnych i elektrycznych. 
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9. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla 

zadania pn. „Budowa parkingu samochodowego wraz z oświetleniem zewnętrznym  

i kanalizacją deszczową przy budynku szpitala, ulica Chrobrego w Drawsku 

Pomorskim”.  

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz złożono wniosek o pozwolenie 

na budowę. Wartość tego etapu wyniosła 30 000 zł. Realizacja budowy parkingu nastąpi w 

latach 2020-2021. 

10. Wymiana oświetlenia w ZSP w Złocieńcu. 

W ramach realizacji przedmiotu podpisanej umowy  w terminie do 31.03.2019 roku 

dostarczono, zamontowano oraz udostępniono do używania system oświetleniowy złożony ze 

źródeł światła LED  w ZSP w Złocieńcu. W 2018 roku zmodernizowano oświetlenie Sali 

gimnastycznej ZSP. 

11. Termomodernizacja budynku bursy przy ulicy Warmińskiej w  Drawsku Pomorskim. 

W ramach działania 3.4 wykonano audyt energetyczny budynku (3 075 zł), opracowano 

program funkcjonalno-użytkowy budynku (25 000 zł), wykonano koncepcję w zakresie działań 

modernizacyjnych dla obiektu oraz sporządzono kosztorys inwestorski. 

 

IV. Wykonanie uchwał Rady Powiatu Drawskiego. Uchwały podjęte 

w 2019 r. w kadencji 2018-2023 

 

Rada Powiatu Drawskiego w okresie sprawozdawczym tj. w 2019 r. ( w kadencji 2018-

2023 ) obradowała na 15 sesjach i podjęła 114 uchwał. 

 

Podjęte uchwały można podzielić na :      

1. Budżetowe, podatkowe i finansowe – 33. 

2. Majątkowe, inwestycje, gospodarka nieruchomości – 3. 

3. Organizacyjne Rady, organizacja Powiatu, Starostwa i jednostek podległych – 21.  

4. Edukacji, promocji, kultury oraz sportu – 24. 

5.. Polityki społecznej i wspieranie osób niepełnosprawnych oraz organizacji służby zdrowia  

    - 8. 

6. Rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska – 1. 

7. Współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi – 1. 

8. Bezpieczeństwa i komunikacji– 11. 

9. Skargi, petycje – 7. 

10. Pozostałe (np. wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Drawskiego” – 5. 

 

W grupie wymienionych uchwał znajdują się plany oraz programy obejmujące kompleksowe 

rozstrzygnięcia zagadnień z zakresu zadań, co do których Rada ma kompetencje i są to m.in.: 

 

 

1. Uchwała Nr IV/24/2019 z dnia 16.01.2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 

Powiatu Drawskiego. 

2. Uchwała Nr IV/25/2019 z dnia 16.01.2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

Komisji Stałych Rady Powiatu Drawskiego. 

3. Uchwała Nr IV/26/2019 z dnia 16.01.2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej. 
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4. Uchwała Nr IV/27/2019 z dnia 16.01.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Drawskiego na rok 2019. 

5. Uchwała Nr IV/28/2019 z dnia 16.01.2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2019-2035. 

6. Uchwała Nr VI/36/2019 z dnia 22.02.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 

2017 – 2025. 

7. Uchwała Nr VI/39/2019 z dnia 22.02.2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub 

osoby prawne inne niż Powiat Drawski oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania 

i wykorzystania. 

8. Uchwała Nr VII/43/2019 z dnia 22.03.2019 r. w sprawie wykonania inicjatywy 

uchwałodawczej przez mieszkańców Powiatu Drawskiego. 

9. Uchwała Nr VII/44/2019 z dnia 22.03.2019 r. w sprawie podziału środków PFRON na 

realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób 

niepełnosprawnych w 2019 roku. 

10. Uchwała Nr XI/71/2019 z dnia 19.06.2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół 

ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na 

obszarze powiatu drawskiego, od dnia 1 września 2019 roku 

11. Uchwała Nr XI/72/2019 z dnia 19.04.2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Drawski. 

12. Uchwała Nr XLV/312/2019 z dnia 18.06.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu 

powiatu drawskiego.  

13. Uchwała Nr XII/80/2019 z dnia 08.07.2019 r. 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 2019. 

14. Uchwała Nr XIII/83/2019 z dnia 09.08.2019 r. w sprawie wyznaczania linii 

komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest 

Powiat Drawski. 

15. Uchwałą Nr XIV/101/2019 z dnia 13.09.2019 r. w sprawie przyjęcia Raportu  

z wykonania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  z terenu 

powiatu drawskiego na lata 2015 – 2032” 

16. Uchwała Nr XV/112/2019 z dnia 18.10.2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego 

Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. 

17. Uchwała Nr XVII/119/2019 z dnia 29.11.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski. 

18. Uchwała Nr XVIII/131/2019 z dnia 20.12.2019 r. w sprawie określenia przystanków 

komunikacji na terenie Powiatu Drawskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków. 

 

Wszystkie uchwały zgodnie z przepisami rozdziału ustawy o samorządzie powiatowym 

podlegają nadzorowi na podstawie kryterium zgodności z prawem. 
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Organem nadzoru w sprawach podejmowanych uchwał innych niż finansowe jest Wojewoda 

Zachodniopomorski, a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa  

w Szczecinie - Zespół Zamiejscowy w Koszalinie. 

W okresie sprawozdawczym Regionalna Izba Obrachunkowa wydała jedno  rozstrzygnięcie 

nadzorcze stwierdzając nieważność niektórych przepisów zawartych w uchwale   

Nr VI/39/2019 z dnia 22.02.2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół  

i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż 

Powiat Drawski oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania natomiast 

Wojewoda Zachodniopomorski wydał trzy rozstrzygnięcia nadzorcze odnośnie uchwał :  

- Nr IV/33/2019 z dnia 16.01.2019 r. w sprawie wyboru delegata Powiatu Drawskiego  

do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, 

- Nr VII/45/2019 z dnia 22.03.2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Przedszkola 

Specjalnego w Drawsku Pomorskim, 

- § 3 uchwały Nr XIII/85/2019 z dnia 09.08.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy pomiędzy Powiatem Drawskim a Wojewodą Zachodniopomorskim o dopłatę  

z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, 

- § 2 uchwały Nr XVIII/134/2019 z dnia 20.12.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,  stwierdzając ich nieważność. 

 

Do wykonania uchwał zobowiązany został m.in. Zarząd Powiatu, a w niektórych 

przypadkach kierownicy jednostek, służb, inspekcji i straży. 

Biorąc pod uwagę termin realizacji tych uchwał, rodzaj uchwał podzielonych jak wyżej, 

ze względu na ich charakter prawny, zależność wykonania uchwał od podmiotów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

zewnętrznych, należy stwierdzić, że uchwały są zrealizowane, bądź ich realizacja trwa bez 

uchybień terminowych na dzień sprawozdania lub też straciły moc obowiązywania.  

Należy też zauważyć, że są także uchwały, które zostały  podjęte przed 1 stycznia 2019 r. ale 

obejmujące swym zakresem 2019 r. 

Są to następujące uchwały : 

1. Uchwała Nr XLII/368/2014 z dnia 15.04.2014 r. w sprawie uchwalenia „Powiatowej 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2022. 

2. Uchwała Nr VIII/64/2015 z dnia 19.06.2015 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie w Powiecie Drawskim na lata 2015 – 2020. Zmieniona uchwałą Nr 

XXXI/217/2017 z dnia 19.05.2017 r. 

3. Uchwała Nr IX/73/20115 z dnia 30.06.2015 r. w sprawie powierzenia miastu Zielona 

Góra prowadzenia zadania publicznego polegającego na kształceniu uczniów klas 

wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. 

4. Uchwała Nr XII/87/2015 z dnia 29.09.2015 r. w sprawie przystąpienia do realizacji 

zadania publicznego pn. Koncepcja Kontraktu Samorządowego między jednostkami 

samorządu terytorialnego działającymi na terenie powiatu drawskiego, łobeskiego oraz 

świdwińskiego. 

5. Uchwała Nr XVI/110/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu 

Ochrony Środowiska dla Powiatu Drawskiego na lata 2015 – 2018 z perspektywą na 

lata 2019 – 2022”. 

6. Uchwała Nr XVI/113/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie lokalnego programu 

wspierania edukacji uzdolnionych dzieci młodzieży z terenu powiatu drawskiego. 

Zmienione uchwałą Nr XL/VIII/342/2018 z dnia 05.10.2018 r. i uchwałą Nr XI/72/2019 

z dnia 19.06.2019 r.  
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7. Uchwała Nr XVII/122/2016 z dnia 19.02.2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu drawskiego na lata 

2015-2032”. 

8. Uchwała Nr XXIII/167/2016 z dnia 21.10.2016 r. w sprawie uchwalenia „Planu 

zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu 

Drawskiego”. 

9. Uchwała Nr XXV/178/2016 z dnia 25.11.2016 r. w sprawie przystąpienia do realizacji 

projektu pn. „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy 

Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu 

drawskiego” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 

10. Uchwała Nr XXV/179/2016 z dnia 25.11.2016 r. w sprawie przystąpienia do realizacji 

projektu pn. „Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb 

lokalnego rynku  pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego” 

planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 

11. Uchwała Nr XXV/180/2016 z dnia 25.11.2016 r. w sprawie przystąpienia do realizacji 

projektu dotyczącego kompleksowej modernizacji energetycznej Domu Pomocy 

Społecznej w Darskowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.5 Modernizacja 

energetyczna obiektów użyteczności publicznej. 

12. Uchwała Nr XXVIII/200/2017 z dnia 10.02.1017 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego 

Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2025. Zmieniona 

uchwałą Nr VI/36/2019 z dnia 22.02.2019 r.  

13. Uchwała Nr XXIX/203/2017 z dnia 24.03.2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego 

ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych  

i specjalnych na okres od 01 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

14. Uchwała Nr XXIX/206/2017 z dnia 24.03.2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji 

projektu „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na wybranych 

budynkach użyteczności publicznej Powiatu Drawskiego”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania 

odnawialnych źródeł. 

15. Uchwała Nr XXXI/218/2017 z dnia 19.05.2017 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji 

projektu „Szansa na przyszłość 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.1 Programy na rzecz 

integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem  

i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno – zawodową 

wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. 

16. Uchwała Nr XXXI/221/2017 z dnia 19.05.2017 r. w sprawie przystąpienia wspólnie  

z Gminą Wierzchowo do realizacji zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej 

nr 1994Z Osiek Drawski – Wierzchowo – Będlino – Sośnica”.  

17. Uchwała Nr XXXI/222/2017 z dnia 19.05.2017 r. w sprawie przystąpienia Powiatu 

Drawskiego do realizacji projektu „Powiat Drawski smakuje inaczej-organizacja 

działań promocyjnych w oparciu o lokalne produkty kulinarne” w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

18. Uchwała Nr XXXIII/231/2017 z dnia 30.06.2017 r.  w sprawie uchwalenia regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Drawski. Zmieniona uchwałą Nr XLII/296/2018 z 
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dnia 16.02.2018 r., uchwałą Nr XLVI/322/2018 z dnia 15.06.2018 r., uchwałą Nr 

XLVII/334/2018 z dnia 14.09.2018 r., oraz uchwałą Nr XVII/119/2019 z dnia 

29.11.2019 r. 

19. Uchwała Nr XXXIV/239/2017 z dnia 10.08.2017 r. w sprawie przystąpienia do 

realizacji projektu „EKO-korytarze – edukacja ekologiczna w Powiecie Drawskim” 

planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 

20. 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. 

21. Uchwała Nr XXXVII/262/2017 z dnia 20.10.2017 r. w sprawie uchwalenia 

„Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego na obszarze powiatu drawskiego na lata 2018-2022”. 

22. Uchwała Nr XXXIX/279/2017 z dnia 01.12.2017 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego 

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Drawskiego na lata 2017 – 

2022. Zmieniona uchwałą Nr XLII/297/2018 z dnia 16.02.2018 r.  

23. Uchwała Nr XLII/295/2018 z dnia 16.02.2018 r. w sprawie określenia tygodniowego 

wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, zasad udzielania  

i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono 

stanowiska kierownicze oraz zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć. 

24. Uchwała Nr XLII/296/2018 z dnia 16.02.2018 r. zmieniająca uchwałę  

w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski. 

25. Uchwała Nr XLII/297/2018 z dnia 16.02.2018r. zmieniająca uchwałę  

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla 

Powiatu Drawskiego na lata 2017 – 2022. 

26. Uchwała Nr XLIII/304/2018 z dnia 30.03.2018 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego 

Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020. 

27. Uchwała Nr XLIV/309/2018 z dnia 20.04.2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Drawski. 

28. Uchwała Nr XLV/312/2018 z dnia 18.05.2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, 

sposobu i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Drawskiemu lub jego 

jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, 

w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organów do tego 

uprawnionych. 

29. Uchwała Nr XLVI/322/2018 z dnia 15.06.2018 r. zmieniająca uchwałę  

w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski. 

30. Uchwała Nr XLVII/334/2018 z dnia 14.09.2018 r. zmieniająca uchwałę  

w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski. 
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Uchwały, które nie zostały zrealizowane to : 

1. 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 nieotrzymanie przez inwestora 

dofinansowania w wyniku czego inwestycja nie została zrealizowana.. 

2. 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. 

3. 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 2019 roku Zarząd Powiatu Drawskiego odbył 52 posiedzenia, podczas których 

przygotował i przedstawił do akceptacji 124 projektów uchwał Rady Powiatu i podjął 154 

uchwały. 

UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU DRAWSKIEGO: 

-budżetowe, podatkowe i 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% 

Średnia frekwencja od początku kadencji do 31.12.2019 r.   88% 

Wykaz wszystkich uchwał Zarządu Powiatu Drawskiego dostępny w Wydziale 

Organizacyjnym. 
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VI. Dokumenty programowe wyznaczające ogólne kierunki rozwoju 

powiatu (strategie, programy rozwoju) 
 

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

W 2019 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; 

- Zapewnienie wysokiej jakości opieki medycznej; 
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- 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 informacyjnego, 

 - 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. 

● Program współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, przyjęty 

Uchwałą Nr XLVIII/341/2018 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 5 października 2018 r. 
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● 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. 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 2019 był organem prowadzącym dla 4 szkół 

ponadgimnazjalnych, zespołu placówek edukacyjno-terapeutycznych, młodzieżowego ośrodka 

wychowawczego, centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. 

Nazwa szkoły/placówki Informacje o szkole/placówce 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Czaplinku, ul. Grunwaldzka 1 i ul. 

Parkowa 2.  

 

Szkoła ulokowana w 2 budynkach w różnych 

częściach miasta. Zajęcia praktyczne w ramach 

kształcenia zawodowego były realizowane  

w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego. Szkoła prowadzi internat. 

W strukturze organizacyjnej jednostki znajduje się: 

 Liceum Ogólnokształcące  

 Technikum 

 Branżowa Szkoła I Stopnia 
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Drawsku Pomorskim,  

ul. Połczyńska 7. 

 

Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września 

2012 r. Powstała w wyniku połączenia trzech szkół: 

ZSP nr 1, ZSP nr 2 oraz ZSZ w Drawsku Pomorskim. 

Szkoła funkcjonuje w dwóch budynkach: przy ulicy 

Złocienieckiej 25 i przy ul. Połczyńskiej 7. Zajęcia 

praktyczne w ramach kształcenia zawodowego były 

realizowane w Powiatowym Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego. Uczniowie szkoły 

korzystali z bursy przyporządkowanej do PCKZiU. 

W strukturze organizacyjnej jednostki znajduje się: 

Liceum Ogólnokształcące  
 Technikum 

 Branżowa Szkoła I Stopnia 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Kaliszu Pomorskim, 

ul. Wolności 20.  

 

 W strukturze organizacyjnej jednostki znajduje się 

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 

Dwujęzycznymi 

 Technikum 

 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

 Szkoła Policealna 

Szkoła prowadzi internat. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Złocieńcu, ul. Okrzei 9,  

 

W strukturze organizacyjnej jednostki znajduje się: 

 Liceum Ogólnokształcące  

 Technikum 

 Branżowa Szkoła I Stopnia 

 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

Szkoła Policealna  

Szkoła prowadzi internat. 

  
Zespół Placówek Edukacyjno-

Terapeutycznych w Bobrowie, 

Bobrowo 7 

W skład Zespołu Placówek Edukacyjno-

Terapeutycznych w Bobrowie wchodzą: Specjalny 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (szkoła 

podstawowa, szkoła przysposabiająca do pracy), 

Przedszkole Specjalne (w Czaplinku i w Drawsku 

Pomorskim), Ośrodek Rewalidacyjno-

Wychowawczy, Liceum Ogólnokształcące Specjalne 

oraz Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w 

Drawsku Pomorskim, a także Warsztat Terapii 

Zajęciowej w Czaplinku. Placówka prowadzi 

również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. 

Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Drawsku 

Pomorskim, ul. Obrońców 

Westerplatte 11. 

 

Placówka udziela pomocy szkołom i placówkom 

oświatowym wszystkich szczebli, które funkcjonują 

na terenie powiatu drawskiego. 

Powiatowe Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w 

Drawsku Pomorskim, ul. 

Warmińska 1.  

 

W skład PCKZiU w Drawsku Pomorskim wchodzi: 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Czaplinku, 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Drawsku 

Pomorskim oraz Bursa. PCKZiU kształci uczniów w 

następujących zawodach: technik hotelarstwa, 

technik organizacji reklamy, technik pojazdów 
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samochodowych, technik technologii drewna, 

technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, 

lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, 

pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, stolarz, 

ślusarz. 

Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy w Czaplinku,  

ul. Pławieńska 4-6. 

 

Placówka rozpoczęła swoją działalność 1 września 

2012 r. Zadaniem placówki jest resocjalizacja 

dziewcząt niedostosowanych społecznie. MOW w 

Czaplinku może przyjąć maksymalnie 48 dziewcząt. 

