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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 2022 poz. 528 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. 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 2021 r. Rada 

Powiatu Drawskiego nie skorzystała z powyższego uprawnienia, w związku z powyższym 

raport został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne wskazane w ustawie. 

Rok 2021 był kolejnym rokiem pandemii koronawirusa i nowych groźnych wariantów 

wirusa, a co z tym związane restrykcji i różnego rodzaju problemów. W czerwcu pojawił się 

nowy wariant koronowirusa Delta,  a następnie zbierający największe żniwo Omikron. Z tego 

względu podobnie jak rok 2020, także rok 2021 był rokiem bardzo trudnym, 

nieprzewidywalnym i specyficznym pod wieloma względami. 

Nieustannie prowadzone były działania na rzecz ochrony zdrowia i zapewnienia 

mieszkańcom bezpieczeństwa. 13 stycznia w odpowiedzi na pismo Wojewody 

Zachodniopomorskiego wyznaczono Naczelnika Wydziału Ochrony Zdrowia i Spraw 

Społecznych na koordynatora powiatowego ds. szczepień, a w ślad za tym 5-iu koordynatorów 

ds. szczepień w gminach z terenu powiatu drawskiego. Głównym zadaniem powiatowego 

koordynatora było sprawne uruchomienie punktów szczepień, których w pierwszym etapie 

powstało 11 tzw. populacyjne punkty szczepień: 2 w Czaplinku, 2 w Drawsku Pomorskim, 2 w 

Kaliszu Pomorskim, 1 w Ostrowicach, 1 w Wierzchowie i w Złocieńcu 3, a w drugim etapie 

dodatkowo utworzono 3 tzw. powszechne punkty szczepień przy Drawskim Centrum 

Specjalistycznym i 1 w Szpitalu MSWiA w Złocieńcu oraz 1 zespół wyjazdowy szczepień przy 

Drawskim Centrum Specjalistycznym. W Polsce proces szczepień ruszył pod koniec 2020 roku, 

dokładnie 27 grudnia, a na terenie naszego powiatu od 20 stycznia 2021 roku. Pracownicy 

Wydziału Ochrony Zdrowia prowadzili intensywne kampanie informacyjne na temat 

szczepień, promowali także konkurs „Rosnąca Odporność” finansowany przez Ministerstwo 

Zdrowia, w którym nagrody finansowe otrzymały 3 gminy z terenu naszego powiatu ( Gmina 

Kalisz Pomorski 1 mln zł, Gmina Drawsko Pomorskie 0,5 mln zł, Gmina Złocieniec 250 tys. 

zł). Na koniec 2021 roku wskaźnik wyszczepienia (1 dawką) na terenie powiatu drawskiego 

wynosił 53,45%, a w pełni zaszczepionych 51,3%. Największą ilość zaszczepionych 

mieszkańców odnotowano na terenie gminy Drawsko Pomorskie: 54,6%, a najmniejszą na 

terenie gminy Czaplinek: 46,0%. W pozostałych gminach powiatu drawskiego wskaźnik ten 

wynosił ponad 50%: gmina Wierzchowo: 54,4%, gmina Kalisz Pomorski: 52,4%, gmina 

Złocieniec: 50,0%.  

Aby zapobiec występowaniu zachorowań na COVID-19 i zapewnić bezpieczeństwo 

zdrowotne społeczności powiatu drawskiego Wydział Zarządzania Kryzysowego Powiatu 

Drawskiego koordynował przywóz i dystrybucję  rezerw materiałowych z  magazynów Obrony 

Cywilnej środków ochrony osobistej tj. środków do  dezynfekcji rąk, powierzchni  

i urządzeń, termometrów bezdotykowych, masek ochronnych, pulsoksymetrów  

z przeznaczeniem dla placówek oświatowych, placówek przedszkolnych, poradni, placówek 

opieki dziennej i całodobowej,  domów pomocy społecznej, podmiotów leczniczych z terenu 

powiatu drawskiego. Na przełomie  tylko sierpnia i września 2021 r.  Starostwo Powiatowe  

w Drawsku Pomorskim przekazało środki ochrony osobistej w łącznej ilości 7 940 sztuk.  

Ochotnicze Straże Pożarne  (24 jednostki) otrzymały 1 940 sztuk środków ochrony osobistej, 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 600 sztuk, Centra Zarządzania 

Kryzysowego 2 900 sztuk, Dom Pomocy Społecznej w Darskowie 960 sztuk,  Powiatowa 
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Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna oraz Powiatowy Inspektorat Weterynarii po 150 sztuk, 

Komenda Powiatowa Policji 250 sztuk. Zabezpieczając szkoły i placówki wychowawcze na 

terenie powiatu przekazano dla uczniów oraz pracowników placówek środki  w ilości 990 sztuk. 

Na koniec 2021 roku na terenie powiatu drawskiego odnotowano 3 652 zachorowań na 

COVID-19. Największą zachorowalność na COVID-19 wśród mieszkańców powiatu 

odnotowano w przedziale wiekowym 17-59 lat: 2 169 osób. W wieku powyżej 59 lat w roku 

2021 zachorowało 1 164 osoby. W roku 2021 na terenie powiatu drawskiego z powodu 

COVID-19 odnotowano 148 zgonów (w 2020 roku 41). 

 

II. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE POWIATU 

 

1. Siedziba władz: Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, Plac Elizy 

Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie. 

 

2. Liczba mieszkańców: 

 

2018 rok: 57 397 

2019 rok: 57 015 

2020 rok: 56 482 (Drawsko Pomorskie: 17008, Złocieniec:16212, Czaplinek: 11940, 

Kalisz Pomorski: 7330, Wierzchowo: 7192 ) 

2021 rok: brak danych z GUS (dostępne będą w połowie roku) 

 

3. Powierzchnia powiatu:1 764 km². 

 

4. Podział administracyjny (stan na 31 grudnia 2021 r.): Siedziba powiatu 
znajduje się w  Drawsku Pomorskim. W skład powiatu wchodzą: 

Gminy miejsko-wiejskie: Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, 

Złocieniec. 

Gmina wiejska: Wierzchowo. 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa nr 1 Podział administracyjny. 
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5. Podstawowe dane finansowe w układzie porównawczym na koniec  

2018 r., 2019 r., 2020 r., 2021 r. 

 

Wykonanie budżetu Powiatu Drawskiego w latach 2018 - 2021. 

 

Wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021 

Dochody ogółem: 79 183 631,62 92 591 200,37 108 603 251,35 111 112 282,84 

w tym: dochody majątkowe 4 119 515,39 6 106 910,90 16 244 105,56 8 072 433,83 

Wydatki ogółem: 80 324 774,61 88 189 025,71 106 936 787,37 114 704 787,35 

w tym: wydatki majątkowe 7 649 864,67 7 215 480,24 17 548 765,04 18 244 999,92 

Nadwyżka/deficyt -1 141 142,99 4 402 174,66 1 666 463,98 -3 592 504,51 

Przychody: 3 777 785,34 2 136 642,35 11 038 817,01 13 405 280,99 

1) wolne środki 2 277 785,34 2 136 642,35 6 038 817,01 11 405 280,99 

2) kredyt, pożyczka, 

obligacje 

1 500 000,00 0,00 5 000 000,00 2 000 000,00 

Rozchody (spłata 

kredytu) 

500 000,00 500 000,00 1 300 000,00 1 550 000,00 

Tabela nr 1: Wykonanie budżetu Powiatu Drawskiego w latach 2018-2021. 

 

Stan zadłużenia Powiatu na dzień 31.12.2018 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosił: 

23.305.894 zł i stanowił 29,4 % uzyskanych dochodów.  

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

22.805.894 zł i stanowił 24,6 % uzyskanych dochodów. 

Stan zadłużenia Powiatu na dzień 31.12.2020 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosił: 

26.792.894 zł i stanowił 24,7 % uzyskanych dochodów. 

Stan zadłużenia Powiatu na dzień 31.12.2021 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosił: 

26.955.894 zł i stanowił 24,3 % uzyskanych dochodów.     
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5.1 Wykonanie dochodów i wydatków wg działów klasyfikacji 

budżetowej na dzień 31 grudnia 2021 roku 

 

 

Wykres nr 1:  Dochody Powiatu Drawskiego w latach 2018-2021. 

 

 

Wykres nr 2: Wydatki Powiatu Drawskiego w latach 2018-2021. 
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Wykonanie wydatków Powiatu Drawskiego wg działów klasyfikacji budżetowej w latach 2018-2021 

Dział 2018 2019 2020 2021 

010 - Rolnictwo i łowiectwo 2 460,00 3 300,00 0,00 17 500,00 

020 - Leśnictwo 183 480,74 190 233,56 183 175,41 209 098,54 

600 - Transport i łączność 7 644 415,04 6 103 672,18 18 659 425,73 17 205 175,81 

630 - Turystyka 24 017,65 19 636,98 53 442,59 37 933,93 

700 - Gospodarka mieszkaniowa 223 782,12 216 354,75 270 961,71 415 897,57 

710 - Działalność usługowa 785 977,99 1 072 637,77 739 163,79 1 186 472,91 

750 - Administracja publiczna 8 994 772,76 11 473 712,71 12 313 552,53 13 486 221,67 

752 - Obrona narodowa 45 416,34 171 087,00 54 147,00 419 960,00 

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 26 873,00 4 544 721,14 5 125 816,51 5 065 160,69 

755 - Wymiar sprawiedliwości 4 232 680,94 131 997,28 132 000,00 132 000,00 

757 - Obsługa długu publicznego 125 204,82 598 496,17 383 196,56 366 685,02 

758 - Różne rozliczenia 581 769,96 0,00 0,00 424 240,00 

801 - Oświata i wychowanie 22 118 973,74 25 381 689,03 29 184 542,27 32 479 059,40 

851 - Ochrona zdrowia 1 735 734,61 1 619 726,29 1 830 410,23 2 474 487,82 

852 - Pomoc społeczna 5 171 312,80 5 920 913,77 5 868 261,66 9 394 316,93 

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 312 814,74 5 733 302,16 6 009 101,98 5 395 851,49 

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 14 850 529,94 15 845 153,71 17 055 973,42 17 698 458,42 

855 - Rodzina 6 480 166,19 6 811 841,20 7 308 399,90 7 129 176,97 

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 461 041,69 2 065 441,68 1 557 325,57 842 336,16 

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 147 776,77 134 843,53 110 578,53 167 886,25 

926 - Kultura fizyczna 175 572,77 150 264,80 97 311,98 156 867,77 

Razem: 80 324 774,61 88 189 025,71 106 936 787,37 114 704 787,35 

Razem bieżące: 72 674 909,94 80 973 545,47 89 388 022,33 96 459 787,43 

Razem majątkowe: 7 649 864,67 7 215 480,24 17 548 765,04 18 244 999,92 

Tabela nr 2: Wykonanie wydatków Powiatu Drawskiego wg działów klasyfikacji budżetowej w latach 2018-2021. 

     

 

     

 

 

Wykres nr3: Wydatki realizowane z udziałem środków budżetu UE w latach 2018-2021. 
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Wykres nr 4: Wydatki przeznaczone na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w latach 2018-2021. 

 

Wykres nr 5: Wydatki przeznaczone na ochronę zdrowia, pomoc społeczną, rodzinę oraz pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej w latach 2018-2021. 
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Wykres nr 6: Wydatki poniesione na inwestycje drogowe w latach 2018-2021. 

 

Wykres nr 7: Wydatki na bezpieczeństwo publiczne w latach 2018-2021. 
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Lp. Funkcje, stanowisko Ilość osób 

1. Ścisłe kierownictwo Starostwa: starosta, wicestarosta, etatowy 

członek zarządu, skarbnik, sekretarz 

                                                                                                 

 5  

2. Stanowiska urzędnicze kierownicze:    (naczelnicy wydziałów, 

zastępcy naczelników, inspektor ochrony danych, rzecznik 

konsumentów, przewodniczący ds. orzekania o niepełnosprawności) 

18 

3. Stanowiska urzędnicze: (inspektorzy, podinspektorzy, referenci)  62 

4. Pozostali urzędnicy: (inspektorzy ds. kontroli, radcowie prawni, 

informatycy geodeci, główni specjaliści)                                                         

14 

5. Umowy na czas określony: (2 na zastępstwo, 7 prace interwencyjne, 

4 roboty publiczne) 

13 

6. Stanowiska pomocnicze i obsługi: (sprzątaczki, konserwatorzy, 

robotnik gospodarczy) 

7 

 Razem: 119 

Tabela nr 3: Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym, stan na 31 grudnia 2021 r.  

W roku 2021 zatrudnionych było 7 pracowników w ramach prac interwencyjnych: 

1 osoba w Wydziale Biuro Obsługi Klienta 

1 osoba w Wydziale Organizacyjnym 

1 osoba w Wydziale Finansowym 

1 osoba w Wydziale Komunikacji i Transportu 

3 osoby w Wydziale Inwestycji 

 

oraz 4 pracowników w ramach robót publicznych:  

2 osoby w Wydziale Inwestycji 

1 osoba w Wydziale Komunikacji i Transportu 

1 osoba w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru 

 

86 pracowników legitymuje się wykształceniem wyższym, a 22 z nich to doświadczeni 

pracownicy, posiadający co najmniej 20-letni staż pracy w Starostwie Powiatowym w 

Drawsku Pomorskim. Średnia wieku zatrudnionych w drawskim starostwie to 45,1 lat. 

Liczba pracowników w poszczególnych grupach wiekowych: 

20-30 lat   13 osób 

31- 40 lat   33 osób 

41- 50 lat   32 osób 

51- 60 lat   28 osób 

powyżej 60 lat           13 osób 

Najmłodszy z pracowników ma 24 lat, natomiast najstarszy 69 lat. 

Liczba etatów w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim, według załącznika do 

uchwały Zarządu Powiatu Drawskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim: 
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Lp. NAZWA 

STANOWISKA/ 

WYDZIAŁU 

2018  

ROK 

2019 

ROK  

2020 

RO

K 

2021 

ROK 

UWAGI 

1. Starostwa 1 1 1 1  

2. Wicestarosta 1 1 1 1  

3. Etatowy Członek 

Zarządu 

1 1 1 1  

4. Sekretarz 1 1 1 1  

5. Skarbnik 1 1 1 1  

6. Wydział Finansowy 6 6 7 7  

7. Kancelaria/ Wydział 

Biuro Obsługi Klienta 

3 3 3 3  

8. Zespół informatyków 2 2 2 2  

9. Wydział Biuro Rady 2 2 2 2  

10. Wydział 

Organizacyjny 

10 9,75 9,75 9,75  

11. Zespół ds. zamówień 

publicznych 

- 2 2 2  

12. Wydział Geodezji, 

Kartografii i Katastru 

15 16 16 16  

13. Wydział Gospodarki 

Nieruchomościami 

4 4 4 4  

14. Wydział 

Architektoniczno-

Budowlany 

7 8 8 8  

15. Wydział Ochrony 

Środowiska 

5 5 5 5  

16. Wydział Inwestycji i 

Zamówień 

Publicznych/ Wydział 

Inwestycji 

8 

 (z 

zamówieni

ami 

publiczny

mi) 

8 8 9 Reorganizacja 

wydziału 10 

grudnia 2019 

roku: 

oddzielenie 

zamówień 

publicznych 

17. Wydział Komunikacji 

i Transportu 

12 12 12 12  

18. Powiatowy Zespół ds. 

orzekania o 

niepełnosprawności 

2 2 2 2  

19. Wydział Rozwoju i 

Promocji Powiatu 

5 4 4 4  

20. Wydział Ochrony 

Zdrowia i Spraw 

Społecznych 

2 2 2 2  

21. Wydział Edukacji 3 3 3 3  

22. Główny specjalista ds. 

współpracy z 

organizacjami 

- 1 1 1  
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pozarządowymi i 

przedsiębiorcami 

23. Powiatowy rzecznik 

konsumentów 

1 1 1 1  

24. Starszy inspektor ds. 

BHP i P.poż 

zlecenie zlecenie 0,5 0,5  

25. Zespół ds. kontroli 2 2 2 2  

26. Wydział Zarządzania 

Kryzysowego 

2,5 2,5 2,5 2,5  

27. Inspektor Ochrony 

Danych 

1 1 1 1  

28. Audytor wewnętrzny 1 1 0,5 0,5 Wolny etat/ 

praca 

realizowana w 

ramach umowy 

zlecenia 

29. Zespół radców 

prawnych 

2,25 2,25 2,25 2,25  

  100,75 104,5 105,

5 

106,5  

Tabela nr 4: Liczba etatów w Starostwie Powiatowym w latach 2018-2021. 

 

W roku 2021 uległa zmianie struktura organizacyjna Starostwa Powiatowego w Drawsku 

Pomorskim. Zmiana polegała na zwiększeniu zatrudnienia w Wydziale Inwestycji o jeden etat 

(pracownik przeniesiony z Wydziału Ochrony Zdrowia) Po zmianie wydział liczy 9 (dziewięć) 

etatów. Wydział Inwestycji otrzymał dwa dodatkowe zadania: 

a) opracowywanie materiałów dotyczących strategii rozwoju  powiatu, monitorowanie 

zadań wynikających ze strategii, współpraca z sąsiednimi powiatami w zakresie 

strategii makroregionalnej, 

b) bieżąca analiza dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-

komunikacyjnej obiektów powiatowych, sprawowanie funkcji  koordynatora do 

spraw dostępności, w szczególności przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu 

działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami, kierowanie pracami interdyscyplinarnego zespołu do spraw 

dostępności 

( Uchwała nr 331/2021 Zarządu Powiatu Drawskiego z 15 stycznia 2021 r. o zmianie 

uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 

w Drawsku Pomorskim ).  

Granice administracyjne powiatu drawskiego: W roku 2021 r. Starosta Drawski 

przeprowadził w terminie od 15 do 30 listopada konsultacje społeczne z mieszkańcami 

Gminy Drawsko Pomorskie i Gminy Kalisz Pomorski dotyczące zmiany granic 

administracyjnych tych gmin jak również zmiany granic administracyjnych Powiatu 

Drawskiego. Procedura zmiany granic została wszczęta na wniosek Burmistrza Ińska, 

który zawnioskował o wyłączenie z terytorium Powiatu Drawskiego części obrębu 

ewidencyjnego Borowa z Gminy Kalisz Pomorski i części obrębu ewidencyjnego 

Ziemsko z Gminy Drawsko Pomorskie. 

Wyniki konsultacji: wpłynęło 288 ankiet, z czego: 
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- 268 osób sprzeciwiło się zabraniu części terenów z Powiatu Drawskiego i włączeniu ich do 

Gminy Ińsko, 

- 2 osoby były za odłączeniem gruntów z Powiatu Drawskiego i przyłączeniem ich do Gminy 

Ińsko, 

- 3 osoby wstrzymały się od wyrażenia swojej opinii 

- 15 ankiet było nieważnych.  

Rada Powiatu Drawskiego w dniu 17 grudnia 2021 r. zaopiniowała negatywnie zmianę granic 

administracyjnych Powiatu Drawskiego. 

 

2. Powiatowe jednostki organizacyjne 

Samorząd powiatowy realizuje swoje zadania poprzez powiatowe jednostki 

organizacyjne. Do jednostek Powiatu Drawskiego w okresie objętym raportem należały: 

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom 

Pomocy Społecznej w Darskowie, Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy – Ośrodek 

Rehabilitacyjno-Kulturalny, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Drawsku Pomorskim, 

Powiatowy Urząd Pracy, Zarząd Dróg Powiatowych, Centrum Usług Wspólnych. 

W Powiecie Drawskim w 2021 roku funkcjonowało 8 jednostek oświatowych: Zespół Szkół  

w Czaplinku, Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim, Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim, 

Zespół Szkół w Złocieńcu, Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie, 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku, Powiatowe Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Drawsku Pomorskim. 

2.1 Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego z siedzibą w budynku Starostwa 

Powiatowego w Drawsku Pomorskim, utworzone na mocy Uchwały Nr VII/47/2019 Rady 

Powiatu Drawskiego z dnia 22 marca 2019 r.  

Do zakresu działania Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego jako jednostki 

obsługującej w  ramach wspólnej obsługi należy:  

1. w zakresie obsługi finansowej : 

a) bieżący nadzór nad realizacją planu finansowego,  

b) opracowanie projektów planu finansowego i jego zmian na wniosek i w 

porozumieniu z dyrektorami jednostek obsługiwanych,  

c) prowadzenie rachunków bankowych odrębnie dla poszczególnych dziedzin 

działalności oraz rachunków bankowych dla każdej jednostki obsługiwanej, 

d) bieżąca informacja o sytuacji finansowej jednostek obsługiwanych, 

e) sporządzanie list wynagrodzeń pracowników jednostek obsługiwanych,  

f) dokonywanie wpłat wynagrodzeń oraz naliczanie i odprowadzanie związanych z 

tym świadczeń obligatoryjnych na rzecz ZUS, US,  

g) ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, 

h) sporządzanie sprawozdań budżetowych, sprawozdań z zakresu operacji 

finansowych i innych wymaganych przepisami prawa,  

i) przekazywanie danych do jednostek obsługiwanych w celu sporządzenia 

kwartalnych i rocznych sprawozdań GUS,  

j) dokonywanie wpłat świadczeń z zakresu zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, doskonalenia zawodowego 

nauczycieli – zgodnie z dyspozycjami kierowników jednostek obsługiwanych, 

k)  wystawianie dokumentów sprzedaży dla potrzeb realizacji dochodów 

przysługujących jednostkom obsługiwanym.  
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2. w zakresie obsługi rachunkowej : 

a)  prowadzenie ksiąg rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  

b) określanie zasad (polityki) rachunkowości oraz innych instrukcji i procedur,  

c) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej 

dokumentacji przewidzianej ustawą,  

d) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zleconych przez kierowników 

jednostek obsługiwanych,  

e) prowadzenie ewidencji finansowej składników majątkowych,  

f) sporządzanie sprawozdań finansowych,  

g) prowadzenie i rozliczanie projektów oświatowych finansowanych ze środków UE 

i innych źródeł zewnętrznych.  

3. w zakresie obsługi organizacyjnej : 

a) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej,  

b) prowadzenie obsługi prawnej jednostek obsługiwanych w zakresie obsługi 

rachunkowej i finansowej,  

c) prowadzenie obsługi informatycznej programów finansowo-księgowych, płacowo 

kadrowych oraz programu powiatu dla ewidencji budżetu – jednostek 

obsługiwanych.  

4. w zakresie spraw oświatowych :  

a) przygotowanie arkusza organizacyjnego szkoły (placówki) w zakresie zgodności 

z przepisami prawa oświatowego, określanie skutków finansowych arkusza, 

b) pomoc podczas kontroli realizacji zadań oświatowych przez organy nadzoru – 

Najwyższą Izbę Kontroli, Regionalną Izbę Obrachunkową, Urząd Kontroli 

Skarbowej,  

c) pomoc przy redagowaniu aktów normatywnych związanych z oświatą,  

d) pomoc przy opracowywaniu sprawozdań o stanie realizacji zadań oświatowych,  

e) rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30a Karty 

Nauczyciela, dla jednostek obsługiwanych,  

f) rozliczanie funduszu zdrowotnego dla nauczycieli,  

g) rozliczanie zgodnie z obowiązującym regulaminem dofinansowania dokształcania 

i doskonalenia zawodowego nauczycieli,  

h) realizacja innych zadań będących zadaniami organu prowadzącego lub jednostek 

obsługiwanych, a zleconych do prowadzenia Centrum.  

5. W zakresie obsługi bhp: 

a) prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in.:  

• analiza i kontrola stanu BHP w miejscu pracy;  

• doradztwo w zakresie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;  

• opracowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z oceną ryzyka zawodowego 

na poszczególnych stanowiskach pracy, w tym aktualizacja;  

• rejestrowanie i archiwizowanie wyników badań i pomiarów czynników 

szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;  

• planowanie, organizacja i prowadzenie szkoleń bhp dla pracowników, stażystów  

i praktykantów;  

• opracowywanie i aktualizacja regulaminów dotyczących bhp;  

• prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami w pracy, w drodze do/z pracy, 

chorobami zawodowymi;  

• przydział odzieży roboczej i ochronnej. 
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b) prowadzenie spraw związanych z zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in.:  opracowywanie i aktualizacja 

instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, 

c) bieżące śledzenie przepisów prawa, raportowanie zmian, dokonywanie stosownych 

aktualizacji dokumentów i podejmowanych działań, 

d) bieżące informowanie Pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz 

z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,  

e) współdziałanie z Działem Kadr w zakresie współpracy z lekarzem sprawującym 

profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, w szczególności przy 

organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników, 

f) współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie powierzonych obowiązków, 

g) sporządzanie i przedstawianie pracodawcy co najmniej raz w roku okresowych analiz, 

stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć 

technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i 

zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy, 

h) udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych 

obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, 

urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i 

bezpieczeństwo pracowników, 

i) prace w ramach zespołu badającego okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy. 

 

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego zapewnia wspólną obsługę 12 jednostek 

organizacyjnych Powiatu Drawskiego:  

1. Domu Pomocy Społecznej w Darskowie, 

2. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim, 

3. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku,  

4. Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim, 

5. Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy- Ośrodka Rehabilitacyjno-Kulturalnego w 

Drawsku Pomorskim,  

6. Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Drawsku Pomorskim,  

7. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim,  

8. Zespołu Placówek Edukacyjno – Terapeutycznych w Bobrowie,  

9. Zespołu Szkół w Czaplinku,  

10. Zespołu Szkół w Drawsku Pomorskim, 

11. Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim im. Pamięci Ofiar Terroryzmu z 11 września 2001 

Roku w Kaliszu Pomorskim, 

12. Zespołu Szkół im. Gen. Władysława Andersa w Złocieńcu 

W Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego w 2021 roku zatrudnionych było 13 

pracowników:  

1. Dyrektor,  

2. Główny Księgowy,  

3. Zastępca Głównego Księgowego,  

4. Specjalista ds. księgowości, 

5. Specjalista ds. księgowości,  

6. Specjalista ds. księgowości,  

7. Główny specjalista ds. płac,  

8. Specjalista ds. płac,  

9. Specjalista ds. płac,  
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10. Specjalista ds. bhp, 

11. Księgowa,  

12. Pomoc administracyjna,  

13. Pracownik biurowy I stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych. 
  

3.Wykaz powiatowych obiektów 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 

Parter budynku o pow. 285,72 m² zajmuje Wydział 

Architektoniczno-Budowalny i Wydział 

Komunikacji i Transportu 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku 

Pomorskim przy ul. Starogrodzkiej 9 

- budynek administracyjny o pow. 646,40 m² 

 

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. 

 

Zarząd Dróg Powiatowych  w Drawsku 

Pomorskim Służba Drogowa ul. Pławieńska 7 

Czaplinek 

 

29.04.2020 r. Powiat Drawski nabył do zasobu 

nieruchomości Powiatu Drawskiego prawo 

użytkowania wieczystego nieruchomości 

gruntowej, zabudowanej, tj. działki nr 18/11 o 

powierzchni 0,4745 ha, położonej w obrębie nr 

0005 miasta Czaplinka, wraz z oddzielnym 

prawem własności budynków posadowionych 

na wyżej wskazanej działce. Nieruchomość 

została zakupiona za 574.000,00 zł.  

Na działce znajdują się następujące budynki: 

1. budynek magazynowo-garażowy (budynek 

oznaczony w kartotece budynków nr 157)  

2. budynek biurowo socjalny (budynek 

oznaczony w kartotece budynków nr 158)  

Oba budynki zbudowane w 1998 r. obecnie 

stanowią jedną całość funkcjonalną o 

powierzchni użytkowej 250,36 m2 
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3. wiata gospodarcza (budynek oznaczony w 

kartotece budynków nr 258) o powierzchni 

użytkowej 69,00 m2 budynek powstał w 2003 r. 

Nieruchomość położona w sąsiedztwie 

zakładów produkcyjnych, posiada dobry dojazd 

drogą wewnętrzną od ul. Pławieńskiej, 

nieruchomość podłączona do  miejskiej sieci 

wodociągowej. System kanalizacji sanitarnej 

podłączony jest do własnego zbiornika. Plac na 

terenie bazy utwardzony i oświetlony, całość 

ogrodzona.  

 

Po zakupie obiektu wykonano konieczne 

remonty tj: 

• Wymiana ogrzewania – zastosowana 

pompa cieplna  wraz z ogrzewaniem 

podłogowym 

• Ocieplono część  biurowo socjalną wraz 

z wymianą poszycia dachowego 

• Wewnątrz naprawiono instalację 

elektryczną wraz z zastosowaniem 

dodatkowych zabezpieczeń dla części 

biurowo socjalnej 

• Wyremontowano sanitariaty 

• Odmalowano pozostałe pomieszczenia 

socjalne i biurowe 

• Wraz z wykonaniem ogrzewania 

podłogowego wykonano nowe posadzki 

pokryto terakotą 

Zespół Szkół 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  

w Drawsku Pomorskim przy ul. 

Złocienieckiej 25 

- budynek szkolny o pow. 1928,24 m² 

- Sala gimnastyczna o pow. 1014,95 m² 

- Portiernia 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 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 
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Zespół Szkół  

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 

- garaże w Drawsku Pomorskim przy ul. 

Seminaryjnej 2 o pow. 15 m² i 16 m2, wiata o 

pow. 16 m² 

Powiatowe Centrum Kształcenia 

Zawodowego 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 w Czaplinku przy ul. Wałeckiej 57 

o pow. 1654 m² 

- stolarnia 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  

 

od stycznia 2020 roku siedziba przy ul. 

Piłsudskiego 20 w Drawsku Pomorskim 

 

Poradnia zajmuje II piętro o pow. 282,09 m² 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Drawsku Pomorskim przy ul. Piłsudskiego 20 

 

 

PCPR zajmuje I piętro o pow. 289.21 m² 

 

Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Kulturalny w 

Drawsku Pomorskim przy ul. Chrobrego 4 

- budynek o pow. 618,5 m² 
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Filia WTZ 

Kalisz Pomorski, ul. Brzozowa 2 

pow. 96,56m2 - Umowa najmu zawarta 

pomiędzy Powiatem Drawskim, a osobą 

fizyczną z Kalisza Pomorskiego. Umowa 

zawarta na czas oznaczony od 1 czerwca 2019 

roku do 31 grudnia 2031 roku. 

- garaż o pow. 19,00 m2 – umowa najmu 

zawarta pomiędzy Powiatem Drawskim, a 

osoba fizyczną z Kalisza Pomorskiego. Umowa 

zawarta na czas oznaczony od 15 lutego 2022 

roku do 31 grudnia 2031 roku. 

Wynajem lokalu na potrzeby Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego  

ul. Pocztowa 1 

Drawsko  

 

pow. 133,01 m2 – umowa najmu zawarta 

pomiędzy Powiatem Drawskim, a Polskim 

Związkiem Motorowym. Umowa zawarta na 

czas oznaczony od 3 marca 2021 roku do 3 

marca 2031 roku. 

Centrum Zdrowia Psychicznego w Drawsku 

Pomorskim przy ul. Obrońców Westerplatte 

11 

 

- budynek o pow. 647,70m2 

- garaż o pow. 52,34 m² 

Centrum Zdrowia Psychicznego jednostka 

utworzona przez Szpital MSWiA w Złocieńcu 

w 2020 r.  

Regionalne Centrum Kryzysowe jednostka 

utworzona przy PCPR w 2021 r.  

Jednostki działają w budynku należącym do 

Powiatu Drawskiego na podstawie odrębnych 

umów najmu. 

Regionalne Centrum Kryzysowe 

W Drawsku Pomorskim przy ul. Obrońców 

Westerplatte 11 

Obiekty po dawnym Ochotniczym Hufcu 

Pracy Mielenko Drawskie 

Teren o pow. 3,91 ha  na działce 104/1 

Wszystkie budynki posiadają pow. 2579,20 m2 

Nieruchomość nieodpłatnie nabyta na własność 

od Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody 

Zachodniopomorskiego Nr  

GN-2.7531.36.2020.ŁN  z 13.10.2021 r. 
Tabela nr 5: Wykaz powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. 

 

4. Zadania zrealizowane w 2021 roku poprawiające stan techniczny obiektów 

użyteczności publicznej i administracyjnych 

W 2021 roku Powiat Drawski realizował wiele inwestycji, w tym m.in.: 

1. Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. E. Orzeszkowej. W ramach 

zadania wykonano przebudowę łazienki na parterze oraz przebudowę instalacji z.w.u 

i c.w.w w łazienkach wraz z cyrkulacją, montażem zasobników c.w.u. Inwestycja 

wyniosła 94 052,49 zł, środki z budżetu Powiatu. 

2. Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 20. W ramach 

zadania przebudowano kotłownię gazową, wymieniono kotły gazowe oraz zlecono 

opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksową termomodernizację budynku. 

Inwestycja wyniosła 121 498,85 zł. Środki z budżetu Powiatu. 

3. Budowa dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku 

Pomorskim przy ul. Piłsudskiego 20. Inwestycja wyniosła 326 363,04 zł. Powiat 

Drawski otrzymał dofinansowanie z PFRON w kwocie 109 903,53 zł.  
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4. Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego na  kwotę 183 668,24 zł. Całość inwestycji pochodziła ze środków 

własnych Powiatu.  

5. Modernizacja budynku przy ul. Obr. Westerplatte na potrzeby Poradni Zdrowia 

Psychicznego na kwotę 48 941,01 zł, które pochodziły ze środków własnych Powiatu. 

6. Modernizacja budynków oświatowych. W ramach inwestycji wymieniono stolarkę 

okienną i drzwiową w budynku ZS w Kaliszu Pomorskim, wykonano modernizację 

pomieszczeń w budynku internatu ZS w Kaliszu Pom., wykonano instalację elektryczną 

w pracowni mechatroniki w ZS w Czaplinku, zakupiono materiały w związku 

z modernizacją pomieszczeń w internacie ZS w Czaplinku, modernizację sieci 

światłowodowej oraz montaż systemu jednego klucza w MOW w Czaplinku. Całość 

inwestycji wniosła 150 584,65 zł. Środki z budżetu Powiatu. 

7. Modernizacja pomieszczeń na potrzeby wirtualnej strzelnicy w ZS w Złocieńcu. 

Wartość inwestycji wyniosła 330 000,00 zł, w tym dotacja 150,000,00 zł z Ministerstwa 

Obrony Narodowej i środki z budżetu Powiatu w wysokości: 185 364,56 zł.  

8. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku spawalni w PCKZiU w Czaplinku  

na kwotę 18 096,72 zł. Środki z budżetu Powiatu. 

9. Modernizacja pokrycia dachowego w ZS w Czaplinku na kwotę 15 230,44 zł,  

które z budżetu Powiatu. 

10. Modernizacja budynku internatu oraz warsztatów PCKZiU w Drawsku Pomorskim. 

Przy ul. Warmińskiej. Całość inwestycji sfinansowana ze środków Powiatu i wyniosła 

266 554,41 zł.  

11. Modernizacja c.o. w budynku warsztatów PCKZiU w Drawsku Pomorskim. Środki  

na inwestycję w kwocie 64 418,70 zł w całości sfinansowano z budżetu Powiatu. 

12. Modernizacja instalacji fotowoltaicznej na budynku ZS w Drawsku Pomorskim przy 

ul. Połczyńskiej. Wartość inwestycji: 19 931,87 zł. Środki pochodziły z budżetu 

Powiatu. 

13. Modernizacja budynku przy ul. Brzozowej 2 w celu utworzenia Filii Warsztatów 

Terapii Zajęciowej w Kaliszu Pomorskim na  kwotę 562 166,28 zł, z czego 439 729,18 

zł ze środków RFIL. 

14. Modernizacja budynku DPS w Darskowie wraz z montażem wind towarowych. 

Inwestycja wniosła 242 524,43 zł, całkowicie sfinansowana ze środków Powiatu. 

15. Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w DPS w Darskowie. Całość środków  

na inwestycje w kwocie 353 027,89 zł, środki z budżetu Powiatu. 

16. Przebudowa części budynku DPS w Darskowie w celu dostosowania obiektu do potrzeb 

osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie łazienek oraz wymianę stolarki 

drzwiowej. Na inwestycję o wartości 1 449 727,78 zł. Powiat Drawski otrzymał 

dofinansowanie z RFIL w kwocie 478 865,00 zł oraz ROPS w kwocie 844 582,76 zł. 

Pozostałe środki w kwocie 126 280,02 zł, środki z budżetu Powiatu. 

17. Modernizacja Powiatowego Urzędu Pracy. Wykonano prace polegające  

na zaadaptowaniu pomieszczeń sali operacyjnej na biura oraz  przebudowę sieci 

kanalizacyjnej w związku z przyłączeniem budynku do nowo wybudowanej instalacji 

kanalizacyjnej. Wartość inwestycji: 127 087,76 zł, środki z budżetu Powiatu. 

18. Modernizacja zaplecza garażowego przy ul. Połczyńskiej w Drawsku Pomorskim. 

Wartość inwestycji: 142 743,30 zł, środki z budżetu Powiatu. 

19. Modernizacja kanalizacji sanitarnej przy budynku internatu ZS w Złocieńcu. Wartość 

inwestycji: 68 994,32 zł, środki z budżetu Powiatu. 

20. Modernizacja części pokrycia dachowego na budynku przychodni przy szpitalu oraz 

opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla modernizacji kotłowni wraz z 
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siecią ciepłowniczą w szpitalu. Całość inwestycji pochodziła ze środków Powiatu 

Drawskiego i wyniosła 29 392,20 zł.  

