
 

                                                                                                            DRUK NR 2342 

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Drawskiego w roku 2021. 

Zarząd Powiatu Drawskiego obradował w składzie: 

- Stanisław Cybula – Przewodniczący Zarządu, 
- Mariusz Nagórski – z-ca Przewodniczącego Zarządu, 
- Waldemar Włodarczyk – etatowy członek Zarządu, 
- Zbigniew Dudor – członek Zarządu, 
- Marek Tobiszewski – członek Zarządu. 
 
W 2021 roku Zarząd Powiatu Drawskiego odbył  49 posiedzeń, podczas których 

przygotował i przedstawił do akceptacji 87 projektów uchwał Rady Powiatu Drawskiego i 
podjął 150 uchwał Zarządu Powiatu Drawskiego. 

UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU DRAWSKIEGO : 

- budżetowe, podatkowe i finansowe 37 

- majątkowe, inwestycyjne, gospodarka nieruchomościami 21 

- organizacyjne Rady, organizacyjne Powiatu, Starostwa i jednostek podległych 44 

- edukacji, promocji, kultury i sportu 45 

- inne 8 

Rozpatrzono 145 podań i wniosków w zakresie gospodarki mieniem powiatu, udzielenia 
dofinansowań, spraw gospodarczych i społecznych. 

Przyjęto 100 sprawozdań, informacji i raportów z działalności jednostek organizacyjnych 
powiatu, powiatowych służb, inspekcji i straży. 

Rozpatrzono 54 inne sprawy.   

Średnia frekwencja obecności członków Zarządu 86%. 

Zarząd zajmował się sprawami: 

Promocji i ochrony zdrowia: Zarząd Powiatu jak co roku  przeprowadzał spotkania 
informacyjne z Dyrekcją Drawskiego Centrum Specjalistycznego, Zarządem Spółki „Szpitale 
Polskie” S.A. w Katowicach oraz Spółką NAFiS S.A. w Poznaniu. Spotkania dotyczyły 
sytuacji szpitala w zakresie funkcjonowania Drawskiego szpitala i jego przyszłości. Od 
czerwca 2021 roku na pismo informujące Starostę Drawskiego o potencjalnym zagrożeniu 
ciągłości udzielania świadczeń w zakresie Kardiologii rozpoczęto intensywne rozmowy i 
spotkania ze stronami umowy zawartej w 2011 roku. Następnie odbyło jeszcze  wiele spotkań 
zmierzających do ratowania całościowej działalności szpitala, bowiem istniało zagrożenia w 
zaprzestaniu jego funkcjonowania. Spółka Szpitale Polskie ogłosiła wniosek o upadłość, co 
spowodowało niepokój Zarządu Powiatu jak i mieszkańców.  Jednak dzięki szybkiej 
interwencji Zarządu Powiatu wszystkie wspólne działania ze Spółką Szpitale Polskie 
doprowadziły do bezpiecznego rozwiązania, co w konsekwencji prowadzi do zmiany na 
nowego operatora i przejęcia całkowitego zawiadywania szpitalem przez Spółkę NAFIS.S.A. 
(obecnie trwa procedowanie). 



 
Z myślą o mieszkańcach Strefy Centralnej Województwa Zachodniopomorskiego Zarząd 
podjął działania w celu utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego. Siedziba CZP w 
Drawsku Pomorskim przy ul. Obrońców Westerplatte 11. Ponadto Zarząd Powiatu 
Drawskiego dla którego nie jest obojętne zdrowie psychiczne, podjął następny krok 
wspierając działania SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu,  o 
rozszerzenie działalności Poradni Zdrowia Psychicznego w zakresie Leczenia 
środowiskowego, składając  wspólne stanowisko do Komisji Zdrowia ds. zdrowia 
psychicznego przy Ministerstwie Zdrowia. Wszystkie te działania umożliwić miały 
prawidłowe, perfekcyjne złożenie wniosku celem utworzenia CZP. Tak też się stało, wniosek 
został złożony i od 3 stycznia 2022, funkcjonuje Centrum. 

Tak jak w roku ubiegłym  i w bieżącym Zarząd Powiatu Drawskiego wskazuje, iż nie 
wyklucza możliwości partycypacji finansowej, inwestycyjnej, rzeczowej, w niektórych 
kosztach tworzenia i rozwoju Drawskiego szpitala, dla dobra lokalnej społeczności z nowym 
operatorem, po podpisaniu umowy. Zarząd Powiatu Drawskiego podtrzymuje  podjętą 
decyzję w 2021 roku o rozpoczęciu przygotowań do uruchomienia całodobowej placówki  
Dom Pomocy Społecznej ,,Dom Seniora” w Mielenku Drawskim dla osób w podeszłym 
wieku i somatycznie chorych wraz z mieszkaniami opieki wytchnieniowej itp. gdzie w 
założeniach placówka będzie dysponowała (wstępnie) około 75 łóżkami z szerokim 
zapleczem rehabilitacyjnym, w tym 5  mieszkań opieki wytchnieniowej. Planowany termin 
zakończenia prac projektowo - budowlanych i oddanie jednostki do użytku, to koniec 2022 
roku. 

Uchwały, wnioski:                                                                

Zarząd pozytywnie zaopiniował: 

1. Przyjęcie informacji na temat liczby ludności i zgonów w gminach Powiatu 
Drawskiego. 

2. Wniosek o dofinansowanie szczepionek przeciw grypie dla Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków Koło w Złocieńcu, w ilości 20 sztuk. 

3. wniosek o dofinansowanie szczepionek przeciw grypie dla Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków Koło w Kaliszu Pomorskim, w ilości 15 sztuk. 

4. Wniosek o dofinansowanie szczepionek przeciw grypie dla Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków Zarząd Powiatowy i Koło w Drawsku Pomorskim, w ilości 12 sztuk 

5. wniosek o dofinansowanie szczepionek przeciw grypie dla Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków Koło w Czaplinku, w ilości 20 sztuk. 

6. przyjął sprawozdanie z Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia i Spraw 
Społecznych na lata  2017-  2022 za rok 2020. 

7. przyjął sprawozdanie z działalności statutowej i finansowej Drawskiego Centrum 
Specjalistycznego za rok 2020 przez aklamację. 

