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

z dnia ………. 2020 r. 
 

w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Powiatu Drawskiego 
na lata 2015-2025 

 
Na podstawie art. 4 ust. 1, art. 12 pkt. 4 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz 
art. 3 pkt 3 i art. 4 ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295) Rada Powiatu Drawskiego 
uchwala, co następuje:  

 

§1.  W „Strategii Rozwoju Powiatu Drawskiego na lata 2015-2025” przyjętej 
Uchwałą nr XLVII/428/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 24.10.2014 r.,  
Tabela 32 Cele operacyjne określona w Rozdziale 12 „Cele Strategiczne”, 
podrozdziale 12.3 „Infrastruktura techniczna”, otrzymuje brzmienie określone 
w załączniku do niniejszej Uchwały. 

 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Drawskiego. 
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 

Przewodnicząca Rady 
 



Załącznik do Uchwały Nr………….. /2020 
Rady Powiatu Drawskiego 

z dnia ………. 2020 r. 
 
 
Tabela 32 Cele operacyjne 

 
 Cele operacyjne  Działania 
     Modernizacja dróg na terenie powiatu i dostosowanie ich 
   do standardów europejskich, a szczególności drogi 
   krajowej nr 10 i nr 20 

     Rozbudowa i modernizacja taboru transportu 
 Stworzenie sprawnego i niezawodnego systemu połączeń  publicznego, 

 drogowych i kolejowych wewnątrz powiatu wraz z głównymi    Rewitalizacja linii kolejowej 

 ośrodkami gospodarczymi w kraju i zagranicą    Budowa obwodnic wokół miast powiatu drawskiego 
     Modernizacja głównych ciągów kolejowych 
   dostosowanych do nowoczesnego taboru kolejowego 

     Zamiana istniejących niewykorzystanych dróg i traktów 
   kolejowych na funkcje turystyczne 
     Zapewnienie maksymalnego zaopatrzenia w gaz i energie 
   na terenach wiejskich 
     Opracowanie zintegrowanego programu gospodarki 
 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej  ściekowej, osiągnięcie wysokiego stopnia oczyszczania 
   ścieków 

     Utworzenie sprawnego, kompleksowego systemu 

   

zarządzania gospodarka odpadami 
 Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu 

Drawskiego. 
 Likwidacja barier architektonicznych i dostosowanie do 

potrzeb osób niepełnosprawnych budynkach 
użyteczności publicznej i oświatowych Powiatu 
Drawskiego 

 Tworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa    Wzrost dostępności wysokiej jakości usług 
 informacyjne  telekomunikacyjnych na terenach wiejskich 
    

     Opracowanie we współpracy z gminami powiatu 
   Drawskiego inwentaryzacji terenów pod rozwój OZE 

 
Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii 

   Inwentaryzacja we współpracy z gminami powiatu 
  

Drawskiego potencjału rozwoju OZE    

     Strategia rozwoju OZE na terenie powiatu drawskiego, 
   oszacowanie korzyści z inwestycji 

 



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 Strategii znajdują się wyłącznie 
zapisy ogólne celów, brak jest wskazanych działań do realizacji zgodnych 
z planowanym projektem, co jest niezbędne z wytycznymi do projektu. 
Ponadto Powiat Drawski przygotowuje się do aplikacji w ramach Programu 
Dostępność plus. 

 
 

 