Ponadto: 

1. Kontynuowano i zakończono budowę ogólnodostępnego parkingu dla pacjentów 

Szpitali Polskich. Całkowita wartość inwestycji wniosła 1 050 291,65 zł z czego  

w 2021 roku zapłacono 1 003 972,65 zł.  Inwestycja  została całkowicie sfinansowana 

ze środków własnych Powiatu Drawskiego.  

2. Kontynuowano i zakończono roboty polegające na termomodernizacji budynku DPS 

w Darskowie. Wartość inwestycji w 2021 roku wyniosła 785 114,98 zł, w tym 

dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020 stanowiło 59 863,25 zł, Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych  548 118,00 zł, a pozostałe środki w wysokości 177 133,73 zł 

pochodziły z budżetu Powiatu. Całość inwestycji wyniosła 3 346 282,70 zł. 

3. Opracowano dokumentację na modernizację kotłowni w budynku przy ul. Wałeckiej  

w Czaplinku. Koszt dokumentacji wyniósł 15 000,00 zł, środki z budżetu Powiatu. 

4. Opracowano program funkcjonalno – użytkowy utworzenia DPS - Domu Seniora, 

mieszkań wytchnieniowych i Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego oraz Zakładu 

Aktywności Zawodowej w Mielenku Drawskim. Koszt dokumentacji wyniósł 

155 595,00 zł, środki z budżetu Powiatu. 

W 2021 roku kontynuowano i zakończono dwa projekty dofinansowane w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego: 

1. Kompleksowa termomodernizacja energetyczna, przebudowa części budynku Domu 

Pomocy Społecznej w Darskowie w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych poprzez wykonanie łazienek, wymianę stolarki drzwiowej, 

budowę szybu i montaż windy. Całkowita wartość robót wyniosła 2021 roku 

1 449 727,78 zł, w tym dofinansowanie 844 582,76 zł z Regionalnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej. 

2. Projekt 8.9 – „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy 

Centralnej poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu 

drawskiego”. Projekt zakończył się 31 grudnia i jest w trakcie rozliczania. Całkowita 

wartość projektu wyniosła 4 290 843,01 zł, w tym dofinansowanie 3 647 216,56 zł z 

EFS, pozostałe środki pochodziły z budżetu Powiatu. 

 

IV. UCHWAŁY RADY POWIATU DRAWSKIEGO  

Uchwały podjęte w kadencji 2018-2023 w roku 2021 

 

Rada Powiatu Drawskiego w okresie sprawozdawczym tj. w 2021 r. ( w kadencji 2018-

2023 ) obradowała na  12 sesjach i podjęła 77 uchwał. 

 

Podjęte uchwały można podzielić na :      

1. Budżetowe, podatkowe i finansowe: 39. 

2. Majątkowe, inwestycje, gospodarka nieruchomości: 1. 

3. Organizacyjne Rady, Powiatu, Starostwa i jednostek podległych:  9.  

4. Edukacji, promocji, kultury oraz sportu: 1. 

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

    - 7. 

6. Rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska: 1. 

7. Współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi: 3. 
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8. Bezpieczeństwa i komunikacji: 3. 

9. Skargi, petycje: 5. 

10. Pozostałe (np. nadanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”): 8. 

 

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 XXXI/212/2021 z dnia 26.01.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2021. 

2. Uchwała Nr XXXI/215/2021 z dnia 26.01.2021 r. o zmianie uchwały w sprawie 

ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2020 oraz 

określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków. 

3. Uchwała Nr XXXII/217/2021 z dnia 12.02.2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki  

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

4. Uchwała Nr XXXIII/218/2021 z dnia 26.03.2021 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego 

Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023. 

5. Uchwała Nr XXXIII/219/2021 z dnia 26.03.2021 r.  w sprawie uchwalenia 

Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Powiecie Drawskim na lata 2021 - 2025 

6. Uchwała Nr XXXII/220/2021 z dnia 26.03.2021 r. w sprawie podziału środków PFRON 

na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób 

niepełnosprawnych w 2021 roku. 

7. Uchwała Nr XXXIV225/2021 z dnia 23.04.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski. 

8. Uchwała Nr XXXIV/229/2021 z dnia 23.04.2021 r. o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2021. 

9. Uchwała Nr XXXVI/242/2021 z dnia 24.06.2021 r. 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 2021.     

10. Uchwała Nr XXXVIII/253/2021 z dnia 10.09.2021 r. w sprawie emisji obligacji.  

11. Uchwała Nr XL/262/2021 z dnia 22.10.2021 r. w sprawie zmiany planu pracy Rady 

Powiatu Drawskiego. 

12. Uchwała Nr XLI/263/2021 z dnia 26.11.2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu 

Ochrony  Środowiska dla Powiatu Drawskiego na lata 2021 – 2024 z perspektywą do 

roku 2028”. 

13. Uchwała Nr XLI/264/2021 z dnia 26.11.2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego 

Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. 

14. Uchwała Nr XLII/270/2021 z dnia 17.12.2021 r. w sprawie uchwalenia planu pracy 

Rady Powiatu Drawskiego. 

15. Uchwała Nr XLII/271/2021 z dnia 17.12.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

Komisji Stałych Rady Powiatu Drawskiego. 



25 
 

16. Uchwała Nr XLII/272/2021 z dnia 17.12.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej. 

17. Uchwała Nr XLII/273/2021 z dnia 17.12.2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Drawskiego na rok 2022. 

18. Uchwała Nr XLII/274/2021 z dnia 17.12.2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2022-2037. 

19. Uchwała Nr  XLII/275/2021 z dnia 17.12.2021 r. o zmianie uchwały w sprawie  

uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2021. 

20. Uchwała Nr XLII/288/2021 z dnia 21.12.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia rozwiązującego do umowy dzierżawy Nr 350/2011 z dnia 20 grudnia 

2011 roku oraz na zawarcie umowy dzierżawy. 

Wszystkie uchwały zgodnie z przepisami rozdziału „Nadzór nad działalnością  

Powiatu” ustawy o samorządzie powiatowym podlegają nadzorowi na podstawie kryterium 

zgodności z prawem. 

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 nie wydała żadnego  

rozstrzygnięcia nadzorczego. natomiast Wojewoda Zachodniopomorski wydał jedno 

rozstrzygnięcie nadzorcze odnośnie :  

- Uchwały Nr XLI/264/2021 z dnia 26.11.2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu 

współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, stwierdzając jej 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 2021 r. ale 

obejmujące swym zakresem 2021 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 IX/73/2015 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. 

3. 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. 

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

wspierania edukacji uzdolnionych dzieci młodzieży z terenu powiatu drawskiego. 

5. 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”. 

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

zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu 

Drawskiego”. 
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7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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”.   

12. 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”. 

13. 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” 

14. Uchwała Nr XXXOX/279/2017 z dnia 01.12.2017 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego 

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Drawskiego na lata 2017 – 

2022. 

15. 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. 

16. 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. 

17. 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. 

18. 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. 

19. 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. 
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20. 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. 

21. 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. 

22.  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. 

23. 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. 

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

uchwałodawczej przez mieszkańców Powiatu Drawskiego. 

25. Uchwała Nr XI/72/2019 z dnia 19.06.2019 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie lokalnego 

programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu powiatu 

drawskiego.  

26. 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. 

27. 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. 

28. 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. 

29. Uchwała Nr XIX/140/2020 z dnia 07.02.2020 r. w sprawie utworzenia oddziałów 

przygotowania wojskowego w zespołach szkół ponadgimnazjalnych dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Drawski. 

30. Uchwała Nr XXI/152/2020 z dnia 30.04.2020 r. w sprawie przystąpienia do realizacji 

przez Powiat Drawski projektu pn. „ABC Przedszkolaka w ZPE-T w Bobrowie  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. 

31. Uchwała Nr XXIV/180/2020 z dnia 11.09.2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz ich 

zbywania, nabywania i wykupu. 

32. Uchwała Nr XXVIII/194/2020 z dnia 27.11.2020 r.   w sprawie uchwalenia rocznego 

Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. 

33. Uchwała Nr XXVIII/195/2020 z dnia 27.11.2020 r. w sprawie aktualizacji „Planu 

zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Drawskiego 

34. Uchwała Nr XXIX/198/2020 z dnia 18.12.2020 r. w sprawie uchwalenia planu pracy 

Rady Powiatu Drawskiego. 

35. Uchwała Nr XXIX/199/2020 z dnia 18.12.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów 

pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Drawskiego. 

36. Uchwała Nr XXIX/200/2020 z dnia 18.12.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej. 

37. Uchwała Nr XXIX/201/2020 z dnia 18.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Drawskiego na rok 2021. 
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38. Uchwała Nr XXIX/202/2020 z dnia 18.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2021-2036. 

39. Uchwała Nr XXIX/205/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę 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. 

40. Uchwała Nr XXIX/209/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu 

wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2020 oraz określenie 

ostatecznego terminu dokonania tych wydatków. 

Uchwały, które dotychczas nie zostały zrealizowane to : 

1. 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. 

2. Uchwała Nr XXIV/175/2020 z dnia 11.09.2020 r. 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 – powodem niezrealizowania uchwały jest brak 

dofinansowania. 

Wykaz wszystkich uchwał Rady Powiatu dostępny w Wydziale Biuro Rady. 
 

V. UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU DRAWSKIEGO 
W 2021 roku Zarząd Powiatu Drawskiego odbył 49 posiedzeń ( w 2019 roku 52, w 2020 

roku 51), podczas których przygotował i przedstawił do akceptacji 87 projektów uchwał Rady 

Powiatu Drawskiego i podjął 150 ( w 2019 roku 154, w 2020 roku 159) 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%. ( w 2020 roku 85,1%) 
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Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Drawskiego za rok 2021 przekazane w materiałach 

XLIII sesji Rady Powiatu Drawskiego w dniu 11 lutego 2022 r. – dostępne w Wydziale Biuro 

Rady. Wykaz wszystkich uchwał Zarządu Powiatu Drawskiego dostępny w Wydziale 

Organizacyjnym. 

 

VI. DOKUMENTY PROGRAMOWE WYZNACZAJĄCE OGÓLNE 

KIERUNKI ROZWOJU POWIATU (STRATEGIE, 

PROGRAMY ROZWOJU) 

1. Strategia Rozwoju Powiatu Drawskiego na lata 2015-2025 
W 2020 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 2015-2025 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; 
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- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i rozwój usług pomocy społecznej; 

- Poprawa bezpieczeństwa; 

- Zapewnienie wysokiej jakości opieki medycznej; 

- 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. 

11 września 2020 roku Uchwałą Rady Powiatu Drawskiego Nr XXIV/174/2020 zostały 

wprowadzone zmiany do Strategii Rozwoju Powiatu Drawskiego na lata 2015 – 2025 

polegające na zwiększeniu zakresu działań w celu operacyjnym: Rozbudowa  i modernizacja 

infrastruktury technicznej o zadania: 

- Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Drawskiego, 

- Likwidacja barier architektonicznych i dostosowanie do potrzeb osób 

niepełnosprawnych w budynkach użyteczności publicznej i oświatowych Powiatu Drawskiego. 
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2. Pilotażowy Projekt Centrum Wsparcia Doradczego „Strefa Centralna” 

W dniu 13 listopada 2020 r. weszły w życie przepisy wprowadzone ustawą z dnia 15 

lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych 

ustaw (DZ.U. z 2020 r. poz. 1378). Celem ustawy jest uporządkowanie krajowego systemu 

dokumentów strategicznych w zakresie polityki rozwoju i zapewnienie jego spójności, jak 

również zwiększenie efektywności programowania i realizacji strategii, polityk i programów. 

Zmiany prowadza do konsolidacji systemu zarządzania rozwojem Polski i etapowego 

wprowadzania systemu zintegrowanych strategii: krajowej, wojewódzkiej, gminnej, a także 

strategii ponadlokalnej dla grupy sąsiadujących, powiązanych ze sobą funkcjonalnie lokalnych 

jednostek samorządu terytorialnego.  

W tym samym czasie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przy współpracy 

ze Związkiem Miast Polskich uruchomiło pilotażowy projekt Centrum Wsparcia Doradczego, 

którego głównym celem była pomoc samorządom w prowadzeniu skuteczniej i efektywniej 

polityki rozwoju i przygotowaniu dojrzałych projektów rozwojowych dla społeczności 

lokalnych.  

 

Do projektu przystąpiło 38 partnerstw z całego kraju (gminy wiejskie i miejsko- 

wiejskie oraz miasta powiatowe). W każdym województwie wsparcie doradcze otrzymało od 1 

do 3 partnerstw JST, mających pomysł na długofalową współpracę. W województwie 

zachodniopomorskim wsparciem objęte zostały 3 partnerstwa: Partnerstwo „Strefa 

Centralna”, Partnerstwo „Sieć Współpracy Zarządzania Strategicznego Gmin na Rzecz 

Kompleksowego Rozwoju Powiatu Wałeckiego”, Partnerstwo Powiatu Szczecineckiego.  

Do każdego z wybranych partnerstw JST skierowani zostali doradcy w celu 

przeprowadzenia procesu planowania strategicznego i projektowego w partnerstwach 

samorządowych. Te działania zakończone zostały opracowaniem strategii terytorialnej 

oraz pakietu projektów kluczowych dla rozwoju obszaru partnerstwa. Uczestniczące w pilotażu 

samorządy otrzymały wsparcie doradcze w formie analiz, opinii i konsultacji dla projektów 

zidentyfikowanych przez partnerstwa jako kluczowe dla rozwoju ich obszaru. 

Na potrzeby pilotażu w listopadzie 2020 roku Powiat Drawski wspólnie z Powiatem 

Łobeskim i Świdwińskim oraz 16 gmin z tych powiatów zawiązały Partnerstwo Strefa 

Centralna. Koordynatorem został Waldemar Włodarczyk, a Przewodniczącą Rady 

Partnerstwa – Katarzyna Szlońska-Getka. Głównym celem utworzonego partnerstwa jest 

współpraca samorządów oraz innych podmiotów z tego obszaru (publicznych, społecznych  

i gospodarczych) na rzecz prowadzenia efektywnej polityki zrównoważonego rozwoju. 

Po zatwierdzeniu planu pracy Partnerstwa Strefy Centralnej, przystąpiono do 

sporządzenia diagnozy obszaru partnerstwa. W tym celu na początku 2021 roku, 

przeprowadzono badania ankietowe wybranych grup mieszkańców obszaru Partnerstwa 

(młodzież, seniorzy, przedsiębiorcy, lokalni liderzy). W badaniach uczestniczyło 3384 osób z 

terenu trzech powiatów: drawskiego, łobeskiego i świdwińskiego.  

Główne wnioski wynikające z odpowiedzi na pytania dotyczące: 

a) zaspokojenia popytu na usługi - duża część podstawowych usług i aktywności 

realizowana jest w gminach z obszaru PSC. Dużo usług realizowanych poza granicami 

zamieszkania (ale w granicach PSC) dotyczy zakupów na targowiskach i w sieciach 

handlowych, zakupów art. przemysłowych, usług doradczych i prawnych, usług 

rehabilitacyjno-opiekuńczych i specjalistycznych oraz usług medycznych; 
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b) miejsca realizacji określonych aktywności - wysoki odsetek odpowiedzi wskazuje na 

brak realizacji aktywności społecznych, hobby, uprawiania sportu i rekreacji przez 

część mieszkańców PSC; 

c) częstotliwości przebywania w gminach partnerstwa niestanowiących miejsca 

zamieszkania respondentów – najczęściej odwiedzanymi gminami z terenu 

Partnerstwa są: Drawsko Pomorskie, Świdwin-miasto, Złocieniec i Łobez; 

d) przemieszczania się - prawie 25 % osób dojeżdżających do pracy poza granicami swoich 

gmin, dojeżdżało do miejsc położonych poza obszarem PSC. W ramach obszaru PSC 

najwięcej osób dojeżdżało do miejsc pracy położonych w gminach : Świdwin  i 

Czaplinek. Stosunkowo niewiele osób dojeżdżało do miejsc pracy położonych poza 

obszarem województwa; 

e) wskazania słabych stron obszaru Partnerstwa – respondenci na pierwszym miejscu 

wskazali wysokość zarobków i płac, na drugim miejscu rynek pracy, na trzecim możliwość 

kontynuowania nauki; 

f) silnych stron obszaru Partnerstwa - większość respondentów we wszystkich trzech 

grupach wskazała na pierwszym miejscu jakość i czystość środowiska naturalnego, na 

drugim miejscu więzi rodzinne, trzecie miejsce zajęły relacje z przyjaciółmi; 

g) priorytetów do realizacji na obszarze PSC - na pierwszym miejscu respondenci wskazali 

lepszą i bardziej dostępną opiekę zdrowotną, na drugim miejscu lepsze połączenia  

z regionem, zaś trzecie miejsce zajęło wsparcie rozwoju budownictwa mieszkaniowego; 

h) zapewnienia dostępności do specjalistycznych usług lekarskich i ich jakości 

świadczenia – był to najczęściej wskazywany kierunek działania jako priorytetowy 

wśród problemów do rozwiązania na obszarze PSC (aż 66% wskazań wśród 

mieszkańców); 

i) edukacji – stworzenia lepszej i szerszej oferty edukacyjnej w zakresie szkolnictwa 

zawodowego wskazywany był jako jeden z ważniejszych kierunków działania lokalnych 

samorządów; 

j) przedsiębiorczości –  w wielu samorządach gminnych tematyka przedsiębiorczości jest 

nieobecna. Brakuje ukształtowanych form konsultowania tych spraw między burmistrzem 

(wójtem) a środowiskiem przedsiębiorców. Brak zinstytucjonalizowanych form 

współpracy również między przedsiębiorcami oraz działań w zakresie krzewienia ducha 

przedsiębiorczości, wskazywania pozytywnych przykładów i sukcesów osiągniętych  

w prowadzeniu działalności gospodarczej; 

k) atrakcyjności zamieszkiwania na obszarze PSC - mieszkańcom, w tym przede 

wszystkim młodzieży, nie wystarcza piękno przyrody i krajobrazu, czyste powietrze, itp. 

Oczekują dobrych warunków pracy, odpowiedniego poziomu edukacji, opieki zdrowotnej, 

oferty kulturalnej, sprawnej komunikacji publicznej, dobrej jakości dróg, itp. 

 

9 marca 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim odbyło się spotkanie 

lokalnych liderów Partnerstwa Strefa Centralna.  Na spotkaniu przedstawiono wstępne wyniki 

prac nad diagnozą obszaru Partnerstwa Strefy Centralnej, stworzonej na podstawie 

dokumentów strategicznych samorządów oraz innych organizacji działających na obszarze 

Partnerstwa, danych statystycznych, badań ankietowych oraz kwestionariusza 

przedsiębiorczości, matrycy przepływów inwestycyjnych i matrycy przepływu usług. 

Głównym tematem było przedstawienie wstępnych wyników prac nad diagnozą obszaru oraz 

dyskusja z lokalnymi liderami na temat kierunków rozwoju naszego obszaru.  

28 kwietnia 2021 roku miało miejsce spotkanie Rady Partnerstwa Strefy Centralnej, którego 

celem było przyjęcie diagnozy obszaru Partnerstwa. Diagnoza została przyjęta jednomyślnie. 
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Maj 2021 roku był czasem reasumpcji wniosków z diagnozy, przygotowań organizacyjnych  

i merytorycznych do cyklu spotkań oraz pracy z Grupą Roboczą nad celami strategicznymi.  

W tym celu 19 maja w Świdwinie  odbyło się spotkanie Rady Partnerstwa S.C., na którym 

przedstawiono wnioski z diagnozy obszaru Partnerstwa oraz harmonogram i proponowane 

metody pracy nad strategią. 

W czerwcu 2021 r. odbyły się spotkania warsztatowe z Grupą Roboczą. Był to czas prac nad 

celami strategicznymi oraz tworzenia katalogu pomysłów na projekty. W tym celu 

przeprowadzono warsztaty poświęcone danym zagadnieniom: 

11.06.2021r. Centrum Nauki w Świdwinie – Szkolnictwo zawodowe zapleczem rozwoju 

przedsiębiorczości lokalnej, efektywnym zapleczem kadr dla lokalnej gospodarki oraz 

przedsiębiorczość, aktywizacja mieszkańców, partnerstwo i współpraca na poziomie 

gospodarki lokalnej: JST – podmioty gospodarcze, podmioty gospodarcze – podmioty 

gospodarcze. 

21.06.2022r. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinku – Turystyka (wspólne: promocja, 

produkty turystyczne, inwestycje o strategicznym znaczeniu dla obszaru Partnerstwa; 

wykorzystanie dziedzictwa kulturowego, współpraca z wojskiem, uzdrowisko jako ważny 

element oferty turystyczno-rekreacyjnej obszaru).  

22.06.2021r. Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku – 

Transformacja energetyczna, gospodarowanie energią, OZE jako źródło energii. Zielony ład  

– środowisko jako platforma rozwoju gospodarczego i społecznego. Zmiany klimatyczne, 

poprawa jakości powietrza, gospodarka odpadami, gospodarka wodna. Tworzenie lokalnych 

warunków do rozwoju gospodarczego, PPP – niewykorzystany instrument finansowania 

rozwoju gminy z zakresu transformacji energetycznej gmin, Odnawialnych Źródeł Energii, 

dostosowania do zmian klimatu, wykorzystanie instrumentu Partnerstwa Publiczno-

Prywatnego dla rozwoju gmin (obszarów). 

23.06.2021 r. Centrum Kultury w Połczynie Zdroju – Poprawa dostępności usług 

medycznych i opiekuńczych poprawy dostępności usług medycznych i opiekuńczych. 

24.06.2021r. szkoła w Radowie Małym – Innowacyjne metody nauczania na przykładzie 

szkoły podstawowej w Radowie Małym – inspiracja dla rozwoju kompetencji miękkich, 

innowacyjnych metod nauczania w szkołach podstawowych. 

25.06.2021r. Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim – Organizacje i instytucjonalne 

rozwiązania poprawiające efektywność zarządzania w JST. 

28.06.2021r. Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim – Współpraca z wojskiem w 

skali Partnerstwa w wymiarach: gospodarczym (turystyka), społecznym (integracja  z lokalną 

społecznością, szkolnictwo zawodowe, kultura), środowiskowo-przestrzennym. Działania 

możliwe do podjęcia. Bezpieczeństwo publiczne (WOPR, Straż rybacka, OSP, wojsko, straż 

leśna) z zakresu  współpracy z wojskiem i bezpieczeństwa publicznego. 

29.06.2021 r. Juchowo – Projekt wiejski Juchowo jako modelowy przykład udanej 

rewitalizacji terenów popegeerowskich. Przedsiębiorczość społeczna. W jaki sposób 

współpracujące gminy mogą wesprzeć rozwój agroturystyki i produkcję zdrowej żywności? 

Skracanie łańcucha dostaw. 

W sierpniu 2021 r. podjęte zostały działania nad ostatecznym kształtem Strategii. W tym celu 

31 sierpnia odbyło się spotkanie Grupy Roboczej, podczas którego wyrażono opinie do 
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przedstawionego projektu celów strategicznych PSC oraz propozycji fiszek projektów 

strategicznych. 

Na początku września 2021 r. na stronach internetowych Członków Partnerstwa zamieszczony 

został projekt Strategii Partnerstwa Strefy Centralnej z możliwością zgłaszania uwag i 

ewentualnych propozycji zmian przez mieszkańców. 

22 września 2021 r. miało miejsce spotkanie Rady Partnerstwa Strefy Centralnej, podczas 

którego przedstawiono uwagi do projektu Strategii i fiszek projektowych zgłoszonych w trakcie 

upublicznienia, a także wybrano projekty strategiczne do dalszej pracy nad uszczegółowieniem 

i przygotowaniem wstępnej analizy wykonalności.  

Na spotkaniu Rady Partnerstwa Strefy Centralnej w dniu 27.09.2021 r. przyjęto Strategię 

Partnerstwa Strefy Centralnej wraz z listą projektów strategicznych i uzupełniających. Projekt 

został przyjęty jednomyślnie przez wszystkich członków Partnerstwa.  

Podczas spotkania przedstawiono również propozycje projektów strategicznych do dalszych 

prac nad uszczegółowieniem i przygotowaniem wstępnej analizy wykonalności. 

W ramach prac nad strategią PSC zidentyfikowano 16 projektów strategicznych, których 

realizacja może w dłuższej perspektywie znacząco przyczynić się do realizacji celów Strategii. 

Nadano im następujące nazwy:  

1. Program szkoleniowo-treningowo-mentorski dla pracowników jst w zakresie 

organizacji i finansowania przedsięwzięć podnoszących efektywność zarządzania.  

2. Utworzenie sieci międzygminnych centrów rozwoju przedsiębiorczości.  

3. Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej szkół zawodowych, zgodnej z 

potrzebami lokalnego rynku.  

4. Rozwój usług publicznego transportu zbiorowego na obszarze PSC  

5. Zrównoważony rozwój funkcji turystycznej obszaru Partnerstwa w oparciu o sieciowe 

produkty turystyczne.  

6. Przygotowanie i realizacja zintegrowanych przedsięwzięć Partnerstwa Strefy 

Centralnej związanych z adaptacją do zmian klimatu i transformacją energetyczną.  

7. Budowa/rozbudowa obiektów i instalacji do utylizacji odpadów komunalnych z obszaru 

PSC.  

8. Profilaktyka zdrowotna i badania przesiewowe w kierunku rozpoznania chorób o 

najwyższej śmiertelności i zachorowalności.  

9. Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego o charakterze regionalnym.  

10. Rozwój opieki długoterminowej poprzez zwiększenie liczby miejsc w stacjonarnej 

opiece długoterminowej na obszarze Partnerstwa.  

11. Utworzenie Centrum Wytchnieniowego – ośrodka wsparcia dla opiekunów 

nieformalnych.  

12. Integracja szpitali w Drawsku Pomorskim i Połczynie Zdroju. 

13. Siewcy nadziei - organizacja sieci ośrodków aktywizacji społeczno-gospodarczej 

mieszkańców wsi.  
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14. Budowa międzygminnego schroniska dla zwierząt.  

15. Utworzenie subregionalnego biura planowania przestrzennego.  

16. Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej Partnerstwa Strefy 

Centralnej. 

Po zakończeniu prac nad Strategią Partnerstwa, przystąpiono do prac mających na celu 

sporządzenie wstępnych analiz wykonalności dla 3 wybranych projektów tj.: 

1) „Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej szkół zawodowych, zgodnej  

z potrzebami lokalnego rynku”, 

2) „Budowa międzygminnego schroniska dla zwierząt”, 

3) „Rozwój usług publicznego transportu zbiorowego na obszarze PSC”. 

14 października 2021 r. odbyło się spotkanie, podczas którego rozmawiano  

o utworzeniu grup roboczych do prac nad ww. analizami, zaś  21 października zorganizowano 

pierwsze spotkanie z powstałymi grupami. Spotkania te odbywały się cyklicznie, aby do końca 

roku wstępne analizy wykonalności zostały opracowane.  

3 listopada 2021r. miało miejsce spotkanie przedstawicieli Partnerstwa Strefy Centralnej oraz 

doradców ZMP z przedstawicielami Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Podczas spotkania przedstawiono 

strategię Partnerstwa i projekty strategiczne, rozmawiano także o formule organizacyjnej ZIT 

(Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych). 

Najwięcej pracy zostało poświęcone wstępnej analizie wykonalności dla projektu dotyczącego 

transportu publicznego. W celu podjęcia decyzji dotyczących organizacji publicznego 

transportu zbiorowego zorganizowano spotkania 3 i 10  grudnia 2021 r.  

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac, kolejnym etapem będzie opracowanie zarysu 

wniosku dla wybranych przedsięwzięć. 

 

3. 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 2021-2024  

z perspektywą do roku 2028, przyjęty Uchwałą Nr XLI/263/2021 Rady Powiatu Drawskiego 

z dnia 26 listopada 2021 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 2021, przyjęty 

Uchwałą Nr XXVIII/194/2020 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 27 listopada 2020 r.  

● Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego na obszarze powiatu drawskiego na lata 2018-2022, 
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przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/262/2017 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 20 października 

2017 r.  

● Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu Zbiorowego dla Powiatu Drawskiego, 

przyjęty Uchwałą nr XXIII/167/2016 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 21 października 2016 

r. , aktualizacja przyjęta Uchwałą nr XXVIII/195/2020 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 27 

listopada 2020 r.  

● Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Powiecie Drawskim na lata 2021-2025, przyjęty  

Uchwałą Nr XXXIII/219/2021 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 26 marca 2021 roku. 

● Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie drawskim na lata 2021-

2023, przyjęty Uchwałą Nr XXXIII/218/2021 Rady Powiatu Drawskiego. 

● Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2025, 

przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/200/2017 Rady Powiatu Drawskiego. 

* Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2022, 

przyjęta Uchwałą Nr XLII/368/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 15 kwietnia 2014 roku. 

 

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 2021 był organem prowadzącym dla 4 szkół 

ponadpodstawowych, 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 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 

Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim, 

ul. Połczyńska 7 

Szkoła powstała w 2012 r. w wyniku połączenia 

trzech szkół: ZSP nr 1, ZSP nr 2 oraz ZSZ w 
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Drawsku Pomorskim. 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 w Kaliszu Pomorskim, ul. 

Wolności 20 

Szkoła prowadzi internat. W strukturze 

organizacyjnej jednostki znajduje się: 

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 

Dwujęzycznymi  

Technikum  

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  

Szkoła Policealna 

Zespół Szkół w Złocieńcu, ul. Okrzei 9 Szkoła prowadzi internat. W strukturze 

organizacyjnej jednostki znajduje się:  

Liceum Ogólnokształcące  

Technikum 

Branżowa Szkoła I Stopnia  

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  

Szkoła Policealna  

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 

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Drawsku 

Pomorskim 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Czaplinku oraz filia 

w Kaliszu Pomorskim 

 Placówka prowadzi również wczesne 

wspomaganie rozwoju dziecka. 

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 

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 
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Pomorskim oraz Bursa. PCKZiU kształci uczniów 

w następujących zawodach: technik hotelarstwa, 

technik organizacji reklamy, technik pojazdów 

samochodowych, technik technologii drewna, 

technik żywienia i usług gastronomicznych, 

kucharz, lakiernik, mechanik pojazdów 

samochodowych, pracownik pomocniczy obsługi 

hotelowej, stolarz, ślusarz. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Drawsku Pomorskim, ul. 

Piłsudskiego 20 

Placówka udziela pomocy szkołom i placówkom 

oświatowym wszystkich szczebli, które 

funkcjonują na terenie powiatu drawskiego. 
Tabela nr 6: Wykaz szkół/placówek. 

 

1.1.1. Nauczyciele i uczniowie 
Liczba nauczycieli 

 

Nazwa jednostki 
Liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

IX 2018 IX 2019 IX 2020 IX 2021 

ZS w Czaplinku 20,34 22,82 25,97 29,86 

ZS w Drawsku Pom. 33,33 41,4 37,46 41,23 

ZS w Kaliszu Pom. 41,34 52,6 43,01 43,2 

ZS w Złocieńcu 20,34 19,4 19,99 20,00 

Poradnia P-P w Drawsku 

Pom. 
8,75 11,00 10,00 9,00 

ZPE-T w Bobrowie 77,74 95,23 100,09 101,95 

MOW w Czaplinku 27,99 27,11 26,69 27,24 

PCKZiU w Drawsku Pom. 14,09 19,64 29,52 25,94 

Łącznie 243,92 289,20 292,73 298,42 

Tabela nr 7:Liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach w latach 2018-2021. 
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Wykres nr 8: Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Drawski w latach 2012-2021. 
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Nazwa jednostki Liczba uczniów i słuchaczy w roku szkolnym 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

ZS Czaplinek 203 274 283 304 

ZS Drawsko Pom. 362 476 514 539 

ZS Kalisz Pom. 418 462 438 424 

ZS Złocieniec 246 290 291 284 

ZPE-T Bobrowo 208 238 252 305 

MOW Czaplinek 41 36 37 37 

Ogółem 1.478 1.776 1.815 1.893 

Tabela nr 8: Liczba uczniów i słuchaczy w latach: 2018-2022. 

 

 
Wykres nr 9: Uczniowie wg typów szkół.  

 

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego nauczyciel uzyskuje                         

w wyniku postepowania egzaminacyjnego przeprowadzonego przez organ prowadzący szkołę. 

Postępowanie administracyjne rozpoczyna się na wniosek nauczyciela skierowany do organu 

prowadzącego szkołę. W toku tego postępowania komisja egzaminacyjna - powołana przez 

Zarząd Powiatu - ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania 

stopnia nauczyciela mianowanego. W 2021 roku przyjęto 9 wniosków o wszczęcie 

postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego od nauczycieli 

kontraktowych, ubiegających się o awans zawodowy ze szkół i placówek oświatowych, dla 

których Powiat Drawski jest organem prowadzącym. Komisje egzaminacyjne powołane przez 
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Zarząd Powiatu Drawskiego przeprowadziły egzaminy, w wyniku których wszyscy 

nauczyciele zdali egzamin i uzyskali stopień nauczyciela mianowanego.  Wydano 9 aktów 

nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 

 

1.1.2 Wyniki egzaminów zewnętrznych 
WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2018 

W 2018 r. w Gimnazjum nr 2 przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym                            

w Czaplinku do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 14 uczennic z orzeczonym 

niedostosowaniem społecznym, w tym siedem uczennic niepełnosprawne intelektualnie                      

w stopniu lekkim. Uczennice z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim piszą taki sam egzamin jak uczennice w normie intelektualnej, mają jedynie wydłużony 

czas trwania egzaminu. 

           Egzamin gimnazjalny - wyniki w roku szkolnym 2017/2018 (dane w %) 

Przedmiot  Średni wynik 

szkoły 

Średni wynik w gminie 

język polski 64 58 

matematyka 33 41 

historia, wos 54 50 

przyroda 47 47 

język angielski poziom podstawowy 48 53 

język angielski poziom rozszerzony 24 43 

język niemiecki poziom podstawowy 44 48 

język niemiecki poziom rozszerzony 5 36 

Tabela nr 9: Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018. 

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2019 

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 2018/2019 (dane w %) 

Przedmiot 
Średni wynik 

szkoły 

Średni wynik 

w gminie 

Średni wynik    

w powiecie 

język polski 52 50 55 

matematyka 23 27 33 

historia i wos 53 48 53 



42 
 

przyroda 37 41 43 

język angielski poziom podstawowy 42 51 60 

język angielski poziom rozszerzony 16 40 45 

język niemiecki poziom podstawowy 52 38 44 
Tabela nr 10: Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019. 

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 
Tabela nr 11: Wynik egzaminu po szkole podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 w MOW w Czaplinku. 

 

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2020 

W 2020 r. w Szkole Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym                     

w Czaplinku do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 14 uczennic z orzeczonym 

niedostosowaniem społecznym, w tym 3 uczennice niepełnosprawne intelektualnie w stopniu 

lekkim.      

Egzamin ósmoklasisty MOW w Czaplinku (dane w %) 

Przedmiot 
Średni wynik 

szkoły 

Średni wynik w 

gminie Czaplinek 

Średni wynik       

w powiecie 

Język polski 48,00 50,31 53,17 

Matematyka 28,00 32,72 37,69 

Język angielski 29,00 41,02 45,05 

Język niemiecki 27,00 32,00 41,32 
Tabela nr 12: Wyniki egzaminu ośmioklasisty w roku szkolnym 2020/2021 w MOW w Czaplinku. 

W 2020 r. w Szkole Podstawowej Specjalnej w Zespole Placówek Edukacyjno-

Terapeutycznych w Bobrowie do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 9 uczniów 

niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim.  

 

    

 



43 
 

Egzamin ósmoklasisty ZPE-T w Bobrowie (dane w %) 

Przedmiot 
Średni wynik 

szkoły 

Średni wynik                       

w gminie Drawsko 

Pom. 

Średni wynik            

w powiecie 

Język polski 31,00 58,53 53,17 

Matematyka 36,77 44,21 37,69 

Język angielski 42,77 48,56 45,05 

Język niemiecki - 50,50 41,32 
Tabela nr 13: Egzamin ośmioklasisty ZPE-T w Bobrowie w roku szkolnym 2020/2021. 

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2021 

W 2021 r. w Szkole Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym                     

w Czaplinku do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 8 uczennic z orzeczonym 

niedostosowaniem społecznym, w tym 1 uczennica niepełnosprawna intelektualnie w stopniu 

lekkim. 

Egzamin ósmoklasisty MOW w Czaplinku (dane w %) 

Przedmiot 
Średni wynik 

szkoły 

Średni wynik w 

gminie Czaplinek 

Średni wynik       

w powiecie 

Język polski 53,88 56 54 

Matematyka 33,00 38 38 

Język angielski 25,14 48 55 

Język niemiecki 56,00 - 46 
Tabela nr 14: Wyniki egzaminu ośmioklasisty w roku szkolnym 2021/2022 w MOW w Czaplinku. 

W 2021 r. w Szkole Podstawowej Specjalnej w Zespole Placówek Edukacyjno-

Terapeutycznych w Bobrowie do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 13 uczniów 

niepełnosprawnych. 

Egzamin ósmoklasisty ZPE-T w Bobrowie (dane w %) 

Przedmiot 

Wynik szkoły 
Średni 

wynik                       

w gminie 

Drawsko 

Pom. 