8. Wniosek o wyrażenie zgody na poddzierżawienie przez szpitale polskie S.A w 
Katowicach budynek prosektorium z nowym dzierżawcą PHU „aw-i-n” Piotr 
Skrzypczak. 

9. Wniosek Zarządu Spółki Szpitale Polskie S.A w Katowicach o prolongatę terminu 
płatności czynszu dzierżawnego o jeden miesiąc. 

10. Uchwałę Nr XLII/288/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie porozumienia rozwiązującego  do umowy dzierżawy nr 350/2011 z dnia 
20 grudnia 2011 roku oraz zawarcie umowy dzierżawy. 

 



Edukacji publicznej, w ramach której powołał 9 komisji egzaminacyjnych  
w związku z awansem zawodowym nauczycieli, rozpatrywano wnioski o pomoc zdrowotną 
dla 8 nauczycieli i przyznano pomoc zdrowotną na łączną kwotę 8.160 tys. zł. Analizowano 
raporty o stanie rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. 

Zarząd dokonał podziału stypendiów starosty drawskiego za wyniki w nauce  
w roku szkolnym 2021/2022, podejmował uchwały w sprawie ustalenia na rok 2021 stawek 
dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne 
oraz zdecydował o wysokości dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów szkół  
i placówek oświatowych. Udzielono pełnomocnictw dyrektorom szkół do udziału w 
projektach edukacyjnych, a także zdecydowano o przyznaniu godzin nauczania 
indywidualnego i innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie ze złożonymi 
wnioskami.  

Zarząd spotykał się z dyrektorami szkół i placówek oświatowych w sprawach 
organizacyjnych i finansowych oraz analizował wnioski finansowe szkół. Przyznawano 
dofinansowanie do różnych inicjatyw realizowanych w szkołach i placówkach oświatowych. 
Zarząd dokonał podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach  
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat. 
  Ze względu na koniec kadencji Zarząd Powiatu zdecydował o ogłoszeniu konkursu na 
stanowiska dyrektora ZS w Kaliszu Pomorskim, ZS w Złocieńcu oraz ZPE-T w Bobrowie. 
Zarząd zatwierdził wyniki wszystkich 3 konkursów i powierzył stanowiska dyrektorom szkół. 
   Zarząd przyjął sprawozdanie z realizacji zadań biblioteki powiatowej przez Miejską  
i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. St. Żeromskiego w Drawsku Pom.                                    
Zarząd zajmował się również informacjami o działalności szkół i placówek oświatowych, dla 
których Powiat Drawski jest organem prowadzącym.  
 
   Pomocy społecznej i profilaktyki prorodzinnej. Zaakceptował uchwałę w sprawie 
uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Drawskim na lata 2021-2025, uchwałę w sprawie 
przyjęcia Powiatowego Programu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023. Podjął uchwały w 
sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2021 roku, w sprawie upoważnienia Róży 
Kursy dyrektora PCR w Drawsku Pomorskim do podpisywania dokumentów związanych z 
realizacja programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, w sprawie upoważnienia 
Kamili Kowalik , zastępcy dyrektora PCR w Drawsku Pomorskim do podpisywania 
dokumentów związanych z realizacją programu „Asystent osoby niepełnosprawnej”. Przyjął 
sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Organizatora Rodziny 
Pieczy Zastępczej w Drawsku Pomorskim za 2020 rok oraz z realizacji „Powiatowego 
Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za rok 2020”, ocenę zasobów pomocy 
społecznej za rok 2020, sprawozdanie za rok 2020 z realizacji Powiatowej Strategii 
Rozwiazywania Problemów Społecznych na lata 2014-2022. Zaakceptował projekty uchwał 
Rady Powiatu Drawskiego zmieniające uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na 
realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych.  
 

Ochrony zabytków. W zakresie ochrony zabytków na podstawie Uchwały Rady 
Powiatu Drawskiego Nr XLVII/335/2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 
celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, 
położonym na obszarze powiatu drawskiego w 2021 roku udzielono dotacji celowych  w 
wysokości 85 000,00 zł. tj. : 



1.  15 000,00 zł. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława B. i M. w Zarańsku na 
zadanie pn. „Kościół filialny pw. Św. Trójcy w Rydzewie – remont tynków 
zewnętrznych nawy kościoła o raz remont stolarki okiennej i drzwiowej nawy i wieży”, 

2. 15 000,00 zł. dla Parafii Wniebowzięcia NMP w Złocieńcu na zadanie pn.  „Kościół 
Wniebowzięcia NMP (XV w.)- remont ścian nawy – etap III, remont konserwatorski 
lica ścian kaplicy”, 

3. 15 000,00 zł. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Zmartwychwstania PNJCH 
w Drawsku Pomorskim na zadanie pn. „Drawsko Pomorskie Kościół p.w. PMJCh - 
remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego etap II”, 

4. 5 000,00 zł. dla Wspólnoty Mieszkaniowej „VILLA ROST” w Drawsku Pomorskim dla 
zadania pn. „Wspólnota Mieszkaniowa „WILLA ROST”, sporządzenie opracowań i 
ekspertyz technicznych oraz konserwatorskich z wykonaniem projektu budowlanego”, 

5. 15 000,00 zł. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Różańcowej w 
Siemczynie na zadanie pn. „Remont zabytkowego kościoła w Siemczynie – 
kontynuacja (wykonanie remontu więźby dachowej, pokrycia dachu oraz stropu, 
montaż instalacji odgromowej”, 

6. 15 000,00 zł. dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Chrystusa Króla w Suliszewie dla 
zadania pn. „Dalewo, kościół filialny (XVIII w.): wykonanie projektu budowlanego  
remontu kościoła oraz dzwonnicy”, 

7. 5 000,00 zł. dla Anny i Bartosza Bolewiczów oraz Piotra i Marcina Paradzińskich na 
zadanie pn. „Sporządzenie niezbędnej dokumentacji i ekspertyz technicznych oraz 
konserwatorskich z wykonaniem projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego dla budynku mieszkalnego przy ul. Obr. Westerplatte 9B w Drawsku 
Pomorskim”. 