W strukturze organizacyjnej jednostki znajduje się: 

 Szkoła Podstawowa Specjalna 

 Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna 

 

1.1.1 Nauczyciele, uczniowie 
 

 

Nazwa jednostki 

Liczba etatów nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

 IX 2018 IX 2019 

ze stopniem 

awansu 

zawodowego 

bez stopnia 

awansu 

zawodowego 

ze stopniem 

awansu 

zawodowego 

bez stopnia 

awansu 

zawodowego 

ZSP w Czaplinku 20,34 0 22,82 0 

ZSP w Drawsku Pom. 33,33 0 41,4 0 

ZSP w Kaliszu Pom. 41,34 0 52,6 0 

ZSP w Złocieńcu 20,34 0 19,4 0 

Poradnia P-P w Drawsku 

Pom. 
8,75 0 11 0 

ZPE-T w Bobrowie 77,74 5 95,23 5 

MOW w Czaplinku 27,99 1 27,11 1 

PCKZiU w Drawsku Pom. 14,09 1 19,64 1 

Łącznie 243,92 7,0 289,20 7,0 
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Dolna krzywa przedstawia liczbę uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży,  górna krzywa 

oznacza łączną liczbę uczniów (dzieci i młodzież) oraz słuchaczy dorosłych 
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Nazwa jednostki Liczba uczniów i słuchaczy w roku szkolnym 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

ZSP Czaplinek 219 203 274 

ZSP Drawsko Pom. 408 362 476 

ZSP Kalisz Pom. 431 418 462 

ZSP Złocieniec 312 246 290 

ZPE-T Bobrowo 176 208 238 

MOW Czaplinek 38 41 36 

Ogółem 1.576 1.478 1.776 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Wyniki egzaminów zewnętrznych  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Liceum

Ogólnokształcące

Technikum Branżowa Szkoła I

Stopnia

Szkoła

Podstawowa

Szkoła

Przysposabiająca

do Pracy

Szkoły dla

dorosłych

46%

20%
18%

8%

1%

6%

45%

26%

19%

7%

1% 2%

Uczniowie wg typów szkół (stan na 30 września danego roku) 

2018

2019
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WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim 

Typ szkoły 

Liczba osób 

kończących 

szkołę 

Liczba osób 

przystępujący

ch do matury 

Liczba osób, 

które zdały 

egzamin 

Zdawalność 

egzaminu 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Liceum 

Ogólnokształcące 
54 34 53 34 52 34 98% 100% 

Technikum 
36 35 19 24 16 19 84% 79% 

 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku 

Typ szkoły 

Liczba osób 

kończących 

szkołę 

Liczba osób 

przystępującyc

h do matury 

Liczba osób, 

które zdały 

egzamin 

Zdawalność 

egzaminu 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Liceum 

Ogólnokształcące 
25 15 25 13 24 13 96% 100% 

Technikum 
14 14 5 6 2 4 40% 66% 

 

  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim 

Typ szkoły 

Liczba osób 

kończących 

szkołę 

Liczba osób 

przystępujących 

do matury 

Liczba osób, 

które zdały 

egzamin 

Zdawalność 

egzaminu 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Liceum 

Ogólnokształcące 
129 97 113 96 104 86 92% 89% 

 

 

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu 
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Typ szkoły 

Liczba osób 

kończących 

szkołę 

Liczba osób 

przystępujących 

do matury 

Liczba osób, 

które zdały 

egzamin 

Zdawalność 

egzaminu 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Liceum 

Ogólnokształcące 
62 33 62 33 36 26 58% 79% 

 

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO  

KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2019 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku 

Typ szkoły - 

zawód 

Liczba osób 

kończących 

szkołę 

Liczba osób 

przystępujących 

do egzaminu 

Liczba osób, 

które zdały 

egzamin 

Zdawalność 

egzaminu 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Technikum  14 14 12 14 12 14 100% 100% 

Oddziały 

Zasadniczej 

Szkoły 

Zawodowej 

25 17 20 17 19 10 95% 59% 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim 

Typ szkoły 
Liczba osób 

kończących 

szkołę 

Liczba osób 

przystępujących 

do egzaminu 

Liczba osób, 

które zdały 

egzamin 

Zdawalność 

egzaminu 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Technikum  37 35 35 35 30 21 86% 60% 

Oddziały 

Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej 

22 21 21 18 19 14 90% 77% 

Oddziały 

Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej 

Specjalnej 

7 - 7 - 5 - 71% - 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu 
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Typ szkoły 

Liczba osób 

kończących szkołę 

Liczba osób 

przystępującyc

h do egzaminu 

Liczba osób, 

które zdały 

egzamin 

Zdawalność 

egzaminu 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Oddziały 

Zasadniczej 

Szkoły 

Zawodowej 

22 33 22 33 17 28 77% 85% 

 

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO  

W 2019 r. w oddziałach gimnazjalnych przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 

w Czaplinku do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 12 uczennic z orzeczonym 

niedostosowaniem społecznym, w tym dwie uczennice niepełnosprawne intelektualnie w 

stopniu lekkim.     

Egzamin gimnazjalny- wyniki w roku szkolnym w 2018 oraz 2019  (dane w %) 

Przedmiot 

Średni wynik 

szkoły 

Średni wynik w 

gminie 

2018 2019 2018 2019 

język polski 64 52 58 50 

matematyka 33 23 41 27 

historia i wos 54 53 50 48 

przyroda 47 37 47 41 

język angielski poziom podstawowy 48 42 53 51 

język angielski poziom rozszerzony 24 16 43 40 

język niemiecki poziom podstawowy 44 52 48 38 

 

WYNIKI EGZAMINU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ 2019 

W 2019 r. w Szkole Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym  

w Czaplinku do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 12 uczennic z orzeczonym 

niedostosowaniem społecznym, w tym dwie uczennice niepełnosprawne intelektualnie  

w stopniu lekkim. 

Egzamin ósmoklasisty - wyniki w roku szkolnym 2018/2019 (dane w %) 

Przedmiot 
Średni wynik 

szkoły 

Średni wynik w 

gminie 

Średni 

wynik w 

powiecie 

język polski 46,5 50 54 

matematyka 25 32 36 

język angielski 22 34 47 

język niemiecki 43 - 32 
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1.1.3  Finansowanie oświaty ponadgimnazjalnej /ponadpodstawowej 

 

Nazwa szkoły 

Średnia 

liczebność 

oddziału  

w 2019 

Koszt kształcenia 1 

ucznia* 

Różnica między 

kosztem 

kształcenia  

a subwencją 

(na 1 ucznia) * 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

ZSP w Czaplinku 21 23 9.912 9.304 2.508 2.240 

ZSP w Drawsku Pom. 25 26 10.872 9.635 3.236 1.366 

ZSP w Kaliszu Pom. 28 31 8.267 10.303 -1.411 889 

ZSP w Złocieńcu 29 29 8.541 8.953 961 3.066 

* bez uwzględnienia kosztów internatu oraz zajęć praktycznych realizowanych w PCKZiU w 

Drawsku Pomorskim 

1.1.4 Zrealizowane projekty z udziałem zewnętrznych środków finansowych 
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 wyznaczony 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. Na 

rok 2019 Powiat otrzymał na te cel kwotę 280.800 zł, z czego wykorzystano kwotę 257.572,71 

zł. 

Powiat złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Zachodniopomorskiego w ramach programu „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu 

terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę  

i modernizację infrastruktury sportowej”. Dzięki dofinansowaniu (18.500 zł) wykonano 

wymianę oświetlenia na sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku 

Pomorskim. Całość zadania to kwota 41.082 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, Szkoła Podstawowa Filia w Czaplinku (program dotyczy szkół podstawowych). 

Zakupiono 2 tablice interaktywne oraz 2 zestawy nagłaśniające. Łączna wartość zakupionego 

sprzętu to 17.500 zł, z czego 14.000 zł z dotacji i 3.500 zł z wkładu własnego organu 

prowadzącego. 
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Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w odpowiedzi na wniosek 

złożony przez Powiat Drawski, przyznał 137.500,00 zł na realizację programu „Rehabilitacja 

25 plus”. Program adresowany jest do podmiotów prowadzących ośrodki rehabilitacyjno-

edukacyjno-wychowawcze i ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze. W ramach programu ww. 

placówki mogą zapewnić dzienny pobyt niezatrudnionym osobom niepełnosprawnym będącym 

absolwentami OREW bądź ORW w wieku powyżej 25 roku życia, bądź absolwentami szkół 

specjalnych przysposabiających do pracy w wieku powyżej 24 roku życia,  

z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami), jeżeli 

osoby te nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. 

środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej). W ramach 

programu w roku szkolnym 2019/2020 jest prowadzona rehabilitacja ruchowa, zajęcia 

logopedyczne, arteterapia, terapia środowiskowa, reintegracja zawodowa.  

Powiat otrzymał dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej dla klas mundurowych. 

Celem zadania jest wyposażenie uczniów klasy mundurowej w pakiet jednolitego 

umundurowania oraz szkoły w sprzęt szkoleniowy niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych 

i szkoleniowych określonych w programie nauczania przedmiotu Edukacja wojskowa. Dotację 

otrzymał Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim i w Złocieńcu. Całość 

zadania to kwota 147.500,00 zł, w tym kwota przyznanej dotacji to 118.000,00 zł, a wkład 

własny organu prowadzącego to 29.500,00 zł.  

Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Powiat otrzymał 

dotację celową w wysokości 56.120 zł. Dotacja został przeznaczona dla Przedszkola 

Specjalnego w Zespole Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie. 

 

W roku 2019 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. W ubiegłym roku dwie szkoły rozpoczęły realizację nowych 

projektów w ramach Erasmus+: ZSP w Czaplinku oraz ZSP w Złocieńcu. 
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1.1.5 Inne istotne działania  

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. 

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 z 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. 

Lp. Nazwa projektu / dotacji Realizator 

Kwota 

pozyskanych 

środków 

zewnętrznych 

na realizację 

projektów  

z zakresu oświaty 

1. „Za życiem” ZPE-T w Bobrowie 280.800 zł 

2. „Poprawa infrastruktury sportowej” 
Starostwo 

Powiatowe 
18.500 zł 

3. „Aktywna tablica” 
Starostwo 

Powiatowe 
14.000 zł 

4. „Rehabilitacja 25+” ZPE-T w Bobrowie 137.500 zł 

5. Dotacja MON dla klas mundurowych 
ZSP w Kaliszu Pom. 

ZSP w Złocieńcu 
118.000 zł 

 Dotacja przedszkolna ZPE-T w Bobrowie 56.120 zł 

6. „Learning together” - Erasmus ZSP w Złocieńcu 21.246 Euro 

7. „Publicity and Nutrition” ZSP w Czaplinku 27.660 Euro 
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W 2019 r. Powiat złożył dwa wnioski o rezerwę oświatową. Jeden z tytułu 

dofinansowania w zakresie doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowo 

wybudowanych obiektach oświatowych lub nowych pomieszczeniach do nauki pozyskanych 

w wyniku adaptacji w szkołach. Wniosek dotyczył pomieszczeń w budynku ZSP w Drawsku 

Pomorskim przy ulicy Złocienieckiej zaadoptowanych na potrzeby Liceum Specjalnego, 

Przedszkola Specjalnego i Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz magazynu konserwatora 

zaadoptowanego na salę lekcyjną w ZSP w Kaliszu Pomorskim. Wnioskowana kwota to 83.884 

zł. Przyznano kwotę 54.589 zł. 

 Drugi wniosek złożono z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, 

polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do liczby uczniów wg 

stanu na dzień 30.09.2018 r. Z tego tytułu Powiat nie otrzymał żadnych środków. Niestety 

podwojona liczba uczniów w klasach pierwszych nie uzupełniła straty liczby uczniów 

przeliczeniowych, jaka wystąpiła w szkołach i placówkach prowadzonych oraz dotowanych 

przez Powiat Drawski. Do celów rezerwy oświatowej, uwzględniani są uczniowie wszystkich 

szkół / placówek – zarówno publicznych jak i niepublicznych. 

 

Od września 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim 

rozpoczęli naukę obcokrajowcy, a mianowicie obywatele Ukrainy. Część z ich kontynuuje 

naukę w liceum, niektórzy w technikum. Uczniowie zamieszkali w Bursie Powiatowego 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim. 

 

1.2. Edukacja niepubliczna 
Na terenie powiatu funkcjonują także niepubliczne szkoły i placówki dotowane przez 

powiat drawski. 

Nazwa szkoły/placówki Wysokość przekazanej dotacji Uwagi 

w 2018 r. w 2019 r. 

Salezjański Ośrodek 

Wychowawczy  

 w Trzcińcu 

3.848.979 zł 4.201.380 zł 

dotacja na 

wychowanków 

MOW 

Szkoła Podstawowa w 

Salezjańskim Ośrodku 

Wychowawczym w 

Trzcińcu 

935.221 zł 659.169 zł 
dotacja na uczniów 

szkoły 

Branżowa Szkoła I Stopnia 

w Salezjańskim Ośrodku 

Wychowawczym w 

Trzcińcu  

- 467.328 zł 

dotacja na uczniów 

szkoły, szkoła nie 

była dotowana w 

2018 r. 

Niepubliczna Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna „Jaś i 

Małgosia” w Czaplinku 

413.719 zł 200.531 zł 

dotacja na wczesne 

wspomaganie 

rozwoju dziecka 
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Ośrodek Rehabilitacyjno-

Edukacyjno-Wychowawczy 

„Jaś i Małgosia” w 

Czaplinku 

6.561 zł 4.532 zł 

dotacja na wczesne 

wspomaganie 

rozwoju dziecka 

Prywatne Liceum 

Ogólnokształcące 

„Edukacja” w Czaplinku 

39.799 49.059 zł 
dotacja na 

słuchacza szkoły 

Prywatna Szkoła Policealna 

„Edukacja” w Czaplinku 
27.694 zł 18.354 zł 

dotacja na 

słuchacza szkoły 

Prywatne Liceum 

Ogólnokształcące dla 

Dorosłych  

w Drawsku Pomorskim 

25.905 zł 2.211 zł 

szkoła zaprzestała 

działalności w 

2019 r. 

Ośrodek Rehabilitacyjno-

Edukacyjno-Wychowawczy 

w Gudowie 

1.964.104 1.996.019 zł 

dotacja na wczesne 

wspomaganie 

rozwoju dziecka 

oraz na 

wychowanków 

orew 

RAZEM 7.261.982 7.598.583 zł  

 

2. Promocja i ochrona zdrowia 

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. 

2.1. Drawskie Centrum Specjalistyczne 

Na terenie powiatu drawskiego funkcjonuje szpital – Drawskie Centrum Specjalistyczne, 

którego operatorem zewnętrznym jest spółka Szpitale Polskie S.A. z siedzibą w Katowicach.  

Oddziały w szpitalu: 

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY 

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY 

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY 

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 

ODDZIAŁ ORTOPEDYCZNY 

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY 

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII 

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY  
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ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY 

ODDZIAŁ DZIENNY REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ 

Mając na uwadze dobro mieszkańców oraz widoczny wzrost zachorowań na choroby 

układu krążenia, władze Powiatu Drawskiego oraz dyrekcja Spółki Szpitale Polskie S.A.  

w Katowicach prowadzącej Drawskie Centrum Specjalistyczne w Drawsku Pomorskim, 

podjęły działania umożliwiające uruchomienie w drawskim szpitalu programu KOS-Zawał.  

KOS – Zawał, to wyzwanie w dziedzinie medycyny serca ratujące życie i przedłużające 

aktywność po zawałach o wiele lat. Zabiegi o utworzenie oddziału rehabilitacji kardiologicznej 

po zawałach trwały niemal od początku 2019 roku, gdy negocjowano zakup obiektu dawnego 

banku, na który Zarząd za zgoda Rady Powiatu zakupił budynek przy ul. Piłsudskiego 20 w 

Drawsku Pomorskim. Dzięki zwolnieniu pomieszczeń przy ul. Chrobrego 4 teren szpitala i 

przychodni, które decyzją Zarządu przekazano dla tworzonego KOS-Zawał, a zajmowanych 

wcześniej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, uzyskało blisko 160 metrów2 

powierzchni na gabinety KOS.  

W wyniku podjętych działań, od 1 września 2019 r. Drawskie Centrum Specjalistyczne, jako 

drugie w województwie realizuje program KOS-Zawał - Kompleksowej Opieki nad Pacjentem 

po Zawale Serca. Uruchomiony został również Oddział Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej. 

W ramach programu, pacjentom została zapewniona ciągłość diagnostyki i leczenia, w tym 

również rehabilitacja kardiologiczna oraz edukacja na temat czynników ryzyka chorób serca, 

w kolejnych 12 miesiącach od wypisu ze szpitala. Program obejmuje wszystkie świadczenia w 

zakresie kardiologii lub kardiochirurgii, związane z zawałem serca: interwencyjne leczenie 

zawału mięśnia sercowego oraz gdy jest potrzeba - leczenie kardiochirurgiczne, elektroterapię 

(wszczepienie rozrusznika - urządzenia stymulującego pracę serca), kompleksową rehabilitację 

kardiologiczną - w trybie dziennym lub stacjonarnym oraz ambulatoryjną kardiologiczną 

opiekę specjalistyczną.  

 

Uroczyste otwarcie placówki z udziałem szefa Kardiologii Wojewódzkiej, wojewody 

zachodniopomorskiego, parlamentarzystów RP, radnych Rady Powiatu Drawskiego, dyrektora 

NFZ, samorządowców z regionu, mieszkańców i personelu szpitala odbyło się 2 października 

2019 r. 

 
Fot. Uroczyste otwarcie KOS-ZAWAŁ 
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Fot. Uroczyste otwarcie KOS-ZAWAŁ 

W 2019 roku jednym z istotnych zadań dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego na terenie 

powiatu drawskiego, było uzyskanie kontraktu NFZ i powołanie przychodni lekarzy 

rodzinnych przy Drawskim Centrum Specjalistycznym. Dzięki współpracy Zarządu Powiatu, 

dyrekcji szpitala oraz zabiegom NFZ o/Szczecin w drugiej połowie 2019 roku NFZ przyznał 

kontrakt na nowe zadania medyczne, a mieszkańcy uzyskali możliwość korzystania z poradni. 

Gabinety dla trzech lekarzy rodzinnych mieszczą się przy u. Chrobrego 4. Pod koniec roku do 

nowej przychodni zapisanych było około 1300 pacjentów z terenu powiatu drawskiego.  

Pacjenci mają dostęp do 11 poradni specjalistycznych: poradni otolaryngologicznej, 

okulistycznej, gastroenterologicznej, pulmonologicznej, diabetologicznej,  urologicznej,  

neurologicznej, ortopedycznej, onkologicznej, chirurgicznej i ginekologiczno-położniczej  

(w Drawsku Pomorskim i 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 pięć dni  

w tygodniu. Pracują w niej lekarze specjaliści zatrudnieni w ramach kontraktu. Poradnia jest 

otwarta w poniedziałki (w godz. 16.30-21.30), wtorki (w godz. 9.00-21.30), środy (w godz. 

9.00-16.00, 16.30-21.30), czwartki (w godz. 11.00 – 14.00),  piątki (w godz. 16.00-20.00).  

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 Ogólnoustrojowej, Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej, Oddziale 

Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Poradni Rehabilitacyjnej, a także wykonuje zabiegi 

ambulatoryjne w Dziale Usprawniania Leczniczego. Przyjmuje również pacjentów na pobyt 

rehabilitacyjny komercyjny w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej. 
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W 2019 roku,  władze Powiatu Drawskiego wraz z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego 

ZOZ Szpitala Specjalistycznego w Złocieńcu, podjęły wspólne działania w celu utworzenia 

poradni zdrowia psychicznego na terenie powiatu. Poradnia będzie uruchomiona z myślą  

o mieszkańcach Strefy Centralnej województwa zachodniopomorskiego, a więc nie tylko dla 

mieszkańców powiatu drawskiego, ale również mieszkańców powiatu łobeskiego  

i świdwińskiego. 

Koncepcja utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego poparta została analizą strategii 

zdrowia psychicznego, która co roku staje się tematem obrad Sesji rady Powiatu Drawskiego. 

Radni zwrócili uwagę na duże braki i potrzeby intensyfikowania działań w ww. zakresie. 

Zdrowie psychiczne leży u podstaw niemal połowy schorzeń człowieka początku XXI wieku.  

Komisja Zdrowia Rady Powiatu Drawskiego wizytowała podobne placówki w Wieliczce i 

Poznaniu. Wnioski formułowane podczas posiedzeń komisji pozwoliły władzom Powiatu 

Drawskiego wraz z dyrektorem Samodzielnego Publicznego ZOZ Szpitala Specjalistycznego 

w Złocieńcu, podjąć wspólne działania w celu utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego w 

Drawsku Pomorskim przy ul. Obrońców Westerplatte 12.  

2.3 Ośrodki Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

W 2019 roku na terenie powiatu drawskiego funkcjonowały następujące ośrodki podstawowej 

opieki zdrowotnej: 

1. Czaplinek, NZOZ Balticmed Przychodnia Sp. z o.o., ul. Drahimska 65a, 

2. Czaplinek, Przychodnia Lekarza Rodzinnego „Medyk II” S.C., Wałecka 54A, 

3. Drawsko Pomorskie, Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”, Obrońców 

Westerplatte 1A, 

4. Drawsko Pomorskie, Szpitale Polskie S.A., Drawskie Centrum Specjalistyczne, B. 

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. 

2.4 Apteki na terenie powiatu drawskiego 

Na terenie powiatu drawskiego w roku 2019 funkcjonowało 18 aptek, które działały zgodnie  

z wytycznymi zawartymi w Uchwale Nr XIV/102/2019 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 13 

września 2019 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

na terenie powiatu drawskiego. 

Według przyjętego harmonogramu, 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 Pomorskim do 

18.00, a w Wierzchowie do 17.00), w soboty od godz. 8.00 do 16.00 (w Czaplinku do godz. 

20.00, w Złocieńcu do godz. 18.00, w Kaliszu Pomorskim do godz. 14.00, w Wierzchowie do 

godz. 11.00). 

W niedziele poza dyżurem, jedna apteka w Drawsku Pomorskim czynna była w godz. od 10.00 
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do 15.00 i w Złocieńcu jedna apteka w godz. od 10.00 do 16.00, a druga w godz. od 9.00 do 

16.00 w niedziele handlowe.  

