
 
DRUK NR 2252 

       
Uchwała nr ………………….. 

                                                  Rady Powiatu Drawskiego 
   z dnia      grudnia   2021 r. 

 
w sprawie  wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic gmin naruszających granicę  
Powiatu Drawskiego 
 
 Na podstawie art. 3b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 920 ze zmianami) w związku z art. 4b ust.1 pkt 2  
i ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2021 r.,  
poz. 1372 ze zmianami)  oraz Uchwały nr XL/257/2021  Rady Powiatu Drawskiego z dnia  
22 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami 
Powiatu Drawskiego w przedmiocie zmiany granic gmin naruszających granicę Powiatu 
Drawskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2021 r.,  
poz.4664),  uchwala się co następuje: 

§1 
Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Powiatu Drawskiego ograniczonych do 
Gminy Kalisz Pomorski oraz Gminy Drawsko Pomorskie, Rada Powiatu Drawskiego opiniuje 
negatywnie zmianę granic administracyjnych Powiatu Drawskiego polegającą na  wyłączeniu 
części obrębu ewidencyjnego Borowo z terenu Gminy Kalisz Pomorski oraz wyłączeniu  
części obrębu ewidencyjnego Ziemsko z Gminy Drawsko Pomorskie i włączeniu części tych 
obrębów do Gminy Ińsko, a tym samym do Powiatu Stargardzkiego. 
 

§ 2 
Uzasadnienie stanowiska Rady  Powiatu Drawskiego stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Drawskiego. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
        Przewodnicząca Rady 
        Powiatu Drawskiego 
 
              Urszula Ptak 
 
 
 



Załącznik do Uchwały Rady Powiatu 
Drawskiego nr …………………….. 
z dnia………………………………. 
w sprawie  wyrażenia opinii w 
przedmiocie zmiany granic gmin 
naruszających granicę Powiatu 
Drawskiego 

 
Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Drawskiego 

 
Do Starosty Drawskiego zostało przesłane pismo Burmistrza Ińska z 6 października  2021 r. nr 
S.0110.1.5.2021.JL (data wpływu do Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim  
8  października 2021 r. ). Pismem tym Burmistrz Ińska zwrócił się z prośbą o podjęcie działań 
celem wyrażenia przez Radę Powiatu Drawskiego opinii w przedmiocie wyłączenia części 
obrębu ewidencyjnego Borowo z Gminy Kalisz Pomorski oraz części obrębu ewidencyjnego 
Ziemsko z Gminy Drawsko Pomorskie i włączeniu części tych obrębów do Gminy Ińsko,  
a tym samym do Powiatu Stargardzkiego. 
W myśl art. 4b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.  
z 2021 r., poz. 1372 ze zmianami), jeżeli zmiana granic pociąga za sobą zmianę granic 
powiatów, konieczna jest opinia rad powiatów, których przedmiotowe przekształcenie dotyczy.  
Opinia ta ma być poprzedzona konsultacjami społecznymi z mieszkańcami powiatu.  Zakres 
konsultacji może zostać ograniczony przez odpowiednie rady powiatów do mieszkańców 
gminy, której zmiana dotyczy.  
Rada Powiatu Drawskiego na sesji w dniu 22 października 2021 r. podjęła uchwałę  
nr XL/257/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu 
Drawskiego w przedmiocie zmiany granic gmin naruszających granicę Powiatu Drawskiego. 
Rada ograniczyła przeprowadzenie konsultacji do terenu Gminy Kalisz Pomorski oraz terenu 
Gminy Drawsko Pomorskie. Na stronie internetowej Powiatu Drawskiego umieszczono 
informację o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w omawianej sprawie. Konsultacje 
zostały przeprowadzone w dniach od 15 listopada do  
30 listopada 2021 r. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie ankiet konsultacyjnych. 
Ankiety udostępnione były w siedzibie Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim -  
- w Wydziale Biuro Obsługi Klienta, w Urzędach Miejskich w Drawsku Pomorskim i Kaliszu 
Pomorskim, u sołtysów sołectw Kalisz Pomorski i Drawsko Pomorskie, na stronie internetowej 
Powiatu Drawskiego. Ponadto Starosta Drawski wraz z Burmistrzem i Zastępcą Burmistrza 
Drawska Pomorskiego, uczestniczyli w spotkaniach z mieszkańcami gminy Drawsko 
Pomorskie. Spotkania odbywały się w sołectwach. Każdy mieszkaniec zamieszkujący na 
terenie  gmin Drawsko Pomorskie i Kalisz Pomorski miał możliwość wypełnienia ankiety 
konsultacyjnej. 
Podczas trwania konsultacji społecznych złożonych zostało 2088 ankiet konsultacyjnych  
z Gminy Drawsko Pomorskie i z Gminy Kalisz Pomorski,  w tym: 
- ankiet ważnych - 2073 
- ankiet nieważnych - 15 (ankiety oddane przez mieszkańców: Złocieńca  3 (jestem przeciw), 
Czaplinka 2 (jestem przeciw), Mirosławca 1 (jestem przeciw), Drawna 1 (wstrzymuję się), 
Ińska 1 (jestem przeciw), Wierzchowa 2 (jestem przeciw), Sośnicy 2 (jestem przeciw), brak 