 
Gospodarki nieruchomościami. Zarząd Powiatu Drawskiego w roku 2021 zajmował 

się następującymi sprawami związanymi z pracą Wydziału Gospodarki Nieruchomościami: 
Podjął następujące uchwały:  
- Uchwałę Nr 328/2021 Zarządu Powiatu Drawskiego z 15.01.2021 r. w sprawie wyrażenie 
zgody na podnajem dwóch pomieszczeń usytułowanych na parterze w budynku przy ul. 
Westerplatte 11 w Drawsku Pomorskim; 
- Uchwałę Nr 353/2021 Zarządu Powiatu Drawskiego z 27.04.2021 r. w sprawie wyrażenie 
zgody na przyjęcie darowizny od PKP – darowizna  działki nr 362/5 obręb Świerczyna;  
-Uchwałę Nr 368/2021 Zarządu Powiatu Drawskiego z 26.05.2021 r w sprawie nieodpłatnego 
przejęcia na rzecz Powiatu Drawskiego nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu 
Państwa – dotyczy działek drogowych w Łysininie i Ostrorogu. 

Zarząd Powiatu Drawskiego omówił następujące wnioski: 
- wniosek o zwolnienie z opłat za najem pomieszczeń kuchni w internacie w Złocieńcu - 
Zarząd Powiatu Drawskiego 27.04.2021 r. wyraził negatywną opinię w sprawie zwolnienia z 
opłat;  
- wniosek Burmistrza Złocieńca w sprawie darowizny części działki nr 16 na potrzeby 
rozbudowy garaży i placu manewrowego dla OSP Złocieniec - Zarząd Powiatu Drawskiego 
27.04.2021 r. przyjął wniosek;  
- wniosek Szpitali Polskich S.A w sprawie wyrażenia zgody na podnajem budynku 
prosektorium dla PHU “aw-i-n” Piotr Skrzypczak - Zarząd Powiatu Drawskiego 11.05.2021 r. 
- wyrażono zgodę na poddzierżawienie budynku;  
- wniosek dot. kupna wierzy GSM posadowionej na działce nr 20/2 przy ul. Grottgera - 
Zarząd Powiatu Drawskiego 26.05.2021 r. – odrzucono wniosek;  
- wniosek dot. sprzedaży działki nr 556/55 w Wierzchowie – 31.05.2021 r. Decyzja Zarządu: 
podzielić działkę, wytyczyć drogę i podjąć próbę sprzedaży; 



Omówiona została także sprawa nabycia kotłowni od Gminy Kalisz Pomorski – Zarząd podjął 
decyzję o podjęciu próby nieodpłatnego nabycia  nieruchomości od Gminy, a w przypadku 
decyzji odmownej nabyć nieruchomość na podstawie zamiany. 
 

2.02. 2021 r. Zarząd Powiatu Drawskiego wystosował wniosek do Burmistrza 
Drawska Pomorskiego w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej – zamiana części działki 
nr 301 obręb  nr 0011 miasta Drawsko Pomorskie na część działki nr 26/1 obręb nr 0014 
miasta Drawsko Pomorskie. 
16.03.2021 r Zarząd Powiatu Drawskiego wyraził zgodę na sprzedaż działki nr 556/55  
w Wierzchowie oraz sprzedaż działek nr 77/1 i nr 80/1 obręb nr 0002 miasta Czaplinek. 
 
Zarząd Powiatu Drawskiego zaopiniował pozytywnie projekt Uchwały Rady Powiatu w 
sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu Drawskiego – dot. działki nr 4/88 
i nr 4/91 obręb nr 0020 miasta Drawsko Pomorskie. Omówił także kwestię otrzymanej dotacji 
na konserwację rowu Skarbu Państwa, tj. działki nr 33/1 obręb Krężno – 30.06.2021 r..  
 
Zarząd Powiatu Drawskiego wydał decyzję: 
-  w sprawie wygaszenie prawa trwałego zarządu dla ZS w Drawsku Pomorskim dla działki nr 
4/88 obręb nr 0020 miasta Drawsko Pomorskie - 30.06.2021 r.; 
- w sprawie wygaszenie prawa trwałego zarządu dla PCKZiU w Drawsku Pomorskim dla 
działki nr 4/88 i nr 4/91 obręb nr 0020 miasta Drawsko Pomorskie. 
- w sprawie ustanowienie prawa trwałego zarządu dla ZDP w Drawsku Pomorskim dla działki 
nr 88/1 i nr 149 obręb Stare Drawsko. 
 
Zarząd PD podjął decyzję o ponownym wystawieniu do sprzedaży działek nr 77/1 i nr 80/1 
obręb nr 0002 miasta Czaplinek z obniżoną kwotą do 445.000,00 zł. 
 

Ochrony środowiska i przyrody – gdzie dofinansowano ze środków przeznaczonych  
na ochronę środowiska przedsięwzięcia o charakterze ekologicznym realizowane przez 
organizacje pozarządowe i samorządy. Dotacje przeznaczono na: zakup metalowych koszy na 
nakrętki w kształcie serca dla sołectw: Nowe Laski, Kosobudy, Sikory, Drahimek, Warniłeg, 
Garbowo, Bobrowo, Osiek Drawski, Żabin, Nętno, Żółte, Suliszewo, Jankowo, Gudowo, 
Przytoń, Zagozd, Linowno, Dalewo, Jelenino, Dołgie oraz dla Stowarzyszenia Złocieniec 
Moje Miasto, Stowarzyszenia Na Rzecz Zdrowego Życia Drawianie, Akademii piłkarskiej 
Czaplinek (17 500,00 zł), dofinansowanie zakupu sadzonek drzew i krzewów do założenia 
trwałych terów zieleni w 14 sołectwach Powiatu Drawskiego – Broczyno, Bolegorzyn, Nowe 
Laski, Dalewo, Nowe Worowo, Drahimek, Garbowo, Darskowo, Gudowo, Łabędzie, 
Jankowo, Konotop, Żabin, Machliny oraz dla  Stowarzyszenia Złocieniec Moje Miasto 
(7 500,00 zł), zlecono wykonanie Inwentaryzacji stanu lasu  (ISL), Uproszczonych planów 
urządzania lasu (UPUL) dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, 
zlokalizowanych na terenie Powiatu Drawskiego, w Gminie Czaplinek (26 179,74 zł), 
zakupiono materiały pomocowe do przeprowadzenia XIX akcji sprzątania rzeki Drawy 
(493,30 zł), zakupiono 40 szt. uli dla owadów (2 800,00 zł) oraz 20 szt. budek lęgowych 
(499,87 zł), przyjęto Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Drawskiego na lata 2021-
2024 z perspektywą do roku 2028 z prognozą Oddziaływania na Środowisko (11 005,06 zł) 
oraz Raport z wykonania programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z 
terenu Powiatu Drawskiego na lata 2015-2032, zlecono wykonanie ekspertyzę dendrologiczną 
usuniętych drzew (1250,00 zł) oraz zlecono wykonanie pomiar hałasu (1783,50 zł).        
 



Porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. W roku 2021 Zarząd Powiatu 
Drawskiego zajmował się sprawami z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym 
wysłuchał sprawozdania Starosty Drawskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i 
Porządku za 2020 rok, przyjął informacje  
od kierowników powiatowych służb,  inspekcji i straży, które dotyczyły:  
 oceny zagrożeń porządku i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,  

w tym epidemiologiczne związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wywołującego 
zachorowania na COVID-19,  

 oceny bezpieczeństwa osób przebywających nad wodą, 
 oceny realizacji zadań wynikających z „Powiatowego programu                           

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa  obywateli i porządku 
publicznego na obszarze powiatu drawskiego na lata 2018- 2022”,  

 zadań wynikających z rządowego programu ograniczania przestępczości  
i aspołecznych zachowań  „Razem bezpieczniej”. 

 

Zarząd Powiatu Drawskiego w 2021 roku postanowił w formie pomocy finansowej 
wesprzeć: 

 Gminę Czaplinek kwotą 30.000 zł z podziałem na dwie inwestycje:  
przeprowadzenie remontu pomieszczeń i elewacji budynku OSP w Machlinach 
(15.000 zł), 

 przeprowadzenie remontu pomieszczeń i elewacji budynku przy  
ul. Złocienieckiej 2B w Czaplinku (15.000 zł); 

 Komendę Powiatową PSP w Drawsku Pomorskim kwotą 28.000 zł na wykonanie prac 
remontowych budynku komendy; 

 Gminę Złocieniec kwotą 15.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac 
remontowych strażnicy OSP w Złocieńcu; 

 Gminę Wierzchowo - docelowo OSP w Wierzchowie kwotą 7.000 zł  na zakup 
umundurowania bojowego i hełmów stanowiących ochronę osobistą strażaków. 

Przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacją lokalnego rynku pracy. W trakcie 
prac, Zarząd zajmował się sprawami łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej, 
promocji zatrudnienia, monitorowaniem stanu bezrobocia  
i analizowaniem zmian na rynku pracy oraz wsparciem dla przedsięwzięć 
przeciwdziałających temu zjawisku.  

Formy aktywizacji osób bezrobotnych realizowane w 2021 roku: 

W ramach instrumentów rynku pracy zrealizowano poniższe zadania: 

Zorganizowano łącznie dla 319 osób poniższe formy aktywizacji:  

1) staże (110 osób); 
2) prace interwencyjne (181 osób); 
3) roboty publiczne (22 osoby); 
4) prace społecznie użyteczne (2 osoby); 
5) zatrudnienie wspierane (4 osoby). 
Kwota wydatkowana na finansowanie ww. instrumentów rynku pracy wyniosła  
2 498 613,49 zł.  

Przyznano łącznie dla 426 osób środki finansowe na realizację poniższych instrumentów:  



1) refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (31 osób); 
2) jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (73 osoby); 
3) bon na zasiedlenie (17 osób); 
4) refundacje kosztów przejazdu (100 osób); 
5) refundacje kosztów opieki (30 osób); 
6) koszt badań lekarskich (18 osób); 
7) środki na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w ramach środków 

Krajowego Funduszu Szkoleniowego (157 osób, w tym 6 pracodawców). 
Kwota wydatkowana na finansowanie ww. instrumentów rynku pracy wyniosła  
3 296 540,49 zł.  

W ramach usług rynku pracy świadczono usługi: 

1) pośrednictwa pracy: liczba zarejestrowanych ofert pracy krajowych 949 (w tym miejsc 
pracy 1 500), liczba wizyt osób w pośrednictwie pracy 19 253; 

2) poradnictwo zawodowe, z którego skorzystało 140 osób (w tym indywidualne i grupowe 
porady zawodowe, indywidualne i grupowe informacje zawodowe); 

3) usługi szkoleniowe w ramach, których skierowano na szkolenia 87 osób bezrobotnych 
(kwota wydatkowana na ten cel to: 334 230,09 zł). 

Środki wydatkowane w 2021 roku na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, 
pracowników i pracodawców z powiatu drawskiego z podziałem na programy wyniosły: 

1) Fundusz Pracy (algorytm) – 3 121 689,23 zł; 
2) Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 278 702,49 zł; 
3) EFS PO WER – 1 045 509,91 zł; 
4) EFS RPO – 1 683 482,44 zł. 
Razem wydatkowana kwota – 6 129 384,07 zł. 

 

Przeciwdziałanie wystąpienia na lokalnym rynku pracy skutków pandemii COVID-19. 

W 2021 roku Zarząd poprzez realizację nowych instrumentów rynku pracy, 
wprowadzonych podczas trwania na terenie RP stanu pandemii COVID-19, zajmował się 
wsparciem lokalnych przedsiębiorców i pracodawców. 

Zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r.,  
poz. 2095 ze zm.) pracodawcy i przedsiębiorcy z powiatu drawskiego otrzymali wsparcie  
w ramach: 

1) pożyczki dla mikroprzedsiębiorców przeznaczonej na pokrycie bieżących kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej;  

2) dofinansowania samozatrudnionego tj. dofinansowania części kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej przedsiębiorcy, będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu 
pracowników; 

3) dofinansowania pracodawcy, mającego na celu dofinansowanie przedsiębiorcy części 
kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na 
ubezpieczenia społeczne; 

4) dofinansowania organizacji pozarządowej części kosztów wynagrodzeń pracowników 
oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne; 



5) dofinansowania kościelnej osoby prawnej części kosztów wynagrodzeń pracowników 
oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne; 

6) jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej w branżach określonych w ustawie COVID-19. 