Dyżury aptek  w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy ustalone zostały 

na terenie miasta Drawsko Pomorskie i Złocieniec. W systemie dyżurów tygodniowych, jedna 

apteka na terenie Drawska Pomorskiego pracowała: w dni powszednie: w godz. 20.00 do 8.00, 

w soboty: w godz. 16.00 – 8.00, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy: w godz. 8.00 – 

10.00 i 15.00 – 8.00, natomiast na terenie Złocieńca, w systemie dyżurów tygodniowych jedna 

apteka pracowała: w dni powszednie: w godz. 21.00 do 8.00 , w soboty: w godz. 18.00 – 8.00, 

w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy: w godz. 8.00 – 10.00 i 16.00 – 8.00. 

 

W 2019 roku opracowano Diagnozę zdrowotną mieszkańców Powiatu Drawskiego ze 

szczególnym uwzględnieniem osób starszych – dostępna na stronie internetowej Powiatu  

w zakładce Zdrowie i opieka społeczna.   

Sprawozdanie Spółki Szpitale Polskie S.A. w Katowicach z działalności statutowej  

i finansowej Drawskiego Centrum Specjalistycznego za 2019 rok przekazane w materiałach 

XXI sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 30 kwietnia 2012 r. – dostępne w Wydziale Biuro 

Rady. 

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 

2017-2022 za rok 2019 przekazane w materiałach XXI sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 

30 kwietnia 2012 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 2019 rok oraz „Powiatowego Programu Przemocy w Rodzinie  

i Ochrony Ofiar w Powiecie Drawskim na lata 2015-2020” przekazane w materiałach XXI 

sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 30 kwietnia 2012 r. – dostępne w Wydziale Biuro Rady. 

Sprawozdanie za 2019 rok z realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2017-2025”  przekazane zostanie w materiałach XXII sesji Rady 

Powiatu Drawskiego w dniu 29 maja 2020 r.   
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Sprawozdanie z oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019  przekazane w materiałach 

XXI sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 30 kwietnia 2020 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 2019 z działalności Powiatowego Dziennego Dom Samopomocy-

Ośrodka Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Drawsku Pomorskim przekazane w materiałach 

XXI sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 30 kwietnia 2012 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 

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 2019 z działalności Domu Pomocy Społecznej w Darskowie przekazane 

w materiałach XXI sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r.   

– dostępne w Wydziale Biuro Rady. 

3.4 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 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 2019 z działalności Placówki  Opiekuńczo-Wychowawczej w Drawsku 

Pomorskim prezentowane przekazane w materiałach XXI sesji Rady Powiatu Drawskiego z 

dnia 30 kwietnia 2012 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, 
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- wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i uprawnionych placówek.        

Skład Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w 2019 roku 

- 4 lekarzy specjalistów: internista, neurolog, pediatra, okulista. Skład orzekający należy 

rozszerzyć o lekarza psychiatrę, ortopedę, laryngologa. 

- 3 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 2019 roku odbyły się 93 posiedzenia składów orzekających.  

Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Drawsku Pomorskim 

wpłynęło 1206 wniosków, co miesięcznie daje średnio 101 wniosków, z tego:    

Wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Drawsku 

Pomorskim 

 ROK 2018 ROK 2019 

Kwota ogólna: 186 863,31 zł 215 700,47  zł 

wynagrodzenia wraz z 

pochodnymi 

111 149,38 zł 132 038,44 zł 

umowy cywilnoprawne 51 810,00 zł 

 

52 851,00 zł 

wydatki pozostałe 23 903,93 zł 30 811,03 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.  

Wydział Inwestycji organizuje zadanie Publiczny Transport Zbiorowy w ramach podpisanych 

umów ze Spółką PKS Złocieniec. 

W 2019 Powiat Drawski kontynuował realizację zadania publicznego transportu zbiorowego  

w oparciu o umowy o świadczenie usług. Do realizacji umów spółka wykorzystuje nowoczesny 

tabor zakupiony z projektu unijnego. 

Dzięki nowej ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych  

o charakterze użyteczności publicznej, która za zadanie ma dofinansowywane i  przywracanie 

lokalnych połączeń autobusowych Powiat Drawski od września 2019 r. uruchomił 10 nowych 

połączeń autobusowych.  
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28 sierpnia 2019 r. w Koszalińskiej Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego podpisano umowę w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych 

– wartość wniosku złożonego przez Powiat Drawski była najwyższa w Województwie 

Zachodniopomorskim. Nowymi przewozami autobusowymi objęto 6 gmin: Drawsko 

Pomorskie, Czaplinek, Kalisz Pomorski,  Wierzchowo, Złocieniec i Łobez tj. ok. 69 944 

mieszkańców. 

Dopłaty w ramach umowy przeznaczone były na obsługę 10 linii komunikacyjnych o łącznej 

długości 326,2 km.  

Kwota dofinansowania to 155 243,20 zł. 

Od 2 września 2019 r. Powiat Drawski uruchomił 10 nowych połączeń autobusowych   

w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych: 

1.   Drawsko Pomorskie - Czaplinek DK przez: Złocieniec, Siemczyno, Niwka 

2.   Drawsko Pomorskie - Złocieniec przez: Lubieszewo, Stawno 

3.   Złocieniec - Wierzchowo przez: Osiek Drawski, Żabinek, Żabin 

4.   Złocieniec - Kalisz Pomorski ul. Kolejowa przez: Wierzchowo, Żabin, Sienica, Giżyno  

5.  Złocieniec - Wielboki przez: Żabin, Wierzchowo, Będlino, Otrzep, Świerczyna 

6.   Drawsko Pomorskie - Złocieniec przez: Zarańsko, Dołgie wieś, Borne, Kolno, Ostrowice 

7.   Drawsko Pomorskie - Kalisz Pomorski przez: Koleśno, Konotop, Pomierzyn, Kalisz 

Pomorski ul. Kolejowa 

8.   Drawsko Pomorskie ul. Połczyńska - Lubieszewo przez: Drawsko Pomorskie, Linowno 

9.   Drawsko Pomorskie - Łobez przez: Zagozd 

10. Złocieniec   -  Drawsko   Pomorskie  przez: Złocieniec ul.  Kosynierów - 

Ułanów,  Drawsko Pomorskie, Oleszno 

W grudniu Powiat Drawski po raz drugi otrzymał dopłatę do przewozów autobusowych. 

Wojewoda Zachodniopomorski pozytywnie ocenił wniosek na rok 2020 dopłatą ze środków 

Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dzięki 

temu uzyskano dofinansowanie w kwocie 601 574,10 zł. 

Powiat Drawski postanowił sprostać zadaniu jakim jest walka z wykluczeniem 

komunikacyjnym  przy pomocy nowej ustawy i przywracać lokalne połączenia autobusowe,  

z którym bez wsparcia nie mógłby sobie poradzić.  

Złożono wniosek o dopłatę do połączeń deficytowych na rok 2020, które dzięki programowi 

mogły być wydłużone do mniejszych miejscowości nie obsługiwanych do tej pory. 

Linie, które zostały objęte przyszłorocznym dofinansowaniem stanowią kontynuację 10 linii z 

uruchomionych we wrześniu 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. 
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Nowe kursy uwzględniają wnioski mieszkańców, lokalnych samorządów oraz możliwości 

dojazdu uczniów do szkół. 

Linie  dofinansowane z funduszu autobusowego na rok 2020: 

1. Drawsko Pomorskie - Czaplinek Dworzec Kolejowy przez: Złocieniec, Siemczyno, Niwka 

2. Drawsko Pomorskie - Złocieniec przez: Lubieszewo, Stawno 

3. Złocieniec - Wierzchowo przez: Osiek Drawski, Żabinek, Żabin 

4. Złocieniec - Kalisz Pomorski ul. Kolejowa przez: Wierzchowo, Żabin, Sienica, Giżyno  

5. Złocieniec - Wielboki przez: Żabin, Wierzchowo, Będlino, Otrzep, Świerczyna 

6. Drawsko Pomorskie - Złocieniec przez: Zarańsko, Dołgie wieś, Borne, Kolno, Ostrowice 

7. Drawsko Pomorskie - Kalisz Pomorski przez: Koleśno, Konotop, Pomierzyn, Kalisz 

Pomorski ul. Kolejowa 

8. Drawsko Pomorskie ul. Połczyńska - Lubieszewo przez: Drawsko Pomorskie, Linowno 

9. Drawsko Pomorskie - Łobez przez: Zagozd 

10. Złocieniec   -  Drawsko   Pomorskie  przez: Złocieniec ul.  Kosynierów - 

Ułanów,  Drawsko Pomorskie, Oleszno 

11. Drawsko Pomorskie - Złocieniec przez Suliszewo, Rzęśnica, Rzęśnica kolonia 

12. Złocieniec - Czaplinek przez Siemczyno kolonia, Siemczyno , Niwka 

13. Drawsko - Połczyn Zdrój przez Ostrowice, Dołgie wieś 

14. Drawsko Pomorskie ul. Złocieniecka - Świdwin przez Łabędzie. 

Transport na życzenie. 

W 2019 kontynuowano realizację projektu zgłoszonego przez Województwo 

Zachodniopomorskie realizowanego przez Komisję Europejską oraz Bank Światowy przy 

współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju ( http://www.powiatdrawski.pl/polityka-

prywatnosci/aktualnosci/eksperci-banku-swiatowego-pomoga-usprawnic-transport-publiczny-

w-powiatach-drawskim-lobeskim-i-swidwinskim.html). W ramach projektu Bank Światowy 

przeprowadził prace analityczne i koordynował działania mające na celu lepsze rozpoznanie 

potrzeb mieszkańców w zakresie publicznego transportu zbiorowego, stworzenia 

nowoczesnego narzędzia do budowania lokalnych systemów transportowych. Wypracowano 

wstępną koncepcję projektu oraz zinwentaryzowano przystanki w strefie centralnej. Powstał 

raport dotyczący TRANSPORTU NA OBSZARACH WIEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE 

ZACHODNIOPOMORSKIM. 

7 października 2019 r. w Szczecinie nastąpiło uroczyste podpisanie deklaracji współpracy  

na rzecz realizacji pilotażu projektu „Transportu na życzenie” przez  Powiat Drawski.   

Deklaracje dotyczą 3 obszarów na terenie Strefy Centralnej Województwa 

Zachodniopomorskiego: powiatu drawskiego, łobeskiego i świdwińskiego. Są kolejnym 

etapem 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. 

Planuje się 3 lokalizacje do wprowadzenia „transportu na życzenie” w Strefie Centralnej  

tj. Wierzchowo w powiecie drawskim, Węgorzyno w powiecie łobeskim oraz Sławoborze w 

powiecie świdwińskim. 
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Ma on działać w ten sposób, że pasażerowie zamawiają u dyspozytora kurs na wybrany 

przystanek i o wybranej godzinie. Ta innowacyjna forma wsparcia regularnej komunikacji 

publicznej pozwoli większej liczbie mieszkańców powiatu drawskiego, łobeskiego  

i świdwińskiego, szczególnie osobom starszym, uzyskać dostęp do transportu publicznego.  

W 2019 r. nastąpiło podwyższenie kapitału Spółki PKS Złocieniec. 

Dn. 22.02.2019 r. Wspólnicy Spółki uchwałą nr 3/2019 zapisanej Aktem Notarialnym 

podwyższyli kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1 781 760 zł do kwoty 2 932 600 zł tj. o kwotę 

1 150 840 zł w wyniku  czego Wspólnik Powiat Drawski zwiększył udziały w Spółce  

z dotychczasowej kwoty 742 400 zł do kwoty 1 317 800 zł tj. o kwotę 575 400 zł. 

Udział procentowy nieznacznie się zmienił i po podjęciu uchwały wynosił: 

Powiat Drawski: 44,9% wcześniej    41 % 

Gmina Złocieniec: 34,2% wcześniej 32 % 

Gmina Wierzchowo: 10,8%  wcześniej10 % 

Gmina Kalisz Pom.:10,1%  wcześniej 17 % 

Zmieniono nominały akcji, jedna akcja posiada aktualnie wartość 100 zł 

Finansowanie przewozów w roku 2019. 

W 2019 po przeprowadzonym audycie wypłacono rekompensatę operatorowi, która wyniosła 

ogółem 630 020,02 zł. Przewóz roczny wyniósł 614 784 wozokilometrów. 

 

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 

Rok 2018 Rok 2019 

1. 
Ilość wydanych praw jazdy. 1660 1277 

2. 
Ilość wydanych decyzji o cofnięciu 

uprawnień do kierowania pojazdami. 

142 113 

4. 
Ilość przywróconych po cofnięciu 

uprawnień do kierowania pojazdami. 

85 84 
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5.  
Ilość wydanych decyzji o rejestracji 

pojazdu. 

6423 6132 

6. 
Ilość wydanych decyzji o 

wyrejestrowaniu pojazdu. 

821 860 

7. 
Ilość przyjętych zawiadomień o zbyciu 

pojazdu. 

2174 2012 

8. 
Ilość wydanych dowodów 

rejestracyjnych. 

6572 6236 

9. 
Ilość wydanych kart pojazdu. 2813 2867 

10. 
Ilość zatwierdzonych organizacji ruchu. 35 46 

11. 
Ilość wydanych opinii do projektów 

organizacji ruchu. 

33 16 

12. 
Ilość przeprowadzonych kontroli 

ośrodków szkolenia kierowców, stacji 

kontroli pojazdów, przedsiębiorców 

wykonujących krajowy transport 

drogowy. 

35 27 

13. 
Ilość wydanych zezwoleń, licencji, 

zaświadczeń (dot. krajowego transportu 

drogowego). 

29 49 

 

 

  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 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 L/351/2018 z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie wysokości opłat  

za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym. Uchwała 

weszła w życie z dniem 01 stycznia 2019 r.; 

2) uchwała Nr XV/111/2019 z dnia 18 października 2019 r. w sprawie wysokości opłat za 

usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym. Uchwałą weszła  

w życie z dniem 01 stycznia 2020 r. 
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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 2019 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 wynikających z ustawy o drogach 

publicznych w ramach bieżącego utrzymania dróg Zarząd Dróg Powiatowych wykonał w 2019 

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 3.227.516,80 zł. 

Zarząd Dróg Powiatowych  w ramach posiadanych  środków finansowych wykonywał 

wyżej wymienione prace siłami własnymi tj. poprzez brygady pracowników ZDP z Drawska 

Pomorskiego oraz Czaplinka. 

Zadania w zakresie utrzymania dróg wynikające z obowiązków ZDP w 2019 r. zleciło 

firmom zewnętrznym na kwotę 122.103,57 zł. Zarząd Dróg zlecał do wykonania firmom 

zewnętrznym między innymi: wycinkę drzew przydrożnych oraz oznakowanie poziome. 

Zlecenia były konieczne z braku odpowiedniego sprzętu i maszyn. 

Do zadań utrzymaniowych zleconych w 2019 r. należało także utrzymanie zimowe dróg 

powiatowych oraz zakup materiałów do zimowego utrzymania na kwotę 518.840,94  zł. 

W 2019 r. wydano 1.006.044,26 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 1 kosiarkę 

bijakową z wysięgiem  do koszenia poboczy oraz odrostów krzewów w cenie 59.655,00  zł. 

ZDP posiadało w 2019 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: 4.540.000,00 zł brutto.  

Zakończono rok 2019  budżetem w wysokości: 8.442.786,00 zł brutto. 
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Zwiększenie  budżetu o 85,96 % wynikło z otrzymania dofinansowania na zadania 

inwestycyjne przyjęte do realizacji z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu 

Wojewódzkiego jak również środki z gmin będących partnerami w realizacji zadań 

inwestycyjnych.  

INWESTYCJE DROGOWE w 2019 ROKU 

Lp. Nazwa 

inwestycji 

Wartość 

inwestycji 

Kwota 

dofinansowania 

Zaangażowanie 

Powiatu 

Zaangażowanie 

Gminy 

G M I N A   C Z A P L I N E K 
1. Remont drogi 

Łysinin - 

Ostroróg 

70 843,00 50 000,00 
(Nadleśnictwo Borne 

Sulinowo) 

7 500,00 13 343,00 

2. Projekt 
techniczny ulicy 

Kamiennej 

33 900,00 - 16 950,00 16 950,00 

R A Z E M 104 743,00 50 000,00 24 450,00 30 293,00 

G M I N A    D R A W S K O    P O M O R S K I E 

1. Projekt 

techniczny 

Dołgie – 
kanalizacja 

deszczowa 

13 136,40 - 13 136,40 - 

2. Projekt 

techniczny 
Drawsko 

Pomorskie - 

Gudowo 

150 060,00 - 78 105,00 71 955,00 

R A Z E M 163 196,40 - 91 241,40 71 955,00 

WNIOSEK – 
Przebudowa drogi 

Drawsko    Pomorskie - 

Gudowo 

14 698 000,00 8 818 000,00 
Urząd 

Wojewódzki 

2 940 000,00 2 940 000,00 

G M I N A     K A L I S Z   P O M O R S K I 

1. Projekt 

techniczny 

drogi 

Poźrzadło - 

Mirosławiec 

188 928,00 96 038,40 

(Gmina 

Mirosławiec i 

Powiat Wałecki)  

 

45 657,60 47 232,00 

 RAZEM 188 928,00 96 038,40 45 657,60 47 232,00 

 

1. 

WNIOSKI  

Remont drogi 

Stara Korytnica 

 

1 745 624,48 

 

872 821,24  

(Urząd 

Wojewódzki)  

 

436 410,62 

 

436 410,62 
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2. Remont drogi w 

miejscowości 

Giżyno 

470 000,00 110 769,00 ( 

Urząd 

Marszałkowski) 

179 615,50 179 615,50 

R A Z E M 2 215 642,48 983 590,24 616 026,12 616 026,12 

Lp. Nazwa 

inwestycji  

Wartość 

inwestycji 

Kwota 

dofinansowania 

Zaangażowanie 

Powiatu 

Zaangażowanie 

Gminy 

G M I N A    W I E R Z C H O W O 

1. Remont drogi w 

miejscowości 

Będlino 

3 529 967,33 2 922 259,28 

(Urząd 

Marszałkowski) 

9 225,00 

(294 629,02 do 

realizacji w 2021 

r.) 

9 225,00 

(294 629,02 do 

realizacji w 2021 

r.) 

2. Przebudowa 

drogi Żabin - 

Nowe Laski  

5 318 849,80  (2 646 142,40 

Urząd 

Wojewódzki) 

600 000,00 

(AGRI PLUS) 

350 000,00 (Lasy 

Państwowe) 

- 

(882 707,40 do 

realizacji w 2020 

r.)  

- 

(840 000,00 do 

realizacji w 2020 

r.) 

R A Z E M 8 848 817,13 6 518 401,68 1 186 561,42 1 143 854,02 

G M I N A    Z Ł O C I E N I E C 

1. Przebudowa 

drogi ul 

Gronowska 

2 579 066,56 1 547 439,00  

(Urząd 

Wojewódzki) 

- 

( 515 813,78 do 

realizacji w 2020 

r.) 

- 

( 515 813,78 do 

realizacji w  2020 

r.) 

2. Przebudowa 

drogi Cieminko 

- Gawroniec 

773 062,34 196 674,00 

(Urząd 

Marszałkowski) 

- 

( 288 194,17 do 

realizacji w 2020 

r.)  

- 

( 288 194,17  do 

realizacji w 2020 

r.) 

3. Przebudowa 

drogi Bobrowo 

783 240,50 318 150,00 

(Urząd 

Marszałkowski) 

232 545,25 232 545,25 

R A Z E M 4 135 369,40 2 062 263,00 1 036 553,20 1 036 553,20 

I N W E S T Y C J E    D R O G O W E    W Ł A S N E    P O W I A T U    D R A W S K I E G O 

1. Budowa 
parkingu dla 

samochodów 

osobowych przy 
szpitalu w 

Drawsku 

Pomorskim, 
przy ul. 