Średni wynik            

w powiecie 
uczniowie z 

autyzmem, 

zespołem 

Aspergera 

uczniowie z 

niepełnosprawnością 

intelektualną w 

stopniu lekkim 

Język polski 25 64 54 54 

Matematyka 34,66 56 38 38 

Język angielski 34,5 47 58 55 

Tabela nr 15:Egzamin ośmioklasisty w ZPE-T w Bobrowie  w roku szkolnym 2021/2022.
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WYNIKI MATUR 

 

Zespół Szkół w Czaplinku 

Typ szkoły 

Liczba osób kończących 

szkołę 

Liczba osób 

przystępujących do matury 

Liczba osób, które zdały 

egzamin 

Zdawalność egzaminu 

 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

Liceum 

Ogólnokształcące 25 15 21 22 25 13 21 22 24 13 18 22 96% 100% 86% 100% 

Technikum 14 14 23 22 5 6 14 2 2 6 9 2 40% 66% 64% 100% 

Tabela nr 16: Wyniki matur w Zespole Szkół w Czaplinku w latach 2018-2021. 

 

Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim 

Typ szkoły 

Liczba osób kończących 

szkołę 

Liczba osób 

przystępujących do matury 

Liczba osób, które zdały 

egzamin 

Zdawalność egzaminu 

 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

Liceum 

Ogólnokształcące 
54 34 25 19 53 34 25 18 52 34 25 17 98% 100% 100% 94% 

Technikum 36 35 32 27 19 24 17 21 16 19 10 7 84% 79% 59% 33% 

Tabela nr 17: Wyniki matur w Zespole Szkół w Drawsku Pomorskim w latach 2018-2021. 
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Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim 

Typ szkoły 

Liczba osób kończących 

szkołę 

Liczba osób 

przystępujących do matury 

Liczba osób, które zdały 

egzamin 

Zdawalność egzaminu 

 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

Liceum 

Ogólnokształcące 
129 97 99 99 113 96 99 98 104 86 82 87 86% 86% 83% 89% 

Technikum - - - 17 - - - 17 - - - 17 - - - 100% 

Tabela nr 18: Wyniki matur w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim w latach 2018-2021. 

Zespół Szkół w Złocieńcu 

Typ szkoły 

Liczba osób kończących 

szkołę 

Liczba osób 

przystępujących do matury 

Liczba osób, które zdały 

egzamin 

Zdawalność egzaminu 

 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

Liceum 

Ogólnokształcące 
62 33 33 27 62 33 24 26 36 26 11 23 58% 79% 46% 88% 

Tabela nr 19:Wyniki matur w Zespole Szkół w Złocieńcu w latach 2018-2021. 
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WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE  

 

Zespół Szkół w Czaplinku 

Typ szkoły 

Liczba osób kończących 

szkołę 

Liczba osób 

przystępujących do 

egzaminu 

Liczba osób, które zdały 

egzamin 

Zdawalność egzaminu 

 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

Technikum 14 14 23 11 12 14 22 11 12 14 20 7 100% 100% 90% 61% 

Branżowa Szkoła I 

Stopnia 
25 17 16 11 20 17 10 11 19 10 10 6 95% 59% 100% 54% 

Tabela nr 20: Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Zespole Szkół w Czaplinku w latach 2018-2021. 

 

Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim 

Typ szkoły 

Liczba osób kończących 

szkołę 

Liczba osób 

przystępujących do 

egzaminu 

Liczba osób, które zdały 

egzamin 

Zdawalność egzaminu 

 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

Technikum 37 35 32 27 35 35 32 27 30 21 24 18 86% 60% 75% 66% 

Branżowa Szkoła I 

Stopnia 
22 21 15 23 21 18 15 22 19 14 10 13 90% 77% 60% 59% 

Tabela nr 21: Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Zespole Szkół w Drawsku Pomorskim  w latach 2018-2021. 
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Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim 

Typ szkoły 

Liczba osób kończących 

szkołę 

Liczba osób 

przystępujących do 

egzaminu 

Liczba osób, które zdały 

egzamin 

Zdawalność egzaminu 

 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

Technikum - - - 17 - - - 18 - - - 8 - - - 44% 

Tabela nr 22: Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim w roku 2021. 

 

Zespół Szkół w Złocieńcu 

Typ szkoły 

Liczba osób kończących 

szkołę 

Liczba osób 

przystępujących do 

egzaminu 

Liczba osób, które zdały 

egzamin 

Zdawalność egzaminu 

 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

Branżowa Szkoła I 

Stopnia 
22 33 27 23 22 33 27 23 17 28 25 14 77% 85% 93% 61% 

Tabela nr 23: Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Zespole Szkół w Złocieńcu w latach 2018-2021. 
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1.1.3 Finansowanie oświaty 
 

Nazwa szkoły 

Średnia liczebność 

oddziału  

w 2021 

Koszt kształcenia 1 ucznia w zł Różnica między subwencją a kosztem kształcenia  

(na 1 ucznia) * 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

ZS w Czaplinku 
21 23 24 25 9.912 9.304 9.779 10.798 2.508 2.240 -1.204 - 2.781 

ZS w Drawsku Pom. 
25 26 26 24 10.872 9.635 9.296 9.142 3.236 1.366 -1.550 - 1.242 

ZS w Kaliszu Pom. 
28 31 26 26 8.267 10.303 9.044 9.772 - 1.411 889 -1.582 - 2.627 

ZS w Złocieńcu 
29 29 29 26 8.541 8.953 8.348 8.610 961 3.066 -1.093 -1.719 

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

Tabela nr 24: Finansowanie oświaty w latach 2018-2021 r.
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1.1.4 Zrealizowane projekty z udziałem zewnętrznych środków 

finansowych 

 
Powiat Drawski kontynuował realizację rządowego programu „Za życiem”, który jest 

skierowany do dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju od urodzenia do 

podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia. 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. Dotację na realizację programu 

przekazuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.  Na rok 2021 Powiat otrzymał na ten cel kwotę 

400.400 zł, z czego wykorzystano kwotę 396.425,17 zł. 

Ministerstwo Obrony Narodowej przyznało Powiatowi 160.000 zł na realizację zadania 

Zakup wyposażenia specjalistycznego Oddziału Przygotowania Wojskowego oraz pakietu 

ubiorczego ucznia OPW. Zakupione wyposażenie specjalistyczne oraz ubiór przeznaczony jest 

dla uczniów dwóch oddziałów przygotowania wojskowego w ZS w Kalisz Pom. i ZS                            

w Złocieńcu w roku szkolnym 2020/2021.  Wkład własny organu prowadzącego to 40.000 zł. 

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 

–„Aktywna tablica”, Powiat pozyskał środki na zakup pomocy dydaktycznych dla zespołów 

szkół w wysokości 98.000 zł. Wkład własny organu prowadzącego do programu to 24.500 zł. 

Wsparcie finansowe zostało przeznaczone na zakup interaktywnych monitorów dotykowych 

oraz laptopów niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, w celu stosowania TIK na zajęciach.  

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w odpowiedzi na wniosek 

złożony przez Powiat Drawski, przyznał 275.000 zł na realizację programu „Rehabilitacja 25 

plus”, w tym 127.500 zł w 2021 r., natomiast 147.500 zł na rok 2022 r. 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 2021/2022 jest prowadzona 

rehabilitacja ruchowa, integracja sensoryczna, arteterapia, terapia środowiskowa, reintegracja 

zawodowa. Zajęciami objętych jest 10 osób przez 11 miesięcy.  

W ramach programu MON Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe Powiat 

otrzymał dotację na zakup jednolitego umundurowania dla uczniów klasy trzeciej wojskowej 

po szkole podstawowej w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim i Złocieńcu. Kwota dotacji to 

58.080 zł, wkład własny organu prowadzącego to 14.520 zł. 

Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Powiat otrzymał 

dotację celową w wysokości 19.123 zł. Dotacja przeznaczona jest dla Przedszkola Specjalnego 

w Zespole Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie. 

W wyniku konkursu Ministra Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie” Powiat 

otrzymał dotację w wysokości 150.000 zł na utworzenie wirtualnej strzelnicy wraz                                   

z wyposażeniem strzeleckim. W celu utworzenia strzelnicy Powiat sfinansował remont 
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pomieszczenia na strzelnicę i pomieszczenia techniczno-gospodarczego strzelnicy. Całość 

zadania to 330.000 zł. 

Przedmiotem przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” jest wsparcie organów prowadzących 

szkoły w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci                         

i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, 

tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przyznawane przez Ministra 

w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek 

szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. 

Na ten cel Powiat otrzymał 137 912 zł. Dzięki wsparciu odbyło się 13 wycieczek szkolnych:                  

4 jednodniowe, 2 dwudniowe i 7 trzydniowych. 

Celem inicjatywy Laboratoria Przyszłości jest wsparcie wszystkich szkół 

podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków 

STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów 

Przyszłości Powiat Drawski otrzymał 120.000 zł: 90.000 zł dla Szkoły Podstawowej w ZPET      

i dwóch Filii oraz 30.000 zł dla Szkoły Podstawowej w MOW w Czaplinku. Dzięki wsparciu 

uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób 

praktyczne umiejętności. Wsparcie przekazano bez konieczności wniesienia wkładu własnego. 

 

Lp. Nazwa projektu/dotacji Realizator Kwota pozyskanych 

środków zewnętrznych 

na realizację projektów 

z zakresu oświaty 

1. Rządowy program „Za życiem” ZPE-T w Bobrowie 400 400 zł 

2. Oddziały Przygotowania 

Wojskowego 

Powiat/ ZS w 

Złocieńcu/ ZS w 

Kaliszu Pomorskim 

160 000 zł 

3. Rządowy program „Aktywna 

tablica” 

Powiat / zespoły szkół 98 000 zł 

4. Program „Rehabilitacja 25+” Powiat / ZPE-T w 

Bobrowie 

275 000 zł 

127 500 zł w 2021 r. 

 147 500 w 2022 r. 

5. „Certyfikowane Wojskowe 

Klasy Mundurowe” 

Powiat / ZS w 

Złocieńcu/ ZS w 

Kaliszu Pomorskim 

58 080 zł 

6. Dotacja przedszkolna ZPE-T w Bobrowie 19 123 zł 

7. Wirtualna strzelnica Powiat 150 000 zł 

8. Przedsięwzięcie MEiN „Poznaj 

Polskę” 

Powiat / szkoły i 

placówki oświatowe 

137 912 zł 

9. Laboratoria Przyszłości Powiat / ZPET / MOW 120 000 zł 

 RAZEM:  1 693 515 zł 

Tabela nr 25: Wykaz pozyskanych środków zewnętrznych na zadania oświatowe.  
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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 %. 

Ze względu na pandemię nie odbyły się 2021 r. Ogólnopolskie Mistrzostwa Klas 

Mundurowych na Poligonie Drawskim, Powiatowa Olimpiada Zdrowia, Powiatowa Gala 

Talentów. 

W 2021 r. powiat złożył trzy wnioski o rezerwę oświatową. Jeden wniosek dotyczył 

Szkoły Podstawowej w ZPE-T w Bobrowie na dofinansowania wyposażenia w pomoce 

dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych                 

w szkołach podstawowych. Powiat otrzymał 68 481 zł. 

 Drugi wniosek dotyczył środków na realizację zajęć w ramach kompleksowego 

wsparcia uczniów w powrocie do szkoły po okresie nauki zdalnej. Jednym z elementów tego 

wsparcia było zapewnienie uczniom pomocy w nauce w formie zajęć wspomagających                         

w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Na ten cel Powiat Drawski otrzymał 61 250  zł. 

Trzeci wniosek złożono z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, 

polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych 

do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. Wniosek został 

rozpatrzony negatywnie, ponieważ po analizie danych zgromadzonych w systemie informacji 

oświatowej okazało się, że w szkołach i placówkach prowadzonych i dotowanych przez Powiat 

Drawski nie wystąpił wzrost łącznej liczby uczniów przeliczeniowych w porównaniu do 

danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. 

 

Od września 2021 r. w Zespole Szkół w Drawsku Pomorskim rozpoczęli naukę kolejni 

obcokrajowcy, obywatele Ukrainy. Część z ich kontynuuje naukę w liceum, część                            

w technikum. Uczniowie zamieszkali w Bursie Powiatowego Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim. 

 
W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie szkół podstawowych mieli prawo do 

bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów 

ćwiczeniowych. Wnioski o dotację celową na podręczniki złożył Zespół Placówek 

Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy                              

w Czaplinku. Obie placówki uzyskały dotację na zakup podręczników i materiałów 

ćwiczeniowych na łączną kwotę 36 445,86 zł ( MOW Czaplinek otrzymał 5 841 zł, a ZPET 

Bobrowo 30 604,86 zł). 

 

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

powiat drawski. 
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Nazwa 

szkoły/placówki 

Wysokość 

dotacji 

przekazanej 

w 2018 r. 

Wysokość 

dotacji 

przekazanej 

w 2019 r. 

Wysokość 

dotacji 

przekazanej 

w 2020 r. 

Wysokość 

dotacji 

przekazanej 

w 2021 r. 

Salezjański Ośrodek 

Wychowawczy           

w Trzcińcu 

 

3 848 979 zł 
 

4 201 380 zł 

 

4 346 307 zł 

 

4 293 900 zł 

Szkoła Podstawowa 

w SOW w Trzcińcu 

 

935 211 zł 

 

659 169 zł 

 

322 635 zł 

 

228 611 zł 

Branżowa Szkoła I 

Stopnia w SOW w 

Trzcińcu  

 

- 

 

467 328 zł 

 

897 462 zł 

 

913 812 zł 

Niepubliczna 

Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna „Jaś i 

Małgosia” w 

Czaplinku 

 

 

413 719 zł 

 

 

200 531 zł 

 

 

76 732 zł 

 

 

0 

Ośrodek 

Rehabilitacyjno-

Edukacyjno-

Wychowawczy „Jaś i 

Małgosia” w 

Czaplinku 

 

 

6 561 zł 

 

 

4 532 zł 

 

 

4 763 zł 

 

 

0 

Prywatne Liceum 

Ogólnokształcące 

„Edukacja” w 

Czaplinku 

 

39 799 zł 

 

49 059 zł 

 

28 474 zł 

 

22 788 zł 

Prywatna Szkoła 

Policealna „Edukacja” 

w Czaplinku 

 

27 694 zł 

 

18 354 zł 

 

5 259 zł 

 

3 047 zł 

Ośrodek 

Rehabilitacyjno-

Edukacyjno-

Wychowawczy w 

Gudowie 

 

 

1 964 104 zł 

 

 

1 996 019 zł 

 

 

2 299 596 zł 

 

 

2 359 494 zł 

Niepubliczna Szkoła 

Przysposabiająca do 

Pracy w Gudowie 

 

- 

 

- 

 

32 271 zł 

 

34 095 zł 

Szkoła Podstawowa 

Specjalna w Gudowie 

 

- 

 

- 

 

46 876 zł 

 

115 045 zł 

Prywatne Liceum 

Ogólnokształcące dla 

Dorosłych w Drawsku 

Pomorskim 

 

25 905 zł 

   

RAZEM 7 261 982 zł 7 598 583 zł 8 060 375 zł 7 970 792 zł 
Tabela nr 26:  Wysokość dotacji przeznaczonych na niepubliczne szkoły i placówki w latach 2018-2021.  
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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. Powiat aktywnie włącza się w ochronę i promocję zdrowia, 

zwracając szczególną uwagę do podniesienia standardu usług świadczonych przez szpital 

drawski oraz pozostałe placówki zdrowia. 

W 2021 roku, podobnie rak w roku 2020 działania skupiały się głównie na gaszeniu ognisk 

koronawirusa. 13 stycznia w odpowiedzi na pismo Wojewody Zachodniopomorskiego 

wyznaczono Naczelnika Wydziału Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych na koordynatora 

powiatowego ds. szczepień, a w ślad za tym 5-iu koordynatorów ds. szczepień w gminach z 

terenu powiatu drawskiego. Głównym zadaniem powiatowego koordynatora było sprawne 

uruchomienie punktów szczepień.  

Wykaz punktów szczepień COVID-19 na terenie powiatu drawskiego: 

1.Czaplinek, Balticmed Przychodnia Sp. z o.o., Drahimska, 65A, 733 343 654 

2.Czaplinek, Przychodnia Lekarza Rodzinnego "MEDYK II" S.C. Henryk 

Stachura,  Aleksandra Moździerz,  Mirosława Paździora, Wałecka, 54A , 500 745 264 

3.Drawsko Pomorskie, (PUNKT SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH), Szpitale Polskie S.A, 

Bolesława Chrobrego, 4, 94 363 03 43 

4.Drawsko Pomorskie, (zespół wyjazdowy na powiat łobeski, świdwiński, drawski) Szpitale 

Polskie S.A, Bolesława Chrobrego, 4, 94 363 03 43 

5.Drawsko Pomorskie, Zakład Usług Medycznych Puls-Med., Złocieniecka, 22G, 575 982 

796 

6.Drawsko Pomorskie, Zdrowie Sp. z o.o., Obrońców Westerplatte, 1A, 94 363 2292 

7.Kalisz Pomorski, Balticmed Przychodnia Sp. z o.o., Wolności, 14, 511 789 627 

8.Kalisz Pomorski, Przychodnia Rodzinna  "SALUS" S.C. Sabina Kołodziejska-

Wróbel,  Jacek Radecki, ul. Wolności, 14, 94 361 6382 

9.Ostrowice, NZOZ Awimed Andrzej Wiącek, Ostrowice, 96, 94 361 5278 

10.Wierzchowo, Przychodnia Lekarska "Eskulap" Tomasz Szewczyk, Długa, 43, 94 3618 478 

11.Złocieniec, Apteka PULS, Włókiennicza, 11D, 534 553 613 

12.Złocieniec, Przychodnia Zdrowia Mysik – Med Marek Mysik, ul. marsz. Józefa 

Piłsudskiego, 17, 94 712 5960 

13.Złocieniec, Medica S.C. Tadeusz Cieślak,  Piotr Jerzy Jurski,  Barbara Alicja 

Baranowska,  Marek Augustyn Rapicki, Teresa Rapicka, ul. Plac 650-lecia, 1, 69 377 787 

14.Złocieniec, (PUNKT SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH) SP ZOZ Szpital 

Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu, Kańsko, 1, 517 173 194 

Szczepienia na terenie powiatu drawskiego (stan na 27 grudnia 2021 roku) 

GMINA LICZBA 

MIESZK

AŃCÓW 

ZASZCZEPIENI 

1 DAWKĄ 

ZASZCZEPIENI 

2 DAWKĄ 

PROCENT W 

PEŁNI 

ZASZCZEPIONYCH 

Drawsko Pomorskie 17 008 9 741 9 336 54,6 % 

Czaplinek 11 740 5 648 5 406  46,0 % 

Kalisz Pomorski 7 330 3 999 3 837 52,4 % 

Wierzchowo 4 192 2 362 2 281 54,4 % 

Złocieniec 16 212 8 439 8 102 50,0 % 

RAZEM:  56 482 30 189 28 965 51,3 % 
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Tabela nr 27: Ilość przeprowadzonych szczepień, stan na 27.12.2021 r.  

Wskaźnik wyszczepienia (1 dawką) = 30 189 ÷ 56 482 x 100 %  = 53,45 % 

Wskaźnik wyszczepienia (2 dawkami) = 28 965 ÷ 56 482  x 100 % = 51,29 % 

W 2021 roku na terenie powiatu drawskiego odnotowano 3 652 zachorowania na COVID-19, 

w tym: 319 osób w wieku poniżej 17 lat, 2169 osób w wieku od 18-59 lat i 1164 osób w wieku 

powyżej 59 lat. Na COVID-19 zmarło 148 osób.  

 

2.1. Drawskie Centrum Specjalistyczne w Drawsku Pomorskim 

Na terenie powiatu drawskiego funkcjonuje szpital – Drawskie Centrum 

Specjalistyczne, którego operatorem zewnętrznym jest spółka Szpitale Polskie S.A. z siedzibą 

w Katowicach. Do dyspozycji pacjentów jest dziesięć  nowocześnie wyposażonych oddziałów 

szpitalnych oraz kilkanaście poradni specjalistycznych, w których nad zdrowiem chorych czuwa 

doświadczony personel lekarski oraz pielęgniarski. 

 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY 

 ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY 

 ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY 

 ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 

 ODDZIAŁ ORTOPEDYCZNY 

 ODDZIAŁ CHIRURGICZNY 

 ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII 

 ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY  

 ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY- (świadczenia realizowane przez spółkę NAFIS 

S.A.) 

 ODDZIAŁ DZIENNY REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ 

Ponadto pacjenci mają dostęp do 11 poradni specjalistycznych:  

 otolaryngologicznej,  

 okulistycznej,  

 gastroenterologicznej,  

 pulmonologicznej,  

 diabetologicznej,   

 urologicznej,   

 neurologicznej,  

 ortopedycznej,  

 onkologicznej, 

 chirurgicznej  

 ginekologiczno-położniczej 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).  
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W Szpitalu w Drawsku Pomorskim  działa i przyjmuje pacjentów po rejestracji telefonicznej 

REHABILITACJA AMBULATORYJNA. Oferuje szeroki wachlarz zabiegów fizjoterapeutycznych 

i krótki termin realizacji. Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić zarówno lekarz 

rodzinny, jak i poradni specjalistycznej. 

Na terenie szpitala pacjenci mogą korzystać z bezpłatnej rehabilitacji kardiologicznej ambulatoryjnej   

i są to osoby: po zabiegach kardiochirurgicznych (np. po wszczepieniu zastawek, po przeszczepie serca), 

po wszczepieniu rozrusznika serca, po przebytym zawale serca, po by-passach, chorujące na choroby 

układu sercowo–naczyniowego (np. wrodzone wady serca, niewydolność serca, schorzenia naczyń 

obwodowych, dławica piersiowa stabilna). Oddział rehabilitacji kardiologicznej oficjalnie został 

otwarty w roku 2019 w ramach Programu KOS-Zawał - Kompleksowa Opieka nad Pacjentem, jako 

drugie w województwie - po Szpitalu Klinicznym nr 2 na Pomorzanach w Szczecinie. 

         Niezakłóconą dotychczas działalność Drawskiego Centrum Specjalistycznego, a także 

współpracę pomiędzy Powiatem Drawskim, a Spółką Szpitale Polskie S.A. z siedzibą w 

Katowicach przerwały niespodziewanie docierające w czerwcu 2021 roku do władz powiatu 

informacje o potencjalnym zagrożeniu ciągłości udzielania świadczeń w zakresie 

KARDIOLOGIA-HOSPOTALIZACJA oraz KARDIOLOGIA-HOSPITALIZACJA E10, 

E11, E12G, E15 przez Spółkę Szpitale Polskie S.A. jako świadczeniodawcę, w związku z utratą 

z dniem 30 czerwca 2021 roku przez Spółkę Szpitale Polskie S.A. tytułu prawnego do 

powierzchni Oddziału Kardiologii, Pracowni Hemodynamiki i Oddziału Anestezjologii i 

Intensywnej Terapii i utratą tym samym możliwości udzielania świadczeń w ww. zakresach. 

Zagrożenie ciągłości udzielania świadczeń kardiologicznych zostało spowodowane 

wypowiedzeniem przez Spółkę Szpitale Polskie S.A. umowy poddzierżawy nr 2/2012 

dotyczącą nieruchomości położonej w Drawsku Pomorskim przy ul. Bolesława Chrobrego 4 

Spółce NAFIS S.A., zawartej  w dniu 5 grudnia 2012 roku pomiędzy Spółką Szpitale Polskie 

S.A. z siedzibą w Katowicach, a Spółką NAFIS S.A. z siedzibą w Poznaniu. Były to 

dzierżawione przez Szpitale Polskie S.A. od Powiatu Drawskiego nieruchomości, w których 

NAFIS S.A. prowadziła działalność leczniczą m.in. w postaci Oddziału Kardiologicznego, w 

pomieszczeniach szczegółowo określonych w umowie poddzierżawy. Bezzasadne 

wypowiedzenie ww. umowy poddzierżawy skutkowało wypowiedzeniem przez NAFIS S.A. 

Spółce Szpitale Polskie S.A. zawartej w dniu 14 lutego 2017 roku: 

1.  umowy medycznej tj. umowy na świadczenie usług medycznych, na podstawie której 

NAFIS świadczy na rzecz Szpitali Polskich usługę medyczną polegającą na 

zabezpieczeniu całodobowej obsady lekarskiej we wszystkie dni tygodnia w Oddziale 

Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz w pracowni Hemodynamiki, a także 

zabezpieczenia całodobowej obsady technika RTG w Pracowni Hemodynamiki. 

2. umowy dzierżawy sprzętu i wyposażenia, na podstawie której NAFIS S.A. oddała do 

korzystania przez Szpitale Polskie S.A. sprzęt i wyposażenie niezbędne do udzielania 

świadczeń w Oddziale Kardiologii, Pracowni Hemodynamiki oraz Oddziale 

Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. 

Wówczas, z braku możliwości zawarcia porozumienia pomiędzy spółkami o wycofanie 

wypowiedzenia umowy poddzierżawy oraz wycofanie wypowiedzenia umowy medycznej  

i umowy dzierżawy sprzętu i wyposażenia, koniecznym stało się zgłoszenie przez Spółkę 

Szpitale Polskie S.A. wniosku do Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie czasowego 

zawieszenia działalności leczenia zawałów serca kardiologia-hospitalizacja (E10, E11, E12G, 

E15) W Drawskim Centrum Specjalistycznym, przy jednoczesnym zapewnieniu, iż Spółka 
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Szpitale Polskie S.A. będzie kontynuować działalność Oddziału Kardiologicznego w zakresie 

kardiologia-hospitalizacja.  

         W ciągu kolejnych zdarzeń, Spółka Szpitale Polskie S.A. mając problemy finansowe  

w utrzymaniu płynności w zawiadywaniu Drawskim Centrum Specjalistycznym, złożyła do 

sądu wniosek o ogłoszenie upadłości, a tym samym ogłosiła nabór na nowego operatora. 

        Z uwagi na powyższe Zarząd Powiatu Drawskiego oraz Rada Powiatu rozpoczęli działania 

w celu rozwiązania zaistniałego problemu, a nawet zagrożenia funkcjonowania szpitala 

drawskiego. Odbyło się wiele spotkań z przedstawicielami obydwu spółek zmierzających do 

utrzymania ciągłości świadczeń zdrowotnych. 

21 grudnia 2021 roku Rada Powiatu Drawskiego podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie porozumienia rozwiązującego do umowy dzierżawy Nr 350/2011 z dnia 20 grudnia 

2011 roku oraz na zawarcie umowy dzierżawy - z nowym operatorem  NAFIS S.A. w Poznaniu. 

Działania związane z pandemią. 

W związku z wybuchem pandemii COVID-19 Szpital już w marcu 2020 roku 

zorganizował 4 łóżka dla pacjentów z podejrzeniem COVID-19 wykorzystując w tym celu  

własne środki. Następnie, mając na uwadze konieczność zapewnienia niezbędnej i pilnej opieki 

oraz bezpieczeństwo pacjentów i personelu szpital wystąpił o utworzenie łóżek zapewniających 

izolację i leczenie pacjentów z COVID-19. Decyzją Ministra Zdrowia na wniosek Wojewody 

Zachodniopomorskiego utworzony został oddział izolacyjny stanowiący bufor dla pacjentów 

podejrzanych o zachorowanie oczekujących na przyjęcie i dalsze leczenie w szpitalu oraz 

oddział leczenia, w tym leczenia intensywnego respiratorowego.  W szczycie zachorowań 

Drawskie Centrum Specjalistyczne zabezpieczało 39 łóżek dla pacjentów z COVID-19. 

Odcinek izolacyjny oraz oddział zakaźny covidowy utworzony został na bazie łóżek 

dodatkowych. Personel medyczny zabezpieczający funkcjonowanie oddziału został 

zaadoptowany z innych komórek. W okresie 01.01-31.05.2021 r. na oddziale covidowym 

leczonych było 302 pacjentów. Pacjenci spędzili na oddziale 2 687 osobodni. 

Szpital otrzymał wysokie wsparcie w zakresie środków ochrony osobistej oraz w zasoby 

sprzętowe z wielu źródeł chcących wesprzeć nas w trudnej walce w najgorszym okresie 

rozprzestrzeniania się epidemii, w tym od organizacji samorządowych, fundacji, uczelni, firm 

i osób prywatnych, a w szczególności z darowizn uzyskanych z Agencji Rezerw Materiałowych 

poprzez dobrą współpracę z Wojewodą Zachodniopomorskim. Ogromną pomoc przekazało 

wojsko organizując dostawy i transport tlenu medycznego na rzecz leczenia intensywnego 

pacjentów z COVID-19. Ciężarówki z butlami tlenowymi dostarczane były z odległych 

rejonów kraju, gdzie również brakowało tlenu. 

Na wniosek Szpitala wojsko zapewniało dodatkowe wsparcie w bezpiecznym ruchu 

pacjentów i personelu na terenie szpitala i poradni, jak również pomagało w realizowaniu zadań 

bieżących, w tym pobieraniu materiału do badań testowych w punkcie pobrań, gdzie pracowali 

ratownicy medyczni wojska. 

Drawskie Centrum Specjalistyczne doposażyło oddział covidowy w niezbędny sprzęt 

medyczny i zgodnie z ogromnymi potrzebami zapewniało niezbędne środki i sprzęt na rzecz 

pacjentów. Wsparciem objęty był personel oddziału, na którym praca stanowiła szczególne 

obciążenie tak fizyczne, jak psychiczne. Personel pracujący przy pacjentach wymagających 

szczególnej i intensywnej opieki zasługuje na wysokie uznanie za ciężką pracę, ale też odwagę 
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i poświęcenie. Wielu pracowników z oddziału covidowego, ale również z innych oddziałów, 

uległo zachorowaniu na COVID-19 przypłacając zdrowiem zaangażowanie i poświęcenie w 

pracy na rzecz pacjentów. 

W związku przeciwdziałaniem wybuchu pandemii szpital otrzymał m.in. poniższe 

dotacje i darowizny: 

- dotacja od Wojewódzkiego Magazynu Obrony Cywilnej na zakup 14 respiratorów,  24 

kardiomonitorów, defibrylatora, aparatu EKG i 3 ssaków elektrycznych, 

- darowizna od Jastrzębskiej Spółki Węglowej na zakup sprzętu medycznego do oddziału 

COVID, 

- darowizna od Komisji Europejskiej na zakup robota dezynfekującego UV z wyposażeniem, 

- darowizna od Wojewody Zachodniopomorskiego na zakup 28 łóżek szpitalnych. 

W związku z trwającą pandemią wirusa SARS-CoV-2 w 2021 roku Drawskie Centrum 

Specjalistyczne pobierało wymazy w kierunku wykrycia choroby COVID-19. W 2021 roku  

zostały pobrane 8 846 wymazy, a także zostało zrobionych 900 testów antygenowych (do 

listopada 2021 r.). Na poniższym wykresie zaprezentowano ilość wykonanych wymazów bez 

testów antygenowych w poszczególnych miesiącach. 

 

Wykres nr 10:  Liczba wykonanych testów w kierunku wykrycia choroby COVID-19 w podziale na miesiące. 

2.2 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Złocieńcu 

Na terenie powiatu drawskiego funkcjonuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu, usytuowany 

w sosnowo-bukowym lesie nad jeziorem Kańsko w 

otulinie Drawskiego Parku Krajobrazowego, około 5 km 

od Złocieńca. Nadzór nad chorymi sprawowany jest przez 

profesjonalny zespół medyczny z wieloletnim 

doświadczeniem zawodowym. Fachowa opieka oraz 

położenie szpitala w środku lasu, korzystny i unikalny 

mikroklimat oraz kontakt z nieskażoną jeszcze przyrodą 
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dodatkowo wspomaga prawidłową rehabilitację. 

Zespół architektoniczno – urbanistyczny wraz z parkiem naturalistycznym, który obejmuje 2,4 

ha, jest wpisany do rejestru zabytków.  

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. 

Dzięki wspólnym działaniom władz Powiatu Drawskiego oraz Dyrektora Samodzielnego 

Publicznego ZOZ Szpitala Specjalistycznego w Złocieńcu od 1 stycznia 2020 roku, przy  

ul. Obrońców Westerplatte 11 w Drawsku Pomorskim funkcjonuje Poradnia Zdrowia 

Psychicznego. Poradnia prowadzona jest przez Samodzielny Publiczny ZOZ Szpital 

Specjalistyczny w Złocieńcu. 

1 kwietnia 2020 roku Samodzielny Publiczny ZOZ Szpital Specjalistyczny w Złocieńcu 

poszerzył ofertę świadczeń o Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i 

Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży Powiatu Drawskiego. Jednym z elementów 

tego Ośrodka jest Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży, która mieści się w Drawsku 

Pomorskim przy ul. Obrońców Westerplatte 11. Natomiast od 1 września 2021 swoją 

działalność rozpoczął Dzienny Oddział Psychiatryczny oraz Zespół Leczenia 

Środowiskowego.  

Również dzięki staraniom włodarzy Powiatu Drawskiego jak i Dyrekcji Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA Szpitala Specjalistycznego  

w Złocieńcu,  ruszyło długo wyczekiwane Centrum Zdrowia Psychicznego. Rozszerzanie 

działalności o Poradnię Zdrowia Psychicznego, Psychiatrycznego Oddziału Dziennego, 

Zespołu Leczenia Środowiskowego w roku 2020, od 3 stycznia 2022 funkcjonować zaczęło 

Centrum Zdrowia Psychicznego. Tym samym dołączyliśmy do realizacji Pilotażu Reformy 

Psychiatrii dla osób dorosłych. To bardzo ważne wydarzenie. Dołączamy do stworzenia dla 

mieszkańców powiatu drawskiego nowoczesnego systemu opieki psychiatrycznej, 

kompleksowej, skoordynowanej, opartej na psychiatrii środowiskowej. Centrum Zdrowia 

Psychicznego znajduje się w budynku Westerplatte 11 w Drawsku Pomorskim ( Punkt 

Zgłoszeniowo-Koordynacyjny) i jest czynne od poniedziałku do piątku od 8-18 dla wszystkich 

osób potrzebujących konsultacji psychologa lekarza psychiatry, czy porady. Mogą też 

korzystać z tego poradnictwa osoby potrzebujące z innych powiatów.  

W Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych w Drawsku Pomorskim w 2021 roku 

udzielono 4 272 świadczeń lekarskich i 1 800 świadczeń psychologicznych (terapeutycznych). 

W Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i 

Młodzieży w Drawsku Pomorskim w roku 2021 udzielono 4 204 świadczeń dla dzieci i ich 

opiekunów. W działającym od 1 września 2021 roku Dziennym Oddziale Psychiatrycznym 

oraz w Zespole Leczenia Środowiskowego w Drawsku Pomorskim udzielono 766 porad i 148 

wizyt lekarskich w domu pacjenta.  

Działania związane z pandemią. 

Punkt Szczepień 
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25 stycznia 2021 roku został uruchomiony punkt szczepień, gdzie  łącznie wykonano 5989 

szczepień, w tym szczepienia wyjazdowe do domu pacjenta, szczepienia tzw. plenerowe jako 

działania przy współudziale jednostek samorządowych naszego Powiatu, przy okazji imprez 

plenerowych. 

  

Punkt pobrań materiału biologicznego do przeprowadzenia testu na obecność wirusa 

SARS-COC-2 

  

w roku 2021 przeprowadzono 7377 wymazów, dla pacjentów i personelu SP ZOZ Szpitala 

Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu oraz pacjentów skierowanych przez lekarzy POZ, 

nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz Sanepid. 

  

Rehabilitacja dla pacjentów po przebytym COVID-19 

  

od 1 maja 2021 otworzono świadczenia medyczne dla osób, które po przechorowaniu COVID 

19 wymagały rehabilitacji, na ten cel wydzielonych zostało 30 łóżek. 

  

w okresie od maja do grudnia 2021 r. z usługi skorzystało 204 pacjentów czas trwania 

rehabilitacji średnio 4 tygodnie, co stanowi 5404 osobodni. 

  

2.3 Ośrodki podstawowej opieki zdrowotnej 

W 2021 roku na terenie powiatu drawskiego funkcjonowały następujące ośrodki podstawowej 

opieki zdrowotnej: 

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

2. Czaplinek, Przychodnia Lekarza Rodzinnego „Medyk II” S.C.,ul. Wałecka 54 a ,  
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 Regionalne Centrum Kryzysowe 

15 grudnia 2021 r. oficjalnie rozpoczęło swoją działalność Regionalne Centrum Kryzysowe w 

Drawsku Pomorskim.  Mieszkańcy naszego powiatu i całego regionu mogą otrzymać pomoc 

psychologa lub specjalisty interwencji kryzysowej. Wsparcie jest dostępne także mobilnie – w 

miejscu zdarzenia bądź zamieszkania. Regionalne Centra Kryzysowe są częścią większego 

projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu 

Marszałkowskiego wspólnie z sześcioma powiatami: Drawskim, Kołobrzeskim, Myśliborskim, 

Stargardzkim, Świdwińskim, Wałeckim. To właśnie w tych punktach osoby, które 

doświadczyły nagłego kryzysu emocjonalnego lub go przeżyły, otrzymują odpowiednie 

wsparcie. To ważne, ponieważ udzielona w odpowiednim czasie pomoc psychologa lub 
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specjalisty interwencji kryzysowej w wielu sytuacjach zapobiega poważnym chorobom i 

zaburzeniom psychicznym.  