 

Z powyższy form wsparcia z powiatu drawskiego w 2021 roku skorzystało  
795 przedsiębiorców, pracodawców i innych uprawnionych podmiotów, a wsparciem 
objętych zostało 104 pracowników.   

Środki wydatkowane w 2021 roku na wsparcie w ramach ww. instrumentów COVID-19 
z podziałem na programy wyniosły: 

1) EFS PO WER – 151 077,65 zł; 
2) Rezerwa Funduszu Pracy – 4 141 183,29 zł. 
Razem wydatkowana kwota –   4 292 260,94 zł. 

Dodatkowe środki finansowe pozyskiwane przez urząd pracy 
 z programów unijnych i rezerw. 

Za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim (dalej zwany 
PUP) w 2021 roku realizowane formy aktywizacji osób bezrobotnych, poza środkami 
Funduszu Pracy finansowane były z 2 projektów systemowych wspófinansowanych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: 
1) „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie drawskim (V)”,  

w ramach Osi priorytetowej I Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja  Rozwój (PO WER) 2014 – 2020. Kwota wydatkowana w ramach 
przedmiotowego programu wyniosła:  1 196 587,56 zł (w tym 151 077,65 zł na działania 
związane z COVID-19); 

 
 

2) „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej 
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie drawskim 
(VI)”, w ramach Osi priorytetowej VI Działania 6.5 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) 2014 – 2020. Kwota 
wydatkowana w ramach przedmiotowego programu wyniosła:  1 683 482,44 zł. 

 

Ponadto w 2021 roku wsparto działalność: 

1) Stowarzyszenia SEMAFOR z siedzibą w Złocieńcu poprzez refundację świadczeń 
integracyjnych wraz ze składkami ZUS dla 61 osób uczestniczących w zajęciach 
Centrum Integracji Społecznej w ramach Indywidualnego Planu Zatrudnienia Socjalnego 
(wydatkowano na ten cel kwotę 424 598,13 zł); 

2) CIS „Fundacji Partnerstwo dla rozwoju” poprzez refundację świadczeń integracyjnych 
wraz ze składkami ZUS dla 13 osób uczestniczących w zajęciach Centrum Integracji 
Społecznej w ramach Indywidualnego Planu Zatrudnienia Socjalnego (wydatkowano na 
ten cel kwotę 74 629,12 zł). 

 
Publicznego transportu zbiorowego W 2021 roku Powiat Drawski poprzez wsparcie z 

Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 
kontynuował strategiczne działania związane z przywracaniem lokalnych połączeń 



autobusowych w celu zmniejszenia wykluczenia komunikacyjnego. W ramach Funduszu 
złożono wniosek o dopłatę do połączeń deficytowych, które dzięki programowi mogły być 
wydłużone do mniejszych miejscowości nie obsługiwanych do tej pory. 

Wojewoda Zachodniopomorski pozytywnie ocenił 1 wniosek o dopłatę ze środków Funduszu 
Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dzięki temu 
uzyskano dofinansowanie w wysokości 1 900 240,50 zł. Stawka dopłaty do 1 wozokilometra 
w roku 2021 wynosiła 3,00 zł. 

Linie, które zostały objęte dofinansowaniem w 2021 roku stanowią kontynuację 14 linii z 
roku 2020.  

Linie komunikacyjne uwzględniają wnioski mieszkańców, lokalnych samorządów oraz 
możliwości dojazdu uczniów do szkół. 

Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w Powiecie 
Drawskim przywrócono 14 połączeń autobusowych. 

Linie  dofinansowane z funduszu autobusowego: 

1. Złocieniec - Wierzchowo przez: Osiek Drawski, Żabinek, Żabin; 

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

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

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

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

Kolejowa; 

6. Drawsko Pomorskie - Łobez przez: Zagozd; 

7. Drawsko Pomorskie – Czaplinek Dworzec Kolejowy przez: Złocieniec, Siemczyno, 
Niwka; 

8. Złocieniec  - Drawsko   Pomorskie  przez: Złocieniec ul.  Kosynierów - Ułanów,  
Drawsko  

Pomorskie, Oleszno; 

9. Drawsko Pomorskie - Złocieniec przez: Lubieszewo, Stawno; 

10. Drawsko Pomorskie - Złocieniec przez Suliszewo, Rzęśnica, Rzęśnica Kolonia; 

11. Złocieniec - Czaplinek przez Siemczyno, Siemczyno kolonia, Niwka; 

12. Drawsko Pomorskie ul. Złocieniecka - Świdwin przez Łabędzie; 

13. Drawsko - Połczyn Zdrój przez: Dołgie wieś, Ostrowice; 

14. Złocieniec -  Złocieniec przez: Cieszyno, Warniłęg, Bolegorzyn, Kluczewo, Nowe 
Worowo szkoła. 

DODATKOWE DOFINANSOWANIE POŁĄCZEŃ Z GMIN  



Powiat Drawski otrzymał pomoc finansową na organizację przewozów autobusowych  
w ramach publicznego transportu zbiorowego z Gmin:  

• Wierzchowo - na podstawie umowy kwotę 12 275,00 zł.  

• Drawsko Pomorskie - na podstawie umowy kwotę 16 200 ,00 zł. 

• Złocieniec  - na podstawie umowy 15 200,00 zł. 

Łącznie 43 675,00 zł. 

Projekt pilotażowy „Transportu na życzenie” 

Kontynuowano prace nad wdrożeniem pilotażu w zakresie “Transportu na życzenie w Gminie 
Wierzchowo”.  

W lipcu 2021 r. w siedzibie Gminy Wierzchowo, odbył się dwa spotkania robocze dotyczące 
wdrożenia  projektu pilotażowego „Transportu na życzenie” będącego uzupełnieniem oferty 
publicznego transportu zbiorowego dla mieszkańców Gminy Wierzchowo. Podczas spotkania 
omówiono założenia do realizacji projektu, aktualny stan prac oraz sam mechanizm 
funkcjonowania i finansowania systemu transportu na życzenie 

Pilotażowy projekt, który będzie realizowany na terenie Gminy Wierzchowo ma umożliwić 
dojazd do kolei, poprawić dostępność do większych ośrodków oraz przywrócić usługi 
transportu tam, gdzie regularne połączenia zostały zlikwidowane. Projekt „Transport na 
życzenie” ma sprawić, by mieszkańcy po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej lub 
internetowej mogli dojechać do wskazanego miejsca. 