danych osoby składającej ankietę (1) oraz dwie (2) osoby wypełniły ankietę podwójnie – do 
Gminy Drawsko Pomorskie i do Gminy Kalisz Pomorski. 
Wśród ankiet ważnych 2016 osób opowiedziało się przeciwko wyłączeniu wyżej wskazanego 
terenu z obszaru Powiatu Drawskiego, trzy (3)  osoby  wstrzymały się od wyrażenia swojej 
opinii, a dwie  (2) osoby były za wyłączeniem wskazanego terenu z obszaru Powiatu 
Drawskiego.  
 
Wyniki konsultacji w Gminie Drawsko Pomorskie (forma papierowa i elektroniczna): 
Na pytanie: „Czy jesteś za wyłączeniem z terytorium gminy Drawsko Pomorskie części obrębu 
ewidencyjnego Ziemsko i włączenie tego obszaru do Gminy Ińsko?” 

a) Jestem za  - odpowiedziała  1 (jedna) osoba 
b) Jestem przeciw - odpowiedziało 1629 osób 
c) Wstrzymuję się - odpowiedziały 2 (dwie)  osoby 
d) Głosów nieważnych - 12 (dwanaście) 

Razem: 1644 głosy 
Mieszkańcy Gminy Drawsko Pomorskie biorący udział w ankiecie są przeciwni  zmianie granic 
Gminy Drawsko Pomorskie naruszających granicę Powiatu Drawskiego. 
 
Wyniki konsultacji w Gminie Kalisz Pomorski (forma papierowa i elektroniczna): 
Na pytanie: „Czy jesteś za wyłączeniem z terytorium gminy Kalisz Pomorski części obrębu 
ewidencyjnego Borowo i włączenie tego obszaru do Gminy Ińsko?” 

a) Jestem za  - odpowiedziała  1 (jedna)  osoba 
b) Jestem przeciw - odpowiedziało 439 osób 
c) Wstrzymuję się - odpowiedziała 1 (jedna) osoba 
d) Głosów nieważnych - 3 (trzy) 

Razem: 444 głosy   
Mieszkańcy Gminy Kalisz Pomorski biorący udział w ankiecie są przeciwni  zmianie granic 
gminy Kalisz Pomorski  naruszających granicę Powiatu Drawskiego. 
 
W myśl  art. 4b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
wydanie rozporządzenia Rady Ministrów na wniosek rady gminy, w przedmiocie ustalenia 
granicy gmin, wymaga zasięgnięcia opinii rad powiatów w przypadku gdy zmiana granic gmin 
narusza granice powiatów. W związku z powyższym Rada Powiatu Drawskiego powinna 
wyrazić opinię w przedmiotowej sprawie w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania 
wystąpienia o opinię, a więc podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
 
 
 
 
 
Sporządziła  
Lidia Konwa 
 
 