Projekt ma zapewnić wysokiej jakości usługi wsparcia z zakresu wczesnej interwencji 

psychologicznej i psychoedukacji, szczególnie w miejscach, gdzie występuje niewystarczająca 

dostępność do usług społecznych związanych m.in. z profilaktyką i ochroną zdrowia 

psychicznego.  

 

 

 

 

 

 

Fot. Otwarcie Regionalnego Centrum Kryzysowego w Drawsku Pomorskim. 

2.5 Apteki na terenie powiatu drawskiego 

Na terenie powiatu drawskiego w roku 2021 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 

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. 

 

Ze względu na panującą pandemię COVID-19, Wydział Ochrony Zdrowia i Spraw 

Społecznych Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim wspólnie  

z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego tut. Starostwa dbał o uzupełnianie i dystrybucję 

środków ochronnych dla pracowników Starostwa oraz pracowników jednostek podległych. Na 

bieżąco zamieszczane były również informacje na stronie Powiatu, dotyczące aktualnych 

wytycznych w związku z ograniczeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz ilości 

szczepień przeprowadzanych w gminach na terenie  Powiatu  Drawskiego.  
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W 2021 roku opracowano Diagnozę Zdrowotną mieszkańców Powiatu Drawskiego – 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 2021 rok przekazane w materiałach 

XLIV sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 25 marca 2022 r. – dostępne w Wydziale Biuro 

Rady. 

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 

2017-2022 za rok 2021 przekazane w materiałach XLVI sesji Rady Powiatu Drawskiego z 

dnia 29 kwietnia 2022 r. – dostępne w Wydziale Biuro Rady. 

 

3. Pomoc społeczna, wspieranie rodziny i pieczy zastępczej, polityki 

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, 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, sporządza sprawozdania, 

przygotowuje wykaz potrzeb z zakresu pieczy zastępczej i pomocy społecznej, realizuje 

wnioski    o dofinansowanie do rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej PFRON), organizuje i zapewnia opiekę i 

wychowanie dzieciom   w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez 

rodziców w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych, wspiera 

proces usamodzielnienia osób usamodzielnianych opuszczających placówki i rodziny 

zastępcze, udziela informacji o prawach i uprawnieniach, sporządza ocenę w zakresie pomocy 

społecznej. 

3.1.1 Piecza zastępcza realizowana jest w formie rodzinnej i instytucjonalnej na 

podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z zm.). 

Rodzinna piecza zastępcza realizowana jest w powiecie drawskim w formie rodzin 

zastępczych: spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych i rodzinnych domów dziecka. 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w powiecie drawskim funkcjonowało 97 rodzin zastępczych 

dla 198 dzieci,            w tym: 

− 7 rodzin zastępczych zawodowych dla 20 dzieci, 

− 32 rodziny zastępcze niezawodowe dla 57 dzieci, 

− 51 rodzin zastępczych spokrewnionych dla 69 dzieci, 

− 7 rodzinnych domów dziecka dla 52 dzieci. 
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Wykres nr 11: Rodziny zastępcze w latach 2018 -2021. 

 

 

W 2021 roku umieszczono w rodzinach zastępczych po raz pierwszy 46 dzieci. Najczęstszą 

przyczyną umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych jest niewydolność opiekuńczo – 

wychowawcza rodziców biologicznych powstała w wyniku niezaradności życiowej, 

alkoholizmu, bezrobocia, przemocy  i innych.  

W rodzinach zastępczych w ciągu roku przebywało 31 pełnoletnich wychowanków, w tym 

na dzień 31 grudnia 2021 roku 18 pełnoletnich wychowanków. 

W 2021 roku dzieci opuściły rodziny zastępcze z powodu: 

− powrotu do rodziny biologicznej – 19 dzieci, 

− przeprowadzenia adopcji  –  5 dzieci, 

− umieszczenia w innej rodzinie zastępczej – 15 dzieci, 

− pełnoletni wychowankowie opuścili rodzinę zastępczą – 9 osób ( kontynuowanie 

nauki),  

− umieszczenie w placówce opiekuńczo - wychowawczej lub regionalnej placówce 

opiekuńczo – wychowawczej – 3 dzieci. 

Kwota świadczeń, dodatków, środków finansowych i innych kwot wydatkowana na dzieci 

w rodzinach zastępczych oraz na rodziny zastępcze z budżetu PCPR w roku 2021 wyniosła 2 

634 216,26 zł. 

Na wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinne domy 

dziecka oraz na osoby do pomocy wydano 475 441,07 zł. (bez pochodnych) – 14 rodzin (8 

rodzinnych domów dziecka,  6 rodzin zastępczych zawodowych).  

Na terenie innych powiatów w rodzinach zastępczych w ciągu roku przebywało 24 dzieci, 

na dzień 31 grudnia 2021r. przebywa 22 dzieci z terenu powiatu drawskiego. Wysokość 

poniesionych wydatków to 276 998,45 zł. 

W powiecie drawskim w rodzinach zastępczych w ciągu roku przebywało 16 dzieci, na 

dzień 31 grudnia 2021r. przebywa 14 dzieci z innych powiatów – wpływ ze zwrotu 

poniesionych wydatków na utrzymanie dzieci wyniósł 126 731,75 zł. 

 

Instytucjonalną pieczę zastępczą w powiecie drawskim zapewnia Placówka Opiekuńczo 
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– Wychowawcza w Drawsku Pomorskim, która realizuje zadania przewidziane dla placówki 

opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego i interwencyjnego dla 14 dzieci. 

PCPR w roku 2021 na podstawie postanowień sądowych wydał 6 skierowań do 

placówki w Drawsku Pomorskim. Na dzień 31 grudnia 2021 roku w placówce POW 

przebywało 15 dzieci.  

W ciągu roku 2021 w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych 

powiatów przebywało 12 dzieci z powiatu drawskiego, a na dzień 31 grudnia 2021 roku 11 

dzieci. Wysokość poniesionych wydatków to 838 765,25 zł. 

Najczęstszą przyczyną umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych jest niewydolność opiekuńczo – wychowawcza rodziców biologicznych 

powstała w wyniku niezaradności życiowej, alkoholizmu, bezrobocia, przemocy  i innych. 

 

Postępowanie alimentacyjne – na podstawie art. 38 ust. 2 ww. ustawy kierownik powiatowego 

centrum pomocy rodzinie powiatu obowiązanego do finansowania pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej jest obowiązany dochodzić świadczeń alimentacyjnych, w przypadku gdy od 

umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej upłynął rok.  Liczbę przeprowadzonych postępowań 

alimentacyjnych przedstawia Tabela nr 28. 

 
 

Typ pieczy 

zastępczej 

Liczba złożonych 

przez PCPR 

pozwów 

Liczba zakończonych 

postępowań 

alimentacyjnych 

Liczba 

niezakończonych 

postepowań 

alimentacyjnych 

Rodziny zastępcze 25 17 8 

Placówki 

opiekuńczo-

wychowawcze 

7 3 4 

Tabela nr 28: Ilość postępowań alimentacyjnych w 2021 roku. 

 

 

 

Współfinansowanie przez gminę pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

W myśl art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej gmina 

właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz 

pierwszy w pieczy zastępczej współfinansuje pobyt tego dziecka w pieczy zastępczej,  w 

wysokości: 

1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w 

pieczy zastępczej; 

2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej; 

3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej.  

Wpływy do Powiatu Drawskiego z tytułu zwrotu wydatków na opiekę i wychowanie 

dziecka w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych przez gminy w 

zestawieniu od 2018 roku do 2021 roku ilustruje Tabela nr 29. 
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Gmina 

Czaplinek 
Drawsko 

Pomorskie 

Kalisz 

Pomorski 
Wierzchowo Złocieniec Ostrowice 

Łącznie wpływy 

do powiatu Liczba 

dzieci i 

kwota w 

zł 

2018r. 
48 dzieci 

502 995,38 

57 dzieci 

267 302,82 

25 dzieci 

94 213,61 

14 dzieci 

38 834,61 

38 dzieci 

185 922,97 

17 dzieci 

39 061,63 
1 128 331,02 

2019r. 
38 dzieci 

467 514,34 

70 dzieci 

384 354,54 

25 dzieci 

89 457,72 

14 dzieci 

87 416,17 

42 dzieci 

249 898,85 

1 stycznia 

2019 r. gmina 

Ostrowice 

została 

zniesiona 

rozporządzeni

em Rady 

Ministrów. Jej 

obszar został 

włączony do 

gmin: 

Drawsko 

Pomorskie i 

Złocieniec. 

1 278 641,62 

2020r. 
38 dzieci 

506 531,35 

75 dzieci 

402 429,23 

29 dzieci 

95 443,44 

15 dzieci 

134 458,06 

45 dzieci 

272 348,52 
1 411 210,60 

2021r. 
45 dzieci 

485 395,72 

74 dzieci 

412 697,77 

23 dzieci 

122 141,52 

15 dzieci 

154 327,77 

51 dzieci 

332 252,17 
1 506 814,95 

Tabela nr 29: Wpływy do Powiatu Drawskiego z tytułu zwrotu wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. 

 
  

Poniższy wykres ilustruje jak zwiększały się wpływy do Powiatu Drawskiego z tytułu zwrotu 

wydatków na opiekę i wychowanie dzieci począwszy od roku 2018 do 31 grudnia 2021 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres nr12:  Wpływy do Powiatu Drawskiego  z tytułu zwrotu przez gminę wydatków na opiekę i wychowanie dzieci. 
 

W roku sprawozdawczym 2021 umieszczono w pieczy zastępczej 43 dzieci z 

następujących gmin z terenu powiatu drawskiego: 

− Drawsko Pomorskie: 16, 

− Złocieniec: 10, 

− Kalisz Pomorski: 3, 

− Czaplinek: 7, 

− Wierzchowo: 1. 

W 2021r. dodatkowo 6 dzieci zostało umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej z 

powiatu drawskiego, trwa postępowanie zmierzające do ustalenia gminy właściwej do 

 zł-

 zł200 000,00

 zł400 000,00

 zł600 000,00

 zł800 000,00

 zł1 000 000,00

 zł1 200 000,00

 zł1 400 000,00

 zł1 600 000,00

2018 2019 2020 2021
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ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie. 
 

Opłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych i rodzinach zastępczych.  

Zgodnie z art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 zm.) za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice 

ponoszą miesięczną opłatę w wysokości: 

1. przyznanych świadczeń oraz dodatków w przypadku umieszczenia dziecka w 

rodzinie zastępczej spokrewnionej, zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu 

dziecka, 

2. średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 

placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub 

specjalistyczno – terapeutycznego, regionalnej placówce opiekuńczo – 

terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. 

Rada Powiatu Drawskiego określiła w drodze uchwały szczegółowe warunki umorzenia w 

całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub 

odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 

W roku 2021 wydano: 

− 194 decyzje w  sprawie opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, w tym 12 

ustalających opłatę,  

− 49 decyzji w sprawie opłaty rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych. 

W roku 2021 nie wystawiono tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w celu 

windykacji. W rejestrze dłużników figuruje 16 rodziców biologicznych.  

 

Usamodzielnienia 

Pełnoletnim wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze i placówki przysługuje 

pomoc finansowa na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie w formie 

rzeczowej. 

Z pomocy na kontynuowanie nauki skorzystało 30 pełnoletnich wychowanków na 

kwotę 129 756,12 zł., w tym 25 osób z rodzinnej pieczy zastępczej na kwotę 106 531,85 zł., 2 

osoby z instytucjonalnej pieczy zastępczej na kwotę 13 465,23 zł. i 3 osoby z placówek pomocy 

społecznej na kwotę 9 759,04 zł (z czego 3 605,04 zł. są świadczeniem nienależnie pobranym). 

Przyznano następującą pomoc finansową: 

− 5 osobom z rodzin zastępczych na łączną kwotę 20 250,00 zł., w tym: 1 osobie pomoc 

na usamodzielnienie w wys. 3 730,00 zł. oraz dodatkową pomoc na zagospodarowanie 

w formie rzeczowej w wys. 1 695 zł., 1 osobie pomoc na usamodzielnienie w wys. 3 

470 zł. oraz dodatkową pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej w wys. 3 154 

zł., 1 osobie pomoc na usamodzielnienie w wys. 3 470,00 zł. oraz dodatkową pomoc na 

zagospodarowanie w formie rzeczowej w wys. 1 577,00 zł., 1 osobie dodatkową pomoc 

na zagospodarowanie w formie rzeczowej w wys. 1 577,00 zł. oraz 1 osobie dodatkową 

pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej w wys. 1 577,00 zł., 

− 2 osobom z placówek opiekuńczo-wychowawczych na łączną kwotę 16 611,00 zł., w 

tym: 1 osobie pomoc na usamodzielnienie w wys. 7 458,00 zł. oraz 1 osobie pomoc na 

usamodzielnienie w wys. 7 458,00 zł. oraz dodatkową pomoc na zagospodarowanie w 

formie rzeczowej w wys. 1 695,00 zł. 
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3.1.2 Rehabilitacja społeczna 

 
Powiat drawski w roku 2021 otrzymał środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1 649 157 zł, w tym: 

− 21 840 zł otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim na rehabilitację 

zawodową, na zadanie: finansowanie szkolenia osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy 

nie pozostającej w zatrudnieniu; 

− 759 360 zł (90% środki PFRON) na 35 uczestników otrzymały Warsztaty Terapii 

Zajęciowej w Czaplinku oraz  99 004 zł  (10% środki Powiatu);                                      

− 867 957 zł na rehabilitację społeczną otrzymało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Drawsku Pomorskim. 

W 2021 r. wykorzystano 1 574 726 zł. z przyznanych środków, w tym: 

− 8 219,00 zł wykorzystał Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim na rehabilitację 

zawodową na zadanie: finansowanie szkolenia osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy 

nie pozostającej w zatrudnieniu; 

− 759 360 zł (90% środki PFRON) na 35 uczestników wykorzystały Warsztaty Terapii 

Zajęciowej w Czaplinku oraz 99 004 zł (10% środki Powiatu); 

− 807 147 zł na rehabilitację społeczną wydatkowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Drawsku Pomorskim na zadania: 

• dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych: 248 279 zł; 

• dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i 

środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych 

przepisów: 260 675 zł;  

• dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i 

technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych:  

298 193 zł.  

W sumie z dofinansowań skorzystało 395 osób niepełnosprawnych, w tym:                                                                                                                                                            

− dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych otrzymało 14 osób na łączną kwotę 

173 500 zł, 

− dofinansowanie do likwidacji barier technicznych otrzymało 28 osób na łączną kwotę 

117 193 zł, 

− dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się otrzymało 4 osoby na łączną 

kwotę 7 500 zł, 

− dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt 

rehabilitacyjny otrzymało 165 osób na łączną kwotę 227 826 zł, 

− dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny otrzymało 7 osób na łączną kwotę 

30 859 zł, 

− dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 1 wniosek Stowarzyszenia 

„Otwórzmy Serca” w Czaplinku na kwotę 1 990  zł/30 osób objętych rehabilitacją, 

− dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych otrzymało 177 osób na 

łączną kwotę 248 279 zł. 
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Zadanie 

Gmina 

Czaplinek 

Gmina 

Drawsko 

Pomorskie 

Gmina 

Kalisz 

Pomorski 

Gmina 

Wierzchowo 

Gmina 

Złocieni

ec 

Środki 

ogółem 

zł/ilość osób zł/ilość osób zł/ilość osób zł/ilość osób 
zł/ilość 

osób 
zł/ilość osób 

Dofinansowanie 

uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych 

i ich opiekunów 

w turnusach 

rehabilitacyjnych 

 

32 531 

23 osoby 

 

71 937 

51 osób 

 

44 713 

32 osoby 

 

17 484 

12 osób 

 

81 614 

59 osób 

 

248 279 

177 osób 

Dofinansowanie 

zaopatrzenia                            

w przedmioty 

ortopedyczne  

i środki pomocnicze 

 

40 070 

28 osób 

 

91 910 

55 osób 

 

41 878 

52 osoby 

 

 

12 220 

8 osób 

 

 

41 748 

29 osób 

 

 

227 826 

165 osób 

 

Dofinansowanie 

zaopatrzenia w 

sprzęt 

rehabilitacyjny 

25 420 

3 osoby 

 

Stowarzyszenie 

„Otwórzmy 

Serca”                    

w Czaplinku 

1 wniosek 

1 990 

30 osób 

objętych 

rehabilitacją 

 

1 463 

2 osoby 
x 

 

x 

 

3 976,00 

2 osoby 

30 859 

7 osób 

 

Stowarzyszenie 

„Otwórzmy 

Serca” 

w Czaplinku 

1 wniosek 

1 990 

30 osób  

Dofinansowanie 

likwidacji barier 

architektonicznych 

8 000 

1 osoba 

50 500 

4 osoby 

33 500 

3 osoby 

 

x 

81 500 

6 osób 

173 500 

14 osób 

Dofinansowanie 

likwidacji barier w 

komunikowaniu się 

1 500 

1 osoba 

3 500 

2 osoby 

2 500 

1 osoba 

 

x 

 

x 

7 500 

4 osoby 

Dofinansowanie 

likwidacji barier 

technicznych 

15 890 

4 osoby 

27 203  

7 osób 

66 000 

14 osób 

 

x 

8 100 

3 osoby 

117 193 

28 osób 

OGÓŁEM 

GMINY 

 

123 411 

60 osób 

 

Stowarzyszenie 

„Otwórzmy 

Serca”                    

w Czaplinku 

1 wniosek 

1 990 

30 osób 

 

246 513 

121 osób 

 

 

188 591 

95 osób 

 

29 704 

20 osób 

 

216 938 

99 osób 

 

807 147 

395 osób 

Tabela nr 30: Wykorzystanie środków PFRON w ramach rehabilitacji społecznej z podziałem na gminy w 2021 r. 

 

Na posiedzeniach Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

omawiane były sprawy osób niepełnosprawnych dotyczące zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej. Zaopiniowano pozytywnie 4 projekty uchwał w sprawie podziału 
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środków PFRON w 2021 r.  

 

3.1.3 Realizacja projektów i programów. 
Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Drawsku Pomorskim wzięło udział w 

projektach: 

1. Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” finansowany ze środków PFRON. Projekt  

skierowany jest do osób niepełnosprawnych i jego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie 

barier ograniczających uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji 

oraz zwiększające mobilność osoby niepełnosprawnej umożliwiając samodzielne 

przemieszczanie się. Powiat drawski w 2021 r. otrzymał środki w wysokości 146 861,24 zł. 

W 2021 złożono 18 wniosków, w tym 1 wniosek rozpatrzono negatywnie oraz 1 

wniosek został odesłany zgodnie z właściwością zamieszkania. Dofinansowania udzielono 14 

osobom na kwotę 94 946,10 zł.,  w tym: 

− 3 osobom do zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania 

na kwotę 19 299,10 zł., 

− 2 osobom w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o 

napędzie elektrycznym (akumulatory, części zamienne) na kwotę 3 920,00 zł., 

− 3 osobom pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub 

oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (przystawka elektryczna) na kwotę 

15 000,00 zł., 

− 1 osobie pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości na kwotę 26 

000,00 zł., 

− 2 osobom dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu 

sprzętu elektronicznego i oprogramowania na kwotę 3 800,00 zł., 

− 1 osobie pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla 

osób zależnych na kwotę 3 228,00 zł, 

− 4 osobom pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym na kwotę 23 699,00 

zł.,  w tym 3 500,00 zł dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, który zostanie 

wypłacony do 31.03.2022 r.  

 

2. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowany ze środków Funduszu 

Solidarnościowego. Powiat drawski w 2021 r. otrzymał środki w wysokości  33 180,60 zł. 

Dofinansowanie do usług asystenckich otrzymały 2 osoby niepełnosprawne. Łączna kwota 

środków Funduszu Solidarnościowego wykorzystana na realizację programu  26 765,07 zł. 

 

3. Regionalne Pogotowie Kryzysowe 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim rozpoczęło w 2021r. 

realizację projektu „Regionalne Pogotowie Kryzysowe” finansowane ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, 

Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych 

świadczonych w interesie ogólnym 

Celem projektu jest objęcie wsparciem osób/grup doświadczających sytuacji kryzysu 

psychologicznego zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez 

zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej 

i psychoedukacji. 

W związku z powyższym w 2021r. pozyskano środki zewnętrzne w wysokości 

1.017.145,69 zł. Środki te przeznaczono między innymi na remont i wyposażenie pomieszczeń 

przy ulicy Obrońców Westerplatte 11. Zakupiono również dwa samochody, które znacznie 

ułatwiają specjalistom dojazd do osób w kryzysie. 
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Regionalne Pogotowie Kryzysowe otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach 

8.00 – 20.00. Zatrudnia specjalistów interwencji kryzysowej: pracowników socjalnych, 

psychologów kryzysu, pedagogów i terapeutów.  

Od stycznia do grudnia 2021r. z wsparcia w Punkcie Regionalnego Centrum 

Kryzysowego w Drawsku Pomorskim skorzystało 167 osób (109 kobiet, 58 mężczyzn), z 

którymi wypełniono formularz zgłoszeniowy (beneficjenci). Osoby korzystały ze wsparcia 

jednorazowo bądź też wielokrotnie. Udzielano wsparcia zarówno w siedzibie RCK 

(stacjonarnie), jak też w miejscu zamieszkania osoby w kryzysie. Zarejestrowanych porad 

udzielono 459 i 52 porady/informacje telefoniczne. Dodatkowo udzielano wsparcia 24 osobom 

(bez formularza).  

Najczęstszymi problemami wywołującymi kryzys były: konflikty rodzinne, choroba, 

samotność, trudności szkolne, problemy dorastania, problemy emocjonalne oraz  rozstania z 

bliską osobą. Interwenci kryzysowi udzielali wsparcia emocjonalnego, poradnictwa i wsparcia 

w kształtowaniu umiejętności  w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych. W planach pomocy 

uwzględniono poradnictwo rodzinne, pomoc psychologiczną, poradnictwo pedagogiczne, 

poradnictwo prawne, poradnictwo specjalistyczne i inne formy pomocy (np. udzielenie 

informacji). 

 

Przeciwdziałanie przemocy. Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Drawsku Pomorskim w 

2021r. realizowało Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w 

Rodzinie. Program ten adresowany jest do mężczyzn i kobiet stosujących przemoc domową. 

Działania podejmowane w tym programie mają zmierzać do zmiany postawy i zachowania 

uczestników w celu zmniejszenia ryzyka dalszego stosowania przez nich agresji oraz 

zwiększenia ich zdolności do samokontroli własnych zachowań. W roku 2021 program 

skierowany był do grupy 8 osób stosujących przemoc domową udokumentowaną albo 

rozpoczętą procedurą Niebieskiej Karty, informacjami z pomocy społecznej i zespołu 

kuratorów sądowych. Zajęcia zaczęło 5 mężczyzn i 2 kobiety, w trakcie trwania programu 

dołączył jeden mężczyzna, który został skierowany przez sąd. Program ukończyło 6 z 8 osób. 

 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Organizatora 

Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Drawsku Pomorskim za rok 2021,  sprawozdanie z realizacji 

„Powiatowego Programu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar w Powiecie Drawskim na 

lata 2015-2025” oraz sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy 

Zastępczej na lata 2021-2023 za rok 2021” przekazane w materiałach XLIV sesji Rady 

Powiatu Drawskiego z dnia 25 marca 2022 r.. – dostępne w Wydziale Biuro Rady. 

Sprawozdanie za 2021 rok z realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2017-2025”  przekazane zostało w materiałach XLVI sesji Rady 

Powiatu Drawskiego w dniu 29 kwietnia 2022 r.    

Sprawozdanie z oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021  przekazane w materiałach 

XLVI Rady Powiatu Drawskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r. – dostępne w Wydziale Biuro 

Rady. 
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3.2 Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy-Ośrodek Rehabilitacyjno-

Kulturalny w Drawsku Pomorskim wraz z filią w Złocieńcu.  
 

Ośrodek przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz niepełnosprawnych 

intelektualnie w wieku od 18 do 60 lat, mających poważne trudności w życiu codziennym, 

wymagających pomocy i opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, 

jednocześnie wymagających wsparcia i postępowania rehabilitacyjnego oraz 

psychologicznego. 

Wykaz najistotniejszych działań Placówki w 2021 roku.  

    

 

  NAZWA/TYTUŁ 

 

   

    REALIZATOR 

       

 

ŚRODKI      

FINANSOWE 

 

ILOŚĆ OSÓB  

OBJĘTYCH  

DZIAŁANIEM 

 

 

Funkcjonowanie 

Powiatowego 

Dziennego Domu 

Samopomocy-Ośrodka 

Rehabilitacyjno-

kulturalnego wraz                        

z filią w Złocieńcu dla 

osób przewlekle 

psychicznie chorych 

oraz                                                     

z niepełnosprawnością 

intelektualną 

 

 

 

 

Powiat Drawski 

 

 

 

Dotacja celowa 

Zachodniopomorski 

Urząd Wojewódzki 

- 1.191.167,50 zł 

 

 

 

 

                

           55 

 

Program 

kompleksowego 

wsparcia dla rodzin „Za 

życiem”- dotacja na 

wsparcie uczestników 

PPDS-OR-K w 

Drawsku Pomorskim 

oraz filia w Złocieńcu 

(osoby                         z 

niepełnosprawnością 

sprzężoną)  

 

 

 

Powiat 

Drawski/PDDS-

OR-K w Drawsku 

Pomorskim 

 

 

Dotacja 

Zachodniopomorski 

Urząd Wojewódzki 

- 63.090 zł 

 

 

 

              10 

 

Projekt dla uczestników 

PDDS-OR-K filia                 

w Złocieńcu 

„Tworzymy ogród i 

ścieżkę sensoryczną”  

 

PDDSS-OR-K 

filia                              

w Złocieńcu 

(grupa 

nieformalna 

pracowników) 

 

Środki zewnętrzne 

pozyskane w ramach 

projektu  „Działaj 

Lokalnie”  2704,50                        

– pozyskane środki -  

 

 

 

40 
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  środki własne – 200 

zł 

 

 

Projekt dla uczestników 

PDDS-OR-K w 

Drawsku Pomorskim    

„W zdrowym ciele 

zdrowy duch”              

 

 

PDDS-OR-K                

w Drawsku 

Pomorskim 

(grupa 

nieformalna 

pracowników), 

Stowarzyszenie  

„Filar” 

 

 

Wolontariacki 

projekt Banku PNB 

PARIBAS  

- 4 000 zł                           

– pozyskane środki 

 

 

 

              45  

Tabela nr 31: Wykaz najważniejszych zadań zrealizowanych przez Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy-Ośrodek 

Rehabilitacyjno-Kulturalny w Drawsku Pomorskim wraz z filią w Złocieńcu. 

Sprawozdanie za rok 2021 rok z działalności Powiatowego Dziennego Dom Samopomocy-

Ośrodka Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Drawsku Pomorskim  oraz Filii w Złocieńcu 

przekazane w materiałach XLVI sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r. 

– dostępne w Wydziale Biuro Rady. 

3.3 Dom Pomocy Społecznej w Darskowie  

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. 

3.3.1 Budżet 
Budżet Domu Pomocy Społecznej w Darskowie na 2021 rok wynosił 3 950 215,44 zł. 

Kwotę tę stanowią: 

• dotacja z budżetu wojewody – 807 995 zł 

• budżetu powiatu (3 097 958,51 zł dochody własne + 25 818 zł granty + 18 443,93 zł. 

Starostwo Powiatowe). 

3.3.2 Inwestycje i remonty w 2021 r. 
W ramach podnoszenia standardu usług świadczonych na rzecz mieszkańców wymieniono 

instalację CO oraz instalację wodną. Docieplone zostały ściany zewnętrzne budynku. 

Wykonano obróbki blacharskie tj. wymiana parapetów i rur spustowych. Wykonano kapitalny 

remont sanitariatów, pokoi, dźwigów i wind. W trakcie realizacji pozostaje remont Sali terapii 

zajęciowej oraz rehabilitacji, kuchni, stołówki, sali dziennego pobytu, pomieszczeń piwnic oraz 

strychu. 

Na bieżąco usuwane były usterki tj.: naprawa mebli, drzwi, podłóg, zamków, zaworów, 

kranów, udrażnianie instalacji ściekowej, naprawa sprzętu rehabilitacyjnego. 
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3.3.3 Opieka, terapia, rehabilitacja 
Dom Pomocy Społecznej realizuje zadania własne powiatu, poprzez zapewnienie 

całodobowych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla tych osób, u których choroba nie 

przebiega pomyślnie, a leczenie rozciąga się na całe życie.  

Zasadniczym celem rehabilitacji jest uzyskanie poprawy indywidualnych kompetencji 

mieszkańców, aby pomimo choroby mogli w jak największym zakresie prowadzić samodzielne 

życie i uczestniczyć w życiu społecznym.  

W Domu Pomocy Społecznej w Darskowie na dzień 31.12.2021 r. zamieszkiwało 67 

osób przewlekle psychicznie chorych, w tym 32 kobiety i 35 mężczyzn.   

W 2021 roku zmarło 9 mieszkańców w tym 4 mężczyzn i 5 kobiet.  Wszystkie osoby 

były obciążone chorobami psychicznymi i chorobami somatycznymi.  

Średnia wieku mieszkańców 

Średnia wieku wszystkich mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Darskowie wynosi  

62,85 lat, w tym średnia wieku kobiet – 64,81 lata, natomiast mężczyzn 61,06 lat. 

Liczba wszystkich mieszkańców powyżej 60 roku życia to 44 osoby, w tym 22 kobiety  

oraz 22 mężczyzn. 

Przedział wiekowy 

mieszkańców 

Liczba 

mieszkańców 

ogółem 

w tym kobiet w tym mężczyzn 

18-40 3 1 2 

41-60 23 10 13 

61-64 8 3 5 

65-74 23 11 12 

75-79 3 2 1 

80 i więcej 7 5 2 

RAZEM: 67 32 35 
Tabela nr 32:  Struktura wieku mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Darskowie w 2021 r. 

Opieka prawna 

Z uwagi na postępujące z wiekiem choroby psychiczne, 43 mieszkańców jest 

ubezwłasnowolnionych, w tym 26 całkowicie, 14 częściowo oraz 3 mieszkańców posiada 

kuratorów ustanowionych na podstawie Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego (art.44).  

Niejednokrotnie pracownik placówki pełni funkcję opiekuna prawnego / kuratora dla 

kilku podopiecznych. 

Liczba mieszkańców 

ubezwłasnowolnionych 

całkowicie 

Liczba mieszkańców 

ubezwłasnowolnionych 

częściowo 

Liczba mieszkańców dla 

których sąd ustanowił 

kuratora na podstawie 

Ustawy o ochronie zdrowia 

psychicznego art.44 

26 14 3 

Pracownik 

DPS 

Osoba nie 

będąca 

pracownikiem 

Pracownik 

DPS 

Osoba nie 

będąca 

pracownikiem 

Pracownik 

DPS 

Osoba nie 

będąca 

pracownikiem 

10 16 7 7 3 0 
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Tabela nr: 33 Liczba mieszkańców DPS-u w Darskowie z podziałem na formę opieki prawnej. 

Odpłatność za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Darskowie 

Mieszkańcy umieszczeni przed 1 stycznia 2004 r.: 

 

MIESZKAŃCY: 

 

 

Ogółem 

 

w tym kobiet 

 

w tym 

mężczyzn 

opłacający pobyt przynajmniej w części                          

z dochodów własnych (np. emerytury, renty, 

zasiłku) 

19 7 12 

w tym opłacających pobyt w pełnej 

wysokości 
0 0 0 

pełna odpłatność członków rodziny 0 0 0 

pełna odpłatność gminy/budżetu państwa 0 0 0 

zwolnieni z odpłatności 0 0 0 

Tabela nr 34: Ilość mieszkańców umieszczonych w DPS-ie przed 1 stycznia 2004 r.  

Mieszkańcy umieszczeni po 1 stycznia 2004r.: 

 

MIESZKAŃCY: 

 

 

Ogółem 

 

w tym kobiet 

 

w tym 

mężczyzn 

wnoszący opłatę za pobyt bez dopłaty 

gminy 

w tym opłat wnoszona przez: 

mieszkańca 

członków rodziny 

mieszkańca i członków rodziny 

0 

 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

wnoszący opłatę za pobyt z dopłatą gminy 

w tym opłata wnoszona przez: 

mieszkańca 

członków rodziny 

mieszkańca i członków rodziny 

pełna odpłatność gminy 

48 

 

46 

0 

1 

1 

25 

 

24 

0 

1 

0 

23 

 

22 

0 

0 

1 

Tabela nr 35: Ilość mieszkańców umieszczanych w DPS-ie po 1 stycznia 2004 r. 

 

Źródła dochodów mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Darskowie: w Domu Pomocy 

Społecznej w Darskowie nie znajdują się mieszkańcy zwolnieni z odpłatności  

za pobyt w placówce. Źródłami dochodu mieszkańców są:            
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OTRZYMYWANE 

ŚWIADCZENIA 

LICZBA OSÓB 

renta inwalidzka ZUS 9 

renta socjalna ZUS 8 

renta rodzinna ZUS 7 

renta rodzinna i socjalna ZUS 8 

emerytura ZUS 17 

renta rolnicza KRUS 1 

renta rodzinna KRUS i renta 

socjalna ZUS 

1 

emerytura KRUS 2 

emerytura ZUS i zasiłek stały 1 

rodzicielskie świadczenie 

uzupełniające 

1 

zasiłek stały 11 

                          Tabela nr 36:  Źródła dochodów mieszkańców. 

Jeden z nowoprzyjętych mieszkańców, w chwili przyjęcia do placówki, nie posiadał 

żadnego dochodu.  

Wykaz świadczeń otrzymanych przez mieszkańców: 

Otrzymywane świadczenie Liczba osób 

zasiłek pielęgnacyjny 36 

dodatek pielęgnacyjny 28 

dodatek dla sieroty zupełnej 6 

świadczenie uzupełniające dla osób 

niezdolnych do samodzielnej 

egzystencji 

55 

deputat węglowy 2 

Tabela nr 37:Świadczenia otrzymywane przez mieszkańców DPS Darskowo w roku 2021. 
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Liczba zaszczepionych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Darskowie na COVID 

– 19: 

II dawkami – 2 osoby 

III dawkami – 54 osoby 

W roku 2021 wykonano 23 testy wśród mieszkańców – wszystkie wyniki były ujemne. 

3.3.4 Projekty i pozyskane środki 

1. PGB Serwis Sp. z o.o. przekazał darowiznę w kwocie 7 500 zł 

2. Pani Iwona Czereśniak przekazała w formie darowizny elektryczny wózek 

inwalidzki wraz z chodzikiem 

3. Caritas Parafii p.w. św. Wojciecha w Wierzchowie przekazało na rzecz Domu 

Pomocy Społecznej w Darskowie: 6 łóżek szpitalnych, 6 chodzików inwalidzkich, 

5 kompletów kul, 3 materace, 40 kompletów pościeli, 1 karton podkładów 

sanitarnych, 5 paczek pampersów. 

4. Fundacja Nauka dla Środowiska przekazała 200 sztuk fartuchów ochronnych 

5. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej przekazał: 

- rękawice 29 500 szt. 

- fartuchy medyczne jednorazowe 1000 szt. 

- ochraniacze na obuwie 1000 szt. 

- czepek ochronny 1000 szt. 

- maseczki medyczne jednorazowe 35 800 szt. 

- pościel jednorazowa 200 szt. 

- płyn do dezynfekcji rąk 226 l 

- żel antybakteryjny 26 l 

- płyn do dezynfekcji powierzchni 9 l 

- zamgławiacz 1 szt. 

- płyn do zamgławiacza 5 l 

- maska pełnotwarzowa 3 szt. 

- filtr do maski pełno twarzowej 6 szt. 

- kombinezony ochronne 6 szt. 

- generator ozonu 2 szt. 

- stacje do dezynfekcji rąk 4 szt. 

4.  Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim przekazało: 

       - półmaski FFP2 – 1 200 szt. 

       - rękawice jednorazowe – 9000 szt. 

       - fartuch włókninowy – 700 szt. 

       - gogle ochronne  - 90 szt. 

       - płyn do dezynfekcji – 155 l 

       - maski pełnotwarzowe – 160 szt. 

       - półmaski wielorazowe – 160 szt. 

       - kombinezony – 320 szt. 
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Sprawozdanie  za rok 2021 z działalności Domu Pomocy Społecznej w Darskowie przekazane 

w materiałach XLIV sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 25 marca 2022 r.   

– dostępne w Wydziale Biuro Rady. 

3.4 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Drawsku Pomorskim  

 

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 2022 r., poz. 447) 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).  

 Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza obejmuje opieką i wychowaniem dzieci 

pozbawione pieczy rodzicielskiej. Zabezpiecza ich niezbędne potrzeby, w szczególności 

potrzeby emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne. Podejmuje 

działania w kierunku powrotu dzieci do rodziny, dba o kontakt dzieci z bliskimi, obejmuje 

podopiecznych działaniami terapeutycznymi, realizuje plan pomocy dziecku, zapewnia 

dzieciom dostęp do edukacji na miarę ich potrzeb i możliwości. Placówka posiada 14 miejsc 

socjalizacyjnych oraz dwa miejsca dla dzieci umieszczanych w trybie interwencyjnym. W roku 

2021 pod opieką jednostki przebywało 26 dzieci, w tym 6 w trybie interwencyjnym. Do 

Placówki kierowane są dzieci powyżej 10 roku życia. W szczególnych sytuacjach – zgodnie z 

art. 95 ust 2 ustawy o wspieraniu rodziny      i systemie pieczy zastępczej,  umieszczenie dziecka 

poniżej 10. roku życia w placówce opiekuńczo-wychowawczej może nastąpić i taka sytuacja 

miała miejsce w roku 2021. Jedno dziecko w wieku 9 lat trafiło pod opiekę jednostki. W 

przypadku, gdy warunki będące przyczyną umieszczenia dziecka w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej nie ulegną zmianie, poprawie, dziecko pozostaje w Placówce do osiągnięcia 

pełnoletności lub, w przypadku gdy kontynuuje naukę i uzyska zgodę dyrektora jednostki – do 

ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia. W roku 2021 w Placówce przebywało 

czworo pełnoletnich wychowanków. Jedna osoba opuściła instytucję przerywając naukę, dwoje 

zakończyło edukację i opuściło placówkę podejmując zatrudnienie, zakładając jednocześnie 

własne gospodarstwa domowe. Jeden z wychowanków otrzymał mieszkanie na terenie gminy 

Drawsko Pomorskie. Jedna wychowanka zamieszkała na terenie miasta Szczecin, a 

dziewczynka, która przerwała naukę, powróciła do rodzimej gminy Wałcz. Jedno z 

podopiecznych dzieci powróciło pod opiekę rodziców biologicznych.  

 Dzieci zabezpiecza kadra pedagogiczna, którą tworzy sześciu wychowawców. Dzieci 

objęte są również wsparciem pedagoga oraz psychologa. Placówka zabezpiecza wszelką pomoc 

specjalistyczną, która wynika z potrzeb dzieci (psychiatrzy, chirurdzy, neurolodzy, ortopedzi, 

kardiolodzy, stomatolodzy, laryngolodzy, okuliści i inni). W zakresie ustawowej działalności 

Placówka współpracuje z powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy 

społecznej, sądami, kuratorami, asystentami rodziny, Publicznym Ośrodkiem Adopcyjnym           

w Szczecinie, Komendą Powiatową Policji w Drawsku Pomorskim i innymi posterunkami 

policji, urzędami miejskimi oraz gminnymi. Placówka pozostaje również w stałej współpracy 

ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie.  

 Placówka realizuje szereg programów edukacyjno – profilaktycznych. Dzieci objęte są 

działaniami w ramach: 

➢ „Programu usamodzielniania wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej         

w Drawsku Pomorskim” 

➢ „Programu profilaktycznego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Drawsku 

Pomorskim” 
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➢ „Programu edukacji seksualnej realizowanego na terenie Placówki Opiekuńczo – 

Wychowawczej w Drawsku Pomorskim” 

➢ „Programu motywowania wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej              

w Drawsku Pomorskim” 

➢ „Programu oddziaływań wychowawczych z elementami pozytywnej terapii 

behawioralnej pt. Ku mojej przemianie” 

Wychowankowie uczestniczą w zajęciach z zakresu edukacji seksualnej, profilaktyki zachowań 

ryzykownych, bezpieczeństwa i higieny, sportu i kultury, sztuki, organizują działania w ramach 

wolontariatu, uczestniczą w zawodach, konkursach, wycieczkach i wiele innych.  

 Troje podopiecznych w minionym roku kontynuowało udział w projekcie „Akademia 

przyszłości”, realizowanym przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, mającym na celu 

wzmocnienie wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w procesie usamodzielnienia. 

 Rok 2021 podobnie jak rok miniony, wiązał się z utrudnieniami wynikającymi  

z obecności pandemii, licznymi obostrzeniami i koniecznością realizacji nauczania w formie 

zdalnej. Dzięki wcześnie wprowadzonym procedurom i wsparciu otrzymanym w zakresie 

sprzętu oraz środków ochrony Placówka zabezpieczała opiekę nad dziećmi bez zakłóceń,  

w niezmiennym systemie czasu i formy pracy kadry.  

Sprawozdanie za rok 2021 z działalności Placówki  Opiekuńczo-Wychowawczej w Drawsku 

Pomorskim prezentowane przekazane w materiałach XLVI sesji Rady Powiatu Drawskiego  

z dnia 29 kwietnia 2022 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, wydawanie kart 

parkingowych dla osób niepełnosprawnych i uprawnionych placówek.        

Skład Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w 2021 roku:  

- 3 lekarzy specjalistów: internista, neurolog, pediatra, ( w roku 2020: 5 lekarzy specjalistów: 

internista, neurolog, pediatra, okulista, psychiatra) 

- 3 pracowników socjalnych, pedagog, psycholog, doradca zawodowy, przewodnicząca 

zespołu, sekretarz. 

W 2021 roku do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności w Drawsku 

Pomorskim wpłynęły  982 wnioski, co miesięcznie daje średnio  81 wniosków z tego:    

1 Wnioski o wydanie orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności 

2018 

rok 

2019 

rok 

2020 

rok 

2021 

rok 

763 887 663 707 

2 Wnioski o wydanie orzeczenia o 

niepełnosprawności 

96 111 101 103 

3 Wnioski o wydanie legitymacji osoby 

niepełnosprawnej 

132 113 72 74 

4 Wnioski o wydanie kart parkingowych 109 95 110 98 
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 Razem 

 

1100 1206 946 982 

Tabela nr 38: Liczba wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w latach 2018-2021.  

Liczba i cel przyjętych wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności - osoby po 16 

roku życia 

Lp. Cel złożenia wniosku LICZBA 

2018 

rok 

2019  

rok 

2020 

 rok 

2021 

rok 

1  Odpowiednie zatrudnienie 121 140 117 93 

2  Szkolenie 1 0 0 4 

3  Uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej 10 6 3 11 

4  Konieczność zaopatrzenia w przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze 

89 100 64 63 

5  Korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia 

w samodzielnej egzystencji / korzystanie z usług 

socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i 

rehabilitacyjnych 

179 196 177 188 

6  Zasiłek stały 0 0 0 0 

7  Zasiłek pielęgnacyjny 241 291 211 237 

8  Korzystanie z karty parkingowej 72 65 52 59 

9  Inne 50 89 39 52 

 Razem  763 887 663 707 
Tabela nr 39: liczba i cel przyjętych wniosków – osoby po 16 roku życia. 

Liczba i cel przyjętych wniosków o ustalenie niepełnosprawności - osoby przed 16 

rokiem życia 

Lp. Cel złożenia wniosku  LICZBA  

2018 

rok 

2019 

rok 

2020 

rok 

2021 

rok 

1 Zasiłek pielęgnacyjny  82 90 91 90 

2 Zasiłek stały  7 10 6 8 

3 Inne   7 11 4 5 

 Razem  96 111 101 103 
Tabela nr 40: Liczba i cel przyjętych wniosków – osoby przed 16 rokiem życia. 

W 2021 roku głównym celem złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i 

stopniu niepełnosprawności było ubieganie się o zasiłek pielęgnacyjny. Odbyło się 79 

posiedzeń składów orzekających.  

W 2021 roku łącznie wydano: 

 72  legitymacje osób niepełnosprawnych  

 92  karty parkingowe  

 oraz 717 orzeczeń w tym:  

- dla osób przed 16 rokiem życia wydano: 
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85 orzeczeń o niepełnosprawności(w tej liczbie 73 osoby uznano za niepełnosprawne,11 osób 

nie zaliczono do niepełnosprawnych, 1 osoba  otrzymała orzeczenie o odmowie ustalenia 

niepełnosprawności ze względu na brak zmiany  stanu zdrowia w stosunku do stanu zdrowia 

będącego podstawą posiadanego orzeczenia. 

 

Lp. Wyszczególnienie LICZBA  
2018 

rok 

2019 

rok 

2020 

rok 

2021  

rok 

1 orzeczenia o zaliczeniu do osób 

niepełnosprawnych 

74 88 70 73 

2 orzeczenia o niezaliczeniu do osób 

niepełnosprawnych 

20 16 11 11 

3 orzeczenia o odmowie ustalenia 

niepełnosprawności 

3 1 2 1 

 Ogółem wydane orzeczenia  97 105 83 85 
Tabela nr 41:Liczba wydanych orzeczeń z określeniem niepełnosprawności dla osób przed 16 rokiem życia w latach 2018-

2021.  

- dla osób powyżej 16 roku życia wydano: 

632 orzeczenia (w tej liczbie 598 osób zaliczono do niepełnosprawnych, 11  osób nie zaliczono 

do niepełnosprawnych, 23 osoby otrzymały orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia 

niepełnosprawności  ze względu na brak zmiany stanu zdrowia     w stosunku do stanu zdrowia 

będącego podstawą posiadanego orzeczenia. 

Lp. Wyszczególnienie LICZBA  

2018 

rok 

2019 

rok 

2020 

rok 

2021  

rok 

1 orzeczenia z określeniem stopnia 

niepełnosprawności 

628 738 573 598 

2 orzeczenia o niezaliczeniu do osób 

niepełnosprawnych  

8 20 16 11 

3 orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia 

niepełnosprawności  

30 23 9 23 

 Ogółem wydane orzeczenia 666 781 598 632 
Tabela nr 42:Liczba  wydanych orzeczeń z określeniem niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia w latach 2018-

2021.  

 

Liczba wydanych orzeczeń wg  stopni niepełnosprawności , wykształcenia i zatrudnienia 

 

Stopień niepełnosprawności 

 

Wykształcenie 

 

Zatrudnienie 

 

znaczny umiarkowany lekki mniej niż 

podstawowe 

podstawowe zasadnicze śred

nie 

wyższe tak nie 

217 252 129 69 165 184 140 40 77 521 
Tabela nr 43:Liczba wydanych orzeczeń wg stopni niepełnosprawności, wykształcenia i zatrudnienia. 

 



 

80 
 

W 2021 roku na  598 osób ( w 2020 roku 573) , które zaliczono do osób niepełnosprawnych 

129  uzyskało lekki  stopień niepełnosprawności, 

252 uzyskało umiarkowany  stopień niepełnosprawności, 

217  uzyskało znaczny stopień niepełnosprawności. 

W większości były to osoby z wykształceniem zasadniczym (184 osób na 598 zaliczonych do 

niepełnosprawnych).Pozostałe grupy to osoby posiadające wykształcenie podstawowe - 165 

osób, 140 osób z wykształceniem średnim, 69 osób posiadało wykształcenie mniej niż 

podstawowe, 40 osób z wykształceniem wyższym, 

Spośród ww. osób tylko 77 było czynnych zawodowo. 

Przyczyny niepełnosprawności wśród osób powyżej 16 roku życia:     

01-U  upośledzenie umysłowe: 14 

02-P   choroby psychiczne : 61 

03-L  zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu: 27 

04-O  choroby narządu wzroku : 9 

05-R  upośledzenie  narządu ruchu : 120 

06-E  epilepsja:14 

07-S choroby układu oddechowego i krążenia: 120 

08-T  choroby układu pokarmowego: 47 

09-M  choroby układu moczowo-  płciowego: 35 

10-N choroby neurologiczne:106 

11-I   inne w tym : schorzenia endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne: 

40 

12-C całościowe zaburzenia rozwojowe : 5 

Najczęstszą przyczyną niepełnosprawności wśród osób powyżej 16 roku życia było 

upośledzenie narządu ruchu oraz choroby układu oddechowego i krążenia (120 osób na 598 

niepełnosprawnych). 

Przyczyny niepełnosprawności wśród osób poniżej 16 roku życia: 

01-U  upośledzenie umysłowe: 5 

02-P   choroby psychiczne: 4 

03-L  zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu: 2 

04-O  choroby narządu wzroku : 0 

05-R  upośledzenie  narządu ruchu: 4 

06-E   epilepsja: 4 
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07-S choroby układu oddechowego i krążenia: 1 

08-T  choroby układu pokarmowego: 3 

09-M  choroby układu moczowo-płciowego:0 

10-N choroby neurologiczne :10 

11-I inne w tym: schorzenia endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne: 14 

12-C  całościowe zaburzenia rozwojowe :26 

Najczęstszą przyczyną niepełnosprawności wśród osób poniżej 16 roku życia były całościowe 

zaburzenia rozwojowe (26 osób na 73 niepełnosprawnych).             

 

Wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Drawsku 

Pomorskim w latach 2018-2021 

 

  ROK 2018 ROK 2019 ROK 2020 ROK 2021 

Kwota ogólna: 186 863,31 zł 215 700,47  zł 236 114,28 zł 252 739,54 zł 

wynagrodzenia wraz z 

pochodnymi 
111 149,38 zł 132 038,44 zł 148 326,40 zł 156 440,73 zł 

umowy cywilnoprawne 51 810,00 zł 
  

52 851,00 zł 48 237.00 zł 63 195,00 zł 

wydatki pozostałe 23 903,93 zł 30 811,03 zł 39 550.88 zł 33 103,81 zł 
Tabela nr 44: Wydatki  Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Drawsku Pomorskim w latach 

2018-2021. 

Wydatki zostały pokryte z dotacji przekazanej z budżetu państwa. 

 

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.  

Uchwałą nr XXVIII/195/2020 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 27 listopada 2020 r. 

przyjął aktualizację PLANU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO 

TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POWIATU DRAWSKIEGO. 

Wydział Inwestycji organizuje zadanie Publiczny Transport Zbiorowy w ramach podpisanych 

umów ze Spółką PKS Złocieniec. 

Zadaniem własnym powiatu w ramach publicznego transportu zbiorowego jest przede 

wszystkim zapewnienie mieszkańcom połączeń o charakterze ponadgminnym pomiędzy 

siedzibą powiatu drawskiego a miejscowościami stanowiącymi siedziby gmin wchodzących 

w skład powiatu oraz innymi jednostkami użyteczności publicznej, w tym również szkołami 

ponadgimnazjalnymi i szpitalem. 
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W 2021  roku Powiat Drawski realizował poprzez spółkę PKS Złocieniec 2 umowy  

o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w myśl których Operator 

świadczył autokarowe usługi przewozów pasażerskich na terenie Centralnej Strefy 

Funkcjonalnej tj. powiatów drawskiego, łobeskiego i świdwińskiego otrzymując przy tym 

rekompensaty do przejechanych wozokilometrów na nierentownych liniach komunikacyjnych. 

Łącznie w 2021 roku uruchomionych było 14 linii komunikacyjnych.  

Dopłata do 1 wozokilometra wyniosła 3 zł. 

W 2021 roku Powiat Drawski poprzez wsparcie z Funduszu Rozwoju Przewozów 

Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej kontynuował strategiczne działania 

związane z utrzymaniem lokalnych połączeń autobusowych w celu zmniejszenia wykluczenia 

komunikacyjnego. Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości 

mogą dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji 

kultury. Utrzymanie siatki połączeń autobusowych stworzyło także możliwość znalezienia 

pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy. 

W ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych złożono 1 wniosek o dopłatę do 

połączeń deficytowych, które pozytywnie ocenił Wojewoda Zachodniopomorski, dzięki temu 

podpisano umowę o dofinansowanie w łącznej wysokości 1  900 240,50 zł. 

Nowe linie komunikacyjne uwzględniają wnioski mieszkańców, lokalnych samorządów 

oraz możliwości dojazdu uczniów do szkół. Linie, które zostały objęte dofinansowaniem 

w 2021 roku stanowią kontynuację 14 linii z 2020 roku i obejmują trasy: 

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 - Łobez przez: Zagozd; 

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

Pomorskie, Oleszno; 

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

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

12. Drawsko - Połczyn Zdrój przez, Dołgie wieś, Ostrowice; 

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

14. Złocieniec – Złocieniec przez Cieszyno, Kluczewo, Nowe Worowo  
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DODATKOWE DOFINANSOWANIE POŁĄCZEŃ 

W 2021 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 

WPROWADZONE PROMOCJE 

W 2021 Zarząd Powiatu Drawskiego w celu zachęty dla mieszkańców z korzystania 

z publicznego transportu zbiorowego zaplanował promocje na zakup biletów 

miesięcznych. 

Zastosowane promocje dotyczące zakupu biletu miesięcznego: 

• W okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. oraz od 1 września 2021 r.  

do 31 grudnia 2021 r. wprowadzono promocje na linii: 

Złocieniec – Drawsko Pomorskie, promocyjna cena biletu miesięcznego 150,00 zł 

• Na wszystkich liniach dla uczniów Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Drawskiego 

cena wynosiła 10% ceny biletu miesięcznego w taryfie normalnej i obowiązywała 

w okresie od 18 stycznia  2021 r. do 30 czerwca 2021 r. oraz od 01 września 2021 r.  

do 31 grudnia 2021 r. 

2019 – sprzedaż biletów miesięcznych 5244 

2020 - sprzedaż biletów miesięcznych 5269 

2021 – sprzedaż biletów miesięcznych 6811 

Mimo trwającej pandemii zastosowanie promocji spowodowało, że cześć mieszkańców 

korzystających dotychczasowo z prywatnych środków transportu przesiadło się na autobus, 

dzięki czemu wzrosła frekwencja w publicznym transporcie zbiorowym, co spowodowało 

zmniejszenie natężenia ruchu samochodów osobowych, a tym samym ograniczyło emisję 

spalin. 

Ponadto w 2021 r. nastąpiło podwyższenie kapitału Spółki. W dniu 27.01.2021 r. Wspólnicy 

Spółki uchwałą nr 1/2021 podwyższyli kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3 177 300 zł do kwoty 

3 297 300 zł tj. o kwotę 120 000 zł z czego wspólnik Powiat Drawski zwiększył udziały w 

Spółce z dotychczasowej kwoty 1 427 800 zł do kwoty1 481 800 zł tj. o kwotę 54 000 zł. 

Udział procentowy w stosunku do roku 2020 się nie zmienił i po podjęciu uchwały wynosił: 

Powiat Drawski -         45%   

Gmina Złocieniec -      34%     

Gmina Wierzchowo -  11% 

Gmina Kalisz Pom. -   10%        

Wartość udziałów wynosi po 100 zł każdy. 
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Finansowanie przewozów w roku 2021 

W 2021 r. wypłacono rekompensatę operatorowi,  która wyniosła  1 596 620,20 zł. za 

wykonaną  pracę przewozową wynoszącą 616 862,70 wozokilometrów w roku 2021 . 

W 2020 r. operatorowi wypłacono rekompensatę, która wyniosła 966 349,93 zł za wykonaną 

pracę przewozową wynoszącą 489 312,70 wozokilometrów w roku 2020. 

PROJEKT PILOTAŻOWY ”TRANSPORT NA ŻYCZENIE W GMINIE 

WIERZCHOWO – POWIAT DRAWSKI” 

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

Wierzchowo”.  

W lipcu 2021 r. w siedzibie Gminy Wierzchowo, odbyły 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 wniosek o dofinansowanie projektu. 

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, stacji kontroli pojazdów, ośrodków 

szkolenia kierowców. Od 2001 roku funkcjonują zamiejscowe stanowiska pracy Wydziału 

Komunikacji i Transportu w Złocieńcu, obsługujące mieszkańców Gminy Czaplinek i Gminy 

Złocieniec. W Wydziale Komunikacji i Transportu realizowane są zadania z zakresu m.in.: 
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rejestracji pojazdów, uprawnień do kierowania pojazdami, krajowego transportu drogowego, 

zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych, stacji kontroli pojazdów, ośrodków 

szkolenia kierowców. 

Wybrane zadania Wydziału Komunikacji i Transportu w liczbach: 

Lp. Opis Ilość 

1. 
Ilość wydanych praw jazdy. 1264 

2. 
Ilość wydanych decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. 134 

3. 
Ilość przywróconych po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. 74 

4.  
Ilość wydanych decyzji o rejestracji pojazdu. 5916 

5. 
Ilość wydanych decyzji o rejestracji czasowej pojazdu. 5976 

6. 
Ilość wydanych decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu. 790 

7. 
Ilość przyjętych zawiadomień o zbyciu pojazdu. 2700 

8. 
Ilość wydanych dowodów rejestracyjnych. 6057 

9. 
Ilość wydanych kart pojazdu. 2501 

10. 
Ilość zatwierdzonych organizacji ruchu. 70 

11. 
Ilość wydanych opinii do projektów organizacji ruchu. 19 

12. 
Ilość przeprowadzonych kontroli ośrodków szkolenia kierowców, stacji 

kontroli pojazdów, przedsiębiorców wykonujących krajowy transport 

drogowy. 

30 

13. 
Ilość wydanych zezwoleń, licencji, zaświadczeń (dot. krajowego 

transportu drogowego). 

27 

Tabela nr 45: Ilość wydanych praw jazy w 2021 roku 

 

  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 uchwałę  

Nr XL/258/2021 z dnia 22 października 2021 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie 

pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym na 2022 rok. 

W roku 2021 w Wydziale Komunikacji i Transportu uzyskano wpływy w wysokości 

1 201 499,90 ( w 2020 roku: 1 136 802,65 zł). 
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4.3 Zarząd Dróg Powiatowych  

 
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. 

Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim - służba drogowa w Czaplinku przy ul. 

Pławieńskiej 7.  Budynek biurowo - socjalny stanowi jedną całość funkcjonalną o powierzchni 

użytkowej 250,36 m2 , do dyspozycji jest także wiata gospodarcza o powierzchni użytkowej 

69,00 m2. 

 Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim posiada w swoim administrowaniu 

i jest odpowiedzialny za stan sieci drogowej na terenie powiatu drawskiego. 

Sieć ta składa się z 399,500 km dróg,  w tym 360,206 km dróg pozamiejskich i 39,294 km dróg 

leżących w granicach administracyjnych miast, 18 mostów i 1 wiadukt. 

 Na koniec 2021 r. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim 

zatrudnionych było 18 osób, w tym: 6 pracowników administracyjnych i 12 pracowników 

fizycznych  (2 grupy: majster drogowy + 5 pracowników ). 

W 2021 r. Zarząd Dróg Powiatowych wykonywał zadania wynikające z ustawy jak również 

usuwał na bieżąco usterki lub zgłaszał potrzebę zlecenia ich wykonania.  

W zakresie robót utrzymaniowych związanych z bieżącego utrzymania dróg Zarząd Dróg 

Powiatowych wykonywał w 2021 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.  

Zarząd Dróg Powiatowych w ramach posiadanych środków finansowych wykonywał wyżej 

wymienione prace siłami własnymi tj. pracowników służby drogowej z Drawska Pomorskiego 

oraz Czaplinka. Szacowana wartość wykonanych prac na łączną kwotę 3 328 679,80 zł. 

W ramach zadań zleconych w 2021 r. nadzorowano zadania związane z zimowym utrzymaniem 

dróg powiatowych na kwotę 990 037,28 zł z wykorzystaniem zakupionych przez Zarząd Dróg 

Powiatowych materiałów tj.  ( sól i piasek ) za kwotę 285 095,36 zł.  

W 2021 r. wydano 557 559,00 zł w ramach wydatków bieżących i administracyjnych:  

sprzątanie ulic, zakup materiałów do naprawy dróg, materiał związany z zimowym 

utrzymaniem dróg, remonty pojazdów, zakup paliw, zakup usług sprzętowych, opłaty 

administracyjne, usługi informatyczne.   

W ramach zakupów inwestycyjnych Zarząd Dróg Powiatowych zakupił samochód ciężarowy 

MAN TGS 26.440, remonter drogowy MP 6,5W, posypywarkę piaskuT-132, pług lekki metal-

tech,, posypywarkę ciągnikową  Łącznie zakupy inwestycyjne 557 559,00 zł.  
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ZDP posiadał w 2021 r. w swoich zasobach sprzęt do całorocznego utrzymania dróg: ciągniki, 

samochody ciężarowe, samochody osobowe, remonter, skrapiarkę, kosy, piły, kosiarki, pługi, 

piaskarko-solarki. Są to sprzęty wymagające licznych napraw i remontów.  

W roku 2021 uchwalony budżet Zarząd Dróg Powiatowych wynosił: 3.500 00,00 zł brutto. 

Zakończono rok 2021 budżetem w wysokości: 5.585.703,12 zł brutto. 

Na zwiększenie budżetu wpłynęło wprowadzenie do budżetu Zarządu Dróg Powiatowych 

dodatkowych zadań inwestycyjnych oraz zakup sprzętu dla ZDP a także zwiększenie środków 

na usługi zlecone ze względu na konieczne wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg.  

W ramach zadań inwestycyjnych zapisanych w budżecie Powiatu Drawskiego,                                  

realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych oraz zadań własnych Zarządu Dróg 

Powiatowych w 2021 roku zrealizowano: 

1. Przebudowę drogi powiatowej nr 2000Z ul. Kamienna w Czaplinku. Długość 

przebudowanego odcinka drogi 0,483 km. Całkowite koszty realizacji zdania: 2 179 

631,90 zł. Inwestycja realizowana z programu FDS UW w wysokości 50 % jak również 

przy współpracy Lasów Państwowych i Gminy Czaplinek. 

2. Przebudowę drogi powiatowej 1987Z na odcinku Drawsko Gudowo wraz ze ścieżką 

rowerową. Całkowite koszty realizacji zdania: 11 313 618,00 zł. Inwestycja 

realizowana przy współpracy Lasów Państwowych i Gminy Drawsko Pomorskie w 

udziale oraz z FDS UW w wysokości 50 %  Zadanie realizowane w latach 2020-2022 

poziom zaawansowania na koniec 2021 roku to 45%  na kwotę 4 707 677,85 zł. 

3. Budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Dołgie na drodze powiatowej nr 

1956Z,  koszty realizacji zdania: 87 653,60 zł. Inwestycja w całości finansowana z 

budżetu Powiatu Drawskiego za pośrednictwem ZDP Drawsko Pomorskie. 

4. Budowę chodnika w miejscowości Dołgie wzdłuż drogi powiatowej 1956Z o długości 

0,330 km. Całkowite koszty realizacji zdania: 188 570,41 zł. Inwestycja realizowana 

przy współpracy Gminy Drawsko Pomorskie w wysokości 94 258,21 zł. 

5. Przebudowę drogi powiatowej nr 2026Z - ul. Sikorskiego w Drawsku Pomorskim. 

Długość przebudowywanej ulicy 0,309 km. Całkowite koszty realizacji zdania: 

463 642,21 zł. Inwestycja realizowana przy współpracy Gminy Drawsko Pomorskie w 

wysokości 220 000,00 zł; 

6. Wykonanie nowego wjazdu z masy bitumicznej na podbudowie z kruszyw do ZDP                             

wartość zadania 61 181,60 zł; 

7. Przebudowę odcinka drogi 1959Z w miejscowości Suliszewo do przejazdu kolejowego 

wartość zadania w całości ze środków Powiatu Drawskiego za pośrednictwem ZDP w 

kwocie 69 784,76 zł; 

8. Przebudowę drogi powiatowej nr 1983Z wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości 

Stara Korytnica wartość zadania 1 824 747,94 zł zadanie dofinansowane z FDS UW w 

kwocie 872 821,25 zł i LP w kwocie 50 000,00 zł oraz gminy Kalisz Pomorski w kwocie 

46180,48 zł; 

9. Przebudowę 100 mb chodnika przy drodze 2039Z ul. Kosynierów w Złocieńcu, 

wykonanie zadania w całości ze środków Powiatu Drawskiego za pośrednictwem 

Zarządu Dróg Powiatowych za kwotę 22 097,85 zł. 

  

Zlecono opracowanie dwóch projektów związanych z organizacją ruchu i doświetleniem 

przejść dla pieszych: 

1. Budowa sygnalizacji świetlnej wraz ze zmianą organizacji ruchu na ul. Dworcowej w 

Drawsku Pomorskim na kwotę 30 750,00 zł. 
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2. Doświetlenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu wraz ze zmianą organizacji ruchu                              

na ul. 5-go Marca (rondo) w Złocieńcu na kwotę 43 062,30 zł. 

 

W 2021 roku Zarząd Dróg Powiatowych realizował zadania, na które w roku 2019 i 2020  

Powiat Drawski otrzymał dofinansowanie z środków Funduszu Dróg Samorządowych tj.:  

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1983Z w wraz z kanalizacją deszczową w 

miejscowości Stara Korytnica Inwestycja rozpoczęta w 2020 roku. 

Wartość całkowita inwestycji 1 824 747,94 zł. Zakończenie inwestycji w 2021 roku 

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1987Z na odcinku Drawsko Pomorskie w km 0+560 

(Przejazd kolejowy) do km 4+780 w m. Gudowo wraz z budową ścieżki rowerowej. 

Wartość całkowita Inwestycji 11 313 618,95 zł. W 2021 roku zrealizowano zadanie za 

kwotę 4 707 677,85 zł  Zakończenie inwestycji w 2022 roku 

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2000Z ul. Kamienna w Czaplinku . Długość 

przebudowanego odcinka drogi 0,483 km. Całkowity koszt realizacji zdania: 2 179 

631,90 zł zakończenie w roku 2021 

 

Został złożony wniosek o pozyskanie środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie: 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2035Z - ulicy 5-go Marca wraz z wykonaniem ronda w m. 

Złocieniec wraz z doświetleniem. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 966 935,58 zł.  Powiat 

Drawski otrzymał dotację na ww. zadanie inwestycyjne.  
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ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 2021 
GMINA CZAPLINEK 

  dofinansowanie   

Lp. NAZWA  ZADANIA rodzaj inwestycji KOSZT OGÓŁEM ZDP udział powiatu udział gminy FDS UW KOWR Nadleśnictwo zaawansowanie  

1. 
Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2000Z-ul. 
Kamiennej w Czaplinku  

Przebudowa 2 179 631,90   1 389,90 458 527,97 1 019 714,03   700 000,00 

  

2. 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2015Z ul. 
Poznańska w Czaplinku wraz 
z budową kanalizacji 
deszczowej 

Opracowanie 
projektu 

technicznego 
29 950,50 14 975,25   14 975,25       

  
 SUMA na rok 2021 2 209 582,40 14 975,25 1 389,90 473 503,22 1 019 714,03 0,00 700 000,00 

 

GMINA DRAWSKO POMORSKIE 
  dofinansowanie   

Lp. NAZWA  ZADANIA rodzaj inwestycji KOSZT OGÓŁEM ZDP 
udział powiatu    
RFIL 

udział gminy FDS UW KOWR Nadleśnictwo zaawansowanie  

1 

Przebudowa drogi 
powiatowej 1987Z Drawsko 
Gudowo wraz ze ścieżką 
rowerową 

Przebudowa 11 313 618,95   2 338 871,18 2 744 633,11 5 656 809,47 123 305,19 450 000,00 
wartość całego 
zadania realizacja w 
latach 2020/2022 

Przebudowa drogi 
powiatowej 1987Z Drawsko 
Gudowo wraz ze ścieżką 
rowerową 

Przebudowa 4 707 677,85   8 241,00 2 744 633,11 1 504 803,74   450 000,00 

realizacja w 2021 
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2 

Budowa kanalizacji 
deszczowej w miejscowości 
Dołgie na drodze 
powiatowej nr 1956Z 

Budowa 87 653,60 87 653,60           

inspektor 2706,00 

3 
Budowa chodnika w 
miejscowości Dołgie wzdłuż 
drogi powiatowej nr 1956Z 

Budowa 188 570,41 94 285,20   94 285,21       

  

4 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2026Z - ul. 
Sikorskiego w Drawsku 
Pomorskim 

Przebudowa 463 642,21 243 642,21   220 000,00       

inspektor 3936,00 

5 

Wykonanie dokumentacji na 
budowę sygnalizacji 
świetlnej wraz ze zmianą 
organizacji ruchu na ul. 
Dworcowej  w Drawsku 

Opracowanie 
projektu 

technicznego 
30 750,00 30 750,00           

  

6 
„Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1978Z dr. 
175 – Oleszno”  

Opracowanie 
projektu 

technicznego 
69 864,00 34 932,00   34 932,00       

  

7 Wykonanie podbudowy z 
kruszywa wjazd do ZDP 

Budowa 31 292,60 31 292,60           
  

9 
Wykonanie nawierzchni z 
masy bitumicznej wjazd do 
ZDP 

Budowa 29 889,00 29 889,00           
  

10 
Przebudowa odcinka drogi 
1959Z w miejscowości 
Suliszewo PKP 

Remont 69 784,76 69 784,76           
  

 SUMA na rok 2021 5 679 124,43 622 229,37 8 241,00 3 093 850,32 1 504 803,74 0,00 450 000,00 
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GMINA KALISZ POMORSKI 

  dofinansowanie   

Lp. NAZWA  ZADANIA rodzaj inwestycji KOSZT OGÓŁEM ZDP udział powiatu udział gminy FDS UW KOWR Nadleśnictwo zaawansowanie  

 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1983Z wraz z 
kanalizacją deszczową w 
miejscowości Stara 
Korytnica 

Przebudowa 1 824 747,94   440 036,41 461 890,28 872 821,25   50 000,00   

 SUMA na rok 2021 1 824 747,94 0,00 440 036,41 461 890,28 872 821,25 0,00 50 000,00 
 

GMINA WIERZCHOWO 
  dofinansowanie   

Lp. NAZWA  ZADANIA rodzaj inwestycji KOSZT OGÓŁEM ZDP udział powiatu udział gminy FDS UW KOWR Nadleśnictwo zaawansowanie  

1 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1994Z na 
odcinku Wierzchowo – 
Sośnica (etap II i III) 

Opracowanie 
projektu 

technicznego 
69 900,00 34 950,00   34 950,00       

  
 SUMA na rok 2021 69 900,00 34 950,00 0,00 34 950,00 0,00 0,00 0,00 

 

GMINA ZŁOCIENIEC 
  dofinansowanie   

Lp. NAZWA  ZADANIA rodzaj inwestycji KOSZT OGÓŁEM ZDP udział powiatu udział gminy FDS UW KOWR Nadleśnictwo zaawansowanie  

1 
Budowa chodnika przy 
drodze powiatowej nr 1987Z 
w miejscowości Stawno 

Opracowanie 
projektu 

technicznego 
32 226,00 16 113,00   16 113,00       

  

2 
Budowa kanalizacji 
deszczowej w miejscowości 
Lubieszewo 

Opracowanie 
projektu 

technicznego 
50 922,00 25 461,00   25 461,00       
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3 
Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2038Z ul. 
Czwartaków w Złocieńcu 

Opracowanie 
projektu 

technicznego 
39 975,00 19 987,50   19 987,50       

  

4 

Wykonanie dokumentacji na 
doświetlenie przejść dla 
pieszych na skrzyżowaniu u 
wraz ze zmianą organizacji 
ruchu na ul. 5-go Marca 
(rondo)  w Złocieńcu 

Opracowanie 
projektu 

technicznego 
43 062,30 43 062,30           

  

  
Przebudowa 100mb 
chodnika przy drodze 2039Z 
ul. Kosynierów  w Złocieńcu 

Remont 22 097,85 22 097,85           

  
 SUMA na rok 2021 188 283,15 126 721,65 0,00 61 561,50 0,00 0,00 0,00 

 

           

 SUMA na rok 2021 9 971 637,92 798 876,27 449 667,31 4 125 755,32 3 397 339,02 123 305,19 1 200 000,00 
 

          

           

 

Tabela nr 46: Drogowe zadania inwestycyjne zrealizowane w 2021 roku. 
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Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w roku 2021 przekazane  

w materiałach  XLVI sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 29 kwietnia 2022 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. Dotacje udzielane są na podstawie uchwały Nr XLVII/335/2018 Rady Powiatu 

Drawskiego z dnia 14 września 2018 r. 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 budżecie na rok 2021 Powiat Drawski przeznaczył 85 000,00 zł ( w 2020 roku była to kwota 

30 000,00 zł) na realizacje zadania realizowanego na podstawie Uchwały Nr XXXVI/242/2021 

z dnia 24 czerwca 2021 r. 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 2021. 

W 2021 roku dotacje na zabytki Powiat Drawski przyznał: 

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 oraz remont 

stolarki okiennej i drzwiowej nawy i wieży”: 15 000,00 zł. 

Parafii Wniebowzięcia NMP w Złocieńcu na zadanie pn.  „Kościół Wniebowzięcia NMP  

(XV w.)- remont ścian nawy – etap III, remont konserwatorski lica ścian kaplicy” : 15 000,00 

zł. 

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”: 15 000,00 zł. 

Wspólnocie Mieszkaniowej „VILLA ROST” w Drawsku Pomorskim dla zadania  

pn. „Wspólnota Mieszkaniowa „WILLA ROST”, sporządzenie opracowań i ekspertyz 

technicznych oraz konserwatorskich z wykonaniem projektu budowlanego”: 5 000,00 zł. 

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”: 15 000,00 zł.  

Rzymskokatolickiej Parafii pw. Chrystusa Króla w Suliszewie dla zadania pn. „Dalewo, kościół 

filialny (XVIII w.): wykonanie projektu budowlanego  remontu kościoła oraz dzwonnicy”: 

15 000,00 zł.  

Annie i Bartoszowi Bolewiczów oraz Piotrowi i Marcinowi Paradzińskim 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”: 5 000,00 zł. 
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6. Geodezja kartografia i kataster 

 
 Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne starosta jako organ administracji 

geodezyjnej i kartograficznej wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej przy pomocy 

geodety powiatowego oraz pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru. 