Szczegółowe informacje o projekcie: W ramach inicjatywy Catching-Up Regions zespół 
ekspertów Banku Światowego przeprowadził m.in. analizę istniejącego transportu 
publicznego na terenach wybranych powiatów oraz zidentyfikowali obszary które szczególnie 
zmagają się z problemem wykluczenia komunikacyjnego. W powiecie drawskim jest to 
gmina Wierzchowo wchodząca w skład Strefy Centralnej. 

W ramach prac nad założeniami do projektu odbyły się liczne telekonferencje z 
wykonawcami (Teroplan S.A. (Hoper) "Hoper dla gmin", Broomee Technologies sp. z o.o. / 
LLC, Trapeze Poland sp.z o.o.) oraz z instytucjami: Urzędem Marszałkowskim, 
Wojewódzkim Urzędem Pracy. 

Nabór wniosków o dofinansowanie ogłoszono w grudniu 2020 r. przez Wojewódzki Urząd 
Pracy 
w Szczecinie, w trybie pozakonkursowym, w ramach  Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług 
społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020:  RPZP.07.06.00-IP.02-32-P03/20.  

Na przełomie września i października został złożony wniosku o dofinansowanie projektu. 

Aktualnie Powiat Drawski wraz z Partnerem Gminą Wierzchowo oczekują na podpisanie 
umowy.   

 

Realizacja projektu grantowego : „Dobry wybór – dobra praca”  

Projekt w partnerstwie krajowym z TOP-PROJEKT-AKADEMIA  Sp. z o.o., która 
odpowiada za bieżącą realizację projektu oraz w partnerstwie ponadnarodowym z  PIB – 



Privat-Institut für Europäische Bildung und Consulting UG, który odpowiada za transfer 
nowego rozwiązania. 

Okres realizacji projektu to 1.02.2020 – 31.12.2020. Z uwagi na epidemię COVID-19 został 
on wydłużony do 31.06.2021 r. Aktualnie projekt zrealizowany i rozliczony. 

Projekt składał  się z 4 działań: 

1. Wymiana informacji i doświadczeń w celu transferu i zaadaptowania nowego rozwiązania. 

2. Opracowanie modelu postępowania doradców zawodowych wspierających uczniów w 
wyborze właściwego miejsca pracy 

3. Szkolenie dla doradców zawodowych i nauczycieli zawodu. 

4. Testowanie nowego rozwiązania 

W 2021 roku udało się: 

1. Zorganizować spotkanie wszystkich Partnerów projektu, doradców zawodowych oraz 
nauczycieli zawodu podsumowujące projekt w hotelu w Kołobrzegu. 

2. Zostały opracowane produkty projektu  1) Model pracy doradcy zawodowego w szkołach 
zawodowych powiatu drawskiego. 2) Arkusz pomiaru kompetencji ucznia. 3) Arkusz pomiaru 
potrzeb pracodawców. Po uwzględnieniu uwag i rekomendacji partnera Zagranicznego oraz 
Pracodawców Produkty zostały zatwierdzone przez  Operatora Grantów i w dalszym etapie 
poddane testowaniu.  

3. Dokonana została zmiana (zatwierdzona przez Operatora Grantów) polegająca na 
rezygnacji z części wyjazdów i w zamian za to wykonaniu Portalu Internetowego dla 
Przedsiębiorców i Uczniów Szkół ponadpodstawowych Powiatu Drawskiego.  

4. W dniach 15-16.12.2020 r. odbyło się online Szkolenie dla doradców zawodowych oraz 
nauczycieli zawodu przygotowujące do testowania rozwiązania – modelu doradztwa 
zawodowego - wypracowanego w ramach projektu „Dobry wybór – dobra praca” 

 

Utrzymania powiatowych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów 
administracyjnych przedstawia zestawienie poniżej: 

Lp.  Nazwa inwestycji  
Całkowita 

wartość 
inwestycji  

Wartość 
inwestycji w 
2021 roku 

Źródła 
finansowania  

Zaangażowanie 
Powiatu 

1. 

Budowa 
ogólnodostępnego 

parkingu przy 
budynku użyteczności 

publicznej dla 
pacjentów Szpitali 

Polskich - 
kontynuacja zdania z 

2020 roku 

1 050 291,65 zł 1 003 972,65 zł środki własne 1 050 291,65 zł 

2. 
Modernizacja 

budynku Starostwa Pl. 
E.Orzeszkowej 3 

94 052,49 zł 94 052,49 zł środki własne 94 052,49 zł 



3. 

Modernizacja 
budynku Starostwa 

Powiatowego przy ul. 
Piłsudskiego 20 

121 498,85 zł 121 498,85 zł środki własne 121 498,85 zł 

4. 

Budowa dźwigu 
osobowego w 

budynku Starostwa 
Powiatowego w 

Drawsku Pomorskim 
przy ul. Piłsudskiego 

20 

326 363,04 zł 326 363,04 zł 
PFRON-109 

903,53 zł, 
środki własne 

216 459,51 zł 

5. 
Modernizacja 

pomieszczeń na 
potrzeby PINB 

183 668,24 zł 183 668,24 zł środki własne 183 668,24 zł 

6. 

Modernizacja 
budynku przy ul. Obr. 

Westerplatte 11 w 
Drawsku Pomorskim 

48 941,01 zł 48 941,01 zł środki własne 48 941,01 zł 

7. 

Modernizacja 
budynków 

oświatowych:  ZS w 
Kaliszu Pom. , ZS w 
Drawsku Pom., ZS w 
Czaplinku, PCKZiU 

110 713,83 zł 110 713,83 zł środki własne 110 713,83 zł 

8. 

Modernizacja c.o. w 
budynku warsztatów 
PCKZIU w Drawsku 

Pom. 