Chrobrego 

1 386 336,28 -  

1 386 336,28 

realizacji w 

następnych 

latach)  

- 

2. Zakup kosiarki 

dla Zarządu 

59 655,00 - 59 655,00 - 
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Dróg 

Powiatowych  

R A Z E M 1 445 991,28 - 1 445 991,28 - 

Ogółem inwestycje 

drogowe i parkingowe 

31 800 687,68 18 528 293,32 7 386 481,02 5 885 913,34 

 

Ogółem wykonanie w 2019 roku 

   - wartość robót drogowych   1 169 264,90 

   - środki zewnętrzne               318 150,00 

   - środki Powiatu Drawskiego         386 394,25 

- środki gmin        464 720,65 

I N W E S T Y C J E   W   T R A N S P O R C I E   P U B L I C Z N Y M 

1. Zakup i objęcie 

akcji i udziałów 
PKS Złocieniec 

Spółka z o.o. 

575 400,00 - 575 400,00 - 

2. Rekompensata 
związana z 

realizacją zadań 

w zakresie  

transportu    
publicznego za 

2018 rok i za 

2019 rok  

 

 

859 768,02 

 

 

155 243,20 

(Urząd 

Wojewódzki) 

 

 

682 261,22 

(Powiat) 

 

 

22 263,60  

(gminy) 

 

   

                       

Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w roku 2019  przekazane w 

materiałach  XXI sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 30 kwietnia 2020 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 2019 Powiat Drawski przeznaczył 30 000 zł na realizacje 

zadania realizowanego na podstawie Uchwały Nr XII/80/2019 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 2019.  

W 2019 roku dotację na zabytki  Powiat Drawski przyznał:   

- 10 000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej  Różańcowej w Siemczynie  

na wykonanie projektu budowlanego, remontu zabytkowego kościoła NMP Wspomożenia 

Wiernych w Piasecznie, 

- 20 000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława B. i  M. w Zarańsku, na 

kościół filialny pw. Świętej Trójcy w Rydzewie -  kontynuacja remontu etap III: remont 

stropów, więźby dachowej i pokrycia dachowego nawy. 



 

44 
 

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 2019 roku do Wydziału GK wpłynęło ogółem 16031 dokumentów ( 13 275 

dokumentów w 2018 roku) , w tym m.in.: 

 

- 1212 zgłoszeń prac geodezyjnych, w tym  263 zgłoszeń uzupełniających, 

- 330 wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, 

- 2108 wniosków o wypis, wyrys, wypis i wyrys, 

- 1619 wniosków o udostępnienie materiałów powiatowej części państwowego zasobu    

   geodezyjnego i kartograficznego, 

- 1194 zawiadomień o zakończeniu pracy geodezyjnej, 

- 801 wniosków o uwierzytelnienie dokumentów, 

- 372 wnioski o wprowadzenie zmian do ewidencji gruntów, 

- 3778 zgłoszeń zmian do ewidencji gruntów i budynków. 

 

Dokonano 3795 zmian w bazie danych EGiB oraz 712 zmian w bazie danych RCiWN. 

Sporządzono 3378 zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów. 

Wydano 135 decyzji administracyjnych, w tym były 2 odwołania od decyzji, które utrzymano  

w mocy.  

Przyjęto do powiatowej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1141 dokumentacji 

geodezyjnych. 

Sporządzono: 

- 5834 Dokumenty Obliczeń Opłaty, 

- 7327 wypisów, wyrysów, wypisów i wyrysów, 

- 2758 licencji na udostępnione materiały zasobu, 

- 1522 protokołów weryfikacji. 

Starosta Drawski przeprowadził w latach 2016-2019 modernizację ewidencji gruntów  

i budynków na 18 obrębach ewidencyjnych, jednostki ewidencyjnej Kalisz Pomorski obszar 

wiejski. Całkowity koszt przeprowadzenia ww. modernizacji egib wyniósł 1.070.503,44 zł,  

z czego kwotę w wysokości 697.300,90 zł uzyskano z dotacji celowej Wojewody 

Zachodniopomorskiego. 
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Ze 169 obrębów ewidencyjnych znajdujących się na obszarze powiatu drawskiego pozostało 

do zmodernizowania 141 obrębów. 

W ramach projektu pn. ”Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej 

Województwa Zachodniopomorskiego” zostaną utworzone bazy danych GESUT i BDOT500 

dla 5 jednostek ewidencyjnych, a dla jednostki ewidencyjnej Drawsko Pomorskie miasto, 

istniejące bazy danych GESUT i BDOT500 zostaną dostosowane do obowiązujących 

przepisów prawa.  

Pozostaną do utworzenia ww. bazy danych dla pozostałych 4 jednostek ewidencyjnych.   

7. Gospodarka nieruchomościami 

 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 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.  

Zasób Nieruchomości Powiatu Drawskiego 

W skład zasobu nieruchomości Powiatu Drawskiego wchodzi 442 działek gruntu  

o łącznej powierzchni 619,04 ha, w tym grunty oddane w trwały zarząd jednostkom 

organizacyjnym Powiatu Drawskiego oraz pozostałe, w tym m.in. wydzierżawione jak niżej: 

 

Rys. 1 Struktura zasobu nieruchomości Powiatu Drawskiego 
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Na dzień 31.12.2019 r. w trwały zarząd oddanych jest 356 działek o powierzchni 568,44 

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 314 526,2068 ha 

 



 

47 
 

 

Rys. 2 Zasób nieruchomości Powiatu Drawskiego - trwały zarząd z podziałem na jednostki 

organizacyjne Powiatu Drawskiego 

86 działek o powierzchni 50,5995 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. 40 

działek które przekazane będą w trwały zarząd ZDP w Drawsku Pomorskim (działki te 

stanowią ciągi dróg powiatowych). W 2019 r. w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa 

PGL Lasów Państwowych Nadleśnictwa Drawsko przekazano 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, Fresenius Nephrocare 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 31.12.2019 r. w użytkowanie wieczyste 

oddanych jest 970 działek o powierzchni 687 ha natomiast w trwały zarząd oddanych jest 103 

działki o powierzchni 1081 ha. 
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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  

Burmistrzom, Wójtowi 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.  
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Liczba postępowań przeprowadzonych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami  

w 2019 r. 

 Zasób nieruchomości Skarb Państwa 
Zasób nieruchomości Powiatu 

Drawskiego 

 2018 rok 2019 rok 2018 rok 2019 rok 

najem 2 6 2 2 

dzierżawa 4 16 1 0 

sprzedaż 1 1 0 0 

darowizna 0 1 3 0 

 

Nieruchomości pozyskane do zasobu nieruchomości Powiatu Drawskiego: 

rok ilość nieruchomości (szt.) wartość (zł) 

2018 16 392.850,00 

2019 11 1.114.850,00 

 

 
2018 2019

16 11

392850

1114850

ilość nieruchomości pozyskanych
do zasobu

wartość nieruchomości
pozyskanych do zasobu
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Rys. 3 Nieruchomości pozyskane do zasobu Powiatu Drawskiego z podziałem na lata 2018 i 

2019 

W 2019 r. Powiat Drawski  nabył 9 działek ewidencyjnych stanowiących drogi powiatowe oraz 

dwie działki zabudowane budynkiem nabytym od Banku PKO BP S.A. W nowo nabytym 

budynku znajdują się 2 wydziały Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, tj. Wydział 

Architektoniczno-Budowlany oraz Wydział Komunikacji i Transportu oraz jednostka 

organizacyjna Powiatu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Dochody osiągane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami w 2019 r. wypracował następujące dochody : 

Dochody osiągnięte z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 

rok 

działanie 

2018 

 

2019 

 

opłaty za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste 572.747,41 zł 718.752,13 zł 

wpływy z różnych opłat (odsetki, sprzedaż drewna) 0,00 zł 19.728,21 zł 

najem i dzierżawa 42.223,06 zł 58.816,00 zł 

przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo 

własności 

52.717,77 zł 183.031,03 zł 

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 

własności oraz prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości 

9.807,00 zł 56.294,80 zł 

wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0,00 60.126,00 zł 

SUMA: 677.495,24 zł 1.097.748,17 zł 

Z dochodów osiąganych z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  Powiatowi Drawskiemu 

przypada 25 % dochodu (w 2019 r. stanowiło to kwotę 261.624,38 zł). 

Dochody osiągnięte z zasobu nieruchomości Powiatu Drawskiego 

rok 

działanie 

2018 

 

2019  

 

opłaty za trwały zarząd  2.444,31 zł 2.444,31 zł 
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najem pomieszczeń w budynkach Powiatu 

Drawskiego1 

3.134,80 zł  323.146,28 zł 

najem garaży 651,20 zł 993,61 zł 

najem lokali mieszkalnych 8.429,00 zł 1.383,00 zł 

czynsze dzierżawne 12.292,27 zł 15.569,54 zł 

wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 8.026,62 zł 5.710,97 zł 

SUMA: 34.978,20 zł  349.247,71 zł 

1Analizując dynamikę dochodów uzyskanych z najmu pomieszczeń w budynkach Powiatu Drawskiego w 2019 r. 

możemy zaobserwować znaczny wzrost w stosunku do 2018 r.  W 2019 r. czynsz najmu za pomieszczenia stacji 

hemodializ oraz poradni nefrologicznej zaczął płacić Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o. o. (wcześniej w wyniku 

aneksu z 7 stycznia 2014 r. Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o. o. uregulował czynsz najmu z góry za okres 60 

miesięcy, tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2018 r. ). W budynkach Powiatu Drawskiego pomieszczenia wynajmują 

również Agencja PKO BP S.A oraz Urząd Stanu Cywilnego w Drawsku Pomorskim. 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami w 2019 r.  łącznie dochód w wysokości 1.446.996 zł 

(łączne dochody Skarbu Państwa oraz Powiatu Drawskiego).  

8. Administracja architektoniczno-budowlana 
Organ  administracji  architektoniczno - budowlanej   realizuje   zadania   wynikające  

z ustawy Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1186 ze zm.) 

Do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego w Drawsku Pomorskim w 2019 r. wpłynęło 

2024 wniosków (w 2018 roku 2 497), w tym:  

- o wydanie pozwoleń na budowę -  533,  (pozwolenia dla większych inwestycji):  

Miasto i Gmina Drawsko Pomorskie:   

 Budowa sieci gazowej n/c ul. Wywiórskiego i Michałowskiego Drawsko Pom.,  

 Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV, Mielenko Drawskie,    

 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Play Mielenko Drawskie,   

 Budowa sieci gazowej s/c ul. Juliana Fałata Drawsko Pomorskie,   

 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Dołgie – Przytoń,   

 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borne do miejscowości Jutrosin,  

 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borne do miejscowości Jutrosin – etap II, 

 Budowa sieci gazowej w ul. Siemiradzkiego, Drawsko Pomorskie,    

 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borne do miejscowości Jutrosin – etap III,  

 Budowa drogi gminnej w miejscowości Konotop,  

 Budowa 4 budynków wielorodzinnych 4 kondygnacyjnych.  
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Miasto i Gmina Złocieniec  

 Budowa sieci gazowej śr/c ul. Cieszyńska, Ogród Pałacowy  Złocieniec,   

 Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV – Warniłęg Mącidół,  

 Budowa ulicy Mirosławieckiej i Promiennej wraz z siecią kanalizacji deszczowej 

Złocieniec,   

 Budowa linii kablowej SN-15kV w miejscowości Kosobudy.  

 

Miasto i Gmina Kalisz Pomorski 

 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 PLAY Poźrzadło Wielkie,   

 Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej w miejscowości Krężno i Giżyno, 

 Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Giżyno,  

 Budowa sieci gazowej w ulicy Młyńskiej, Kalisz Pomorski,   

 Budowa świetlicy wiejskiej – Biały Zdrój, 

  Budowa i przebudowa drogi gminnej Pepłówek – Pepłówek. 

Miasto i Gmina Czaplinek 

 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 PLAY Siemczyno 

 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 PLAY Czarne Wielkie,   

 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW Broczyno. 

 

Gmina Wierzchowo  

 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW Świerczyna, 

 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW „ Wierzchowo II w m. Świerczyna,  

 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW Żabin – I etap,  

 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW „ Żabin - II etap Żabin,  

 Budowa drogi rowerowej Wierzchowo-Rudki, trasa na odcinku  Wierzchowo do 

granicy Powiatu. 

Wydano 526 ( w 2018 roku 605) pozwoleń na budowę, wpłynęło 119 wniosków o pozwolenie 

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.  
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Wykaz ważniejszych zadań zrealizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska 

w 2019 roku. 

Dział Nazwa zadania 
ILOŚĆ SPRAW 

2019r. 

OCHRONA 

PRZYRODY 

Pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów 

 

131 

 

Zgłoszenia drzew stanowiących złomy i 

wywroty 

 

26 

GOSPODARKA 

LEŚNA 

 

Świadectwa legalności pozyskania drewna 

z lasów niestanowiących własności Skarby 

Państwa 

 

17 

Zaświadczenia w sprawie ujęcia gruntów 

w Uproszczonym Planie Urządzania Lasu 

oraz Inwentaryzacji Stanu Lasu 

 

130 

Ustalenie zadań gospodarczych w lasach 

niestanowiących własności Skarbu 

Państwa 

 

207 

GOSPODARKA 

ŁOWIECKA 

Oświadczenia o zakazie wykonywania 

polowań 

 

3 

GOSPODARKA 

ODPADAMI 
 

Pozwolenia na wytwarzanie odpadów 

 
1 

Zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie 

odpadów oraz zmiany wydanych zezwoleń 

 

4 

Pozostałe sprawy dotyczące gospodarki 

odpadami (pisma dotyczące zasadności 

zwrotu opłaty skarbowej, zaświadczenia, 

informację na temat wydanych pozwoleń, 

Baza Danych o Odpadach) 

 

10 

OCHRONA 

POWIETRZA 

 

Zgłoszenia eksploatacji instalacji, których 

użytkowanie nie wymaga pozwolenia 

(zgłoszenia nowych instalacji, informacje 

o zmianie danych w zgłoszeniu, 

informacje o zakończeniu eksploatacji 

instalacji) 

 

26 

weryfikowanie wyników pomiarów 

przedstawionych przez zobowiązane 

podmioty z treściami decyzji 

 

4 

Sprawozdania z Ochrony Powietrza 

 
1 



 

54 
 

Pozostałe sprawy dotyczące pozwolenia na 

wprowadzanie pyłów i gazów do 

powietrza   

 

4 

SPRAWY DOT. 

POZWOLEŃ 

ZINTEGROWANYCH 

Pozwolenia zintegrowane oraz zmiany 

wydanych pozwoleń 
- 

Sprawozdania z pracy instalacji dla 

pozwoleń zintegrowanych 
2 

SPRAWY DOT. 

DOPUSZCZALNYCH 

POZIOMÓW 

HAŁASU 

Decyzje o dopuszczalnych poziomach 

hałasu 
1 w trakcie 

INFORMACJE O 

ŚRODOWISKU 
 

Udostępnianie informacji o środowisku 5 

WYDAWANIE KART 

WĘDKARSKICH I 

KART ŁOWIECTWA 

PODWODNEGO 

 

Liczba wydanych kart 

 

300 

REJESTRACJA 

SPRZĘTU 

PLYWAJĄCEGO 

SŁUŻACEGO DO 

POŁOWU RYB ORAZ 

WYDAWANIE 

ZAŚWIADCZEŃ 

Liczba zarejestrowanego sprzętu 134 

ZEZWOLENIE NA 

PRZEPROWADZENIE 

SIECIOWYMI  

RYBACKIMI 

NARZĘDZIAMI 

POŁOWOWYMI 

WÓD PŁYNĄCYCH  

Liczba wydanych decyzji 1 

 

NADZÓR NAD 

SPÓŁKAMI 

WODNYMI 

Liczba spraw 13 

 

SPOŁECZNA STRAŻ 

RYBACKA 

Liczba spraw  6 

OCHRONA 

GRUNTÓW 

ROLNYCH 
 

Zezwolenia na wyłączenie gruntów 

rolnych z produkcji rolniczej 
178  

Rekultywacja gruntów rolnych 

 
5 

LOKALIZACJA 

INWESTYCJI 

 

 

Uzgadnianie projektów decyzji o 

warunkach zabudowy oraz Uzgadnianie 

projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego 

256  
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GEOLOGIA, 

HYDROGEOLOGIA, 

GEOLOGIA 

INŻYNIERSKA 

Zatwierdzanie projektów robót 

geologicznych, 

Zatwierdzanie dokumentacji geologiczno – 

inżynierskiej, 

Zatwierdzanie dokumentacji 

hydrogeologicznej. 

 

33 

 

Dodatkowo: 

 

Dotacje w łącznej kwocie 36 395 zł przeznaczono na: zakup budek lęgowych na VII Piknik 

Ekologiczny (500 zł), organizację konkursu plastycznego pn. „Pomniki Przyrody Powiatu 

Drawskiego” (5999 zł), zakup materiałów pomocowych do przeprowadzenia XVII akcji 

sprzątania rzeki Drawy (495 zł) oraz na założenie trwałych terenów 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 zł). 

w 2019 r.:  

- zlecono wykonanie Inwentaryzacji Stanu Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu 

Państwa znajdujących się na terenie Gminy Złocieniec oraz Gminy Czaplinek (11 404 zł),  

 

- zlecono wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Drawskiego na lata 2019-

2022 z perspektywą do roku 2026 (6 200 zł) - w trakcie realizacji 

 

- przygotowano Raport z wykonania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest z terenu powiatu drawskiego na lata 2015-2032” za lata 2015-2018 oraz Raport  

z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Drawskiego na lata 2015-2018  

z perspektywą na lata 2019-2022”, 

 
- sporządzono sprawozdanie z Ochrony Powietrza dla Powiatu Drawskiego i przesłano do 

Urzędu Marszałkowskiego, zgodnie z zapisem Uchwały nr XXX/468/18 Sejmiku 

Województwa. 

 

Zarząd 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”. 
 

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. 
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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. 

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. 
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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 i zagrożeń 

środowiska. 

10.4. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku 

Na podstawie z art. 38a. ustawy o samorządzie powiatowym w celu realizacji zadań 

starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz 

zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

tworzy się komisję bezpieczeństwa i porządku.  

Zadania związane z funkcjonowaniem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wykonuje Wydział 

Zarzadzania Kryzysowego. 

W roku 2019 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”. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 roku działała w składzie : 

- Stanisław Cybula – Przewodniczący Komisji  

członkowie: 

- Waldemar Włodarczyk, 

- Marcin Krężel i Karol Korczyński – radni delegowani przez Radę Powiatu                          

Drawskiego (od posiedzenia komisji w dniu 21.12.2018 r.), 

- Wojciech Sadowski – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Drawsku Pomorskim, 

- Zbigniew Kot, 

- Adam Czernikiewicz, 

- Paweł Kajtaniak, 

- Maciej Kurowski, 

- Mariusz Gross i Grzegorz Surma – przedstawiciele delegowani przez                              

Komendanta Powiatowego Policji w Drawsku Pomorskim. 

 

10.5 Straż Pożarna 

Na terenie powiatu drawskiego funkcjonują: Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Drawsku Pomorskim oraz 25 Ochotniczych 
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Straży Pożarnych, w tym 13 włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego:  

OSP Czaplinek, OSP Machliny, OSP Kluczewo, OSP Siemczyno, OSP Rydzewo, OSP Kalisz 

Pomorski, OSP Biały Zdrój, OSP Podźrzadło Wielkie, OSP Ostrowice, OSP Nowe Worowo, 

OSP Wierzchowo, OSP Świerczyna, OSP Złocieniec. 

 

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, OSP Drawsko, 

OSP Ostrowice. 

 

Gmina Złocieniec: OSP Lubieszewo, OSP Warniłęg, OSP Złocieniec, OSP Nowe Worowo, 

OSP Siecino, OSP Cieminko, OSP Chlebowo. 

 

Gmina Kalisz Pomorski: OSP Biały Zdrój, OSP Kalisz Pomorski, OSP Poźrzadło Wielkie. 

 

Gmina Wierzchowo: OSP Wierzchowo, OSP Świerczyna, OSP Żabinek. 