 

Do zadań starosty należy:                                       

1)  prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:   

 a) prowadzenie dla obszaru powiatu:        

 - ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych EGiB,     

 -  geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym powiatową bazy danych GESUT,

 - gleboznawczej klasyfikacji gruntów,        

 b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu baz danych Rejestr Cen    

         Nieruchomości (RCN), Szczegółowych Osnów Geodezyjnych (SOG), Bazy Danych     

         Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych  

         opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500),   

 c) tworzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu standardowych opracowań      

           kartograficznych (map ewidencyjnych i map zasadniczych), co najmniej w jednej ze skal  

           (1:500, 1:1000, 1:5000),               

2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,            

3) zakładanie osnów szczegółowych,                  

4) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie   

     map i tabeli taksacyjnych dotyczących nieruchomości,                     

5) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. 

W granicach administracyjnych powiatu drawskiego znajduje się :  

 

1)  9 jednostek ewidencyjnych, w tym 4 miasta w gminie miejsko-wiejskiej, 4 obszary    

     wiejskie w gminie miejsko-wiejskiej i 1 gmina wiejska, 

2) 169 obrębów ewidencyjnych,                 

3) 49863 działki ewidencyjne o powierzchni geodezyjnej 176421 ha.   

           

W 2021 roku do Wydziału GK wpłynęło ogółem 14963 pism, wniosków, dokumentów, itp., 

w tym  m.in.: 
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-3685 zawiadomień z Ksiąg Wieczystych, 

- 1995 aktów notarialnych przekazanych przez Kancelarie Notarialne,                 

- 252 decyzje administracyjne,                      

- 64 wnioski o założenie kont w Portalach internetowych,                 

- 296 postanowień sądowych,                                      

- 1938 zgłoszeń prac geodezyjnych, z czego 1926 złożono w formie elektronicznej poprzez     

  Portal Geodety, 

 

   

Wykres nr 13: Ilość zgłoszeń prac geodezyjnych w latach 2020-2021.  

 

-  380 wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, 

- 2629 wniosków o wypis, wyrys, wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej, 

-  1499 wniosków o udostępnienie materiałów powiatowej części państwowego zasobu    

   geodezyjnego i kartograficznego, w tym 195 wniosków złożonych przez Portale    

   internetowe. 

   

Dokonano 3263 zmian w bazie danych EGiB oraz 1123 zmian w bazie danych RCN. 

Sporządzono 3397 zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów i budynków. 

Wydano 30 decyzji administracyjnych. 

Przyjęto do powiatowej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1693 operaty 

techniczne z czego 472 operaty złożono w postaci elektronicznej. 

 

Wykres nr 14: Ilość przyjętych operatów technicznych w latach 2020-2021. 
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Przeprowadzono 66 narad koordynacyjnych w tym 46 obsłużonych w postaci elektronicznej 

poprzez Portal Narad Elektronicznych. 

 

Sporządzono: 

- 6155 Dokumentów Obliczeń Opłaty, 

-  7120 wypisów, wyrysów, wypisów i wyrysów, w tym  w postaci dokumentu    

   elektronicznego, 

- 1428 licencji na udostępnione materiały zasobu, 

- 2117 protokołów weryfikacji. 

Z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów  

i informacji z powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

uzyskano w 2021 roku wpływy w wysokości 752.761,80 zł, 

 

Wykres nr 15: Wpływy uzyskane z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i 

informacji z powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w latach 2020-2021.  

w tym:     

1) 231.919,00 zł z tytułu opłaty za zgłoszenia prac geodezyjnych,    

2) 316.355,00 zł za wydanie wypisów, wyrysów oraz wypisów i wyrysów z mapy 

ewidencyjnej,         

3) 51.363,00 zł za koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,   

4) 10.718,20 zł z tytułu udostępniania informacji z Rejestru cen nieruchomości,    

5) 120.501,80 zł z tytułu udostępniania mapy zasadniczej,                    

6) 14.827,40 zł z tytułu udostępnienia mapy ewidencyjnej,                          

7) 5.667,40 zł z innych udostępnień materiałów zasobu i kopii dokumentów zasobu,             

8) 1.410,00 zł z tytułu udostępniania rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów  

      notarialnych. 

W celu realizacji ustawowego obowiązku nałożonego na starostę - organ administracji 

geodezyjnej i kartograficznej tj. wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH,  

w 2020 roku rozpoczęto prace modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze 

powiatu drawskiego. W październiku 2020 roku Powiat Drawski zawarł umowę z wykonawcą 

prac SKB GIS s.c. Szymon Czyża, Karol Szuniewicz, Bartosz Kucharczyk, Michał 

Ogrodniczak z siedzibą w Olsztynie przy ul. Złota 14/25, na realizację zadania 

534324

752762

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000

rok 2020

rok 2021

DOCHÓD

kwota dochodu



 

97 
 

pn.”Inwentaryzacja punktów istniejącej osnowy wysokościowej wszystkich klas oraz wykonanie 

projektu technicznego modernizacji szczegółowej wysokościowej i wielofunkcyjnej osnowy 

geodezyjnej na obszarze powiatu drawskiego”, za kwotę 119.187,00 zł. W lipcu 2021 r. 

dokonano odbioru ww. przedmiotu umowy i zatwierdzono Projekt techniczny modernizacji 

szczegółowej wysokościowej i wielofunkcyjnej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu 

drawskiego. W 2022 roku zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe w celu 

wyłonienia Wykonawcy, który zrealizuje projekt modernizacji osnowy wysokościowej. 

W zawiązku z podjętą  uchwałą Nr XI/67/2019 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 19 czerwca 

2019 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Drawskiego do partnerskiej współpracy przy 

realizacji projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej 

Województwa Zachodniopomorskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-

2020, w ramach: IX osi priorytetowej - „Infrastruktura publiczna”; Działanie 9.10- Wsparcie 

rozwoju e-usług publicznych”, Powiat Drawski w dniu 21 sierpnia 2019 roku zawarł umowę 

nr BG-I.052.8.2019 w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „BRIIP WZ” 

z Województwem Zachodniopomorskim.                              

Celem projektu jest ułatwienie dostępu obywatelom, osobom niepełnosprawnym, 

przedsiębiorcom i instytucjom do nowoczesnej, elektronicznej administracji w zakresie e-usług 

administracji samorządowej na terenie województwa zachodniopomorskiego. 

W ramach przedmiotowego projektu m.in.:                               

1) na obszarze powiatu drawskiego zostaną utworzone bazy danych GESUT i BDOT500 dla  

5 jednostek ewidencyjnych(Czaplinek miasto, Kalisz Pomorski miasto, Złocieniec miasto, 

Czaplinek obszar wiejski i Wierzchowo gmina), a dla jednostki ewidencyjnej Drawsko 

Pomorskie miasto, istniejąca bazy danych GESUT i BDOT500 zostanie dostosowana do 

obowiązujących przepisów prawa,                   

2) zostaną dostarczone licencje dla dedykowanych Modułów PZGiK (Portal Interesanta, Portal 

Rzeczoznawcy, Portal Projektanta, Portal Narad Koordynacyjnych, Usługa sieciowa WFS –  

z warstwami EGiB, BDOT500, GESUT, BDSOG) dla Powiatu Drawskiego, wraz z 5-letnią 

usługą gwarancji – dla oprogramowania EWID2007 oraz pozostałych jego składników,             

3) zostanie dostarczona infrastruktura sprzętowo-programowa oraz teleinformatyczna wraz  

z usługą wdrożenia i utrzymania dla Partnerów projektu. 

Powiat Drawski w dniu 9 października 2020 roku zawarł umowę nr 150/GK/2020 z firmą  

MMGP S.A z siedzibą w Tarnowie przy ulicy Kaczkowskiego 6, w przedmiocie: 

„Dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji, 

metadane”, w ww. projekcie „BRIIP WZ”, na realizacje zadań: Dostosowanie baz BDOT500  

i GESUT, Założenie baz BDOT500 i GESUT z podziałem na 4 Etapy. Wynagrodzenie jakie 

będzie przysługiwać wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 788.307,00 zł,  

z czego 85 % zostanie pokryte ze środków UE, 10 % z budżetu Państwa i 5 % z wkładu 

własnego Powiatu Drawskiego. W grudniu 2021 roku odebrano Etap 1 – wykonanie prac 

geodezyjnych związanych z dostosowaniem baz danych BDOT500, za wykonanie którego 

Wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 315.322,80 zł z czego 268.024,38 zł  
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ze środków UE, 31.532,28 zł ze środków BP, a 15.766,14 z dotacji celowej Wojewody 

Zachodniopomorskiego.         

                  

7. Gospodarka nieruchomościami 

7.1  Zasób nieruchomości Powiatu Drawskiego 
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.  

W skład zasobu nieruchomości Powiatu Drawskiego wchodzi 486 działek gruntu  

o łącznej powierzchni 633,9378 ha, w tym grunty oddane w trwały zarząd jednostkom 

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

 

    Wykres nr 16:  Struktura zasobu nieruchomości Powiatu Drawskiego. 

Na dzień 31.12.2021 r. w trwały zarząd oddanych jest 374 działki o powierzchni 

577,6533 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 

 

Powiatowe Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Zawodowego 17 26,9124 ha 

 

Zespół Placówek Edukacyjno -

Terapeutycznych  4 3,1644 ha 
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Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy 1 0,7070 ha 

 Dom Pomocy Społecznej 2 2,9500 ha 

 Zespół Szkól Złocieniec 6 1,1214 ha 

 Zespół Szkół Kalisz 1 0,8420 ha 

 Zespół Szkół Drawsko 11 3,4157 ha 

 Zespól Szkół Czaplinek 5 2,2513 ha 

 Zarząd Dróg Powiatowych 324 531,2656 ha 

Tabela nr 47: Liczba i powierzchnia działek w trwałym zarządzie.  

 

Wykres nr 17:  Zasób nieruchomości Powiatu Drawskiego - trwały zarząd z podziałem na jednostki 

organizacyjne Powiatu Drawskiego. 

112 działek o powierzchni 56,2545 ha pozostaje własnością Powiatu Drawskiego, od kilku lat 

trwają analizy i uzgodnienia, w ramach których działki te zostaną przekazane  

w trwały zarząd jednostkom wykonującym ustawowe zadania Powiatu Drawskiego, np. 62 

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

ciągi dróg powiatowych oraz planowana ścieżka rowerowa do Gudowa). 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., PKS 

Złocieniec Sp. z o o. 

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 
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Polskiemu,  wody stojące oraz płynące). Na dzień 31.12.2021 r. w użytkowanie wieczyste 

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

działki o powierzchni 1081 ha. 

Wykres nr 18: 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. 

 Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Drawsku 

Pomorskim realizując zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami ściśle współpracuje z: 

-  Wydziałem Inwestycji – wymiana informacji dotycząca stanu posiadania oraz własności 

nieruchomości niezbędna do przeprowadzenia inwestycji,   

- Wydziałem Geodezji, Kartografii i Katastru – wymiana informacji o stanie posiadania oraz 

własności nieruchomości niezbędna do regulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu 

Państwa oraz powiatu drawskiego, 

- oraz wszystkimi Jednostkami Organizacyjnymi Powiatu Drawskiego  – Wydział Gospodarki 

Nieruchomościami w imieniu Zarządu Powiatu Drawskiego opracowuje decyzje i przekazuje 

jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd nieruchomości niezbędne do realizacji 

ustawowych zadań nałożonych na powiat.  

W ramach zasobów nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu Drawskiego Wydział 

Gospodarki Nieruchomościami prowadzi następujące postępowania:  

* najem,  

* dzierżawa,  
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* sprzedaż,  

* darowizna, 

* zamiana, 

* użyczenie. 

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.  

Liczba postępowań przeprowadzonych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami w 2021 

r. 

 Zasób nieruchomości Skarb Państwa 
Zasób nieruchomości Powiatu 

Drawskiego 

najem 0 3 

dzierżawa 9 0 

sprzedaż 3 2 

darowizna 0 0 

użyczenie 1 0 

Tabela nr 48: Liczba postępowań przeprowadzonych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami w 2021 roku. 

Nieruchomości pozyskane do zasobu nieruchomości Powiatu Drawskiego: 

rok ilość nieruchomości (szt.) wartość (zł) 

2019 11 1 114. 850,00 

2020 26 880.220,00 

2021 2 411.201,00 
Tabela nr 49: Liczba pozyskanych do zasobu Powiatu Drawskiego nieruchomości w latach 2019-2021. 
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Wykres nr 19:  Nieruchomości pozyskane do zasobu Powiatu Drawskiego z podziałem na lata 2019 - 2021. 

W 2021 r. Powiat Drawski  nabył 1 działkę ewidencyjną stanowiącą ciąg drogi powiatowej – 

darowizna od PKP oraz jedną działkę zabudowaną w Mielenku Drawskim nabytą od Skarbu 

Państwa na mocy Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego (była siedziba Ochotniczych 

Hufców Pracy). Ponadto Powiat Drawski zawarł dwie wieloletnie umowy najmu 

nieruchomości. Pierwsza umowa zawarta została z osobą fizyczną 25.02.2019 r. na najem 

budynku w Kaliszu Pomorskim przy ul. Brzozowej, na czas oznaczony do 31.12.2031 r.  

w budynku tym Powiat Drawski w 2021 r. rozpoczął remont i przystosował go na potrzeby 

Warsztatów Terapii Zajęciowej. Druga umowa najmu została zawarta z Polskim Związkiem 

Motorowym 03.02.2021 r. na najem pomieszczeń na I piętrze w budynku w Drawsku 

Pomorskim przy ul. Pocztowej – pomieszczenia przeznaczone są na potrzeby Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pomorskim – umowa zawarta na czas 

oznaczony do 03.03.2031 r. 

W 2021 r, w budynku należącym do Powiatu Drawskiego przy ul. Westerplatte 11 przy 

znacznym udziale Powiatu Drawskiego rozpoczęła swoją działalność Poradnia Zdrowia 

Psychicznego. Jednostka działająca w ramach Szpitala MSWiA w Złocieńcu (w 2022 r. 

przekształcona w Centrum Zdrowia Psychicznego) oraz Punkt Regionalnego Pogotowia 

Kryzysowego działający w ramach struktury Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Drawsku Pomorskim. 

7.2 Dochody osiągane z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu 

Drawskiego 

Dochody osiągnięte z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 

rok 

działanie 

2021 
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opłaty za trwały zarząd  36.563,27 zł 

użytkowanie wieczyste 746.212,44 zł 

najem i dzierżawa 63.364,01 zł 

przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 112.012,49 zł 

służebność gruntowa 212,00 zł 

Sprzedaż gruntów 280.713,50 zł 

odszkodowania 1.540,00 zł 

koszty upomnień i odsetki 13.178,60 zł 

SUMA: 1.253.796,31 zł 

Tabela nr 50: Dochody osiągane z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Drawskiego. 

Z dochodów osiąganych z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  Powiatowi Drawskiemu 

przypada 25 % dochodu (w 2021 r. stanowiło to kwotę 312.925,91 zł). 

Dochody osiągnięte z zasobu nieruchomości Powiatu Drawskiego 

rok 

działanie 

2021  
 

opłaty za trwały zarząd  7.932,31 zł 

najem pomieszczeń w budynkach Powiatu Drawskiego 356.468,26 zł 

najem garaży 37.049,52 zł 

najem lokali mieszkalnych 1.452,00 zł 

czynsze dzierżawne 23.990,81 zł 

wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 112,50 zł 

SUMA: 427.005,40 zł 

Tabela nr 51: Dochody osiągane z zasobu nieruchomości Powiatu Drawskiego. 
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Łącznie dochody Skarbu Państwa oraz Powiatu Drawskiego w 2021 roku stanowiły 

1.680.801,71 zł ( w 2020 roku 1.056.126,16 zł). 

8. Administracja architektoniczno-budowlana 

Organ administracji architektoniczno - budowlanej wykonuje zadania i obowiązki 

administracji architektoniczno - budowlanej w zakresie kompetencji Starosty wynikające z 

ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity -  Dz. U. z 2021 r., poz. 

2351 ze zm.),a w szczególności zapewnia obsługę w zakresie udzielania pozwoleń na budowę 

i rozbiórkę obiektów, przyjmowania zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektów lub ich 

części oraz budowy, remontu, rozbiórki obiektów nieobjętych obowiązkiem uzyskania 

pozwolenia na budowę. 

 

Do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim 

w 2021 r. wpłynęło m.in.: 

1) 534 wniosków o udzielenie pozwolenia na budowę, w tym 160 wniosków o udzielenie 

pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 

2) 657 zgłoszeń budowy lub wykonywania innych robót budowlanych, w tym 224 

zgłoszenia z projektem budowlanym. 

 

Na podstawie złożonych wniosków (szczegóły w załączniku): 

1) wydano 489 pozwoleń na budowę (w 2020 roku 435), w tym dla zamierzeń 

budowalnych realizowanych na terenie: 

a) gminy Czaplinek wydano 117 (w 2020 roku 83) pozwolenia na budowę, 

b) gminy Drawsko Pomorskie wydano 162 (w 2020 roku 141)pozwoleń na budowę 

c) gminy Kalisz Pomorski wydano 47 (w 2020 roku 59) pozwoleń na budowę, 

d) gminy Wierzchowo wydano 24 (w 2020 roku 44) pozwoleń na budowę, 

e) gminy Złocieniec wydano 139 (w 2020 roku 108) pozwoleń na budowę, 

a 153 (w 2020 roku 93) pozwolenia na budowę dotyczyły budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych, 

2) przyjęto 433 (w 2020 roku 366) zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót 

budowlanych, 

3) przyjęto 224 (w 2020 roku 43) zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót 

budowlanych z projektem budowlanym, 

4) wydano 131 (w 2020 roku 67) zaświadczeń o samodzielności lokali, 

5) wydano 29 (w 2020 roku 20) pozwoleń na rozbiórki, 

6) przyjęto 30 (w 2020 roku 20) zgłoszenia rozbiórki, 

7) wydano 606 (w 2020 roku 456) dzienników budowy. 

 

Podsumowując należy stwierdzić, że w roku 2021 w Wydziale przeprowadzono 2000 różnych 

czynności (w roku 2020 – 1525), co stanowi wzrost w porównaniu do roku 2020 

o ok 31,15 %. 

 

Najważniejsze inwestycje, dla których dokonano czynności w Wydziale Architektoniczno-  

Budowlanym w 2021 roku w podziale na poszczególne gminy: 

 

1) Gmina Czaplinek: 
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a) przebudowa drogi powiatowej Nr 2015Z – ul. Poznańska w Czaplinku, 

b) przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie amfiteatru, 

c) remont nawierzchni drogi w Żelisławiu, 

d) przebudowa drogi w Machlinach, 

e) przebudowa drogi w Czarnym Małym, 

f) budowa sieci wodociągowej Trzciniec – Kamienna Góra, 

g) budowa sieci wodociągowej w Broczynie, 

h) budowa sieci wodociągowej w Trzcińcu, 

i) budowa sieci elektroenergetycznej w Czaplinku przy ul. 5 Pomostów, 

j) budowa sieci elektroenergetycznej w Trzcińcu, 

k) budowa sieci elektroenergetycznej i oświetlenia drogowego w Karśnie, 

l) budowa sieci gazowej w Czaplinku przy ul. Długiej, Słonecznej i Moniuszki, 

m) budowa sieci gazowej w Niwce, 

n) budowa pomostu przy siedzibie WOPR oraz slipu w Czaplinku przy 

ul. Złocienieckiej, 

o) budowa budynku handlowo – usługowego w Czaplinku przy ul. Słowackiego; 

 

2) Gmina Drawsko Pomorskie: 

a) przebudowa drogi powiatowej nr 1978Z (Oleszno – Mielenko Drawskie), 

b) przebudowa drogi ul. Seminaryjnej w Drawsku Pom., 

c) przebudowa drogi ul. gen. Wł. Sikorskiego w Drawsku Pom., 

d) remont nawierzchni drogi ul. Grottgera w Drawsku Pom., 

e) budowa 5 przejść dla pieszych z ich doświetleniem na DK w Drawsku Pom. 

(ul. Złocieniecka, Starogrodzka, 11 Pułku Piechoty, Piłsudskiego) 

i w Suliszewie, 

f) budowa sygnalizacji świetlnej wraz z oświetleniem przejścia dla pieszych  

w Drawsku Pom. przy ul. Dworcowej, 

g) budowa drogi leśnej w Dołgim, 

h) remont chodnika w Dołgim, 

i) przebudowa sieci elektroenergetycznej w Ziemsku, 

j) budowa sieci elektroenergetycznej w Drawsku Pom. przy ul. Starogrodzkiej, 

k) budowa sieci elektroenergetycznej w Drawsku Pom. przy ul. Jeziornej, 

l) budowa sieci elektroenergetycznej w Drawsku Pom. przy ul. Łąkowej, 

m) budowa sieci elektroenergetycznej w Mielenku Drawskim, 

n) budowa sieci elektroenergetycznej i oświetlenia drogowego w Drawsku Pom. 

przy ul. Gdańskiej, 

o) budowa sieci elektroenergetycznej i oświetlenia drogowego w Drawsku Pom. 

przy ul. Sobieskiego, 

p) budowa sieci elektroenergetycznej i oświetlenia drogowego w Drawsku Pom. 

przy ul. Mazurskiej i Lubuskiej, 

q) budowa sieci elektroenergetycznej i oświetlenia drogowego w Drawsku Pom. 

przy ul. Słowiańskiej, 

r) budowa sieci elektroenergetycznej i oświetlenia drogowego w Drawsku Pom. 

przy ul. Kaliskiej, 

s) budowa sieci elektroenergetycznej i oświetlenia drogowego w Drawsku Pom. 

przy ul. Zakopiańskiej i Karkonoskiej, 

t) budowa sieci gazowej w Drawsku Pom. przy ul. Świętokrzyskiej i ul. Górskiej, 

u) budowa sieci gazowej w Drawsku Pom. przy ul. Zakopiańskiej, 

v) budowa sieci gazowej w Drawsku Pom. przy ul. Stolarskiej, Rzemieślniczej 

i Wywiórskiego, 
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w) budowa sieci gazowej w Drawsku Pom. przy ul. Złocienieckiej, 

x) budowa sieci gazowej w Drawsku Pom. przy ul. Miodowej, 

y) budowa sieci gazowej w Drawsku Pom. przy ul. Orlickiej, 

z) budowa sieci gazowej w Drawsku Pom. przy ul. Akacjowej i Tuwima, 

aa) budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Drawsku 

Pom. przy ul. Siemiradzkiego, Wywiórskiego i Szymanowskiego, 

bb) budowa sieci wodociągowej Dołgie – Węglin, 

cc) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Drawsku Pom. przy  

ul. Łąkowej, 

dd) budowa kompleksu budynków wielorodzinnych przy ul. B. Chrobrego, 

ee) przebudowa nabrzeża rzeki Drawy, 

ff) budowa lądowiska dla helikopterów przy DCS, 

gg) przebudowa SOR DCS, 

hh) rozbudowa budynku handlowego przy ul. Toruńskiej, 

ii) budowa hali magazynowej w Jankowie, 

jj) budowa budynku handlowo – usługowego w Drawsku Pom. przy  

ul. Starogrodzkiej, 

kk) przebudowa stacji paliw w Drawsku Pom. przy ul. Starogrodzkiej; 

 

3) Gmina Kalisz Pomorski: 

a) rewitalizacja linii kolejowej nr 410, 

b) budowa sieci gazowej w Kaliszu Pom. przy ul. Na Skarpie, 

c) budowa sieci kanalizacji deszczowej w Kaliszu Pom. przy ul. A. Mickiewicza, 

d) budowa sieci elektroenergetycznej i oświetlenia drogowego w Kaliszu Pom. 

przy ul. Gdańskiej, 

e) budowa sieci elektroenergetycznej i oświetlenia drogowego w Kaliszu Pom. 

przy ul. Poprzecznej, 

f) budowa sieci elektroenergetycznej i oświetlenia drogowego w m. Jasnopole, 

g) budowa sieci elektroenergetycznej i oświetlenia drogowego w Pomierzynie, 

h) budowa farmy fotowoltaicznej w Kaliszu Pom. przy ul. Toruńskiej, 

i) budowa 2 farm fotowoltaicznych w Dębsku, 

j) budowa farmy fotowoltaicznej w Białym Zdroju, 

k) budowa żłobka w Kaliszu Pom. przy ul. Dworcowej, 

l) przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego na pracownię 

terapeutyczno – fizjoterapeutyczną, 

m) budowa budynku wielorodzinnego w Kaliszu Pom. przy ul. Powiatowej, 

n) budowa drogi leśnej w Sienicy, 

o) budowa drogi leśnej w Borowie, 

p) przebudowa drogi leśnej w Białym Zdroju; 

 

4) Gmina Wierzchowo: 

a) budowa sieci gazowej w Wierzchowie przy ul. Lipowej, 

b) przebudowa drogi powiatowej Nr 1994Z (Wierzchowo-Sośnica) – II i III etap 

c) budowa sieci gazowej w Żabinie, 

d) budowa sieci gazowej w Wierzchowie przy ul. Wojska Polskiego i 3 Marca, 

e) budowa sieci elektroenergetycznej w Żabinku, 

f) przebudowa drogi ul. 3 Marca w Wierzchowie; 
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5) Gmina Złocieniec: 

a) przebudowa drogi powiatowej nr 2038Z - ul. Czwartaków w Złocieńcu, 

b) przebudowa drogi powiatowej nr 2035Z - ul. 5 Marca w Złocieńcu, 

c) przebudowa drogi ul. Krętej w Złocieńcu, 

d) budowa chodnika w Stawnie, 

e) budowa dróg i kanalizacji deszczowej ulic Truskawkowej i Wiosennej w Złocieńcu, 

f) budowa łącznika ścieżki rowerowej w Złocieńcu przy ul. Połczyńskiej, 

g) budowa sieci gazowej w Bobrowie, 

h) budowa sieci gazowej w Złocieńcu przy ul. Świerkowej, 

i) budowa sieci gazowej w Złocieńcu przy ul. Wiosennej, 

j) budowa sieci elektroenergetycznej w Siecinie, 

k) budowa sieci elektroenergetycznej w Lubieszewie, 

l) budowa sieci elektroenergetycznej w Warniłęgu, 

m) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Złocieńcu przy ul. Ogród 

Pałacowy, 

n) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Siecinie, 

o) budowa kanalizacji deszczowej w Lubieszewie, 

p) budowa kanalizacji deszczowej w Złocieńcu przy ul. Okrzei, 

q) budowa dzwonnicy przykościelnej w Złocieńcu, 

r) budowa budynku handlowo – usługowego w Złocieńcu przy ul. Połczyńskiej, 

s) budowa 2 budynków magazynowych w Lubieszewie, 

t) budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowym Worowie, 

u) budowa warsztatu samochodowego w Złocieńcu przy ul. Mirosławieckiej, 

v) rozbudowa Szpitala MSWiA w Złocieńcu przy ul. Kańsko, 

w) budowa hali produkcyjnej w Złocieńcu przy ul. Wyzwolenia, 

x) budowa parkingu w Złocieńcu przy ul. Pancerniaków, 

y) budowa doświetlenia przejść dla pieszych w Złocieńcu na rondzie im. Ceramików. 
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Czynności prowadzone w Wydziale Architektoniczno - Budowalnym od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Lp. rodzaj czynności 

Ilość 

ogółem 

(szt.) 

zmiana do 

roku 

poprzednieg

o w szt. (3:4) 

Ilość czynności z podziałem na poszczególne gminy Powiatu Drawskiego (szt./%) 

Czaplinek 

Drawsko 

Pom. 

Kalisz 

Pom. 

Wierzchow

o Złocieniec 

1 

wnioski o pozwolenia na 

budowę ogółem 534 -19 127 23,78 172 32,21 56 10,49 27 5,06 152 28,46 

2 

wnioski o pozwolenia na 

budowę budynków 

mieszkalnych 160 46 44 27,50 49 30,63 22 13,75 10 6,25 35 21,88 

3 

wydane pozwolenia na 

budowę ogółem 489 54 117 23,93 162 33,13 47 9,61 24 4,91 139 28,43 

4 

wydane pozwolenia na 

budowę budynków 

mieszkalnych 153 60 32 20,92 57 37,25 18 11,76 10 6,54 36 23,53 

5 

zgłoszenia robót 

budowlanych 433 67 115 26,56 123 28,41 55 12,70 45 10,39 95 21,94 

6 

zgłoszenia z projektem 

budowlanym 224 181 50 22,32 56 25,00 27 12,05 35 15,63 56 25,00 

7 

zaświadczenia o 

samodzielności lokali 131 64 38 29,01 39 29,77 29 22,14 7 5,34 18 13,74 

8 

wnioski o pozwolenia na 

rozbiórki 42 21 7 16,67 14 33,33 7 16,67 5 11,90 9 21,43 

9 

wydane pozwolenia na 

rozbiórki 29 10 7 24,14 11 37,93 3 10,34 2 6,90 6 20,69 

10 zgłoszenia rozbiórki 30 8 3 10,00 9 30,00 10 33,33 4 13,33 4 13,33 

11 wydane dzienniki budowy 606 150   

              
 
Tabela nr 52: Czynności prowadzone w Wydziale Architektoniczno - Budowalnym od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. 
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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.  

Wykaz ważniejszych zadań zrealizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska  

w latach 2018- 2021: 

Dział Nazwa zadania 

Liczba 

spraw 

w 2018 

roku 

Liczba 

spraw w 

2019 

roku 

Liczba 

spraw w 

2020 

roku 

Liczba 

spraw w 

2021 

roku 

OCHRONA 

PRZYRODY 

Pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów 

 
119 131 108 110 

Odwieszenie opłaty za usunięcie drzew - - - 3 

 

Zgłoszenia drzew stanowiących złomy i 
wywroty 

 

11 26 16 10 

Kary za usunięcie drzew bez zezwolenia - - 1 - 

GOSPODARKA 

LEŚNA 

 

Świadectwa legalności pozyskania drewna z 

lasów niestanowiących własności Skarbu 

Państwa 
 

10 17 18 12 

 
Zaświadczenia w sprawie ujęcia gruntów w 

Uproszczonym Planie Urządzania Lasu oraz 

Inwentaryzacji Stanu Lasu 
 

81 130 240 367 

 

Ustalenie zadań gospodarczych w lasach 

niestanowiących własności Skarbu Państwa 
 

9 207 49 4 

Decyzje przekwalifikujące grunt rolny na 

grunt leśny 
- - 2 - 

GOSPODARKA 

ŁOWIECKA 

 

Oświadczenia o zakazie wykonywania 

polowań 
 

5 3 3 2 

Dzierżawa obwodu łowieckiego - - 1 - 

GOSPODARKA 

ODPADAMI 

 

 

Pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz 

zmiany wydanych pozwoleń 

 

3 1 - 5 

Zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie 
odpadów oraz zmiany wydanych zezwoleń 

 

4 4 15 12 

Pozostałe sprawy dotyczące gospodarki 

odpadami (pisma dotyczące zasadności 

zwrotu opłaty skarbowej, zaświadczenia, 
informację na temat wydanych pozwoleń) 

2 10 10 12 
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Prowadzenie ewidencji odpadów( 
wystawianie kart przekazania odpadów, 

sprawozdania BDO, wnioski o zmianę wpisu 

do BDO 

- 4 2 7 

OCHRONA 

POWIETRZA 

 

Zgłoszenia eksploatacji instalacji, których 
użytkowanie nie wymaga pozwolenia 

(zgłoszenia nowych instalacji, informacje o 

zmianie danych w zgłoszeniu, informacje o 
zakończeniu eksploatacji instalacji) 

 

51 26 42 28 

weryfikowanie wyników pomiarów 

przedstawionych przez zobowiązane 
podmioty z treściami decyzji 

 

3 4 4 4 

Sprawozdania z Ochrony Powietrza 

 
1 1 1 1 

Pozostałe sprawy dotyczące pozwolenia na 

wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza  
(np. wydawanie zaświadczeń) 

 

4 4 4 5 

Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie 

informacji o zakresie korzystania ze 

środowiska oraz o wysokości należnych 
opłat 

1 1 1 1 

Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów 

do powietrza oraz zmiany wydanych 

pozwoleń 

1 2 - 2 

SPRAWY DOT. 

POZWOLEŃ 

ZINTEGROWANYCH 

Pozwolenia zintegrowane oraz zmiany 

wydanych pozwoleń 
- - - 1 

Sprawozdania z pracy instalacji dla 

pozwoleń zintegrowanych 
3 2 1 1 

Pozostałe sprawy dot. Pozwoleń 
zintegrowanych 

- 1 2 4 

UŻYTKOWANIE 

SKŁADOWISK 

ODPADÓW 

Udzielenie informacji o składowiskach 

odpadów 
- - - 1 

SPRAWY DOT. 

DOPUSZCZALNYCH 

POZIOMÓW 

HAŁASU 

Decyzje o dopuszczalnych poziomach hałasu 1 1 1 - 

Wnioski o przeprowadzenie kontroli- 
interwencje 

- 1 1 2 

Zlecenie wykonania pomiarów hałasu - - 1 1 

Pomiary emisji hałasu (weryfikowanie 

wyników pomiarów przedstawionych przez 

zobowiązane podmioty z treściami decyzji) 

3 1 1 2 

PROGRAMY, 

PROJEKTY, 

ANALIZY Z 

ZAKRESU 

OCHRONY 

ŚRODOWISKA 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Drawskiego (procedura związana z 
opracowaniem, opiniowaniem oraz 

uchwalaniem programu), Raporty z 

wykonania Powiatowego Programu Ochrony 
Środowiska 

- - 1 1 

Raporty z realizacji Gminnych Programów 

Ochrony Środowiska oraz Programów 

Usuwania Azbestu 

- 4 2 1 

Raporty z wykonania programu usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest z 
terenu Powiatu Drawskiego na lata 2015-

2032 

 
- 

1 

1 

(informacja o 
stanie 

azbestu)  

1 

Pozostałe sprawy dotyczące programów 

ochrony środowiska ( np. ankiety)  
1 6 3 2 

INFORMACJE O 

ŚRODOWISKU 

 

Udostępnianie informacji o środowisku 9 5 1 2 

WYDAWANIE KART 

WĘDKARSKICH I 

KART ŁOWIECTWA 

PODWODNEGO 

 
Liczba wydanych kart wędkarskich 

 

196 300 375 296 

 

Liczba wydanych kart łowiectwa 
podwodnego 

 

2 - - 2 
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Duplikaty kart wędkarskich 19 27 27 25 

Pozostałe sprawy związane z wydawaniem 
kart 

- - 6 8 

REJESTRACJA 

JACHTÓW I 

INNYCH 

JEDNOSTEK 

PŁYWAJĄCYCH O 

DŁUGOŚCI DO 

24m 

Liczba zarejestrowanych jednostek w 

systemie REJA24 
109 134 123 32 

ZEZWOLENIE NA 

PRZEPROWADZENIE 

SIECIOWYMI  

RYBACKIMI 

NARZĘDZIAMI 

POŁOWOWYMI 

WÓD PŁYNĄCYCH  

Liczba wydanych decyzji - 1 - - 

 

NADZÓR NAD 

SPÓŁKAMI 

WODNYMI 

Liczba spraw 27 13 17 14 

 

SPOŁECZNA STRAŻ 

RYBACKA 

Liczba spraw  9 6 3 2 

OCHRONA 

GRUNTÓW 

ROLNYCH 

 

Zezwolenia na wyłączenie gruntów rolnych 

z produkcji rolniczej 
166 178 198 263 

Rekultywacja gruntów rolnych 

 
2 5 7 7 

LOKALIZACJA 

INWESTYCJI 

 

 
Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach 

zabudowy oraz Uzgadnianie projektów 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego 

 

209 256 220 290 

GEOLOGIA, 

HYDROGEOLOGIA, 

GEOLOGIA 

INŻYNIERSKA 

Zatwierdzanie projektów robót 

geologicznych, 
Zatwierdzanie dokumentacji geologiczno – 

inżynierskiej, 

Zatwierdzanie dokumentacji 
hydrogeologicznej. 

 

35 33 28 8 

 

Informacja geologiczna 

 

20 

 

- 

 

32 
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 Tabela nr 53: Wykaz najważniejszych zadań zrealizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska w liczbach w latach 2018-

2021. 

 

 

Dodatkowo w 2021 r.: 

 

zakupiono metalowe kosze 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), dofinansowano zakup 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 

https://krs-pobierz.pl/stowarzyszenie-na-rzecz-zdrowego-zycia-drawianie-i501369
https://krs-pobierz.pl/stowarzyszenie-na-rzecz-zdrowego-zycia-drawianie-i501369
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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 pomiaru hałasu (1783,50 zł). 

 

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 i obronność 

Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego realizuje zadania związane 

 z planowaniem, koordynacją i organizacją w zakresie obrony cywilnej, zarządzania 

kryzysowego, w tym zapobiega nadzwyczajnym zagrożeniom dla życia i zdrowia ludzi  

oraz środowiska. Sporządza do każdej zaistniałej sytuacji raporty i sprawozdania, które  

są przedstawiane stosownej administracji wojewody. Nadzoruje i prowadzi czynności związane 

z obronnością kraju, w tym przygotowanie i przeprowadzenie Kwalifikacji Wojskowej na 

terenie powiatu drawskiego, która w 2021 roku objęła dwa roczniki i trwała ponad sześć 

tygodni. Ponadto: 

− funkcjonuje całodobowo Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK), 

które zapewnia całodobowy przepływ informacji między jednostkami samorządu 

terytorialnego a administracją rządową, 

− prowadzone są treningi nasłuchu i ostrzegania ludności cywilnej oraz łączności 

radiowej Wojewody Zachodniopomorskiego. 