64 418,70 zł 64 418,70 zł środki własne 64 418,70 zł 

9. 
Modernizacja 

pomieszczeń dla 
wirtualnej strzelnicy 

185 364,56 zł 185 364,56 zł środki własne 185 364,56 zł 

10. 

Modernizacja 
instalacji 

fotowoltaicznej na 
budynku ZS Drawsko 

Pom. przy ul. 
Połczyńskiej 

19 931,87 zł 19 931,87 zł środki własne 19 931,87 zł 

11. 

Modernizacja 
pomieszczeń 

spawalni, instalacja 
elektryczna w 

budynku PCKZiU w 
Czaplinku 

18 096,72 zł 18 096,72 zł środki własne 18 096,72 zł 

12. 
Modernizacja 

pokrycia dachu garaży 
ZS Czaplinek 

15 230,44 zł 15 230,44 zł środki własne 15 230,44 zł 



13. 

Modernizacja 
budynku warsztatów 
PCKZiU w Drawsku 

Pomorskim 

21 207,05 zł 21 207,05 zł środki własne 21 207,05 zł 

14. 

Budowa windy dla 
osób 

niepełnosprawnych w 
DPS w Darskowie 

353 027,89 zł 353 027,89 zł środki własne 353 027,89 zł 

15. 

Przebudowa części 
budynku Domu 

Pomocy społecznej w 
Darskowie w celu 

Dostosowania obiektu 
do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 
poprzez wykonanie 
łazienek, wymianę 
stolarki drzwiowej 

1 449 727,78 zł 1 449 727,78 zł 

RFIL - 478 
865,00 zł,       

ROPS - 844 
582,76 zł,      

środki własne 

126 280,02 zł 

17. 

Dostawa i montaż 
wind towarowych w 

Domu Pomocy 
Społecznej w 

Darskowie 

133 474,08 zł 133 474,08 zł środki własne 133 474,08 zł 

18. 
Modernizacja 

budynku Domu 
Pomocy Społecznej 

109 050,35 zł 109 050,35 zł środki własne 109 050,35 zł 

19. 
Kompleksowa 

modernizacja DPS w 
Darskowie 

3 346 282,70 zł 785 114,98 zł 

RPO - 59 
863,25 zł,      
RFIL- 548 
118,00 zł,                        

środki własne 

177 133,73 zł 

20. 

Modernizacja 
obiektów w Mielenku 

Dr. dla potrzeb 
utworzenia DPS - 

Dom Seniora, Zakładu 
Aktywizacji 

Zawodowej, mieszkań 
wytchnienieniowych i 
Centrum Opiekuńczo-

Mieszkalnego 

155 595,00 zł 155 595,00 zł środki własne 155 595,00 zł 

21. Modernizacja PUP 127 087,76 zł 127 087,76 zł środki własne 127 087,76 zł 



22. 

Modernizacja 
budynku przy ul. 

Brzozowej 2 w celu 
utworzenia Filii 

Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Kaliszu 

Pomorskim 

562 166,28 zł 562 166,28 zł 
RFIL- 439 
729,18 zł,             

środki własne 
122 437,10 zł 

23. 
MOW modernizacja 

budynku 
39 870,82 zł 39 870,82 zł środki własne 39 870,82 zł 

24. 

Modernizacja 
internatu przy ul. 
Warmińskiej 2 w 

Drawsku Pomorskim 

245 347,36 zł 245 347,36 zł środki własne 245 347,36 zł 

25. 

Modernizacja 
zaplecza garażowego 
przy ul. Połczyńskiej 

w Drawsku 
Pomorskim 

142 743,30 zł 142 743,30 zł środki własne 142 743,30 zł 

26. 

Modernizacja 
kotłowni w budynku 
przy ul. Wałeckiej w 

Czaplinku 

15 000,00 zł 15 000,00 zł środki własne 15 000,00 zł 

27. 

Modernizacja 
kanalizacji sanitarnej 

przy budynku 
internatu ZS w 

Złocieńcu 

68 994,32 zł 68 994,32 zł środki własne 68 994,32 zł 

28. 

Modernizacja 
budynku szpitala - 

wykonanie Programu 
Funkcjonalno-

Użytkowego dla 
modernizacji kotłowni 

wraz z siecią 
ciepłowniczą oraz 

modernizacja części 
pokrycia dachowego 

na budynku 
przychodni 

29 392,20 zł 29 392,20 zł środki własne 29 392,20 zł 

29. 

Zakup samochodu 
osobowego dla 

PCKZiU w Drawsku 
Pomorskim 

95 368,98 zł 95 368,98 zł  środki własne  95 368,98 zł 

30. 
Zakup pieca 

konwekcyjno-
parowego 

                        
31 859,46 zł  

                        
31 859,46 zł  

 środki własne  
                        31 

859,46 zł  



  9 037 538,29 zł 6 430 051,57 zł  3 995 705,85 zł 

 

Promocji powiatu.  Zarząd Powiatu podjął decyzję o kontynuacji współpracy 
medialnej z następującymi podmiotami: Kurierem Czaplineckim, Powiatową Gazetą Drawską  
i portalami internetowymi: Magazyn Drawski, Drawskie Strony Internetowe (DSI) oraz 
drawskopomorskie.com. 

Pozytywnie zaopiniował wniosek dyrektora Macieja Rydzewskiego o wsparcie działań 
w ramach ogólnopolskiej akcji upowszechniającej aktywność fizyczną wśród młodzieży  
i nauczycieli w dobie pandemii i postanowił ufundować zakup koszulek z logo powiatu 
drawskiego dla jej uczestników w kwocie 2.500 zł.  

W odpowiedzi na wnioski wójta i burmistrzów postanowiono o włączeniu się Powiatu 
w organizację następujących imprez z gminami (oraz dofinansowaniu ich poniższymi 
kwotami): 

 „Święto Wody” - 4.000,00 zł  
 Drawskie Święto Plonów - 3.000,00 zł 
 XXIII Regionalna Wystawa Gołębi Młodych - 3.000,00 zł. 