 

 

W roku 2019 Wydział Zarządzania Kryzysowego dysponował kwotą z budżetu w wysokości 

111.000,00 zł, która została przeznaczona na: 

 

 pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Czaplinek w kwocie                      

7.500,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów za wykonanie remontu 

ścian wewnętrznych, instalacji elektrycznej oraz posadzki w strażnicy Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Kluczewie 

 pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Złocieniec w kwocie                    

7.500,00 zł  na zakup armatury i wyposażenia toalet w strażnicy Ochotniczej Staży 

Pożarnej w Złocieńcu. 

 pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Wierzchowo w kwocie 

15.000,00 zł  z przeznaczeniem na wykonanie remontu świetlicy, pomieszczeń 

socjalnych oraz wymianę bram garażowych strażnicy Ochotniczej Staży Pożarnej                  

w Wierzchowie 

 pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Złocieniec w kwocie                 

40.000,00 zł z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Worowie  na 

częściowe pokrycie kosztów zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 

 Sfinansowanie szkolenia na łączną kwotę  12.000,00 zł  z zakresu: 

a. Prowadzenia działań ratowniczych i gaśniczych podczas emisji i pożarów  

b. mieszkań gazowych ze zbiorników oraz cystern. 

c. Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego. 

d. Obsługi Podestów Ruchomych. 

e. Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. 

f. Sternika Motorowodnego. 

g. Ćwiczeń  KSRG „Anomalia pogodowe”. 

h. Ratownictwa drogowego. 

 Sfinansowanie zakupu specjalistycznych rękawic w łącznej kwocie 20.000,00 zł                    

dla strażaków, niezbędnych podczas usuwania skutków zdarzeń czerwcowych anomalii 

pogodowych na terenie Gminy Złocieniec; 
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 dofinansowanie Komendy Powiatowej PSP w kwocie 4.000,00 zł, eliminacje 

Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”; 

 dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w kwocie 5.000,00 zł na nagrody                              

dla zwycięzców turnieju „Wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym”; 

 

Kwoty dofinansowania OSP w 2019 roku. 

OSP GMINA KSRG MSWiA POWIAT RAZEM 

2019 ROK 

Gmina 

Drawsko 

Pomorskie 

249 400    249 400 

Linowno      

Rydzewo  2 681 5 000  7 681 

Ostrowice   5 000  5 000 

Zagozd   7 850  7 850 

Ostrowice 

 

 10 949 5 000  15 949 

RAZEM     285 880 

Gmina 

Złocieniec 

483 300    483 300 

Lubieszewo   5 000  5 000 

Warniłęg   7 399  7399 

Złocieniec 28 755 12 173 5 000 7 500 53 428 

Cieminko   5 000  5 000 

Chlebowo   7 027  7 027 

Siecino   5 000  5 000 

Nowe 

Worowo 

164 768 19 129 5 000 40 000 228 897 

RAZEM     795 051 

Gmina 

Kalisz 

Pomorski 

439 700    439 700 

Biały Zdrój  3 278 5 000  8 278 

Poźrzadło 

Wielkie 

 12 000 5 000  17 000 

Kalisz 

Pomorski 

 

 2 160 5 000  7 160 

RAZEM     472 138 

Gmina 

Czaplinek 

502 375    502 375 

Broczyno   27 012  27 012 

Czaplinek  6 904 5 000  11 904 

Czarne 

Wielkie 

   9 780 9 780 

Kluczewo    7 500 7 500 

Machliny 

 

 12 000 5 000  17 000 
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Siemczyno  9 732 5 000  14 732 

Sikory (nie 

funkcjonują) 
     

Trzciniec 

 
  7 390  7 390 

RAZEM     597 693  

Gmina 

Wierzchowo 

233 959 9 000   242 959 

Wierzchowo   5 000 15 000 20 000 

Świerczyna 

 

  5 000  5000 

Żabinek   7 781  7 781 

RAZEM     275 740 

 

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 Inspektor 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: 
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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 

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 Pomorskim, w Kaliszu 

Pomorskim, w Czaplinku oraz w Złocieńcu. 
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Podczas XIX sesji Rady Powiatu Drawskiego w dniu  7 lutego  2020 r. prezentowane było 

Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 r. 

Pozostałe informacje tj.: 

- Ocena warunków wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży; 

- Informacja o stanie sanitarnym na terenie powiatu drawskiego w roku 2019; 

- Informacja o stanie epizootycznym na terenie powiatu drawskiego w roku 2019; 

- Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu drawskiego 

w roku 2019; 

- Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim 

o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku 2019; 

- 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 2019; 

przekazane zostały w materiałach XXI sesji Rady Powiatu Drawskiego z 30 kwietnia 2020 r.  

- dostępne w Wydziale Biuro Rady.  

 

11.  Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy 

 
Na koniec 2019 roku stopa bezrobocia na terenie powiatu wynosiła 12,3 %. 

W PUP w poszczególnych miesiącach 2019 r. zarejestrowało się 3 860 osób, z tego 1 908 

kobiet. Spośród osób, które uzyskały status osoby bezrobotnej 937 (w tym 542 kobiety) to 

osoby, które spełniły warunki ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do 

nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych.   

Na dzień 31.12.2019 r. w PUP było zarejestrowanych  2.339 osób w tym 1330 kobiet. 

Struktura wiekowa według stanu na koniec 2019 r. przedstawia się następująco:  

1. 18-24   -  295 osób, co stanowi  12,61% z ogólnej liczby bezrobotnych, 

2. 25-34   -  659 osób, co stanowi  28,18% z ogólnej liczby bezrobotnych,  

3. 35-44   -  525 osób, co stanowi  22,44% z ogólnej liczby bezrobotnych,  

4. 45-54   -  374 osób, co stanowi  15,99% z ogólnej liczby bezrobotnych, 

5. 55-59   -  308 osób, co stanowi  13,16% z ogólnej liczby bezrobotnych, 

6. 60 lat i więcej  -  178 osób, co stanowi 7,62% z ogólnej liczby bezrobotnych. 

Największą grupę bezrobotnych stanowiły osoby posiadające wykształcenie gimnazjalne  

i niższe  761 osób, 746 osoby posiadają wykształcenie zasadnicze zawodowe. Wykształcenie 

policealne i średnie zawodowe posiadało 397 osób, a średnie ogólnokształcące 292 osób. 

Najmniej liczna była grupa osób posiadająca wykształcenie wyższe,  to 143 osób.  

Z ewidencji PUP wyłączono 4 020 osób, w tym 2 006 kobiet. Głównymi przyczynami utraty 

statusu osoby bezrobotnej było: podjęcie pracy 2 236 osób, niezgłoszenie się w wyznaczonym 
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terminie i niepotwierdzenie gotowości do pracy 676 osób, odmowa bez uzasadnionej przyczyny 

przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 257 osób, dobrowolnej 

rezygnacji ze statusu bezrobotnego 284 osoby.    

 

Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim realizuje usługi i instrumenty rynku pracy. 

W ramach usług: 

Pośrednictwo pracy: wydano 1 884 skierowania, 2 236 osób podjęło zatrudnienie. 

Poradnictwo zawodowe: wsparciem objęto 515 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 działa na terenie obejmującym 

obszar powiatu drawskiego. 

 

 

Struktura zatrudnienia  

(stan na 31.12.2019 r. – zatrudnionych 39 osób) 
 

DRAWSKO POMORSKIE 

Dyrektor 

Centrum Aktywizacji Zawodowej 

1 Zastępca Dyrektora 

Referat Usług Rynku Pracy 

1 Koordynator – Doradca zawodowy obsługa osób bezrobotnych  

i pracodawców 5 Pośredników pracy  

Referat Instrumentów Rynku Pracy 

1 Koordynator – Specjalista ds. rozwoju zawodowego 

obsługa osób bezrobotnych  

i pracodawców 

4 Pośredników pracy (1 zastępstwo) 

2 Pośredników pracy / Specjalistów ds. rozwoju zawodowego 

1 Inspektor powiatowy 

Referat programów 

1 Specjalista ds. programów 

Dział Obsługi Klienta 

1 Kierownik 

1 Inspektor 
obsługa osób bezrobotnych 

1 Referent ds. ewidencji i świadczeń 



 

64 
 

Dział Organizacyjno-Administracyjny 

1 Kierownik 

1 Inspektor 

1 Archiwista 

1 Sprzątaczka 

1 Pomoc administracyjna 

Dział Finansowo-Księgowy 

1 Kierownik 

1 Inspektor powiatowy 

2 Inspektorów 

1 Pomoc administracyjna 
 
 

FILIA CZAPLINEK (funkcjonuje do 31.03.2020 r.) 

Centrum Aktywizacji Zawodowej / Dział Obsługi Klienta 

1 Doradca zawodowy obsługa osób 

bezrobotnych  

i pracodawców 2 Pośredników pracy  

 

FILIA ZŁOCIENIEC 

Centrum Aktywizacji Zawodowej 

1 Doradca zawodowy obsługa osób 

bezrobotnych  

i pracodawców 
3 Pośredników pracy 

Dział Obsługi Klienta 

1 Starszy inspektor powiatowy obsługa osób 

bezrobotnych 1 Referent ds. ewidencji i świadczeń 

 

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. 
  

Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. 
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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 2019, jako 

definiowanie trendów na lokalnym rynku pracy. 

Deficyt: 

akustycy i realizatorzy dźwięku, animatorzy kultury i organizatorzy imprez, asystenci w edukacji, 
betoniarze i zbrojarze, brukarze, cieśle i stolarze budowlani, cukiernicy, dekarze i blacharze budowlani, 

diagności samochodowi, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, geodeci i kartografowie, 

kierowcy autobusów kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, kierownicy ds. 
produkcji, kucharze, lekarze, logopedzi i audiofonolodzy, monterzy instalacji budowlanych, monterzy 

okien i szklarze, , murarze i tynkarze, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, obuwnicy, ogrodnicy i 

sadownicy, operatorzy obrabiarek skrawających, opiekunki dziecięce, piekarze, pielęgniarki i położne, 

pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, pracownicy służb mundurowych, pracownicy 
socjalni. przedstawiciele handlowi, psycholodzy i psychoterapeuci, ratownicy medyczni, robotnicy 

budowlani, robotnicy obróbki drewna i stolarze, samodzielni księgowi, specjaliści ds. organizacji 

produkcji, specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji, sprzedawcy i kasjerzy, szefowie 

kuchni, ślusarze;  

Równowaga: agenci ubezpieczeniowi, analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych, 

architekci i urbaniści, architekci krajobrazu, archiwiści i muzealnicy, bibliotekoznawcy, bibliotekarze i 

specjaliści informacji naukowej, biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy, blacharze i lakiernicy 

samochodowi, ceramicy przemysłowi, dentyści, dziennikarze i redaktorzy, farmaceuci, filolodzy i 
tłumacze, fizjoterapeuci i masażyści, floryści, fotografowie, gospodarze obiektów, portierzy, woźni i 

dozorcy, górnicy i operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych, inspektorzy nadzoru budowlanego, 

instruktorzy nauki jazdy, instruktorzy rekreacji i sportu, inżynierowie budownictwa, inżynierowie 
elektrycy i energetycy, inżynierowie inżynierii środowiska, inżynierowie mechanicy, kamieniarze, 

kelnerzy i barmani, kierowcy samochodów osobowych,  kierownicy budowy, kierownicy ds. logistyki, 

kierownicy ds. usług, kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu, kierownicy sprzedaży, kierownicy 
w instytucjach społecznych i kultury, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, lakiernicy, listonosze i 

kurierzy, magazynierzy, marynarze, pracownicy obsługi statków i portów, masarze i przetwórcy ryb, 

mechanicy maszyn i urządzeń, mechanicy pojazdów samochodowych, meteorolodzy, geolodzy, 

geografowie, monterzy elektronicy, monterzy konstrukcji metalowych, monterzy maszyn i urządzeń, 
nauczyciele języków obcych i lektorzy, nauczyciele nauczania początkowego, nauczyciele przedmiotów 

ogólnokształcących, nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele 

szkól specjalnych i oddziałów integracyjnych, operatorzy aparatury medycznej,  operatorzy i mechanicy 
sprzętu do robót ziemnych, 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 urządzeń dźwigowo – transportowych, opiekunowie 

osoby starszej lub niepełnosprawnej, optycy i pracownicy wytwarzający protezy, pedagodzy, plastycy, 

dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków, pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi 

turystycznej, pracownicy ds. budownictwa drogowego, pracownicy ds. jakości, pracownicy ds. ochrony 
środowiska i bhp, pracownicy ds. rachunkowości i księgowości pracownicy ds. techniki dentystycznej, 

pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych, pracownicy myjni, pralni i prasowalni, pracownicy 

ochrony fizycznej, pracownicy poczty, pracownicy poligraficzni, pracownicy przetwórstwa metali, 
pracownicy przetwórstwa spożywczego, pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, 
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ankieterzy, teleankieterzy, pracownicy zajmujący się zwierzętami, prawnicy, projektanci wzornictwa 

przemysłowego, recepcjoniści i rejestratorzy, robotnicy leśni, robotnicy obróbki skóry, rolnicy i 

hodowcy, rybacy, rzemieślnicy obróbki szkła i metali szlachetnych, sekretarki i asystenci, socjolodzy i 
specjaliści ds. badań społeczno - ekonomicznych, spawacze, specjaliści administracji publicznej, 

specjaliści ds. finansowych, specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży, specjaliści ds. rynku 

nieruchomości, specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki, specjaliści rolnictwa i leśnictwa, 
specjaliści telekomunikacji, spedytorzy i logistycy, sprzątaczki i pokojowe, tapicerzy, technicy 

budownictwa, technicy informatycy, weterynarze, wychowawcy w placówkach oświatowych i 

opiekuńczych, zaopatrzeniowcy i dostawcy; 

Nadwyżka: ekonomiści, filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy, fryzjerzy, kosmetyczki, 

operatorzy maszyn włókienniczych, pomoce kuchenne, pracownicy administracyjni i biurowi, 
pracownicy obsługi ruchu szynowego, specjaliści technologii żywności i żywienia, technicy 

mechanicy. 

Ponadto w 2019 roku najwięcej ofert pracy i wolnych miejsc pracy było na wskazane stanowiska: 

- pracownik biurowy, pracownik administracyjny, pracownik administracyjno – biurowy – 55, 

- pomoc administracyjna – 15, 
- księgowa – 7,  

- pomoc nauczyciela – 21, 

- pracownik socjalny – 18, 

- magazynier – 28, 
- kierowca samochodu ciężarowego – 26, 

- sprzątaczka – 83, 

- sortowacz, sortowacz elementów drewnianych, sortowacz odzieży – 20, 
- robotnik gospodarczy, pracownik gospodarczy – 96, 

- pracownik budowlany, robotnik budowlany, pracownik ogólnobudowlany – 48, 

- kelner – 22,  

- kucharz – 18, 
- pomoc kuchenna – 32, 

- sprzedawca – 67, 

- kasjer, kasjer – sprzedawca – 30. 

 

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 roku 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 roku w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 630). 

O powołanie w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy 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 Powiatowej Rady Rynku Pracy może powołać przedstawicieli 

spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy  
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i autorytecie w obszarze działania tej rady. Kadencja PRRP trwa 4 lata, a jej techniczną obsługę 

zapewnia PUP w Drawsku Pomorskim. 

Kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy w latach 2019 – 2023 

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

 

Powiat Drawski Waldemar Włodarczyk 

Przewodniczący PRRP 

Gmina Czaplinek Marcin Naruszewicz 

Członek 

Gmina Drawsko Pomorskie Krzysztof Czerwiński 

Członek 

ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE 

 

NSZZ „Solidarność” Franciszek Hirsz 

Członek 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków 

Zawodowych 

Renata Orłowska 

Członek 

ORGANIZACJE PRACODAWCÓW 

 

Związek Pracodawców Pomorza 

Zachodniego Lewiatan 

Piotr Płażalski  

Członek 

Stowarzyszenie Przedsiębiorców  

i Kupców Kalisza Pomorskiego 

Witold Kuwałek  

Członek 

Zrzeszenie Podmiotów Gospodarczych w 

Złocieńcu 

Edward Kot 

Członek 

Z. P. H. U. Drawex Sienica Wiesław Dzieńkowski 

Członek 

SPOŁECZNO-ZAWODOWE ORGANIZACJE ROLNIKÓW 

 

 

Zachodniopomorska Izba Rolnicza 

 

 

Stanisław Baliński  

Wiceprzewodniczący PRRP 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / STOWARZYSZENIA 

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego Słupsk, 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego Drawsko 

Pomorskie 

Marek Nowak 

Członek 

Stowarzyszenie "Pozytywna Zmiana" Joanna Kulesza 

Członek 

 

W 2019 roku odbyły się trzy posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy oraz dwa w trybie 

obiegowym, podczas których zostały wydane opinie w sprawie: 

1) Zmian podziału środków Funduszu Pracy na aktywizacje zawodową w roku 2019; 

2) Zmian podziału środków Funduszu Pracy na realizację zadań fakultatywnych urzędu  

w roku 2019; 

3) Zmian do Programu Specjalnego „Nowe horyzonty – czas na zmiany” edycja 2018; 
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4) Zmian do Programu Specjalnego „Nowe horyzonty – czas na zmiany” II edycja 

realizowanego w roku 2019; 

5) Planowanych kierunków szkoleń organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy  

w Drawsku Pomorskim w roku 2019; 

6) Zmian w Zasadach przyznawania wsparcia finansowego przez PUP w Drawsku 

Pomorskim. 

7) Wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy 

w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego złożonego przez Warsztaty Terapii 

Zajęciowej w Czaplinku działające w strukturze Zespołu Placówek Edukacyjno-

Terapeutycznych. 

 

Ponadto podczas posiedzeń: 

1) Przedstawiono zbiorczy wykaz pracodawców, z którymi Powiatowy Urząd Pracy  

w Drawsku Pomorskim zawarł umowy w 2018 roku. 

2) Przedstawiono informacje dotyczące priorytetów wydatkowania środków Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego: limit i rezerwa na rok 2020. 

 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim w 2019 roku 

oraz informacje na temat sytuacji na rynku pracy w powiecie drawskim przekazane w 

materiałach XXI sesji Rady Powiatu Drawskiego w dniu 30 kwietnia 2020 r. – dostępne  

w Wydziale Biuro Rady. 

 

12.  Ochrona praw konsumenta 

 
W ramach realizacji zadania rzecznik konsumentów:  

- udziela bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie 

ochrony interesów konsumentów - w 2019 r. rzecznik udzielił 239 porad  (w 2018 roku udzielił 

199 porad), w tym pisanie pism reklamacyjnych, odstąpień od umów zawieranych poza lokalem 

i na odległość itp., 

- występuje do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów  

- w 2019 r. rzecznik sporządził 30 wystąpień do przedsiębiorców, 

- sygnalizuje Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów problemy dotyczące 

ochrony konsumentów – w 2019 r. rzecznik dokonał 3-ch zgłoszeń nieuczciwych praktyk 

rynkowych stosowanych przez przedsiębiorców na podległym mu terenie, 

- podejmuje działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym – w 2019 r. rzecznik brał 

udział w spotkaniach zorganizowanych zarówno dla młodszych jak i starszych konsumentów 

(uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej oraz seniorzy); celem spotkań było przedstawienie 

podstawowych praw konsumenta;  

- na bieżąco współpracuje z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcją 

Handlową, Urzędem Komunikacji Elektronicznej i innymi organizacjami mającymi na celu 

ochronę interesów konsumentów.  
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13.  Realizowane projekty w ramach Kontraktu Samorządowego 
Uchwała Nr XII/87/2015 w sprawie przystąpienia do realizacji zadania 

publicznego pn. Koncepcja Kontraktu Samorządowego miedzy jednostkami 

samorządu terytorialnego. 

W ramach prac wynikających z podpisanego Kontraktu Samorządowego Strefy 

Centralnej, którego liderem i koordynatorem jest Powiat Drawski Wydział Inwestycji 

nadzorował łącznie 6 projektów, z czego 4 projekty były w trakcie realizacji, natomiast 2 

projekty w okresie trwałości. 

