
Uchwała Nr…………../2020 
Rady Powiatu Drawskiego 

z dnia ……….2020r. 
 

w sprawie przystąpienia do partnerskiej współpracy przy realizacji 
projektu „Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie Powiatów 
Świdwińskiego i Drawskiego” planowanego do realizacji w ramach 
konkursu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach 
szkolnych”, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. 

 
 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 12 pkt 8 lit. e i h ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 920) Rada Powiatu Drawskiego uchwala, co następuje:  

 

§1.  Powiat Drawski  przystępuje do partnerskiej współpracy przy realizacji 
projektu pn. „Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie Powiatów 
Świdwińskiego i Drawskiego” planowanego do realizacji w ramach konkursu 
pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”, 
finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 2014-2021. 
 
§ 2.  Powiat Drawski zabezpieczy w budżecie  na rok 2020 i 2021 niezbędną 
kwotę, stanowiącą wkład własny do realizacji ww. projektu. 
 
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Drawskiego. 
 
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 

Przewodnicząca Rady 
 



UZASADNIENIE 

 
W ramach konkursu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach 
szkolnych”, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, Powiat Drawski wspólnie z 
Powiatem Świdwińskim złoży wniosek o dofinansowanie projektu pn. 
„Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie Powiatów Świdwińskiego 
i Drawskiego”. 
Głównym celem projektu jest termomodernizacja budynków szkolnych. W 
ramach projektu Powiat Drawski planuje działania w następujących budynkach: 
 
1. Budynek szkolny Zespołu Placówek Edukacyjno - Terapeutycznych w 
Bobrowie  - ul. Seminaryjna 2, 78 - 500 Drawsko Pomorskie – zakres robót: 
ocieplenie połaci dachowej z wymianą dachu, docieplenie elewacji, wymiana 
stolarki okiennej na trzyszybową. 
  
2. Budynek szkolny Zespołu Placówek Edukacyjno - Terapeutycznych w 
Bobrowie  -  Bobrowo 7, 78 - 520 Złocieniec – zakres robót: ocieplenie połaci 
dachowej, wymiana dachówki, stolarki okiennej na trzyszybową, ocieplenie 
ścian wewnątrz budynku, uszczelnienie elewacji zewnętrznej, wymiana pieca na 
piec o lepszych parametrach. 
  
3. Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa 
ul. Okrzei 9 78-520 ZŁOCIENIEC – zakres robót: wymiana stolarki okiennej na 
trzyszybową, ocieplenie ścian wewnątrz budynku, uszczelnienie elewacji 
zewnętrznej. 
  
4. Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku ul Grunwaldzka 1 
78-550 Czaplinek. Zakres robót: wymiana stolarki okiennej na trzyszybową, 
ocieplenie ścian wewnątrz budynku, uszczelnienie elewacji zewnętrznej. 

 