Ponadto Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Komendanta Garnizonu JW.  
w Olesznie i postanowił włączył się we współorganizację uroczystości związanych  
z obchodami rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Święta Wojsk Lądowych oraz ich 
dofinansowanie kwotą 4.500,00 zł. Stosowanie do wniosku złożonego przez Zespół Marianki 
z Czaplinka Zarząd postanowił dofinansować uroczyści jubileuszowe 10 – lecie założenia 
zespołu kwotą 650 zł. Przeanalizował również ofertę złożoną przez F.H.U.P ANTONIO  
w sprawie organizacji Powiatowych Wieczorów Kolęd i postanowił nie organizować tych 
koncertów z uwagi na dużą zachorowalność związaną z pandemią koronawirusa.  

           Zarząd zapoznał się również z pomysłem promocji Pojezierza Drawskiego w nowej 
formie jaką jest questing (metoda polegająca na odkrywaniu dziedzictwa miejsca i stworzeniu 
nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować, kierując się informacjami zawartymi 
w wierszowanych wskazówkach) i postanowił do współpracy zaprosić partnerów z powiatu 
szczecineckiego. Z uwagi na panującą pandemię potencjalni partnerzy nie włączyli się 
niestety w działania zaproponowane przez Zarząd.  

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Pana Zbigniewa Mieczkowskiego i podjął 
decyzję o zakupie 100 szt. egzemplarzy publikacji „Drawska odyseja osadnicza 1945-1947” 
oraz wniosek ks. Wiesława Hnatejki, dotyczący zakupu 400 szt. egzemplarzy książki „75 lat 
duszpasterstwa Zgromadzenia Zmartwychwstańców w Złocieńcu”. Podjęto także decyzję  
o wykupieniu reklamy w Kalendarzu Strażackim na rok 2022 za kwotę 300 zł brutto.  

W ramach działalności kulturalnej Zarząd zatwierdził uchwały w sprawie organizacji 
konkursów: „Najładniejsze i Najaktywniejsze Sołectwo Powiatu Drawskiego 2021 r.” oraz 
„Festiwal Słoika 2021”. 

W ramach upowszechniania kultury fizycznej Zarząd Powiatu Drawskiego postanowił 
przyznać 25 jednorazowych stypendiów sportowych za wysokie wyniki sportowe we 
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w kwocie po 2.000,00 zł. 

  



Współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym ogłoszenia otwartych 
konkursów ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji działających w sferze 
pożytku publicznego. Ogłoszono 7 otwartych konkursów ofert o łącznej wartości : 189 200 zł 
na realizację zadań w następujących zakresach: 

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa : 
52 000 zł 

2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego : 24 000 zł 
3. Ochrony i promocji zdrowia: 16 000 zł 
4. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych: 56 000 zł 
5. Promocja i organizacja wolontariatu: 12 000 zł 
6. Wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej: 10 000 zł 
7. Porządku i bezpieczeństwa publicznego: 19 200 zł 

        Dofinansowanie przyznane zostało 37 ofertom na łączną kwotę 145 166 zł w 
poszczególnych   
        zadaniach: 

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa : 
52 000 zł 

2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego : 24 000 zł 
3. Ochrony i promocji zdrowia: 11 000 zł 
4. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych: 26 526 zł 
5. Wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej: 10 000 zł 
6. Porządku i bezpieczeństwa publicznego: 16 640 zł 

Po raz pierwszy w roku 2021 Zarząd Powiatu Drawskiego ogłosił otwarty konkurs na wkład 
własny do projektów. W konkursie tym złożono jedno ofertę która otrzymała wsparcie w 
wysokości 5 000,00 zł  

Na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym 19a. dla organizacji 
pozarządowych Zarząd zaplanował maksymalną kwotę wsparcia finansowego w wysokości : 
38 340 zł. 

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa : 
11 000 zł 

2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego : 8 000 zł 
3. Ochrony i promocji zdrowia: 4 000 zł 
4. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych: 9 840 zł 
5. Promocja i organizacja wolontariatu: 3 000 zł 
6. Porządku i bezpieczeństwa publicznego: 2 500 zł 

         Dofinansowanie przyznane zostało 17 ofertom na łączną kwotę 37 840 zł w 
poszczególnych            
        zadaniach: 

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa : 
11 000 zł  

2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego : 8 000 zł 



3. Ochrony i promocji zdrowia: 4 000 zł 
4. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych: 9 840 zł 
5. Promocja i organizacja wolontariatu: 2 500 zł 
6. Porządku i bezpieczeństwa publicznego: 2 500 zł 

3 grudnia  2021 Starosta Drawski  ogłosił konkurs „ LIDER NGO Powiatu Drawskiego 
2020”.  dla organizacji pozarządowych powiatu drawskiego. Konkurs realizowany był w 
trzech kategoriach  

  za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2020, 

 za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2020 przez młodą 
organizację zarejestrowaną w latach 2018-2020  

 najwięcej pozyskanych środków z funduszy zewnętrznych z poza budżetu Powiatu 
Drawskiego   

W dniu 29.12.2021 Zarząd Powiatu wręczył nagrody i wyróżnienia dla siedmiu organizacji 
pozarządowych działających na terenie powiatu drawskiego.  

W celu polepszenia współpracy z organizacjami pozarządowymi przy przygotowaniu i 
realizacji ofert Zarząd wyraził zgodę na podpisanie umowy z platformą Witkac.pl na zdalne 
zlecenie zadań organizacjom pozarządowym w roku 2021. 

Nieodpłatnej pomocy prawnej. W październiku 2021 r. Zarząd ogłosił otwarty 
konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy 
prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na 
terenie powiatu drawskiego w 2022 r. Zadanie to  powierzył Fundacji Togatus Pro Bono z 
Olsztyna oraz udzielił dotacji w wysokości 64 020,00 zł.  

Ponadto, Zarząd zajmował się analizą sytuacji życiowej kombatantów i osób 
represjonowanych za 2020 rok. 
  

Komunikacji i transportu. Zarząd Powiatu Drawskiego zaakceptował projekt 
uchwały Rady Powiatu Drawskiego w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i 
jego parkowanie na parkingu strzeżonym na 2022 rok. Pozytywnie zaopiniował wnioski 
dotyczące odpłatnego przekazania do stacji demontażu pojazdów, które zgodnie z 
postanowieniami Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim stały się własnością Powiatu 
Drawskiego. 
 

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

 

 