 Realizowane zadania wydziału Zarządzania Kryzysowego w roku 2021:   

− przygotowanie i uczestnictwo w  posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 

− opracowywanie i sprawozdania końcowe z realizacji zaleceń Wojewody 

Zachodniopomorskiego w ramach akcji: „Bezpieczne ferie 2021” „Bezpieczne Wakacje 

2021”,  

− współdziałanie z krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym i innymi podmiotami 

ratowniczymi w powiecie,  

− koordynowanie działań w zakresie tworzenia, wdrażania i realizacji powiatowego 

programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli w powiecie, 

− prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i funkcjonowaniem  Starostwa 

Powiatowego w zapasowym miejscu pracy, 

− koordynowanie przygotowań i realizacja przedsięwzięć organizacyjnych związanych                           

z przygotowaniami gospodarczo-obronnymi (mobilizacja gospodarki) przez jednostki 

organizacyjne powiatu, w tym przez przedsiębiorców, 

− prowadzenie spraw wynikających z obowiązków państwa – gospodarza (HNS)  

w powiecie, 
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− opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji  akcji kurierskiej, a w przypadku                                 

jej uruchomienia wykonywanie i koordynowanie działań w powiecie związanych                                   

z uzupełnianiem potrzeb mobilizacyjnych Sił Zbrojnych,  

− reklamowanie, w określonym zakresie, osób od pełnienia czynnej służby wojskowej  

w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. 

− współdziałanie z wydzielonymi jednostkami wojskowymi w zakresie zabezpieczenia                               

i unieszkodliwiania materiałów wybuchowych, niewypałów i niewybuchów, 

− tworzenie i przygotowywanie do działania powiatowych formacji obrony cywilnej,  

− planowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego 

zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,  

− 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,  

− wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy 

medycznej poszkodowanym w wyniku zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz 

nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia pomocy.  

 

Trwający stan epidemiologiczny dotyczący wystąpienia wirusa SARS-CoV-2 w kraju 

zapoczątkował szereg dodatkowych przedsięwzięć, co skutkowało dla Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego koordynowanie, przywóz i dystrybucję z rezerw materiałowych z  magazynów 

Obrony Cywilnej środków ochrony osobistej tj. środków do  dezynfekcji rąk,  powierzchni  

i urządzeń, termometrów bezdotykowych, masek ochronnych, pulsoksymetrów  

z przeznaczeniem dla placówek oświatowych, placówek przedszkolnych, poradni, placówek 

opieki dziennej i całodobowej,  domów pomocy społecznej, podmiotów leczniczych z terenu 

Powiatu Drawskiego.  

Na przełomie  tylko sierpień-wrzesień 2021 Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim 

przekazało środki ochrony osobistej w łącznie ilości 7 940 szt.  Ochotnicze Straże Pożarne  (24 

jednostki) otrzymały 1 940 szt. środków ochrony osobistej, Komenda Powiatowa Państwowej 

Straży Pożarnej  600 szt., Centra Zarządzania Kryzysowego 2 900 szt.,  

Dom Pomocy w Darskowie - 960 szt.,  Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologicznej  oraz 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii po 150 szt., Komenda Powiatowa Policji – 250 szt. 

Zabezpieczając szkoły i placówki wychowawcze na terenie powiatu przekazano dla uczniów 

oraz pracowników placówek środki  w ilości -  990 szt. 

10.2 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
Wydział Zarządzania Kryzysowego wykonuje zadania związane z funkcjonowaniem 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

W roku 2021 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działała w składzie: 

− Stanisław Cybula – Przewodniczący Komisji  

członkowie: 

− Waldemar Włodarczyk _ Etatowy Członek Zarządu, 

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

Drawskiego,  

− Wojciech Sadowski – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Drawsku Pomorskim, 

− Zbigniew Kot – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, 

− Adam Czernikiewicz – OSP Czaplinek 

− Maciej Kurowski  
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− Mariusz Gross i Grzegorz Surma – przedstawiciele delegowani przez Komendanta 

Powiatowego Policji w Drawsku Pomorskim. 

 

W roku 2021 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działała w oparciu o plan pracy, posiedzenia 

w ciągu roku, raz na kwartał ze względu na panujące obostrzenia w związku  

z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 odbyły się w trybie zdalnym a materiały przekazywane 

były drogą mailową.  

Jako główne kierunki działania przyjęto: 

1) ocenę zagrożeń porządku i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu, w tym 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

2) ocenę bezpieczeństwa osób przebywających nad wodą, 

3) ocenę realizacji zadań wynikających z „Powiatowego programu                           

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa  obywateli i porządku 

publicznego na obszarze powiatu drawskiego na lata 2018- 2022”, 

4) zadania wynikające z rządowego programu ograniczania przestępczości  

i aspołecznych zachowań  „Razem bezpieczniej”. 

 

W marcu 2021 r., Komisja dokonała podsumowania zrealizowanych działań i przedsięwzięć w 

okresie zimy i ferii zimowych 2021, akcji organizowanych w ramach rządowego programu 

Razem Bezpieczniej. Zakładając koordynację działań policji, administracji rządowej  

i samorządowej oraz organizacji pozarządowych w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, przyjęto bez uwag: 

1) informację Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku publicznego w roku 

2020, 

2) informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie 

bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej  w roku 2020, 

3) wnioski Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej służące  poprawie 

funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu, 

4) informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym na 

obszarze powiatu w roku 2020, 

5) informację Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie sanitarno-weterynaryjnym  

na obszarze powiatu w roku 2020, 

6) informację z realizacji zadań wynikających z „Powiatowego programu                           

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa  obywateli i porządku 

publicznego na obszarze powiatu drawskiego na lata 2018- 2022”  w roku 2020. 

 

 

Zgodnie z zaleceniami Wojewody Zachodniopomorskiego do działalności w dziedzinie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2021 r., Komisja zajęła się problematyką 

„Bezpiecznych Wakacji 2021”. Ponadto w związku z zagrożeniem epidemiologicznym 

związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wywołującego zachorowania  

na COVID-19, przedmiotem posiedzeń komisji było zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego 

mieszkańcom powiatu drawskiego. 

 

Materiały zostały  przekazane dla członków Komisji droga elektroniczną i dotyczyły: 

1) oceny stanu przygotowania kąpielisk przed sezonem letnim w powiecie drawskim, 

2) oceny stanu technicznego dróg publicznych w aspekcie przygotowań do wzmożonego 

ruchu drogowego w okresie letnim przekazaną przez Pana Zbigniewa Kota - Dyrektora 

Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim,  

3) oceny stanu i analizę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze działania  
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4) Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim  za III kwartał 2021 r. 

 

Ponadto przyjęto: 

1) Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2022. 

2) Uchwałę nr 1/2021 Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w sprawie opinii  

do projektu budżetu Powiatu na rok 2022 w zakresie porządku i bezpieczeństwa 

obywateli na obszarze Powiatu Drawskiego               

 

10.3 Straż Pożarna  

Na terenie powiatu drawskiego funkcjonują: Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Drawsku Pomorskim oraz 24 Ochotnicze Straże 

Pożarne. 

 

Ochotnicze Straże Pożarne istniejące na terenie powiatu drawskiego: 

 
 

Gmina  

Drawsko 

Pomorskie 

 

Gmina 

 Złocieniec 

 

Gmina Czaplinek 
Gmina  

Kalisz Pomorski 

Gmina 

Wierzchowo 

 

OSP Linowo 

OSP Rydzewo 

  OSP Zagozd 

OSP Ostrowice 

 

 

OSP Lubiszewo 

OSP Warniłęg  

OSP Złocieniec 

OSP Siecino 

OSP Nowe 

Worowo 

OSP Chlebowo 

OSP Cieminko 

 

OSP Broczyno  

OSP Czaplinek 

OSP Czarne 

Wielkie  

OSP Kluczewo 

OSP Machliny  

OSP Siemczyno 

OSP Trzciniec 

 

 

OSP Biały Zdrój  

OSP Kalisz 

Pomorski 

OSP Poźrzadło 

Wielkie 

 

 

 

OSP 

Wierzchowo 

OSP Świerczyna 

OSP Żabinek 

 

Tabela nr 54: OSP na terenie powiatu drawskiego. 

 
❖ OSP, które należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego 

Ogółem 24 jednostki OSP z czego: 

                 - 14 jednostek z KSRG oraz  

                 - 10 poza KSRG  

 

W roku 2021 wydział Zarządzania Kryzysowego na wsparcie OSP przeznaczył kwotę  

w wysokości: 37 000 zł. Pomoc finansowa polegała na dofinansowaniu inwestycji 

przeprowadzenia remontów pomieszczeń i elewacji budynków Ochotniczych Straży Pożarnych 

w powiecie.   
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Kwoty dofinansowania OSP w 2021 roku. 

 

OSP GMINA KSRG MSWIA POWIAT RAZEM 

2021 

Gmina Czaplinek 

 

*412 000 28 100 4 760 15 000 
 

459 860 

Broczyno 
- - 2 460 - 2 460 

Czaplinek 
- 6 000 - - 6 000 

Czarne Wielkie 
- - 2 300 - 2 300 

Kluczewo 
- 4 050 - - 4 050 

Machliny 
- 15 000 - 15 000 30 000 

Siemczyno 
- 3 050 - - 3 050 

Sikory 

(nie funkcjonują) 
- - - - - 

Trzciniec 
- - - - - 

Tabela nr 55: Kwoty dofinansowania OSP z terenu gminy Czaplinek w 2021 roku. 

 

OSP GMINA KSRG MSWIA POWIAT RAZEM 

2021 

 

Gmina Drawsko 

Pomorskie 

*249 593 9 050 2 300 - 
260 943 

Linowno - - - - - 

Rydzewo - 3 050 - - 3 050 

Ostrowice - 6 000 - - 6 000 

Zagozd - - 2 300 - 2 300 

* - kwota ogólna (niepodzielona na poszczególne jednostki w gminie) 

Tabela nr 56: Kwoty dofinansowania OSP z terenu gminy Drawsko Pomorskie w 2021 roku. 
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OSP GMINA KSRG MSWIA POWIAT RAZEM 

2021 

Gmina Złocieniec 
*546 618 18 000 6 900 15 000 

586 518 

Lubieszewo - - 2 300 - 2 300 

Warniłęg - - 2 300 - 2 300 

Cieminko - - - - - 

Chlebowo - - 2 300 - 2 300 

Nowe Worowo - 12 000 - - 12 000 

Siecino - - - - - 

Złocieniec - 6 000 - 15 000 21 000 

Tabela nr 57: Kwoty dofinansowania OSP z terenu gminy Złocieniec w 2021 roku. 

 

OSP GMINA KSRG MSWIA POWIAT RAZEM 

2021 

 

Gmina Kalisz 

Pomorski 

367 020 6 100 - - 373 120 

Biały Zdrój 83 220 3 050 - - 86 270 

Kalisz Pomorski 233 000 - - - 233 000 

Poźrzadło Wielkie 51 800 3 050 - - 54 850 

Tabela nr 58: Kwoty dofinansowania OSP z terenu gminy Kalisz Pomorski  w 2021 roku. 

 

OSP GMINA KSRG MSWIA POWIAT RAZEM 

2021 

Gmina Wierzchowo 

 

*226 490 

 

 

9 079 - 7 000 242 569 

Wierzchowo - 6 000 - 7 000 13 000 

Świerczyna - 3 079 - - 3 079 

Żabinek - - - - - 

Tabela nr 59: Kwoty dofinansowania OSP z terenu gminy Wierzchowo w 2021 roku. 
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10.4 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. 

10.5 Powiatowy Inspektorat 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. 

 

10.6 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. 

W roku 2021 z budżetu Wydziału Zarzadzania Kryzysowego została przeznaczona kwota  

w wysokości 25 000 zł na wsparcie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji 

w Drawsku Pomorskim.  

Do zakresu działania Komendy Powiatowej Policji w szczególności należy: 

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 



 

119 
 

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 sześć Komisariatów Policji: w Drawsku 

Pomorskim,  Złocieńcu, Czaplinku, Kaliszu Pomorskim, Wierzchowie  i Ostrowicach. 

10.7 Straże Miejskie i Straż Gminna 

Na terenie powiatu drawskiego funkcjonują cztery straże miejskie i jedna straż gminna.   

Straż Miejska w Drawsku Pomorskim zatrudnia 6 osób, Straż Miejska w Kaliszu Pomorskim 

zatrudnia 3 osoby (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 5 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. 

10.8 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. 

Podczas XLIV sesji Rady Powiatu Drawskiego w dniu 25 marca 2022 roku prezentowane 

były: 

- Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pom. 

o stanie bezpieczeństwa Powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2021 r. oraz wnioski 

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej służące poprawie funkcjonowania 

krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (KSRG) na obszarze powiatu drawskiego, 

sporządzone na podstawie analizy zagrożeń oraz analizy zabezpieczenia operacyjnego 

powiatu drawskiego, przekazane do wójtów i burmistrzów oraz staroście powiatu, w celu 

podjęcia działań zmierzających do poprawy funkcjonowania ksrg  

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

w roku 2021. 

- Informacja o stanie sanitarno - epizootycznym Powiatowego Lekarza Weterynarii 

w Drawsku Pomorskim za rok 2021. 



 

120 
 

przekazane w materiałach XLIV sesji Rady Powiatu Drawskiego z 25 marca 2022 r.  - 

dostępne w Wydziale Biuro Rady.  

 

11. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy 

 
Na koniec 2021 roku stopa bezrobocia na terenie powiatu drawskiego wynosiła 11,3 %. 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Drawsku Pomorskim (zwanym dalej PUP) w 2021 r. 

zarejestrowało się 2 664 osób, z tego 1 316 kobiet. Spośród osób, które uzyskały status osoby 

bezrobotnej 723 (w tym 407 kobiety) to osoby, które spełniły warunki ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych.   

Na dzień 31.12.2020 r. w PUP zarejestrowanych  było 2 221 osób, w tym 1 240 kobiet. 

 

Struktura wiekowa według stanu na koniec 2021 r. przedstawia się następująco:  

18-24   -  215 osób, co stanowi  9,68% z ogólnej liczby bezrobotnych, 

25-34   -  621 osób, co stanowi  27,96% z ogólnej liczby bezrobotnych,  

35-44   -  516 osób, co stanowi  23,23% z ogólnej liczby bezrobotnych,  

45-54   -  415 osób, co stanowi  18,69% z ogólnej liczby bezrobotnych, 

55-59   -  270 osób, co stanowi  12,16% z ogólnej liczby bezrobotnych, 

60 lat i więcej  -  184 osób, co stanowi 8,28% z ogólnej liczby bezrobotnych. 

 

Największą grupę bezrobotnych stanowiły osoby posiadające wykształcenie gimnazjalne  

i niższe  731 osób, 708 osoby posiadały wykształcenie zasadnicze zawodowe. Wykształcenie 

policealne i średnie zawodowe posiadało 369 osób, a średnie ogólnokształcące 287 osoby. 

Najmniej liczna była grupa posiadająca wykształcenie wyższe,  to 126 osób. Z ewidencji PUP 

wyłączono 3 158 osób, w tym 1 527 kobiet. Głównymi przyczynami utraty statusu osoby 

bezrobotnej było: podjęcie pracy 1 916 osób, niezgłoszenie się w wyznaczonym terminie  

i niepotwierdzenie gotowości do pracy 528 osób, odmowa bez uzasadnionej przyczyny 

przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 84 osób, dobrowolnej 

rezygnacji ze statusu bezrobotnego 128 osoby.    

 

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

Usługi rynku pracy: 

 

Pośrednictwo pracy Poradnictwo zawodowe Organizacja szkoleń 

wydano 946 skierowań 

 1 916 osób podjęło 

zatrudnienie 

wsparciem objęto 140 osób 

wsparciem objęto 87 osób,  

w ramach KFS skorzystało  

157 osób, w tym  

6 pracodawców 

Tabela nr 60: Wykaz usług rynku pracy w 2021 r.
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Instrumenty rynku pracy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba 

osób

Kwota                                            

( w zł.)

Liczba 

osób

Kwota                                                           

( w zł.)

Liczba 

osób

Kwota                                         

( w zł.)

Liczba 

osób

Kwota                                       

( w zł.)

Liczba 

osób

Kwota                                          

( w zł.)

Liczba 

osób

Kwota                                                                                 

(w zł.)

STAŻE 30 385 568,71 45 412 071,35 16 168 847,91 9 93 582,17 10 119 029,44 110 1 179 099,58

PRACE INTERWENCYJNE 69 483 524,30 44 234 043,96 28 159 245,64 37 213 746,13 3 11 302,08 181 1 101 862,11

ROBOTY PUBLICZNE 8 23 463,42 2 11 005,36 4 78 621,23 6 65 211,98 2 12 096,60 22 190 398,59

SZKOLENIA (w tym koszty 

egzaminów/licencji)     
30 113 364,07 33 123 251,66 12 54 884,32 8 35 790,27 4 6 939,77 87 334 230,09

DOTACJE 18 434 258,92 30 744 597,66 15 365 860,01 5 125 000,00 5 125 000,00 73 1 794 716,59

REFUNDACJE 13 389 916,92 11 329 913,56 6 179 021,42 1 30 000,00 0 0,00 31 928 851,90

PSU 0 0,00 0 0,00 2 4 287,60 0 0,00 0 0,00 2 4 287,60

BON NA ZASIEDLENIE 5 34 961,11 5 35 000,00 2 14 000,00 4 28 000,00 1 7 000,00 17 118 961,11

ZATRUDNIENIE WSPIERANE 0 0,00 4 22 965,61 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 22 965,61

CIS (św. integracyjne) 13 74 629,12 61 424 598,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 74 499 227,25

KO SZTY BADAŃ LEKARSKICH 7 430,00 8 510,00 3 210,00 0 0,00 0 0,00 18 1 150,00

KOSZTY PRZEJAZDU 17 31 824,93 37 44 251,31 21 29 529,99 15 16 374,52 10 17 291,46 100 139 272,21

KOSZTY OPIEKI 11 13 524,58 12 12 544,72 2 7 084,72 2 829,47 3 902,70 30 34 886,19

KFS 94 143 439,57 32 74 014,92 21 30 352,00 9 25 896,00 1 5 000,00 157 278 702,49

KFS promocja - - - - - - - - - - - 930,56

OGÓŁEM 315 2 128 905,65 324 2 468 768,24 132 1 091 944,84 96 634 430,54 39 304 562,05 906 6 629 541,88

POŻYCZKA (art. 15zzd                     

i 15zzda)
2 10 000,00 6 29 357,27 3 15 000,00 3 15 000,00 0 0,00 14 69 357,27

DO F.DO  WYN.PRZEDS.                       

(art.15zzb)
6 155 141,61 3 39 650,94 8 70 194,67 3 125 686,05 1 11 760,00 21 402 433,27

DOF.DZIAŁ.GOSP.(art.15zzc) 27 139 180,00 18 71 960,00 11 70 300,00 15 84 180,00 5 30 800,00 76 396 420,00

DO F.DO  WYN.O RG.PO ZARZ.                   

(art.15zze i  15 zze ²)
1 9 050,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 9 050,40

DOTACJA (art.15zze⁴) 240 1 200 000,00 214 1 070 000,00 147 735 000,00 62 310 000,00 20 100 000,00 683 3 415 000,00

OGÓŁEM COVID 276 1 513 372,01 241 1 210 968,21 169 890 494,67 83 534 866,05 26 142 560,00 795 4 292 260,94

RAZEM 591 3 642 277,66 565 3 679 736,45 301 1 982 439,51 179 1 169 296,59 65 447 122,05 1 701 10 921 802,82

Drawsko Pomorskie Złocieniec

Zestawienie środków wydatkowanych w 2021 r. (stan na dzień 31.12.2021 r.) przez PUP na aktywizację zawodową                                                                                          

osób uprawnionych oraz na wsparcie wprowadzone ustawą COVID-19       

Forma aktywizacji 

zawodowej

POWIAT
GMINA

Kalisz Pomorski Wierzchowo

Instrumenty wprowadzone ustawą COVID-19

Czaplinek
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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 183/2020 Zarządu Powiatu 

Drawskiego z dnia 11 lutego 2020 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 31.12.2021 R. – ZATRUDNIONYCH 38 OSÓB) 

 

DRAWSKO POMORSKIE 

Dyrektor 

Centrum Aktywizacji Zawodowej 

Zastępca Dyrektora 

Referat Usług Rynku Pracy 

1 Koordynator – Doradca zawodowy obsługa osób 

bezrobotnych  

i pracodawców 
4 Pośredników pracy  

Referat Instrumentów Rynku Pracy 

1 Koordynator – Specjalista ds. rozwoju zawodowego obsługa osób 

bezrobotnych  

i pracodawców 

4 Pośredników pracy  

1 Pośrednik pracy / Specjalista ds. rozwoju zawodowego 

Referat programów 

1 Specjalista ds. programów 

Dział Obsługi Klienta 

1 Kierownik 

1 Inspektor 

2 Specjalistów ds. ewidencji i świadczeń obsługa osób 

bezrobotnych 

Dział Organizacyjno-Administracyjny 

1 Kierownik 

1 Inspektor 

1 Archiwista 

1 Sekretarka 

1 Sprzątaczka 

1 Pomoc administracyjna 

Dział Finansowo-Księgowy 

1 Główny księgowy 

1 Inspektor powiatowy 

1 Inspektor 

2 Księgowych 
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FILIA ZŁOCIENIEC 

Centrum Aktywizacji Zawodowej 

2 Doradców zawodowych obsługa osób 

bezrobotnych  

i pracodawców 
3 Pośredników pracy 

Dział Obsługi Klienta 

1 Pośrednik pracy 
obsługa osób 

bezrobotnych 
1 Specjalista ds. ewidencji i świadczeń  

1 Referentów ds. ewidencji i świadczeń 

Dział Organizacyjno-Administracyjny 

1 Sprzątaczka 

Tabela nr 62: Struktura zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w 2021 r. 

11.2 Trendy 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; 

• jest narzędziem, które pozwala realizować zadania przez pracowników powiatowych 

urzędów pracy; 

• jest informacją uzupełniającą wiedzę pozyskaną w ramach „Monitoringu zawodów 

deficytowych i nadwyżkowych”; 

• jest efektem prac paneli ekspertów. 

  

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

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 to takie, 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 w roku 2021 przedstawiało 

się następująco: 

Deficyt: betoniarze i zbrojarze, elektrycy, elektromechanicy, elektromonterzy, fizjoterapeuci i 

masażyści, geodeci i kartografowie, inżynierowie budownictwa, kelnerzy i barmani,  kierowcy 

autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, kierownicy budowy, 

krawcy i pracownicy produkcji odzieży, kucharze, lekarze, monterzy instalacji budowlanych, 
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nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, 

nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczyciele przedszkoli, operatorzy obrabiarek 

skrawających, opiekunki dziecięce, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, 

piekarze, pielęgniarki i położne, pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, pracownicy 

służb mundurowych, pracownicy socjalni, pracownicy usług pogrzebowych, psycholodzy  

i psychoterapeuci, ratownicy medyczni, robotnicy leśni, robotnicy obróbki drewna i stolarze, 

samodzielni księgowi, specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji, specjaliści 

elektroniki, automatyki i robotyki, szefowie kuchni, ślusarze, windykatorzy, wychowawcy  

w placówkach oświatowych i opiekuńczych; 

Równowaga: administratorzy stron internetowych, agenci ubezpieczeniowi, akustycy  

i realizatorzy dźwięku, animatorzy kultury i organizatorzy imprez, archiwiści, muzealnicy, 

asystenci w edukacji, bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji naukowej, 

biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy, blacharze i lakiernicy samochodowi, brukarze, cieśle 

i stolarze budowlani, cukiernicy, dekarze i blacharze budowlani, dentyści, diagności 

samochodowi, dziennikarze i redaktorzy, ekonomiści, floryści, fotografowie, fryzjerzy, graficy 

komputerowi, inspektorzy nadzoru budowlanego, instruktorzy nauki jazdy, instruktorzy 

rekreacji i sportu, inżynierowie elektrycy i energetycy, inżynierowie inżynierii środowiska,   

kamieniarze, kierowcy samochodów osobowych,  kierownicy ds. logistyki, kierownicy ds. 

produkcji, kierownicy ds. usług, kierownicy zarządzania i obsługi biznesu, kierownicy 

sprzedaży, kierownicy w instytucjach społecznych i kultury, kosmetyczki, lakiernicy, 

listonosze i kurierzy, logopedzi i audiofonolodzy, magazynierzy, masarze i przetwórcy ryb, 

mechanicy maszyn i urządzeń, mechanicy pojazdów samochodowych, monterzy elektronicy, 

monterzy maszyn i urządzeń, monterzy okien i szklarze, murarze i tynkarze, nauczyciele 

języków obcych i lektorzy, nauczyciele nauczania początkowego, nauczyciele szkól 

specjalnych i oddziałów integracyjnych, obuwnicy, ogrodnicy i sadownicy, operatorzy 

aparatury medycznej,  operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy maszyn 

do produkcji wyrobów cementowych i kamiennych, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 

z gumy i tworzyw sztucznych, operatorzy maszyn rolniczych i ogrodniczych, operator urządzeń 

dźwigowo – transportowych, optycy i pracownicy wytwarzający protezy, pedagodzy, plastycy, 

dekoratorzy wnętrz, o konserwatorzy zabytków, pomoce kuchenne, pomoce w gospodarstwie 

domowym, pozostali specjaliści edukacji,   pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi 

turystycznej, pracownicy ds. budownictwa drogowego, pracownicy ds. jakości, pracownicy ds. 

ochrony środowiska i bhp, pracownicy ds. techniki dentystycznej, pracownicy myjni, pralni  

i prasowalni, pracownicy ochrony fizycznej, pracownicy poczty, pracownicy przetwórstwa 

spożywczego, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, pracownicy telefonicznej 

i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy i telemarketerzy, pracownicy zajmujący się 

zwierzętami, prawnicy, projektanci wzornictwa przemysłowego i operatorzy CAD, 

przedstawiciele handlowi, recepcjoniści i rejestratorzy, rzemieślnicy obróbki szkła i metali 

szlachetnych, sekretarki i asystenci, spawacze, specjaliści administracji publicznej, specjaliści 

ds. organizacji produkcji, specjaliści ds. rynku nieruchomości, specjaliści rolnictwa i leśnictwa, 

specjaliści technologii żywności i żywienia, specjaliści telekomunikacji, spedytorzy i logistycy, 

sprzątaczki i pokojowe, tapicerzy, technicy budownictwa, technicy informatycy, technicy 

mechanicy, weterynarze,  zaopatrzeniowcy i dostawcy; 

Nadwyżka: gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy, pracownicy fizyczni  

w produkcji i pracach prostych, rolnicy i hodowcy, robotnicy budowlani, sprzedawcy i kasjerzy, 

pracownicy administracyjni i biurowi. 
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W roku 2021 najwięcej ofert pracy i wolnych miejsc pracy było na wskazane stanowiska: 

- kasjer, kasjer – sprzedawca – 28, 

- kasjer handlowy – 34 

- kelner, kelner – barman, kelner – barista  – 10,  

- kierowca samochodu ciężarowego – 14, 

- księgowa – 5,  

- kucharz – 18, 

- magazynier, magazynier – pakowacz ręczny, magazynier kierowca – 11, 

- murarz – 27, 

- pilarz, pilarz – drwal – 30, 

- pomoc administracyjna – 11, 

- pomoc kuchenna – 25, 

- pomoc nauczyciela – 28, 

- pracownik biurowy, pracownik administracyjny, pracownik administracyjno – biurowy – 21, 

- pracownik budowlany, robotnik budowlany, pracownik ogólnobudowlany – 49, 

- robotnik gospodarczy, pracownik gospodarczy, robotnik gospodarczy – ładowacz 

nieczystości, pracownik gospodarczy - sprzątaczka – 52, 

- sprzedawca, sprzedawca – doradca klienta, sprzedawca w stacji paliw, sprzedawca – 

pracownik małej gastronomii – 53. 

 

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 2021 r., poz. 1100 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. 

 

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy, Starosta może powołać przedstawicieli 

spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy  

i autorytecie w obszarze działania tej rady. Kadencja PRRP trwa 4 lata, a jej techniczną  

obsługę zapewnia PUP w Drawsku Pomorskim. 
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W 2021 roku ze względu na panującą pandemię COVID-19, obrady Powiatowej Rady 

Rynku Pracy, (zwanej dalej PRRP) odbywały się w trybie obiegowym, podczas których zostały 

wydane opinie w sprawie: 

1) Zmian podziału środków Funduszu Pracy na aktywizacje zawodową w roku 2021; 

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

w roku 2021; 

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

Pomorskim; 

4) Wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników  

i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego złożonych przez: Starostwo 

Powiatowe w Drawsku Pomorskim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku 

Pomorskim oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czaplinku działające w strukturze 

Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie.  

5) Wstępnej propozycji podziału środków finansowych na 2022 rok. 

6) Wydanie opinii w sprawie wstępnej propozycji podziału środków finansowych Funduszu 

Pracy na lata 2022 - 2023: 

1) Projekt pilotażowy „Elastyczne zatrudnienie”; 

2) Projekt pilotażowy „Subsydium zatrudnieniowe” 

7) Założeń Programu Aktywizacji Zawodowej realizowanego w 2022 roku. 
Tabela nr 63: skład Powiatowej Rady Rynku Pracy, kadencja 2019-2023. 

 

Do informacji członków PRRP przekazano również: 

1) Zbiorczy wykaz pracodawców, z którymi Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku 

Pomorskim zawarł umowy w 2020 roku. 

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

1. Powiat Drawski Waldemar Włodarczyk - Przewodniczący  

2. Gmina Czaplinek Marcin Naruszewicz - Członek 

3. Gmina Drawsko Pomorskie Krzysztof Czerwiński - Członek 

ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE 

4. NSZZ „Solidarność” Franciszek Hirsz -Członek 

5. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Orłowska Renata - Członek 

ORGANIZACJE PRACODAWCÓW 

6. Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan Piotr Płażalski - Członek 

7. 
Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Kalisza 

Pomorskiego 
Witold Kuwałek - Członek 

8. Zrzeszenie Podmiotów Gospodarczych w Złocieńcu Edward Kot - Członek 

9. Z. P. H. U. Drawex Sienica Wiesław Dzieńkowski - Członek 

SPOŁECZNO-ZAWODOWE ORGANIZACJE ROLNIKÓW 

10. Zachodniopomorska Izba Rolnicza Stanisław Baliński - Wiceprzewodniczący 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / STOWARZYSZENIA 

11. 
Zakład Doskonalenia Zawodowego Słupsk, Ośrodek 

Kształcenia Zawodowego Drawsko Pomorskie 
Marek Nowak - Członek 

12. Stowarzyszenie "Pozytywna Zmiana" Joanna Kulesza - Członek 
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2) Informacje dotyczące priorytetów wydatkowania środków Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego: limit i rezerwa na rok 2022. 

 

Materiały pn. Rola i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim w 2022 

roku w obliczu COVID-19 i Tarczy Antykryzysowej oraz informacje na temat sytuacji na 

rynku pracy w powiecie drawskim w roku 2021 i I kwartale 2022 r.  przekazane w materiałach 

XLVI sesji Rady Powiatu Drawskiego w dniu 29 kwietnia 2022 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 2021 r. rzecznik udzielił 223 porady (w tym pisanie 

konsumentom pism reklamacyjnych, odstąpień od umów zawieranych poza lokalem i na 

odległość itp.), 

 

 

Wykres nr 20: Liczba udzielonych porad przez rzecznika w latach 2018-2021. 

- występuje do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów  

- w 2021 r. rzecznik sporządził 30 wystąpień do przedsiębiorców, 
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Wykres nr 21: Liczba wystąpień do przedsiębiorców w latach 2018-2021. 

 

- sygnalizuje Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów problemy dotyczące 

ochrony konsumentów, 

- podejmuje działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym (np. spotkania z 

młodzieżą i przybliżenie jej tematu podstawowych praw konsumenta; informowanie o akcjach 

edukacyjnych kierowanych do konsumentów, np. zaproszenie na konferencję on-line 

„Konsument“ w dobie COVID-19; udostępnianie ulotek i broszur poświęconych ochronie 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.  

13. Informacja publiczna 

W 2021 r. udzielonych zostało 78 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji 

publicznej. 
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Wykres nr 22: Ilość odpowiedzi na wnioski o udostepnienie informacji publicznej w latach 2018-2021. 

14. Inwestycje zrealizowane w 2021 roku 
 

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 
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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 
15 230,44 zł 15 230,44 zł środki własne 15 230,44 zł 
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garaży ZS 

Czaplinek 

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 

 

RFIL - 1 026 983 zł,       

ROPS (PFRON) 

- 844 582,76 zł, 

RPO - 59 863,25 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 126 280,02 zł 

16. 

Kompleksowa 

modernizacja DPS  

w Darskowie 

3 346 282,70 zł 785 114,98 zł 177 133,73 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 
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19. 

Modernizacja 

obiektów w 

Mielenku Dr. dla 

potrzeb 

utworzenia, 

Zakładu 

Aktywizacji 

Zawodowej, 

Mieszkań 

wytchnieniowych i 

Centrum 

Opiekuńczo-

Mieszkalnego 

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

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

21. 

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 

22. 

MOW 

modernizacja 

budynku 

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

23. 

Modernizacja 

internatu przy ul. 

Warmińskiej 2 w 

Drawsku 

Pomorskim 

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

24. 

Modernizacja 

zaplecza 

garażowego przy 

ul. Połczyńskiej w 

Drawsku 

Pomorskim 

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

25. 

Modernizacja 

kotłowni w 

budynku przy ul. 

Wałeckiej w 

Czaplinku 

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

26. 

Modernizacja 

kanalizacji 

sanitarnej przy 

budynku internatu 

ZS w Złocieńcu 

68 994,32 zł 68 994,32 zł środki własne 68 994,32 zł 
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27. 

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 

28. 

Zakup samochodu 

osobowego dla 

PCKZiU w 

Drawsku 

Pomorskim 

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

29. 

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 

Tabela nr 64: Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2021 roku. 

 

15. 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 okresie sprawozdawczym kontynuowany był projekt w ramach Kontraktu Samorządowego: 

„Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej poprzez 

wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”.  

Projekt wspiera proces nauczania obejmując 6 placówek Powiatu Drawskiego: 

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Czaplinek, 

2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Czaplinek, 

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Drawsko Pomorskie, 

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Kalisz Pomorski, 

5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Złocieniec 
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6. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Drawsko Pomorskie 

Realizacja projektu trwał od sierpnia 2017 roku. Docelowo projektem objętych zostało ponad  

400 uczniów szkół zawodowych. Dzięki realizacji projektu uczestnicy zdobyli nowe 

kwalifikacje, które były dopasowane do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. 

Dodatkowo wsparciem zostało objętych ponad 20 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 

instruktorów praktycznej nauki zawodu (kursy, szkolenia, studia podyplomowe).   

Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w projekcie  zrealizowano i przeprowadzono szereg działań, 

do których w szczególności należą: 

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

- płatne staże i praktyki dla  uczniów, 

- organizacja kursów:  kurs kelnerski, kurs barmański a także kurs lakiernik dla uczniów 

Zespołu Szkół w Drawsku Pom. w ramach, którego zakupiono wyposażenie do pracowni 

lakierniczej znajdującej się w PCKZiU w Drawsku Pomorskim, 

- realizacja kursów dla nauczycieli PCKZiU w Drawsku Pomorskim. – EDCL oraz kurs 

spawania metodą MAG i TIG. 

Wszystkie działania podjęte w ramach zadania uwzględniały kwestie wyrównywania szans 

kobiet i mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnościami.  

Projekt zakończył się 31 grudnia 2021 roku. Całkowita wartość projektu wniosła 4 290 843,01 

zł, w tym 3 647 216,27 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

 

Projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie” 

W dniu 31 lipca 2021 roku zakończono prace polegające na termomodernizacji budynku DPS 

w Darskowie. Całkowita wartość projektu wyniosła 3 682 332,97 zł.  

 

16. Drawskie Powiatowe Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 

 
W okresie sprawozdawczym z uwagi na obowiązujący 2021 roku w Polsce stan zagrożenia 

epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 działalność Drawskiego 

Powiatowego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości została mocno ograniczona. Do 

minimum ograniczono kontakt bezpośredni z urzędem. Kontakt odbywał się głównie poprzez 

konsultacje telefoniczne oraz za pośrednictwem poczty, w tym elektronicznej.  