W okresie sprawozdawczym kontynuowane są dwa przewodnie projekty realizowane przez 

Wydział w ramach Kontraktu Samorządowego: „Budowa zintegrowanego szkolnictwa 

zawodowego na terenie Strefy Centralnej poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na 

obszarze powiatu drawskiego” i „Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do 

potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego”,  

które są ściśle  ze sobą powiązane, dotyczące uczniów i nauczycieli oraz inwestycji w 

infrastrukturę szkół zawodowych i technikum Powiatu Drawskiego.  

Powyższe projekty wspierają proces nauczania obejmując 6 placówek Powiatu Drawskiego: 

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku, 

2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku, 

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim, 

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim, 

5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu, 

6. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim. 

 

1. Projekt: „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, 

poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego” 

Docelowo projektem objętych zostanie 400 uczniów szkół zawodowych. Dzięki realizacji 

projektu uczestnicy zdobędą nowe kwalifikacje, które będą dopasowane do potrzeb lokalnego  

i regionalnego rynku pracy. Dodatkowo wsparciem zostanie objętych 23 nauczycieli 

kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu (kursy, szkolenia, studia 

podyplomowe).   

Do 31.12.2019 r. w projekcie  zrealizowano i przeprowadzono szereg działań, do których w 

szczególności należą: 

- indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe z doradcą zawodowym oraz z psychologiem 

dla uczniów 

- udział w Targach Pracy i Przedsiębiorczości (organizowanych przez PUP Drawsko) - 100 

uczniów,  

- płatne staże i praktyki dla 128 uczniów 

-zajęcia laboratoryjne dla uczniów na uczelniach wyższych 

- udzielenie pomocy stypendialnej dla 22 uczniów w łącznej  wysokości po 1000 zł, 
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- organizacja kursów m.in. : Prawo Jazdy, Public Relations, „Dookoła Świata” – kurs kulinarny, 

Kurs Projektowanie konstrukcji meblowych w środowisku projektowym AUTOCAD wraz z 

renowacją i konserwacją mebli, kontynuowane były kursy nauki języka angielskiego  

i niemieckiego zawodowego w zawodzie: stolarz, kucharz oraz dla uczniów Technikum 

Obsługi Turystycznej,  

W MOW w Czaplinku wyposażono pracownie w sprzęt TIK  

m.in. w  komputery przenośne wraz z oprogramowaniem biurowym. 

Inne realizowane kursy: kelnerski, zastosowanie TIK w gastronomii, obsługa kas fiskalnych  

i terminali płatniczych, obsługa obrabiarek CNC, baristyczny i inne.  Dodatkowo uczniowie 

wszystkich szkół uczestniczący w projekcie otrzymali możliwość skorzystania z doradztwa 

grupowego w ramach Szkolnych Punktów Kariery i Edukacji.  

Dwóch nauczycieli w ramach projektu rozpoczęło studia podyplomowe z tematyki:  

oprogramowania komputerów  i zarzadzania w hotelarstwie, a 6 nauczycieli uczestniczyło w 

kursach i szkoleniach m.in.: kursy mechaniczne typu: Bezpośredni wtrysk paliwa w silnikach 

spalinowych, Systemy Common Rail firmy Bosch oraz Systemy Common Rail firmy Delphi, 

Continental, Denso., grafika komputerowa dla 6 nauczycieli ZSP w Drawsku Pomorskim ,

 kurs Obsługa maszyn CNC  dla nauczyciela PCKZiU w Drawsku Pomorskim, kurs 

Obsługa programu AutoCAD dla nauczyciela PCKZiU w Drawsku Pomorskim, 

2. Projekt  „Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego 

rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego”, 

W ramach projektu powstały: 

- pracownia diagnostyczno – konstrukcyjna w PCKZiU w Drawsku Pomorskim. Do 

pracowni zakupiono: oscyloskop, zasilacze laboratoryjne, system poduszek powietrznych SRS, 

system magistrali CAN, BUS w układzie komfortu, zespół napędowy silnika ZI, samochodowy 

komputer diagnostyczny z oprogramowaniem, system klimatyzacji Climatronic, stanowisko 

testowania sondy lambda, wyposażenie narzędziowe do diagnostyki samochodowej, mierniki i 

testery do diagnostyki samochodowej; 

- pracownia hotelarska w PCKZiU w Drawsku Pomorskim. Zaadaptowano część internatu na 

ćwiczebny apartament hotelowy. Do pracowni zakupiono wyposażenie do: pokoju hotelowego, 

aneksu kuchennego, łazienki, apartamentu, recepcji; 

- pracownia technologii gastronomicznej w PCKZiU w Czaplinku,  w ramach, której 

zakupiono: meble do pracowni, sprzęt multimedialny i komputer, oprogramowanie do zadań 

produkcyjnych, sprzęt kuchenny; 

- pracownia obróbki ręcznej i mechanicznej tworzyw sztucznych w PCKZiU w Czaplinku. 

Do pracowni zakupiono: laptopy i rzutnik, adaptacyjne centrum obróbcze; 

- pracownia urządzeń techniki komputerowej, lokalnych sieci komputerowych i aplikacji 

internetowych w ZSP w Kaliszu Pomorskim. Zaadaptowano część powierzchni strychowej na 

pracownie komputerową. W ramach inwestycji zakupiono: meble do pracowni i wyposażenie 

stałe, sprzęt multimedialny i komputer, zestawy komputerowe stacjonarne dla uczniów, serwer, 

routery i urządzenie pomocnicze, oprogramowanie serwera, licencje dostępowe, 

oprogramowanie edukacyjne, tablety i laptopy na zajęcia wyjazdowe, urządzenia pomiarowe i 

drobne wyposażeni pracowni; 

- pracownia technologii gastronomicznej w MOW w Czaplinku. Zmodernizowano część 

dawnej kuchni internatowej na potrzeby pracowni gastronomicznej. Do pracowni zakupiono: 
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meble i wyposażenie stałe, sprzęt multimedialny i komputer, oprogramowanie do zadań 

produkcyjnych, wyposażenie kuchni, zmywalni, pomieszczenie magazynowe i  naświetlania 

jaj, pomieszczenie do obróbki wstępnej surowców 

- wyposażono pracownię ręcznej i mechanicznej obróbki metali w PCKZiU w Drawsku 

Pomorskim w następujący sprzęt: twardościomierz uniwersalny, narzędzia do obróbki metali, 

zestawy narzędzi ślusarskich, zestaw narzędzi monterskich (wózki narzędziowe), zaginarka do 

blachy z osprzętem, hydrauliczna giętarka do rur, szlifierka stołowa 2 tarczowa, tokarka 

uniwersalna; 

- doposażono pracownię stolarską w PCKZiU w Czaplinku w pilarkę formatową tarczową z 

podcinaczem, okleiniarkę wąskich powierzchni, frezarkę dolnowrzecionową do drewna z 

frezami i wrzecionem.  

3. „Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie” 

W 2019 rozpoczęto kolejny etap termomodernizacji budynku tzn.  wymieniono drzwi 

wejściowe i okna, wymieniono część pokrycia dachowego i węźby oraz  częściowo 

zmodernizowano centralne ogrzewanie. Od października podłączono budynek do ciepła 

wytwarzanego przez biogazownię z odnawialnego źródła energii. Kontynuacja prac 

budowlanych nastąpi w 2020 roku. 

4. „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na wybranych budynkach 

użyteczności publicznej Powiatu Drawskiego”  

W ramach projektu zostało utworzonych 7 instalacji fotowoltaicznych na obiektach 

użyteczności publicznej w Powiecie Drawskim o mocy łącznej ok 200 kW. W 2019 Powiat 

dokonał ostatecznego odbioru instalacji i rozliczenia projektu. 
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Dodatkowo Wydział Inwestycji  prowadzi monitoring trwałości projektów: 

WYKAZ REALIZOWANYCH PROJEKTÓW  

STAN NA 31.12.2019 r. 

l.p. Tytuł projektu 
Program, Fundusz, 

Priorytet, Działanie 

Wartość 

projektu 

Wartość 

dofinansowania  

Okres 

realizacji 

Wartość zadań 

zrealizowanych 

w 2019 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. 

 

 

 

 

1 131 542,71 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. 

 

 

1 721 225,13 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. 

 

 

 

0,00 zł 
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• „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". W ramach trwałości projektu powiat drawski wydał ponad  16.000,00 zł. 

na usługi telekomunikacyjne ( internet).   

 

14. Drawskie Powiatowe Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 

W latach 2008 – 2019 Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim podejmowało szereg 

działań związanych z dalszą intensyfikacją funkcjonowania Drawskiego Powiatowego 

Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, zwanego w dalszej części opracowania DPCWP lub 

Centrum, a rok 2019 był z kolei jedenastym już pełnym okresem sprawozdawczym działalności 

Centrum. 

Oprócz prowadzonej działalności polegającej na wspieraniu powstawania nowych podmiotów 

gospodarczych poprzez bezpłatne pomaganie w wypełnianiu dokumentacji osobom 

bezrobotnym, które starają się o dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, informowanie 

o możliwościach dofinansowania na otworzenie działalności oraz pomocy już istniejącym 

zlokalizowanym na terenie powiatu drawskiego poprzez organizowanie bezpłatnych szkoleń  

spotkań informacyjno-promocyjnych i animacyjnych, informowanie o dostępnych pożyczkach, 

poręczeniach i dotacjach z atrakcyjnym oprocentowaniem, w ramach programów unijnych.  

Centrum zaangażowane było również w liczne projekty, przykładem których jest niewątpliwie 

kluczowy Kontrakt Samorządowy Strefa Centralna realizowanym na terenie Strefy Centralnej 

obejmującym swoim zasięgiem 3 powiaty, gdzie kluczową ideą Kontraktu jest 

skoncentrowanie terytorialne inwestycji i zasobów wokół pro-gospodarczych przedsięwzięć. 

W ramach Kontraktu Samorządowego Strefa Centralna zostały zaplanowane działania 

związane z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych, podnoszeniem jakości edukacji w szkołach 

na wszystkich szczeblach ze szczególnym wsparciem dla uczniów  kształcących się w 

zawodach.  

Inne wspólne przedsięwzięcia oraz programy realizowane w Starostwie to m.in. dyżury 

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, cyklicznie odbywające się 

seminaria dotyczące najnowszych zmian w przepisach dla przedsiębiorców np. w ramach 

współpracy z Inspektoratem ZUS w Drawsku Pomorskim „E – składka”, co roku Powiat 

Drawski włącza się do promocji konkursów dla firm np.. „Urząd Skarbowy Przyjazny 

Przedsiębiorcy”  oraz przekazuje informacje o najważniejszych wydarzeniach np. Targi Pracy 

i Przedsiębiorczości organizowane przez PUP w Drawsku Pomorskim, a także angażuje się w 

inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości np. dotyczące zbierania materiałów dotyczących 

terenów pod inwestycje turystyczne i przemysłowe dla Centrum Obsługi Inwestorów i 

Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.  

W trakcie  2017 roku dokonano zmiany porządkującej strukturę organizacyjną, polegającej na 

przeniesieniu DPCPW z Wydziału Rozwoju i Promocji  do Wydziału Inwestycji.   

Do najważniejszych wydarzeń prezentowanego okresu sprawozdawczego należy zaliczyć:  

 - wspieranie nowych podmiotów gospodarczych poprzez umożliwienie otrzymania 

datacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 40 tys. zł  
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W 2013 roku działalność DPCWP we wspieraniu powstawania nowych podmiotów 

gospodarczych dała najlepsze rezultaty w historii funkcjonowania. Utworzonych zostało 41 

firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), którym udzielono dotacji o łącznej 

wartości 1.833.520zł.   

W 2010 r. utworzonych zostało 25 firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 

którym udzielono dotacji o łącznej wartości 1.098.783 zł.   

Na koniec grudnia 2019 ponad 50 procent firm funkcjonuje nadal. 

Poręczenia w latach 2008-2019 

Przy DPCWP istnieje Punkt Pierwszego Kontaktu Zachodniopomorskiego Regionalnego 

Funduszu Poręczeń Kredytowych obecnie Funduszu Pomerania. Przedsiębiorca może złożyć 

wniosek na zabezpieczenie pożyczki/kredytu, jeżeli nie posiada własnego majątku na 

zabezpieczenie kredytu, w swojej ofercie pojawiły się poręczenia wadiów przetargowych, które 

zastępuje wpłatę wadium w formie pieniężnej. Dla przedsiębiorców Powiatu Drawskiego 

Fundusz Pomerania  w latach 2008-2019  udzielił 202 poręczenia na łączną kwotę 12,62 mln 

zł. 

Pożyczki  

W DPCWP istnieje także Punkt Obsługi Funduszu Pożyczkowego „POMERANUS”, gdzie  

przedsiębiorca może złożyć wniosek o pożyczkę w ramach inicjatywy JEREMIE 

(www.jeremie.com.pl) do wysokości 500 tys. zł z atrakcyjnym oprocentowaniem od 2,47% . 

Fundusz Pożyczkowy POMERANUS - JEREMIE w latach 2008-2019 udzielił 107 pożyczek 

dla przedsiębiorców z powiatu drawskiego oraz powiatów ościennych (łobeskiego i 

świdwińskiego) na łączną kwotę przekraczającą 8,84 mln zł.   

Szkolenia, spotkania doradcze, animacyjne i informacyjne  

DPCWP w latach 2008-2019 organizowało spotkania doradcze, animacyjne i informacyjne 

oraz warsztaty i szkolenia. Efektem tych spotkań było zaktywizowanie podmiotów 

zlokalizowanych na terenie Powiatu Drawskiego. To dzięki tym działaniom wspierano rozwój 

przedsiębiorczości, a także realizowano projekty adresowane do szkół w tym szkół 

zawodowych. Łącznie zrealizowano  124 inicjatywy, w których wzięło udział około 2000 osób. 

Syntetyczne podsumowanie najważniejszej działalności Centrum w okresie sprawozdawczym 

2008- 2019 w liczbach, przedstawia poniższe zestawienie.  

 Liczba powstałych nowych firm z sektora MSP - 66,  

 Wartość bezzwrotnych dotacji, jakie otrzymali Przedsiębiorcy to prawie 3 mln zł,  

 Łączna wartość dofinansowania obsługiwanych projektów z Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki wyniosła prawie 4 mln zł, 

 Liczba zrealizowanych inicjatyw ponad 120, w których wzięło udział około 2000 

osób (szkolenia, warsztaty, spotkania animacyjne, informacyjno – promocyjne  

i doradcze). 

 Fundusz Pożyczkowy POMERANUS - JEREMIE w latach 2008-2019 udzielił 107 

pożyczek dla przedsiębiorców z powiatu drawskiego oraz powiatów ościennych 

(łobeskiego i świdwińskiego) na łączną kwotę przekraczającą 8,84 mln zł.  

 Zachodniopomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych w latach 2008-2019 udzielił  

202 poręczenia dla przedsiębiorców Powiatu Drawskiego na łączną kwotę 

przekraczającą 12,62 mln zł.  
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 Liczba udzielonych porad mieszkańcom to około 6000 poprzez kontakt osobisty, 

mailowy i telefoniczny, (dziennie DPCWP udziela od 2 do 5 porad co daje  

w przeliczeniu około 50  miesięcznie oraz ponad 600 porad rocznie). 

 

Drawskie Powiatowe Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 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 

Pomorskim. Centrum prowadzi działalność polegającą na wspieraniu powstawania nowych 

podmiotów gospodarczych oraz udzielaniu pomocy dla już istniejących firm zlokalizowanych 

na terenie powiatu drawskiego a także w ostatnim czasie powiatów ościennych. Ponadto 

DPCWP współpracuje z organizacjami pozarządowymi i zrzeszeniami gospodarczymi, 

ułatwiając dostęp do informacji dotyczącej działalności gospodarczej. Spełnia kilka funkcji, 

bowiem pomaga nie tylko podmiotom, które dopiero chcą rozpocząć działalność gospodarcza, 

ale także tym, które już mają doświadczenie w jej prowadzeniu. Organizuje bezpłatnie 

seminaria, spotkania informacyjno-promocyjne, szkolenia, warsztaty i udziela bezpłatnych 

informacji i porad o ofercie finansowania zewnętrznego dofinansowanych z Unii Europejskiej 

(kredyty, pożyczki, poręczenia).  

Podstawowe cele działalności DPCWP to: 

1) Wspieranie powstawania nowych podmiotów gospodarczych oraz udzielanie pomocy 

już istniejącym. 

2) Udzielanie bezpłatnego doradztwa indywidualnego w zakresie zagadnień związanych  

z założeniem działalności gospodarczej. 

3) Przekazywanie informacji i porad ułatwiających przedsiębiorcom dostęp do 

finansowania zewnętrznego oferowanego przez fundusze pożyczkowe, fundusze 

poręczeniowe, instytucje dofinansowane przez Unię Europejską.  

4) Organizowanie bezpłatnych szkoleń, spotkań informacyjno–promocyjnych oraz 

animacyjnych, seminariów, warsztatów. 

5) Wzrost aktywności zawodowej mieszkańców poprzez tworzenie nowych miejsc pracy. 

 

Przewaga działalności DPCWP polega na tym, że: 

- całość usług realizowanych  jest bezpłatna; 

- usługi te świadczone w samorządzie lokalnym, co wzbudza zaufanie 

- jest dostępna dla wszystkich. 

 

Lista instytucji współpracujących z DPCWP  

Instytucje działające na terenie Powiatu Drawskiego oraz Województwa 

Zachodniopomorskiego, z którymi DPCWP aktywnie współpracuje w ramach wsparcia 

biznesu:    

1. Urząd Skarbowy w Drawsku Pomorskim 

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Drawsku Pomorskim  

3. Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim  

4. Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim"   

5. Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich Szczecinek  

6. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego Regionalny Ośrodek EFS Koszalin 
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7. Polska Fundacja Przedsiębiorczości Szczecin 

8. Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Szczecin  

Przewidywany rozwój jednostki.  

Główną działalnością w 2020 r. nadal będzie wspieranie powstawania nowych podmiotów 

gospodarczych oraz pomoc już istniejącym.  DPCWP planuje w kolejnych latach starać się o 

dofinansowania z Funduszy Unijnych, ponieważ żaden inny dostępny na rynku instrument 

wsparcia nie daje takiej szansy na rozwój przedsiębiorstwa jak środki unijne.  

Wspólnie z partnerem krajowym i zagranicznym złożono projekt „Dobry wybór – dobra praca”, 

gdzie głównym celem projektu jest podniesienie poziomu doradztwa zawodowego w szkołach 

zawodowych powiatu drawskiego poprzez wdrożenie modelu postępowania służącego do 

odpowiedniego dopasowania uczniów do miejsca przyszłej pracy zawodowej. Cel będzie 

realizowany we współpracy ponadnarodowej. 

Nadal będą podejmowane inicjatywy przez DPCWP w zakresie: 

 podnoszenia konkurencyjności gospodarki Powiatu Drawskiego poprzez rozwój sektora 

MŚP, będącego jedną z głównych sił napędowych wzrostu gospodarczego; 

 propagowania idei zakładania własnej działalności gospodarczej  w tym rozwoju firm 

innowacyjnych 

 wspierania aktywności gospodarczej lokalnego biznesu; 

 

Zainteresowanie tematyką przedsiębiorczości wciąż rośnie, podobnie zapotrzebowanie  

na rzetelne informacje i doradztwo w zakresie procedur zakładania działalności gospodarczej 

oraz pozyskiwania funduszy na „rozruch”.  

Szczególnie istotne jest, aby usługi tego typu świadczył podmiot na zasadach agendy ośrodka 

samorządu lokalnego, a więc nie wykonujący tego na zasadach komercyjnych. Taka forma 

wzbudza zaufanie osób poszukujących informacji i pomocy w zakresie wspierania małego 

biznesu. 

Oferta DPCWP wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, o czym świadczą 

przytoczone powyżej liczby – zarówno kwoty uzyskanego wsparcia, jak i ilość osób, które  

z usług DPCWP skorzystała. Dobrym działaniem były dyżury Starosty w każdej z gmin 

powiatu drawskiego, co jest podyktowane zapotrzebowaniem i prośbą osób z branży 

przedsiębiorczej. 

Co najważniejsze – oferta DPCWP jest bezpłatna i skierowana do wszystkich mieszkańców 

powiatu drawskiego. 
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Działania Drawskiego Powiatowego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (DPCWP) 

w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. 
 

LP NAZWA CEL DATA PROWADZĄCY 

LICZBA 

UCZEST

NIKÓW 

1 
Lokalny Punkt Informacyjny o 

Funduszach Europejskich w 

Szczecinku   dyżur 

Indywidualne konsultacje z konsultantem 

Lokalnego Punktu Informacyjnego w 

Szczecinku 

21.01.2019 

Joanna Radomska  

Specjalista ds. 

Funduszy 

Europejskich 

5 

2 
Lokalny Punkt Informacyjny o 

Funduszach Europejskich w 

Szczecinku   dyżur 

Indywidualne konsultacje z konsultantem 

Lokalnego Punktu Informacyjnego w 

Szczecinku 

28.02.2019 

Joanna Radomska  

Specjalista ds. 

Funduszy 

Europejskich 

5 

3 
„Start do zmian podatkowych 

na rok 2019" Polska Fundacja 

Przedsiębiorczości (PFP)  

Przedstawienie zmian w przepisach 

podatkowych, które weszły w życie 

w trakcie roku 2018 oraz najnowszych, 

które zaczęły obowiązywać od 1.01.2019. 

W trakcie szkolenia omówione zostanie 

również najnowsze orzecznictwo 

podatkowe. 

01.04.2019 

Beata Kuśmierek – 
doświadczony 

doradca 

gospodarczy, trener 

z obszarów 

podatkowych, 

certyfikowany 

księgowy, 

przedsiębiorca 

40 

4 
Lokalny Punkt Informacyjny o 

Funduszach Europejskich w 

Szczecinku   dyżur 

Indywidualne konsultacje z konsultantem 

Lokalnego Punktu Informacyjnego w 

Szczecinku 

10.04.2019 

Joanna Radomska  

Specjalista ds. 

Funduszy 

Europejskich 

5 

5 
Lokalny Punkt Informacyjny o 

Funduszach Europejskich w 

Szczecinku   dyżur 

Indywidualne konsultacje z konsultantem 
Lokalnego Punktu Informacyjnego w 

Szczecinku 

15.05.2019 

Joanna Radomska  
Specjalista ds. 

Funduszy 

Europejskich 

5 

6 
Lokalny Punkt Informacyjny o 

Funduszach Europejskich w 

Szczecinku   dyżur 

Indywidualne konsultacje z konsultantem 

Lokalnego Punktu Informacyjnego w 
Szczecinku 

13.06.2019 

Joanna Radomska  

Specjalista ds. 
Funduszy 

Europejskich 

5 

7 

„Zmiany w Kodeksie pracy 

wynikające z ustawy 

wdrażającej RODO” Polska 

Fundacja Przedsiębiorczości 

(PFP)  

1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe 

przepisy regulujące zasady prowadzenia 

dokumentacji pracowniczej. 

Przedstawienie najważniejszych zmian 

dotyczących nowego sposobu 

prowadzenia akt pracowniczych i nowego 

podziału tzw. teczki pracowniczej, 
możliwości prowadzenia elektronicznych 

akt osobowych, obowiązku 

przechowywania dokumentacji związanej 

z czasem pracy pracownika, możliwości 

skrócenia okresu przechowywania 

dokumentacji pracowniczej z 50 lat do 10 

lat.  

18.06.2019 
Maja Grzegorczyk 

– radca prawny  
35 

8 
Lokalny Punkt Informacyjny o 

Funduszach Europejskich w 

Szczecinku   dyżur 

Indywidualne konsultacje z konsultantem 
Lokalnego Punktu Informacyjnego w 

Szczecinku 

16.07.2020 

Joanna Radomska  

Specjalista ds. 
Funduszy 

Europejskich 

5 

9 
Lokalny Punkt Informacyjny o 

Funduszach Europejskich w 

Szczecinku dyżur 

Indywidualne konsultacje z konsultantem 

Lokalnego Punktu Informacyjnego w 
Szczecinku 

22.08.2019 

Joanna Radomska  

Specjalista ds. 

Funduszy 
Europejskich 

5 

10 
"Zatrudniam legalnie" 

Inspektorat ZUS Drawsko 

Pomorskie  

Zapoznanie z nowymi przepisami. 24.09.2019 
przedstawiciele 

Inspektoratu ZUS 
10 
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11 

"E-akta i skracanie okresu 

przechowywania akt 

pracowniczych, ich 

elektronizacja oraz zmiany w 

programie Płatnik” 

Inspektorat ZUS Drawsko 

Pomorskie  

Zapoznanie z nowymi przepisami. 04.10.2019 
przedstawiciele 

Inspektoratu ZUS 
10 

12 

Lokalny Punkt Informacyjny o 

Funduszach Europejskich w 

Szczecinku szkolenie z tematu 

„Aplikowanie o fundusze 

europejskie w ramach 

Działania 1.5 Inwestycje 

przedsiębiorstw wspierające 

rozwój regionalnych 

specjalizacji oraz 

inteligentnych specjalizacji” 

Podczas spotkania przedstawione zostaną 

założenia dotyczące działania 1.5 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego - 

Typ projektów: Innowacyjne inwestycje 

przedsiębiorstw: projekty przedsiębiorstw 

zakładające rozwój innowacyjności i 
konkurencyjności w sektorze turystyki w 

obszarze turystyki wodnej, turystyki 

aktywnej (w tym w szczególności 

turystyki rowerowej), turystyki 

poznawczej i kulturowej. 

15.10.2019 

Joanna Radomska 

Edyta Wieleba - 
Matyśniak 

20 

13 
Lokalny Punkt Informacyjny o 

Funduszach Europejskich w 

Szczecinku   dyżur 

Indywidualne konsultacje z konsultantem 

Lokalnego Punktu Informacyjnego w 

Szczecinku 

24.10.2019 

Joanna Radomska  

Specjalista ds. 

Funduszy 

Europejskich 

5 

14 

„Ulga na start. Preferencyjne 

składki. Mały ZUS 

”Inspektorat ZUS Drawsko 

Pomorskie  

Zapoznanie z nowymi przepisami. 05.11.2019 
przedstawiciele 

Inspektoratu ZUS 
10 

15 

„Pracownicze Plany 

Kapitałowe – poznaj nowe 

obowiązki pracodawców” 

Polska Fundacja 

Przedsiębiorczości (PFP)  

Celem szkolenia jest omówienie nowej 

instytucji – Pracowniczych Planów 

Kapitałowych zarówno  
z punktu widzenia obowiązków 

pracodawcy, jak i uprawnień pracownika. 

Podczas szkolenia omówione zostaną 

podstawy prawne i praktyczne aspekty 

tworzenia i oszczędzania w ramach 

Pracowniczych Planów Kapitałowych, 

nowe obowiązki pracodawców w zakresie 

przygotowania  

i wdrożenia PPK i prowadzenia właściwej 

dokumentacji. W ramach szkolenia 

zostaną omówione również zasady 
dysponowania przez pracowników 

środkami zgromadzonymi w ramach PPK.  

08.11.2019 
Maja Grzegorczyk 

– radca prawny  
35 

16 
Lokalny Punkt Informacyjny o 

Funduszach Europejskich w 

Szczecinku   dyżur 

Indywidualne konsultacje z konsultantem 

Lokalnego Punktu Informacyjnego w 

Szczecinku 

28.11.2019 

Joanna Radomska  

Specjalista ds. 

Funduszy 

Europejskich 

5 

17 
Lokalny Punkt Informacyjny o 

Funduszach Europejskich w 

Szczecinku   dyżur 

Indywidualne konsultacje z konsultantem 

Lokalnego Punktu Informacyjnego w 

Szczecinku 

12.12.2019 

Joanna Radomska  

Specjalista ds. 

Funduszy 

Europejskich 

5 

PODSUMOWANIE 210 
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Pozostałe inicjatywy Centrum: 

Śniadanie  z Przedsiębiorcami   

W dniu 7 lutego 2019 r. odbyło się pierwsze Śniadanie Przedsiębiorców ze Starostą Drawskim. 

Śniadania z Przedsiębiorcami to nowa inicjatywa spotkań Zarządu Powiatu 

z  lokalnymi przedsiębiorcami. Jest to bardzo ważna forma dialogu między środowiskiem 

przedsiębiorców a samorządem, służąca wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych 

dla rozwoju powiatu drawskiego. Z zaproszenia Starosty na pierwsze spotkanie skorzystało 

kilkunastu przedsiębiorców z terenu powiatu drawskiego.  Poruszono wiele ważnych tematów 

w tym dotyczące rozwoju szkolnictwa zawodowego, przyjmowania młodzieży na starze i 

praktyki oraz związane z brakiem wykwalifikowanych i chętnych do pracy osób. 

Dyżury Punktu Informacyjnego 

W Starostwie DPCWP organizowało i promowało dyżury Lokalnego Punktu Informacyjnego 

Funduszy Europejskich (LPI), które odbywały się w sali narad Starostwa Powiatowego 

w Drawsku Pomorskim. Również rozsyłało do przedsiębiorców informacje o szkoleniach  

organizowanych przez LPI w Szczecinku z możliwości dofinansowań unijnych. 

Dotacje na kwalifikacje.  

Centrum zaprasza przedsiębiorców i ich pracowników do skorzystania z Funduszu Usług 

Rozwojowych, gdzie można zrefinansować nawet do 80 % kosztów usług rozwojowych tzw. 

szkolenia, studia podyplomowe, e-learning, egzamin, usługa o charakterze zawodowym, 

doradztwo, coaching, mentoring.  

Współpraca z Urzędem Skarbowym 

Jak co roku Drawskie Powiatowe Centrum Wspierania Przedsiębiorczości włączyło się do 

promocji Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim poprzez wysłanie zaproszeń do  

przedsiębiorców z powiatu drawskiego do wzięcia udziału w konkursie „Urząd Skarbowy 

Przyjazny Przedsiębiorcy” w  XVII edycja, w którym to tutejszy Urząd Skarbowy już po raz 

dziewiąty został nagrodzony.  

Dodatkowo DPCWP włączyło się w akcje informowania o nowej usłudze „Twój e-PIT”, 

oraz o uruchomieniu usługi umożliwiającej złożenie wniosku oraz uzyskanie zaświadczenia 

 o niezaleganiu w podatkach bądź stwierdzającego stan zaległości za pośrednictwem portalu 

biznes.gov.pl. Zaświadczenie można uzyskać drogą elektroniczną bez konieczności wizyty 

w urzędzie i odbierania dokumentu w formie papierowej.  
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DPCWP włączyło się w promocję oraz propagowanie informacji dotyczących dotacji z LGD 

Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim kierowano przedsiębiorców, przedstawicieli 

organizacji pozarządowych oraz mieszkańców, osoby planujące rozpoczęcie działalności 

gospodarczej na cykl spotkań, podczas których omówione zostały warunki związane z 

wnioskowaniem. 

Do Drawskiego Powiatowego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przychodzą osoby 

i przedsiębiorcy z terenu powiatu drawskiego, łobeskiego i świdwińskiego, którzy chcą 

zasięgnąć informacji o możliwych dotacjach, pożyczkach a także szkoleniach. Cały czas jest 

udzielane wsparcie informacyjne, szkoleniowe i doradcze dla przedsiębiorców już działających 

oraz zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Powiatu Drawskiego.  

Drawskie Powiatowe Centrum Wspierania Przedsiębiorczości pomaga bezpłatnie tworzyć 

biznesplany  osobom bezrobotnym zarejestrowanych w Powiatowym Urząd Pracy w Drawsku 

Pomorskim,  które starają się o dotacje na podjęcie działalności gospodarczej. 

Na stronie internetowej Powiatu Drawskiego umieszczane były informacje o aktualnych 

programach pomocowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, jak również 

o szkoleniach organizowanych dla firm, a także o bieżących wydarzeniach związanych 

z przedsiębiorczością. 

DPCWP złożyło wniosek do projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządach 

województwa zachodniopomorskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. W listopadzie 

2019 roku wniosek został zakwalifikowany do udziału w projekcie. Projekt „Standardy obsługi 

inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego” ma na celu upowszechnienie 

wśród jednostek samorządu terytorialnego standardów obsługi inwestora. Obecnie w całym 

kraju rozpoczyna się zakrojony na szeroką skalę program promocji standaryzacji usług 

publicznych świadczonych inwestorom przez samorząd. Udział w projekcie będzie dla Powiatu 

Drawskiego okazją do poznania najlepszych rozwiązań na przyciągnięcie nowych inwestycji 

oraz szansą na wzmocnienie rozwoju gospodarczego naszego regionu. 

W DPCWP w Starostwie Powiatowym nadal można było składać wnioski o pożyczkę 

z atrakcyjnym oprocentowaniem, które udzielała Polska Fundacja Przedsiębiorczości w ramach 

Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Pomeranus dla przedsiębiorstw z terenu województwa 

zachodniopomorskiego na warunkach korzystniejszych niż rynkowe w oparciu o pomoc de 

minimis. Kwota udzielonych pożyczek przez PFP dla przedsiębiorców z terenu powiatu 

drawskiego na dzień 31.12.2019 to 842 500 zł. (7 pożyczek), z których 3 pożyczki o łącznej 

wartości 216 500 zł udzielono na rozpoczęcie działalności gospodarczej, natomiast 4 pożyczki 

o łącznej wartości 626 000 zł. udzielono z przeznaczeniem na rozwój działalności  

W DPCWP istnieje Punkt Pierwszego Kontaktu Zachodniopomorskiego Funduszu poręczeń 

Kredytowych obecnie Fundusz Pomerania. Przedsiębiorcy są informowani o możliwości 

wsparcia finansowego oferowanego przez Fundusz: poręczenia kredytów, leasingów i wadiów.  

W sumie w 2019 roku dla firm Powiatu Drawskiego Fundusz udzielił 19 poręczeń na łączną 

kwotę 1 420 874 zł w tym: 1/ wadia – 9 szt. na łączną kwotę 380 874 zł, 2/ kredyty obrotowe  

- 10 sz.t na łączną kwotę 1 040 000 zł. 
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15. Promocja i rozwój powiatu 

 
Działania w zakresie promocji, rozwoju, kultury, sportu i turystyki Powiatu Drawskiego 

prowadzi Wydział Rozwoju i Promocji, na działalność którego w roku 2019 w budżecie 

powiatu została przeznaczona kwota  w wysokości 448.552,00 zł., co w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca powiatu stanowi kwotę ok. 8 zł/osobę.  

Realizacja planu budżetu za 2019 rok została wykonana w całości.  

W ramach działań promocyjnych powiatu, wydział w 2019 roku podjął się organizacji wielu 

ciekawych i ważnych imprez oraz wydarzeń służących integracji społeczności lokalnej 

mieszkańców powiatu drawskiego. Do imprez , które na stałe zapisały się w kalendarzu imprez 

i wydarzeń takich jak:  Dożynki Powiatowe, Dzień Otwarty Starostwa połączony z Dniem 

Godności Osób Niepełnosprawnych, Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek, Powiatowa Gala 

Talentów, Dyktando o Pióro Starosty Drawskiego, Drawskie Targi „Mój Ogród”, dołączyły   

Powiatowy Dzień Seniora, Marsz Środowiska dla Ojczyzny, Powiatowy Przegląd Zespołów 

Seniorskich, Konwent Sołtysów oraz Konwenty Starosty,  Burmistrzów i Wójta. 

Prawdziwym wyzwaniem dla wydziału była organizacja jubileuszu 20–lecia Samorządu 

Powiatowego. Najważniejszym elementem obchodów była uroczysta gala,  podczas której 

władze Powiatu Drawskiego podziękowały wszystkim samorządom, dotychczasowym 

starostom, wójtom, burmistrzom i przewodniczącym rad za współpracę na przestrzeni ostatnich 

20 lat.  Całą uroczystość uświetniły występy chórów „Canto Libero” z Drawska Pomorskiego 

oraz „Profvoices” ze Złocieńca. Było wiele ciepłych słów podziękowań, gratulacji   i wzruszeń. 

Wszyscy przybyli goście mogli obejrzeć specjalnie przygotowaną wystawę fotograficzną 

zatytułowaną: „Inwestycje w latach 1999-2019”. 

Dzięki wsparciu finansowemu  z Ministerstwa  Gospodarki Morskiej I Żeglugi  Śródlądowej  

w ramach programu PO RYBY 2014-2020 wydział mógł  z dużym powodzeniem zorganizować  

super kulinarną imprezę pt.: „I  Festiwal Słoika – Ryby 2019”. Impreza została odebrana 

zarówno przez jej uczestników jak i organizatorów w sposób bardzo pozytywny.  Ten dobry 

wydźwięk spowodował, że w przyszłych latach będzie kontynuowana.  

Ponadto wydział czterokrotnie przeprowadził Konkurs Wiedzy o Powiecie Drawskim,  

który realizowany jest w celu  pogłębieniu wiedzy na temat funkcjonowania  samorządu 

terytorialnego w trakcie następujących imprez: Święto 16 –go WOG, VI Festynu Parafialnego 

w Drawsku Pomorskim, Marszu Środowiska dla Ojczyzny, Extreme weekend na poligonie 

drawskim. 

Z początkiem 2019 r. wydział zainicjował i opracował akcję pn.: „Indywidualne tablice 

rejestracyjne”. Akcja do dnia dzisiejszego cieszy się dużym zainteresowaniem wśród 

mieszkańców naszego regionu. 
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W ramach działań promocyjnych realizowana jest od wielu lat współpraca medialna.  

W 2019 r. Zarząd Powiatu Drawskiego podpisał umowy medialne z: Powiatową Gazetą 

Drawską oraz z  lokalnymi portalami internetowymi: DSI – Drawskie Strony Internetowe  

 i Firmą Hornet - Magazyn Drawski. Wydatki na media to kwota 26.856,00 zł co stanowi 7% 

budżetu  przeznaczonego na promocję.  W stosunku do 2018 r. kwota przeznaczona na 

promocję powiatu w mediach zmniejszyła się o 50.378,00 zł. 

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. W ramach działalności promocyjnej został opracowany  

i zamówiony szereg materiałów wykorzystywanych podczas imprez i wydarzeń  

organizowanych  i współorganizowanych przez powiat drawski, takich jak: notesy,  długopisy, 

jo-jo, opaski sportowe, balony, czekoladki z budynkiem Starostwa, znaczki okolicznościowe 

itp.  Wydany został album fotograficzny ukazujący piękno krajobrazu powiatu drawskiego - 

„Drawski Pejzaż Subiektywny” Leszka Paradowskiego. Na potrzeby promocji zakupione 

zostały publikacje Zbigniewa Mieczkowskiego „Łączy nas Drawa” oraz „Poligon Drawski         

w trzech odsłonach”. 

Bogata oferta wydawnictw książkowych i gadżetów promocyjnych pozwoliła wydziałowi na 

udaną promocję powiatu drawskiego zarówno w kraju, jak i za granicą. 

Przedstawiciele wydziału dwukrotnie uczestniczyli w międzynarodowych wydarzeniach 

promując nasz region. W maju promocja powiatu odbyła się w Niemczech na  Targach Regio 

Schau, a w czerwcu przedstawiciele promocji wraz z władzami powiatu uczestniczyli  

w Polsko - Ukraińskim Festiwalu Kultury w Truskawcu na Ukrainie. 

Dbając o pozytywny wizerunek oraz dobrą współpracę z gminami, wydział podjął się 

współorganizacji następujących wydarzeń: 

 z  gminą Drawsko Pomorskie: 

            „Dzień Dziecka”  oraz  „Dni Drawska”, 
 

 z  gminą Czaplinek: 
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            „Czaplinecka Majówka” oraz „Music Lake Festiwal”, 
 

 z  gminą Kalisz Pomorski: 

            „Jarmark nad jeziorem Ogórkowym”, 
 

 z  gminą Złocieniec : 

           „Święto Drawy” oraz „Spotkanie z Piosenką Turystyczną 16 Południk”, 
 

 z  gminą Wierzchowo – „Święto Wody”. 

 

W zakresie działań związanych z rozwojem i promocją turystyki wydział organizuje już od 

wielu lat imprezy terenowe, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, są to 

„Mistrzostwa w Chodzeniu po Drawie” i dwie edycje „Rajdu Bobra”. Ich głównym celem jest 

popularyzacja zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku oraz promocji regionu.  

Organizowane imprezy służą również edukacji ekologicznej. Środki przeznaczone na rozwój 

turystyki w budżecie powiatu na 2019 r. stanowiły jedyne 4 %.  

W zakresie działań związanych z kulturą zabezpieczone w budżecie środki zostały 

przeznaczone na organizację  konkursu ”Najładniejsze i Najaktywniejsze Sołectwo Powiatu 

Drawskiego” oraz współorganizację Dożynek Powiatowych, które odbyły się w Gminie 

Wierzchowo. 

Kolejnym działaniem realizowanym przez Wydział Rozwoju i Promocji to promowanie 

sportowo uzdolnionej młodzieży. Dla najlepszych sportowców zostały zabezpieczone                          

w budżecie środki pieniężne w kwocie 26.000,00 zł., w stosunku do poprzedniego roku 

wydatkowana kwota jest wyższa o 12.000,00 zł. 

Dużym sukcesem zakończył się udział naszego powiatu  w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów  

i Gmin prowadzonym  przez Związek Powiatów Polskich.  Powiat Drawski uplasował się             

w ścisłej czołówce, zajmując trzecie miejsce w swojej kategorii czyli powiaty do 60 tys. 

mieszkańców. 

Ranking prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: 

powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 

120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko- wiejskie oraz 

gminy wiejskie.  

 

Klasyfikacja trwa przez cały rok. Nagrody za udział w rankingu, okolicznościowe puchary                              

i dyplomy dla zwycięzców, wręczane są corocznie podczas ogólnopolskiej konferencji 

organizowanej przez Związek Powiatów Polskich. Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są 

oceniane przez ekspertów ZPP według 92 kryteriów zgrupowanych w dziesięciu grupach 

tematycznych takich jak:  

 

 działania proinwestycyjne i prorozwojowe (ilość pozyskanych środków finansowych 

pochodzących z funduszy zewnętrznych i krajowych na inwestycję w infrastrukturę, 

opracowaną odrębną, tematyczną (sektorową) strategię rozwoju lub dokument o 

tożsamym charakterze, funkcjonujące strefy przemysłowe/strefy aktywności 

gospodarczej o powierzchni co najmniej 1 ha, izby gospodarcze/instytucje otoczenia 

biznesu/agencje wspierające rozwój przedsiębiorczości);  
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 rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania 

jednostki samorządu terytorialnego ( wdrożony i certyfikowany w JST system 

zarządzania jakością potwierdzony aktualnym Certyfikatem ISO 9001, 

przeprowadzenie samooceny JST wykorzystując metodę oceny CAF, PRI lub 

równoważną, za elektroniczny obieg dokumentów/korespondencji w urzędzie, system 

e-urząd/elektroniczną skrzynkę podawczą, udźwiękowienie strony www 

urzędu/mówiącą przeglądarkę na stronie www urzędu, stronę www urzędu z opcją dla 

niedowidzących, stronę www urzędu spełniającą standardy dostępności WCAG 2.0,  

posiadanie systemu powiadamiania sms/aplikacji na smartfona dla klientów urzędu,  

posiadanie systemu newslettera strony internetowej urzędu, wielkości środków 

finansowych wydatkowanych na szkolenie kadry,  posiadanie w urzędzie rozwiązań 

ułatwiających kontakt z urzędem osób z dziećmi;  

 rozwój społeczeństwa informacyjnego ( umieszczenie na stronie urzędu adresów/ 

odnośników do miast/gmin znajdujących się w granicach danego powiatu,  wdrażanie 

lub współfinansowanie programów związanych z wykorzystaniem technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, posiadanie w urzędzie możliwości płatności 

bezgotówkowych, za pracownię informatyczną, bezpłatne hot spoty, za bezpłatne  

e-kioski/infomaty, członkostwo powiatu w ZPP;  

 rozwój społeczeństwa obywatelskiego (wielkość środków finansowych 

wydatkowanych na realizację zadań publicznych przez NGO, utworzenie rady 

działalności pożytku publicznego lub zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym, 

wspieranie i aktywizacja środowiska senioralnego, wspieranie i promocja wolontariatu, 

za Kodeks Etyczny pracowników oraz radnych z danej JST, organizowanie wydarzenia, 

którego celem jest prezentacja organizacji pozarządowych);  

 promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia  i pomocy społecznej  

( dostosowanie urzędu dla osób niepełnosprawnych, za uzyskanie nagrody/wyróżnienia 

w konkursie Bezpieczny Szpital, przeprowadzenie programu na rzecz osób 

niepełnosprawnych na terenie danej JST, przeprowadzenie programu polityki 

zdrowotnej);  

 wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej (partnerstwo publiczno-prywatno-

społeczne w zakresie przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i integracji lokalnej);  

 promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu (promocję aktywnego stylu 

życia poprzez organizowanie imprez o charakterze sportowym, wspieranie zdolnej, 

utalentowanej młodzieży poprzez tworzenie systemów stypendialnych, rozwój 

szkolnictwa zawodowego, wspieranie inicjatyw integrujących społeczność lokalną, 

udział w szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe nauczycieli i pracowników 

powiatowych jednostek oświatowych, poradnik z ofertą edukacyjną powiatu,  

udzielanie wsparcia finansowego na rzecz prac konserwatorskich i restauratorskich);  

 promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych ( udzielanie wsparcia 

finansowego osobom fizycznym/podmiotom, które likwidują pokrycia azbestowe, 

każde potwierdzone uczestnictwo w inicjatywie międzynarodowej na rzecz ochrony 

klimatu, ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie danej JST, każdą oznaczoną trasę 

turystyczną lub szlak tematyczny z terenu danej JST, Certyfikat ISO 14001, wdrażanie 
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lub współfinansowanie programów zwalczających występowanie efektu smogu,  

wdrażanie lub współfinansowanie programów proekologicznych);  

 współpraca krajowa i międzynarodowa (organizację powiatowego konkursu 

adresowanego do samorządów gminnych lub np. uczniów szkół podstawowych i szkół 

ponadpodstawowych, przynależność do regionalnej organizacji turystycznej, 

przynależność do lokalnej organizacji turystycznej partnerstwo w projektach 

międzynarodowych o tematyce kulturalnej, edukacyjnej lub sportowej, a także w 

obszarze integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, 

zorganizowanie wojewódzkiego (regionalnego) konwentu samorządowców na terenie 

danej JST, zorganizowanie powiatowego (lokalnego) konwentu samorządowców na 

terenie danej JST, współpracę partnerską z inną JST zlokalizowaną poza granicami 

naszego kraju, współpracę partnerską z inną JST zlokalizowaną na terenie naszego 

kraju, współpracę partnerską z innym podmiotem publicznym zlokalizowanym na 

terenie naszego kraju;  

 działania promocyjne (System Informacji Marketingowej w postaci zestawu działań 

promocyjnych, inicjatywy JST które pomagają zachować specyfikę swojego regionu, 

pielęgnować lokalne zwyczaje i obrzędy charakterystyczne dla jego terenu, wydawanie 

przez daną JST własnej gazety samorządowej, wydanie przez powiat lub przy jego 

współfinansowaniu książki promującej dany powiat, ustanowienie Tytułu Honorowego: 

Zasłużony dla Powiatu , umieszczenie loga Związku Powiatów Polskich na stronie 

internetowej swojej JST) 

 

Udział Powiatu Drawskiego w rankingu wielokrotnie został doceniony przez ekspertów ZPP. 

Trzykrotnie w swojej kategorii powiat drawski zajął I miejsce, było to w  2012 r. , 2013 r.  oraz 

2014 r. , a w  2015 roku powiat drawski uplasował się na II miejscu.  

 

Ogółem wykonanie budżetu za 2019 r. w stosunku do roku poprzedniego wzrosło o 3,85 %. 

Znaczny wzrost nastąpił jedynie w sporcie, ze względu na działania promujące                                           

w szczególności wśród dzieci i młodzieży.  
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Szczegółowe porównanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela. 

 

PORÓWNANIE WYKONANIA BUDŻETU                                                                 

ZA 2019 ROK DO 2018 ROKU 

 DZIAŁ 750 

PROMOCJA 

DZIAŁ 921 

KULTURA 

DZIAŁ 956 

SPORT 

DZIAŁ 630 

TURYSTYKA 

ROK 2018 362.218,00 zł 31.525,00 zł 16.000,00 zł 

 

22.166,00 zł 

 

ROK 2019 367.422,00 zł 35.230,00 zł 26.000,00 zł 

 

19.900,00 zł 

 

WZROST, 

SPADEK W 

% 

+1,44% +11,75% +62,50% 

 

-11,39% 

 

 

 

16. Współpraca zagraniczna 

 
Powiat Drawski od 2000 r. współpracuje z niemieckim Powiatem Segeberg i od 2009 

roku z Rejonem Ripky z Ukrainy. 

Współpraca partnerska z niemieckim Powiatem Segeberg. 

W 2019 roku odbyło się kilka wizyt i spotkań partnerskich. 

W dniu 24 maja 2019 r.  władze samorządowe Powiatu Drawskiego gościły  3-osobową 

delegacje z Powiatu Segeberg w składzie: Starosta Powiatu Segeberg Jan Peter Schroeder 

Przewodniczący Rady Powiatu  Claus Peter Dick oraz Rudigera Jankowski. Celem wizyty 

był udział partnerów z Niemiec w uroczystościach jubileuszowych 20- lecia istnienia 

samorządu powiatowego.  

W dniach 12-16 sierpnia 2019 r. na zaproszenie Starosty Powiatu Segeberg Jana Petera 

Schroedera oraz Przewodniczącego Rady Powiatu  Clausa Petera Dicka, 9 osobowa 

delegacja z Powiatu Drawskiego przebywała z roboczą wizytą  w partnerskim Powiecie 

Segeberg.  Program wizyty przygotowany przez gospodarzy umożliwił delegacji z Polski 

zapoznanie się z gospodarką regionu, a także funkcjonowaniem samorządu lokalnego i 

szkolnictwa.  

W dniach 10-12 maja 2019 r. przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Drawsku 

Pomorskim reprezentowali Powiat Drawski na targach Regio Schau 2019 w Bad 

Segeberg. Udział w targach strony polskiej  odbył się w ramach działań partnerskich 

naszych powiatów.   

Na stoisku promocyjnym powiatu drawskiego wyeksponowane były niemiecko  

i anglojęzyczne materiały promocyjne: informatory, mapy, przewodniki ukazujące piękno 

naszego regionu wraz z produktem regionalnym Pojezierza Drawskiego – miodami 



 

87 
 

drahimskimi. Stoisko promocyjne cieszyło się dużym zainteresowaniem. Obok Polski 

prezentowała się prowincja Polvamaa z Estonii. Obecność przedstawicieli powiatu drawskiego 

na targach zaowocowała pomysłem nawiązania współpracy z  Polvamaa z Estonii.  

Współpraca pomiędzy Powiatem Drawskim i Rejonem Ripky. 

W dniu 24 maja 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim w zapoczątkowano 

współpracę międzynarodową pomiędzy szkołami. 

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno–Terapeutycznych w Bobrowie, Pan Krystian 

Ignacak, oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim 

Pani Iwona Kucharska podpisali list intencyjny oraz umowę o współpracy z Dyrektorem 

Ripkynskiej Ogólnokształcącej Szkoły I-III stopnia w Ripkach, Panem Serhijem Lebedko. 

Spotkanie zainicjowało współpracę międzynarodową pomiędzy szkołami. Następnie delegacja 

z Ukrainy odwiedziła szkoły Zespołu Placówek Edukacyjno–Terapeutycznych oraz Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim. 

Od 7 do 9 czerwca 2019  roku trwał Festiwal Kultury Polskiej w Truskawcu na Ukrainie. 

Powiat drawski promował lokalnych artystów: rzeźbiarz Edward Szatkowski i rodzinny 

zespół muzyczny  „Music Trio”. Organizatorem Festiwalu był Konwent Współpracy 

Samorządowej Polska – Ukraina przy współpracy władz samorządowych Truskawca. Projekt 

współfinansowany był przez SENAT Rzeczpospolitej Polskiej w kwocie 50 000 zł. 

17. Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych 

W 2019 roku na terenie powiatu drawskiego utworzonych zostało 9 nowych organizacji 

pozarządowych ( 4 kluby sportowe, 1 UKS, 3 stowarzyszenia zwykłe, 1 OSP). 

Organizacje pozarządowe na 

terenie powiatu drawskiego 

 Rok 2018 Rok 2019 

 

Ogólna liczba, w tym:  258 267 

Kluby sportowe nieprowadzące 

działalności gospodarczej  

 48 52 

Uczniowskie kluby sportowe  20 21 

Stowarzyszenia zwykłe  18 21 

Ochotnicze straże pożarne  17 18 

Stowarzyszenia zarejestrowane w 

Krajowym Rejestrze Sądowym  

 132 132 

Organizacje kombatanckie  8 8 

fundacje  15 15 

 

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 5 października 2018 r. podjęła uchwałę nr XLVIII/341/2018   

w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Celem programu było 

zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców powiatu oraz wzmocnienia lokalnych działań, 
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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 2019 r., zgodnie z zapisami rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, Powiat Drawski współpracował z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami w zakresie pozafinansowym i finansowym. 

Współpraca o charakterze pozafinansowym: 

1) konsultowano z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami przyjęcie rocznego 

Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019;  

2) bezpłatnie udostępniano salę nard Starostwa na potrzeby organizacji pozarządowych; 

-informowano organizacje pozarządowe i inne podmioty o ogłaszanych przez Zarząd 

Powiatu Drawskiego otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych; 

3) prowadzono działalność informacyjną w zakresie oferowanych przez inne podmioty 

szkoleń i publikacji dla organizacji pozarządowych; 

4) udzielano informacji stowarzyszeniom o istnieniu innych źródeł finansowania oraz 

wspierano organizacje w ubieganiu się o pozyskiwanie funduszy ze źródeł 

zewnętrznych; 

5) 18 września 2019 r. zorganizowano szkolenie z przygotowywania ofert w ramach 

konkursów z wykorzystanie nowych wzorów druków ofert 

6) 29 października 2019 r. zorganizowano szkolenie i spotkanie konsultacyjne na temat 

Programu Społecznik (zachodniopomorski system wspierania inicjatyw społecznych), 

który skierowany był do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych. Pozyskać 

można było dotacje do 4 000 zł na realizację szerokiego spektrum inicjatyw oddolnych; 

Współpraca o charakterze finansowym: 

12 lutego 2019 r. Zarząd Powiatu Drawskiego w drodze uchwały nr 26/2019 ogłosił otwarte 

konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.  na które zaplanowano kwotę 200 000 

zł 
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 Do otwartego konkursu ofert w 2019 roku organizacje złożyły 66 oferty dofinansowanie  

otrzymało 61 projektów. Wnioskowana dotacja łącznie to kwota 533 341 zł. 

 

 W 2019 roku 40 organizacji  skorzystało ze wsparcia finansowego i powierzono im 

wykonanie zadania publicznych  

 

 Zarząd Powiatu Drawskiego zlecał w trybie pozakonkursowym tzw. „małe granty” 

realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w następujących 

zakresach: 
 

Podział dotacji w trybie konkursowym ze względu na zakres 
wsparcia w 2019 r.

 28.75 % - wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej oraz  turystyki i krajoznawstwa

11,75 % - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

6% - ochrony i promocji zdrowia

27,50 % działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym i działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych
promocji i organizacji wolontariatu

7% - wspierania rodzin i systemu pieczy
zastępczej

7% - porządku i bezpieczeństwa publicznego

2% - dotacja w trybie pozakonkursowym
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Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 

2019” przekazane w materiałach XXI sesji Rady Powiatu Drawskiego z 30 kwietnia  

2020 r. - dostępne w Wydziale Biuro Rady.  

18. Działalność biblioteki 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Drawsku Pomorskim 

w roku 2019 z budżetu Powiatu Drawskiego, tak jak w roku 2018 roku otrzymała dotację w 

wysokości 40.000 zł. Dotacja została przeznaczona na zakup zbiorów bibliotecznych za kwotę 

21.284 zł, na szkolenie i doskonalenie zawodowe bibliotekarzy 3.521 zł,  na działalność 

kulturalno-oświatowo-informacyjną 13.632 zł, częściowe wynagrodzenie pracowników 1.196 

zł, organizacja konkursu recytatorskiego  „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne” (wynagrodzenie 

jurorów konkursu rejonowego) 366 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 XIX sesji Rady Powiatu Drawskiego w dniu  

7 lutego 2020 r. – dostępne w Wydziale Biuro Rady. 

 

 

TRYB POZAKONKURSOWY "MAŁE GRANTY"

30,27 % -  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz  turystyki i krajoznawstwa

26,48% - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

12,97% - ochrona i promocja zdrowia

12,97% - działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych

8,65% - promocji i organizacji wolontariatu

4,32% - wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej

4,32% - porządek i bezpieczeństwo publiczne
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19. Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna 

W 2019 r. na terenie powiatu drawskiego, z mocy obowiązujących przepisów prawa, 

funkcjonowały dwa punkty darmowej pomocy prawnej.   

 

Punkt pierwszy został utworzony w budynku Starostwa Powiatowego  

w Drawsku Pomorskim, przy Palcu Elizy Orzeszkowej 3, był obsługiwany przez adwokatów i 

radców prawnych, wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Okręgową Radę 

Adwokacką w Koszalinie. W punkcie dyżur pełniło dwóch adwokatów i dwóch radców 

prawnych. 

 

Punkt drugi został utworzony w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Czaplinku, przy ul. Wałeckiej 57. Punkt nieodpłatnej pomocy 

prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Czaplinku został powierzony do 

prowadzenia organizacji pozarządowej tj.  Fundacji Honeste Vivere z Warszawy. Dyżur pełniło 

dwóch radców prawnych.  

 

17 października 2018 r. Zarząd Powiatu Drawskiego w drodze uchwały nr 595/2018 

ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na udzieleniu 

nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększenie 

świadomości prawnej społeczeństwa na terenie powiatu drawskiego  

w 2019 r.  Trzy podmioty złożyły oferty w otwartym konkursie ofert na realizację ww. zadania.  

Zarząd powierzył Fundacji Honeste Vivere z Warszawy prowadzenie jednego punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukację 

prawną i przyznał dotację w wysokości 64 020 zł. Fundacja Honeste Vivere  z zakresu 

edukacji prawnej zrealizowała i przygotowała m.in.: 

 publikacje e-booka o tematyce „Dziedziczenie ustawowe  

i testamentowe”; 

 publikacje w wersji papierowej poradnika o tematyce  

„Dziedziczenie ustawowe i testamentowe”  - 500 szt.; 

 wykład na temat „Bezpieczny senior” – odbył się 27 marca 2019 r. dla seniorów z terenu 

powiatu drawskiego. Wykład poprowadził radca prawny; 

 publikacje e-book o tematyce „Prawo rodzinne”; 

 publikacje w wersji papierowej poradnika o tematyce „Prawo rodzinne” – 500 szt.;  

 publikacje e-book o tematyce „Mediacje”; 

 publikacje w wersji papierowej poradnika o tematyce „Mediacje” – 900 szt.; 

 plakaty dot. usytuowania punktu w Czaplinku – duże – 5 szt., średnie 10 szt., małe 50 szt.;  

 wykład na temat „Rozpoczęcie działalności gospodarczej” – odbył się 23 września 2019 r. 

dla młodzieży  w   Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim. Wykład 

poprowadził radca prawny; 

 publikacje e-book o tematyce „Upadłość konsumencka”. 

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w ramach realizacji zadania prowadzenia 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 

roku uprawnionym mieszkańcom powiatu udzielonych zostało łącznie 402 porady, z czego:  

  w punkcie w Drawsku Pomorskim – 341 porad nieodpłatnej  pomocy prawnej, 

  w punkcie w Czaplinku – 57 porad nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 4 porady 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.   

 

W roku 2019 roku na nieodpłatną pomoc prawną od wojewody na dwa punkty i na obsługę 

organizacyjno- techniczną otrzymaliśmy 132.000 zł  