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, z którą od wielu lat współorganizujemy szkolenia dla 

przyszłych i obecnych przedsiębiorców o szerokim zakresie tematycznym (m.in. tematy 

prawne, podatkowe, kadrowe, marketingowe, samorozwoju), od marca z sukcesem przeniosła 

ich realizacje do sieci w formie on-line (warsztaty oraz webinaria). W ramach współpracy 

z Polską Fundacją Przedsiębiorczości, przedsiębiorcy z terenu powiatu drawskiego mają 

możliwość skorzystania z prowadzonych szkoleń w formie online poprzez stronę 

www.pfp.com.pl/szkolenia-i-doradztwo/aktualne-szkolenia. W 2021 roku udzielonych zostało 

5 pożyczek dla przedsiębiorców z terenu powiatu drawskiego łączną kwotę 672 000,00 zł.  

http://www.pfp.com.pl/szkolenia-i-doradztwo/aktualne-szkolenia
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Działania Drawskiego Powiatowego Centrum Przedsiębiorczości Wspierania 

Przedsiębiorczości (DPCWP) promowało spotkania i webinaria z Lokalnym Punktem 

Informacyjnym Funduszy Europejskich:  

- „Fundusze Europejskie na rozwój innowacyjności i konkurencyjności w sektorze turystyki 

 w okresie kryzysu wywołanego skutkami epidemii COVID-19” 

- „Fundusze Europejskie na innowacje – Badania na rynek” 

- „Fundusze Europejskie na rozwój i kwalifikacje kadr MŚP” 

- „Fundusze Europejskie dla kadr” 

- „Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności” 

W czerwcu i sierpniu zaproszono na indywidualne spotkanie – rozmowę ze Specjalistą ds. 

Funduszy Europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, podczas którego można 

było otrzymać informację m.in. o: 

- wsparciu z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, 

- środkach na otwarcie działalności gospodarczej, 

- dotacjach i pożyczkach na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, 

- finansowaniu kursów i szkoleń zmierzających do podniesienia kwalifikacji zawodowych, 

- zasadach pozyskania dofinansowania, 

- aktualnych i przyszłych ogłoszeniach o naborach wniosków. 

Drawskie Powiatowe Centrum Wspierania Przedsiębiorczości włączyło się w akcję 

informacyjną dotyczącą  Programu pn. „Polski Ład” organizowaną przez Urząd Skarbowy w 

Drawsku Pomorskim. 

  

TWÓJ E-PIT CZEKA RÓWNIEŻ NA CIEBIE 

Z Drawskiem Powiatowym Centrum Wspierania Przedsiębiorczości kontaktują się 

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 zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w 

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

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 r. do 31.12.2020 r. Z uwagi na epidemię COVID-19 

został on wydłużony do 31.06.2021 r. Projekt został zrealizowany i rozliczony. 

Projekt składał  się z czterech działań: 
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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 

Dodatkowo od marca do końca kwietnia odbyły się spotkania z doradcami zawodowymi oraz 

nauczycielami zawodu w trakcie, których testowano rozwiązania – modelu doradztwa 

zawodowego - wypracowanego w ramach projektu „Dobry wybór – dobra praca”. W czerwcu 

zorganizowano spotkanie wszystkich partnerów projektu, doradców zawodowych oraz 

nauczycieli zawodu podsumowujące projekt w Kołobrzegu. 

17.  Promocja i rozwój powiatu, kultura fizyczna i turystyka 
 

Ze względu na pandemię COVID-19, Wydział Rozwoju i Promocji nie mógł 

zrealizować wszystkich działań zaplanowanych na 2021 rok, m.in. następujących wydarzeń: 

Powiatowej Gali Talentów, Dnia Otwartego Starostwa Powiatowego połączonego z Dniem 

Godności Osób Niepełnosprawnych, Powiatowego Święta Plonów czy Dyktanda o Pióro 

Starosty Drawskiego.  

W ramach działań promocyjnych powiatu, wydział na 2021 rok zaplanował wiele ciekawych 

i ważnych działań, imprez oraz wydarzeń ukierunkowanych na integrację społeczności lokalnej 

powiatu drawskiego.  

W 2021 Wydział samodzielnie opracował trzy wydawnictwa: „Biuletyn 

Informacyjny Powiatu Drawskiego 2020”, „Powiat Drawski – 

turystycznie 2021” oraz „Powiat Drawski ze smakiem”. Brał także udział 

w przygotowaniu wydawnictwa „Perły Turystyczne”, wydanego przez 

Szczecinecką Regionalną Organizację Turystyczną.  

 

Pierwsze, 52 – stronicowe wydawnictwo to 

pierwsze w kadencji 2018-2023 wydanie 

Biuletynu Informacyjnego z działalności Rady i Zarządu Powiatu 

Drawskiego. Zawiera najważniejsze ubiegłoroczne działania 

zrealizowane przez Powiat Drawski oraz jego jednostki - projekty, 

inwestycje, imprezy i wiele innych.  

 

Druga publikacja pokazuje, które miejsca w naszym 

regionie warto odwiedzić i dlaczego, gdzie można 

wypożyczyć rower lub kajak, przybliża ideę 

morsowania i questingu.  Dzięki niej można poznać 

regionalne kulinarne produkty turystyczne oraz dowiedzieć się wielu 

innych ciekawych rzeczy, które niekoniecznie można znaleźć w typowych 

informatorach i przewodnikach turystycznych. Zawiera też wywiady z 

mieszkańcami regionu, którzy mają swoją pasję i chcieli o niej 

opowiedzieć – fotografia, podróże, hodowla owiec, produkcja serów, 

miodów, kosmetyków naturalnych. W gazetce znajdują się materiały 
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dotyczące nie tylko powiatu drawskiego, ale też Szczecinka i okolic – to efekt nawiązanej w 

ubiegłym roku współpracy sąsiedzkiej w ramach projektu „Pojezierze Drawskie”. 

 

W 2020 roku Wydział Rozwoju i Promocji 

przystąpił do pracy nad trzecią książką 

kulinarną – „Powiat Drawski ze smakiem”. 

Dwie poprzednie publikacje - „Smaki Powiatu 

Drawskiego” oraz „Powiat Drawski smakuje 

inaczej”, cieszyły się dużym zainteresowaniem 

mieszkańców powiatu. Propozycja wydania 

kolejnej części kulinarnej wędrówki po 

powiecie także zyskała aprobatę. Pozyskano 

wiele nowych przepisów, receptur i innych 

tajemnic sztuki kulinarnej. Książka została wydana w drugiej połowie 2021 roku. We wrześniu 

Wydział zorganizował spotkanie promujące książkę, na które zaproszono autorów przepisów 

oraz lokalne media. Każdy uczestnik otrzymał podziękowanie oraz trzy egzemplarze książki.   

W 2021 roku ukazał się także kolejny album fotograficzny Leszka Paradowskiego - 

pochodzącego z naszego regionu fotografa, znanego na całym świecie z doskonałej fotografii 

krajobrazu; wydany na zamówienie Powiatu Drawskiego. Album zawiera najpiękniejsze ujęcia 

rzeki Drawy – najdłuższej i najpiękniejszej rzeki Pojezierza Drawskiego. Prace nad albumem 

wydział rozpoczął pod koniec 2020 r. 

 

 

W styczniu 2021 Wydział Rozwoju i Promocji opracował projekt pn. „Śladami Gropiusa ATE 

– Architektura, Tradycja, Edukacja”, złożony w ramach projektu pn. „PORT KULTURY 

POMORZA ZACHODNIEGO” organizowanego przez Urząd Marszałkowski. Projekt miał na 

celu pogłębienie wśród społeczności zamieszkującej powiat drawski oraz jego okolice 

zainteresowania osobą i dorobkiem Waltera Gropiusa, wielkiego XX-wiecznego architekta, 

twórcy szkoły Bauhaus. Temu oraz innym celom i założeniom projektu ma służyć, 

przeznaczony dla różnych grup wiekowych i społecznych, cykl działań i wydarzeń takich jak: 

wystawa, warsztaty rzemieślnicze i ryglowe, quest, opracowanie materiałów promocyjnych 

tablic informacyjnych, konferencja podsumowująca projekt itp. Konkurs „Port Kultury 

Pomorza Zachodniego” zakładał dofinansowanie kwotą 100.000,00 zł tylko jednego wniosku 

spośród wszystkich, które wpłynęły na konkurs. Dofinansowanie oraz tytuł „Port kultury 
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Pomorza Zachodniego 2021” otrzymało Świnoujście. Kolejnym złożonym przez wydział 

wnioskiem był projekt pn. „Orzeszkowa wciąż aktualna”. Projekt miał na celu przybliżenie 

mieszkańcom powiatu drawskiego życia i twórczości Elizy Orzeszkowej, jednej z 

największych polskich pisarek a także przypomnienie i utrwalenie wiedzy o epoce 

pozytywizmu poprzez organizację różnego rodzaju działań ukierunkowanych na realizację ww. 

zamierzeń oraz na integrację społeczną lokalnej ludności. 

Pomimo tego, że 

wniosek nie otrzymał 

dofinansowania, 

pomysł na 

upamiętnienie Elizy 

Orzeszkowej został 

zrealizowany w nieco 

innej formie - w dniu 

22 października, 

podczas XL Sesji Rady 

Powiatu Drawskiego, odsłonięta została rzeźba oraz ławeczka 

poświęcona Elizie Orzeszkowej. Autorem rzeźby jest czaplinecki artysta - Edward Szatkowski.   

W piątek 11 czerwca 2021 roku w Parku Chopina w Drawsku Pomorskim odbyły się XVI 

Drawskie Targi „Mój Ogród”. Imprezie towarzyszył VIII Piknik Ekologiczny oraz „III Ogród 

Edukacyjny” mający na celu prezentację działań edukacyjnych Zespołu Szkół i Powiatowego 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim. Podczas imprezy 

Wydział Rozwoju i Promocji przeprowadził na swoim stoisku konkurs wiedzy o powiecie 

drawskim, w którym do wygrania były materiały promocyjne Powiatu. Stoisko cieszyło się 

dużym zainteresowaniem uczestników targów. 

 

Kontynuując pozytywne działania z 2020 r. w 2021 

roku wydział zorganizował trzecią edycję 

„Festiwalu Słoika”, która z uwagi na panującą 

pandemię odbyła się w wersji mobilnej i spotkała 

się z pozytywnym odbiorem zarówno wśród 

organizatorów konkursu jak i jego uczestników. Do 

konkursu zgłosiło się aż 21 organizacji z całego 

powiatu – stowarzyszenia, koła gospodyń 

wiejskich i sołectwa.  Uczestnicy mogli wykazać 

się w sześciu kategoriach: owoce, warzywa, nalewki, pasztety i podroby, ryby oraz dary lasu. 

Na początku sierpnia, przez trzy dni, komisja konkursowa (w tym 2 osoby z Wydziału Rozwoju 

i Promocji) w czasie objazdu degustowała zgłoszone potrawy, a następnie dokonała wyboru 

tych najsmaczniejszych. Finał konkursu połączony z wręczeniem nagród laureatom odbył się 

29 sierpnia na placu przy Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim. Na zwycięzców 

czekały nagrody ufundowane przez Powiat Drawski, Urząd Marszałkowski Województwa 

Zachodniopomorskiego, Orskov Foods SA oraz Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa 

oddział Koszalin.  
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Dowiedziawszy się o możliwości dofinansowania imprezy przez Urząd 

Marszałkowski, Wydział Rozwoju i Promocji opracował pomysł 

podarowania każdej organizacji, która zgłosiła się do konkursu, dużego 

kosza zawierającego najpopularniejsze lokalne produkty kulinarne – miody, 

ryby oraz krówki. Każdy zestaw zawierał wykonaną przez Wydział ulotkę z 

opisem poszczególnych produktów – ich pochodzenie, sposób powstawania 

czy wytwarzania itd. Dofinansowanie wyniosło 8.000, 00 zł.  

Podczas Festiwalu Słoika rozstrzygnięto także konkurs na „Najładniejsze i najaktywniejsze 

Sołectwo Powiatu Drawskiego”, organizowanego przez wydział już od 13 lat. Do tegorocznej 

edycji zgłosiły się 22 sołectwa. I miejsce zajęło sołectwo Siemczyno – nagroda w wysokości 

4.000 zł, II miejsce sołectwo Kluczewo - nagroda w wysokości 3.000 zł, III miejsce sołectwo 

Darskowo - nagroda w wysokości 2.000 zł.   Ponadto komisja konkursowa przyznała 5 

wyróżnień, każde po 1000 zł dla sołectw: Kosobudy, Konotop, Łabędzie, Żelisławie oraz Stara 

Studnica. 

14 listopada obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Seniora. Z tej okazji 

wydział po raz kolejny podjął się działań w celu docenienia osób 

zaangażowanych w działalność organizacji seniorskich w na terenie powiatu 

drawskiego. Starosta Drawski Stanisław Cybula wraz z Zarządem Powiatu 

Drawskiego złożył wszystkim seniorom powiatu drawskiego serdeczne 

gratulacje oraz podziękowania za pracę zawodową i społeczną, za zaangażowanie i wkład  

w działalność na rzecz członków swoich organizacji oraz całego społeczeństwa.  

W 2021 roku tytułem „Aktywny Senior” wyróżniono 36 osób. Każda z nich otrzymała list 

gratulacyjny oraz odznakę z rąk Starosty i pozostałych członków Zarządu podczas uroczystego 

spotkania w sali narad Starostwa Powiatowego w dniu 23 listopada.  
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Do zadań Wydziału Rozwoju i Promocji należy 

także organizowanie Konwentu Starosty, 

Burmistrzów i Wójta. Niestety z uwagi na 

pandemię w 2021 roku został zorganizowany tylko 

jeden konwent, który odbył w marcu. Głównym 

celem organizowania konwentu jest wspieranie idei 

samorządu terytorialnego, integrowanie wspólnych 

interesów gmin i powiatu, kształtowanie wspólnej 

polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i 

promocji regionu oraz wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w 

zakresie rozwoju i zarządzania w regionie.  

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

W 2021 r. Zarząd Powiatu Drawskiego podpisał umowy medialne z: Powiatową Gazetą 

Drawską, Kurierem Czaplineckim oraz z lokalnymi portalami internetowymi: DSI – Drawskie 

Strony Internetowe, LokalnyReporter.pl i firmą Hornet - Magazyn Drawski.  

Działania promocyjne to także projektowanie i opracowywanie materiałów promocyjnych. 

Dbając o markę regionu wszystkie materiały opatrzone są logiem Powiatu, które funkcjonuje 

od 2015 roku lub też logiem marki Pojezierze Drawskie. W ramach działalności promocyjnej 

został opracowany i zamówiony szereg materiałów, wykorzystywanych podczas imprez i 

wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Drawski: notesy, długopisy, 

kubki, breloczki, lampki rowerowe, kredki, dmuchane piłki, okulary przeciwsłoneczne, torby, 

plecaki, bidony, książkowe i trójdzielne i wiele innych.  

W 2021 roku Wydział Rozwoju i Promocji angażował się w promocję edukacji 

ponadpodstawowej. Kilkukrotnie każda ze szkół średnich powiatu drawskiego otrzymała 

zestawy gadżetów na dni otwarte szkół, na prowadzone nabory uczniów klas pierwszych, czy 

też w formie nagród za udział w konkursach i wydarzeniach wewnątrz szkół.  

Wydział, we współpracy z dyrekcjami 

poszczególnych szkół, prowadził także akcję 

informacyjną o proponowanych przez szkoły 

kierunkach nauczania (ulotki, plakaty). 
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We wrześniu br. wicestarosta Mariusz Nagórski 

wspólnie z pracownikami Wydziału Rozwoju i 

Promocji Powiatu Drawskiego przekazał 

dyrektorowi PCKZiU materiały promocyjne, takie 

jak ramki pod tablice rejestracyjne i skrobaczki do 

szyb, które wręczane będą osobom dokonującym 

przeglądu samochodu w Stacji Kontroli Pojazdów 

mieszczącej się przy ulicy Warmińskiej 1 w 

Drawsku Pomorskim. Te drobne upominki 

otrzymał każdy właściciel samochodu dokonujący jego przeglądu we wrześniu. W 

październiku oferta upominków wzbogaciła się o kolejne gadżety. Na specjalny upominek 

mogły liczyć Panie dokonujące przeglądu samochodu. W podziękowaniu otrzymały najnowszą 

publikację powiatu książkę kucharską – „Powiat drawski ze smakiem”. 

 

Na potrzeby promocji zakupione zostały publikacje Zbigniewa 

Mieczkowskiego „Drawska odyseja osadnicza”, „Historia króla Drawy”,  

„Historia Stawna 1333 – 2021” Jarosława Leszczełowskiego, a także „75 

lat duszpasterstwa Zgromadzenia Zmartwychwstańców w Złocieńcu”. 

 

 

W ramach współpracy z wojskiem - jak co roku, tak 

samo i w 2021 r., wydział złożył wniosek do planu 

współpracy jednostki wojskowej z organizacjami 

pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi. 

Na 2021 rok zaplanowano 3 wspólne działania - 

Dzień Otwarty Starostwa Powiatowego połączony 

z Dniem Godności Osób Niepełnosprawnych, 

Mistrzostwa w chodzeniu po Drawie oraz spotkanie 

integracyjne Starosty Drawskiego z kombatantami 

z terenu powiatu drawskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Pokoju i Dnia Weterana. Powiat 

Drawski wziął także udział w obchodach Święta Wojsk Lądowych w drawskim Parku Chopina, 

wystawiając swoje stoisko promocyjne oraz dofinansowując imprezę kwotą 4.460,00 zł. Na 

stoisku Wydział Rozwoju i Promocji przeprowadził konkurs wiedzy o powiecie drawskim. Do 

wygrania były przeróżne gadżety: długopisy, kredki, kolorowanki, latarki, dzwonki rowerowe, 

piłki plażowe, plecaki, smycze, okulary przeciwsłoneczne.   

Od 2020 roku wydział prowadzi Kronikę Powiatu Drawskiego. Wcześniej to zadanie na 

zlecenie Powiatu wykonywała osoba z zewnątrz. Na dzień dzisiejszy opracowane zostały 2 

tomy Kroniki Powiatu Drawskiego. 
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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 promocja regionu.  

W 2021 roku tradycyjnie wydział zorganizował 2 

edycje rajdu – 23 maja i 19 września.  Trasa za 

każdym razem wyznaczona jest tak, aby każdy 

standardowy samochód osobowy z łatwością ją 

pokonał. Jest to niepowtarzalna okazja, aby spędzić 

niedzielę poznając urokliwe zakątki naszego 

powiatu, które tak często są omijane podczas 

przemieszczania się jedynie głównymi 

drogami. Atrakcyjne widokowo trasy zapewniają 

wspaniałą zabawę dla całej rodziny. Organizowane 

imprezy służą również edukacji ekologicznej. 

Partnerem wiosennej edycji Rajdu Bobra firma 

Renault Polmotor została impreza została także 

objęta patronatem Marszałka Województwa 

Zachodniopomorskiego. Nasz nowy partner 

ufundował 3 nagrody dla załóg biorących udział w 

Rajdzie Bobra i przede wszystkim nagrodę 

specjalną w postaci vouchera na samochód na 

weekend z pełnym bakiem paliwa. 

 

Mistrzostwa w chodzeniu po Drawie odbyły się 6 

czerwca 2021. Ta edycja od samego początku była 

wyjątkowa. Zainteresowanie imprezą było ogromne 

– już dwa dni po ogłoszeniu zapisów lista chętnych 

została zamknięta. W tym roku prawie połowa 

uczestników przyjechała spoza powiatu drawskiego 

– ze Szczecina, Choszczna, Recza, Świdwina i 

Łobza. Frekwencja tradycyjnie dopisała – w 

zawodach wzięło udział 36 osób, przybyło też wielu 

kibiców i obserwatorów. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników powyższe imprezy 

odbyły się one przy zachowaniu reżimu sanitarnego i obowiązujących w dniu imprezy 

ograniczeniach ustawowych. 

Podczas organizacji wszelkich imprez – zarówno turystycznych jak i promocyjnych, do zadań 

wydziału należy przygotowanie umów ze współorganizatorem, przygotowanie plakatów, 

promocja imprezy w lokalnych (i nie tylko) mediach, zakup nagród, opracowanie i drukowanie 

materiałów dla uczestników, sędziowanie na imprezie, sporządzenie dokumentacji 

fotograficznej, sporządzenie relacji z imprezy na stronę internetową.  

Wydział kontynuuje działania związane z promocją marki turystycznej Pojezierze Drawskie, 

która powstała w lipcu 2020 roku, kiedy to samorządowcy z powiatu drawskiego i 

szczecineckiego oraz przedstawiciele SZLOT – u podpisali porozumienie dotyczące 



 

143 
 

współdziałania w zakresie rozwoju turystyki w regionie. Celem porozumienia jest m.in. 

wspólne promowanie marki Pojezierze Drawskie, opracowanie narzędzi służących budowie jej 

identyfikowalności oraz opracowanie materiałów zawierających wszystkie informacje 

bezpośrednio i pośrednio związane z turystyką na Pojezierzu Drawskim.  

Pracownicy wydziału we współpracy ze Szczecinecką Regionalna Organizacją Turystyczną 

prowadzą funpage’a marki Pojezierze Drawskie na Facebooku – piszą artykuły, 

przeprowadzają wywiady z mieszkańcami regionu oraz organizują różnego rodzaju konkursy, 

w których do wygrania są gadżety promocyjne – kubki, parasolki, bidony i wiele innych. 

 

Wzorem roku ubiegłego wydział złożył wniosek w imieniu Powiatu 

Drawskiego na konkurs ogłoszony przez Zachodniopomorską 

Regionalną Organizację Turystyczną - wparcie wydawnictw 

promocyjnych o tematyce turystycznej i otrzymał dofinansowanie w 

wysokości 1.000,00 zł. W ramach dofinansowania zaktualizowano 

wydawnictwo turystyczne „Powiat Drawski – turystycznie”, o którym 

wspomniano już wcześniej. 

 

W zakresie działań związanych z kulturą ze 

względu na pandemię COVID - 19 nie odbyły się 

dożynki powiatowe, jednak nasze sołectwa 

zostały nagrodzone za swoją całoroczną 

działalność. Konkurs na „Najładniejsze i 

najaktywniejsze Sołectwo Powiatu Drawskiego” 

Powiat Drawski zorganizował  konkurs już po raz 

13, a jego pierwsza edycja miała miejsce w 2009 

roku. W tym roku do konkursu zgłosiło się 24 

sołectwa. Komisja podczas objazdu oceniała zarówno porządek i estetykę miejsc publicznych, 

jak i posesji prywatnych, przede wszystkim jednak brano pod uwagę umiejętność współpracy 

społeczności lokalnej na rzecz swojego najbliższego otoczenia. I miejsce i nagrodę w 

wysokości 4.000 zł - sołectwo Siemczyno z gminy Czaplinek, II miejsce i nagrodę w wysokości 

3.000 zł - sołectwo Kluczewo z gminy Czaplinek, III miejsce i nagrodę w wysokości 2.000 zł 

– sołectwo Darskowo z gminy Złocieniec. 

Wyróżnienia oraz nagrodę w wysokości 1000 zł otrzymały sołectwa: Kosobudy, Konotop, 

Łabędzie, Żelisławie oraz Stara Studnica. 

 

Kolejnym działaniem realizowanym przez wydział to promowanie sportowo uzdolnionej 

młodzieży. Dla najlepszych sportowców zostały wydatkowane środki w rekordowej kwocie, 

bo aż 50 tys zł. Stypendium sportowe otrzymało 25 osób: 11 zawodników UKS Traper ze 

Złocieńca oraz 14 zawodników Klubu Sportów Walki Valiant Gold Team z Drawska 

Pomorskiego. 
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W ubiegłym roku Wydział Rozwoju i Promocji 

przygotował wystawę fotograficzną Wiesława 

Burkiewicza pn. „Przyroda Pojezierza Drawskiego”. 

Wystawę można było obejrzeć od 22 października do 

5 listopada 2021 roku w sali narad w starostwie w 

godzinach pracy urzędu.  

 

 

Ogólnopolski Ranking Powiatów i Gmin 

Dużym sukcesem w 2021 roku zakończył się udział naszego powiatu w Ogólnopolskim 

Rankingu Powiatów i Gmin prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich.  Powiat Drawski 

kolejny raz znalazł się w ścisłej czołówce zajmując w kategorii „Powiaty do 60 tys. 

mieszkańców” trzecie miejsce uzyskując łączną liczbę punktów 50140. 

Powiat co roku uczestniczy w organizowanym przez Związek Powiatów Polskich 

Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów w kategorii do 60 tys. Pracownicy wydziału 

opracowują i przesyłają materiały do rankingu na podstawie informacji przesyłanych przez 

pozostałe wydziały i jednostki naszego powiatu. 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. 

Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według 

kilkudziesięciu kryteriów zgrupowanych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: 

działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi 

mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego,  rozwój społeczeństwa 

informacyjnego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego,  promocja rozwiązań z zakresu 

ochrony zdrowia  i pomocy społecznej, wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej, 

promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu, promocja rozwiązań 

ekoenergetycznych i proekologicznych, współpraca krajowa i międzynarodowa oraz działania 

promocyjne. 

 

18. Współpraca zagraniczna 

 
Powiat Drawski od 2000 r. współpracuje z niemieckim Powiatem Bad Segeberg 

(Uchwała Nr XXXVII/198/2009 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 9 czerwca 2000 roku w 

sprawie zatwierdzenia umowy o współpracy partnerskiej z Powiatem Segeberg) i od 2009 roku 

z Rejonem Ripky z Ukrainy (Uchwała Nr XXXVII/198/2009 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 

18 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia umowy o współpracy partnerskiej z Powiatem 

Ripky) .  

W 2020 roku, ze względu na pandemię koronawirusa zostały odwołane wizyty i 

spotkania partnerskie. W roku 2021 kontakty partnerskie również były bardzo ograniczone. 
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W dniach 14-17 października 2021 r. Powiat 

Drawski odwiedziła delegacja z 

zaprzyjaźnionego powiatu Segeberg. Wizyta 

była okazją do porozmawiania na tematy 

samorządowe i wymiany doświadczeń na wielu 

płaszczyznach. W trakcie spotkań partnerzy 

dyskutowali o sprawach związanych z edukacją 

młodzieży, ochroną zdrowia, środowiska i 

klimatu, a także o uroczystych obchodach XX - 

lecia jubileuszu naszej współpracy, które zaplanowane zostały na przyszły rok. W trakcie 

pobytu delegacja odwiedziła Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu, zwiedziła Muzeum 

Baroku w Siemczynie, Poligon Drawski oraz spotkała się z Zuzanną Sikorą, która prowadzi w 

Stawnie „Izbę pod Kasztanem” oraz z przedstawicielkami Koła Gospodyń Wiejskich  

w Kluczewie.  

 

W ramach działań związanych ze współpracą 

zagraniczną, w ostatnim tygodniu czerwca 2021 

roku powiat drawski odwiedziła polska młodzież 

z rejonu (powiatu) Soleczniki na Litwie. 

Reprezentowali oni Stowarzyszenie „Wspólnota 

Miłosierdzia Bożego” w Solecznikach. 

Przebywali pod opieką Tadeusza 

Romanowskiego, radnego rejonowego i 

lokalnego działacza na rzecz młodzieży polskiej. 

Tygodniowy program pobytu młodzieży został opracowany i zabezpieczony Wydział Rozwoju 

i Promocji. Obfitował w różne atrakcje sportowo – kulturalne i duchowe. W programie wizyty 

znalazł się wyjazd nad morze do Kołobrzegu, spotkanie w Konradem Fujarskim w jego pasiece 

w Kluczewie. Dzieci zwiedzały także Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kołobrzeg, Siemczyno, 

Stawno, Szczecinek i Złocieniec. Uczestniczyły również w spotkaniach ekumenicznych z ks. 

Tomaszem Szukalskim.  
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19. Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych 

 
Zgodnie z KRS, ewidencją Starosty Drawskiego oraz rejestru kół gospodyń wiejskich  na 

dzień 31 grudnia 2021 r. w Powiecie Drawskim wpisanych do bazy było 272 organizacji 

pozarządowych  i 18 kół gospodyń wiejskich. Poniżej znajduje się wykres z podziałem na formę 

prawną organizacji działających na terenie powiatu drawskiego w roku 2021. 

Organizacje pozarządowe powiatu drawskiego z podziałem na różne formy prawne 

podmiotu.  

Organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie powiatu 

drawskiego 
Rok 

2019 

  

Rok 

2020 

  

Rok 

2021 

OGÓLNA LICZBA, W TYM: 267 271 290  
Kluby Sportowe nieprowadzące działalności gospodarczej  52 53 56  
Uczniowskie kluby sportowe 21 22 21  
Stowarzyszenia zwykłe 21 23 27  
Stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w tym:  132 132 125  
- Organizacje kombatanckie 8 8 8  
- Ochotnicze Straże Pożarne 18 18 27 
Fundacje 15 15  8  
Koła gospodyń wiejskich  - - 18 

Tabela nr 65: Liczba organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie powiatu drawskiego w latach 2019-2021. 

 

Wykres nr 23: Zestawienie organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu drawskiego w roku 2021 

z podziałem na formę prawną. 
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Wykres 24: Procentowy udział organizacji pozarządowych  w poszczególnych gminach powiat drawskiego w 2021 

roku. 

Budżet na współpracę z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku wynosił 189 200 zł:  

➢ na zadanie publiczne w otwartym konkursie ofert  przyznano  145 166 zł dotacji na 

37 ofert  

➢ na zadania publiczne realizowane w trybie pozakonkursowym przyznano  37 840 zł 

na 17 ofert.  

➢ w konkursie na wkład własny do projektu przyznano  5 000 zł na 1 ofertę 

 

W 2021 r. nową formą przygotowania ofert oraz sprawozdań przez organizacje pozarządowe 

był generator Witkac.pl. 
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W dniu 16 września 2021 roku w sali Opery na Zamku w Szczecinie zostały ogłoszone wyniki 

i wręczone nagrody „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2021”. Powiat Drawski w 

kategorii powiaty otrzymał wyróżnienie w konkursie Marszałka Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

Uroczyste wręczenie nagród LIDER NGO Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 16 września br. na Zamku 

Książąt Pomorskich w Szczecinie. Wyróżnienie dla Powiatu Drawskiego odbierają sekretarz Katarzyna Szlońska-

Getka i  główny specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i z przedsiębiorcami Romana 

Kowalewicz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liderzy NGO Powiatu Drawskiego 2020 roku wraz z władzami Powiatu Drawskiego. 
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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 z terenu powiatu drawskiego. 

W kategorii Lider NGO Powiatu Drawskiego 2020 za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w 

roku kalendarzowym 2020 otrzymali: 

• LIDER NGO Powiatu Drawskiego 2020  -  Stowarzyszenie „Żarek” 

• Wyróżnienie – Stowarzyszenie „Nasza Świerczyna”   

• Wyróżnienie -  Ochotnicza Straż Pożarna Broczyno 

W kategorii za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym  2020 przez młodą 

organizację zarejestrowaną w latach 2018 – 2020 : 

• LIDER NGO Powiatu Drawskiego 2020 -  Fundacja „Magia Serca” 

• Wyróżnienie – Stowarzyszenie Historyczno – Kulturalne „Tempelburg” 

W kategorii najwięcej pozyskanych środków z funduszy zewnętrznych spoza budżetu Powiatu 

Drawskiego: 

• LIDER NGO Powiatu Drawskiego 2020 – Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” 

• Wyróżnienie – Klub Piłkarski Drawsko Pomorskie 

 

20. Powiatowa Biblioteka Publiczna 
Powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną. Zadania 

powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać, na podstawie porozumienia, wojewódzka 

lub gminna biblioteka publiczna działająca i mająca swoją siedzibę na obszarze powiatu. W 

powiecie drawskim zadania powiatowej biblioteki zostały powierzone Miejskiej i Powiatowej 

Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Drawsku Pomorskim. Na realizację zadań 

biblioteki powiatowej w 2021 roku, jak i w trzech ostatnich latach, Powiat przekazał gminie 

Drawsko Pomorskie dotację w wysokości 40.000,00 zł. Co roku Gmina Drawsko Pomorskie 

przedkłada Powiatowi sprawozdanie ze sposobu wydatkowania środków z dotacji. W 2021 r. 

dotacja została przeznaczona m.in. na wynagrodzenie za opracowanie sprawozdawczości GUS 

w zakresie bibliotek w powiecie, prasę metodyczną dla bibliotekarzy, bezpłatny dostęp do 

księgozbioru w formie ebooków i audiobooków przez platformę Legimi, sfinansowanie kilku 

spotkań autorskich z pisarzami, warsztaty ilustratorskie oraz spotkania z podróżnikiem.  
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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 XLIII sesji Rady Powiatu Drawskiego w dniu  

11 lutego 2022 r. – dostępne w Wydziale Biuro Rady. 

 

21.Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna 

W 2021 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 Czaplinku, przy ul. Wałeckiej 57. Punkt nieodpłatnej pomocy 

prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Czaplinku został powierzony do 

prowadzenia organizacji pozarządowej tj.  Fundacji Togatus Pro Bonoz Olsztyna. Dyżur 

pełnili: radca prawny(doradza obywatelski), adwokat (mediator).  

19 października 2020 r. Zarząd Powiatu Drawskiego w drodze uchwały nr 290/2020 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 2021 r. 

Zarząd powierzył Fundacji Togatus Pro Bono z Olszyna prowadzenie jednego punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukację 

prawną i przyznał dotację w wysokości 64 020,00 zł.  

Fundacja Togatus Pro Bono  z zakresu edukacji prawnej zrealizowała i przygotowała m.in.: 

➢ Biuletyny na temat: 

Biuletyn nr 1 „Prawo na drodze" 

Biuletyn nr 2 „ Mediacja Pozasądowa” 

Biuletyn nr 3 „Prawo Rodzinne” 

Biuletyn nr 4 „Prawo Spadkowe” 

➢ Informatory na temat: 

„W jaki sposób uregulować kontakt z dzieckiem” 

„Najem lokalu. Prawa i obowiązki najemcy”  

„Objaśnienie wniosku o ubezwłasnowolnienie”  

„Omówienie wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej” 

„Uprawnienia konsumenta przy sprzedaży przez internet” 

„Mobbing czy naruszenie dóbr osobistych” 

„Dowody w postępowaniu karnym”  

„Kontrola z sanepidu - jak powinna wyglądać” 

„Cyberprzestępczość. Czym jest i jak się przed tym bronić” 

„Roszczenie pieniężne pacjenta z tytułu błędu lekarskiego. Jak uniknąć przedawnienia”  

„Ochrona praw pracownika na wypadek utraty pracy”  

„Niezdolności do samodzielnej egzystencji i uprawnienia z tym związane” 

„Umowa sprzedaży samochodu” 

„Pomoc społeczna. Formy prawne pomocy publicznej dla rodzin z dziećmi” 

„Postępowanie w sprawie o dział spodku” 
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„Odpowiedzialność za długi małżonka” 

„Zachowek- czym jest i komu przysługuje” 

➢ Wykłady dla szkół z terenu powiatu drawskiego na temat: 

„Co grozi za znęcanie się nad zwierzętami” 

„Wymiar Sprawiedliwości. Zawody prawnicze wraz z omówieniem Sali sadowej” 

„Prawo rzeczowe” 

„Swoboda wypowiedzi a naruszenie dóbr osobistych” 

„Oszustwa w internecie”  

„Na czym polegają punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego” 

„Wyjaśnienie różnic między zawodami prawniczymi oraz o ścieżce zawodowej 

prowadzącej do zawodu prawniczego”   

➢ Wzory umów i pism procesowych.  

➢ Przeprowadzony został konkurs „Tędy na prawo”.  

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w ramach realizacji zadania prowadzenia 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

uprawnionym mieszkańcom powiatu udzielonych zostało łącznie 460 porady, z czego:  

−  w punkcie w Drawsku Pomorskim – 354 porad nieodpłatnej  pomocy prawnej, w tym jedna 

nieodpłatna mediacja, 

−  w punkcie w Czaplinku – 82 porad nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 24 porady 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.   

 

W roku 2021 roku, identycznie jak w roku 2019 i w 2020 na nieodpłatną pomoc prawną 

wydatkowano kwotę 132 000,00 zł (na dwa punkty), w tym na obsługę organizacyjno-

techniczną obu punktów - kwotę 7 920,00 zł. 

W roku 2020 roku, identycznie jak 2019  na nieodpłatną pomoc prawną wydatkowano kwotę 

132 000,00 zł (na dwa punkty) w tym na obsługę organizacyjno-techniczną obu punktów - 

kwotę 7 920,00 zł.  

 

Liczba osób korzystających z darmowej pomocy prawnej w latach 2018 - 2021 

 

Wykres nr 25: Liczba osób korzystających z darmowej pomocy prawnej w latach 2018-2021. 
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22.Zestawienie pozyskanych środków zewnętrznych w 2021 roku przez Starostwo Powiatowe w Drawsku 

Pomorskim i powiatowe jednostki organizacyjne 

 

Lp. Wydział/jednostka Nazwa projektu/programu Podmiot 

dofinansowujący 

Wartość 

dofinansowania 

1. Powiatowy Urząd Pracy 

w Drawsku Pomorskim 

Projekt pozakonkursowy pn. „Aktywizacja osób 

pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, 

w szczególności znajdujących się w trudnej 

sytuacji na rynku pracy w powiecie drawskim 

VI” 

Unia Europejska z 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-

2020 Działanie 6.5 

2 191 594,00 zł 

2. Projekt pozakonkursowy pn. „Aktywizacja osób 

młodych pozostających bez pracy w powiecie 

drawskim V 

Unia Europejska z 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020 Poddziałanie 1.1.1 

1 383 595,68 zł 

3. Krajowy Fundusz Szkoleniowy Ministerstwo Rodziny 

i Polityki Społecznej ze 

Środków Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego 

280 000,00 zł 
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4. Programy, których realizacja wynika z diagnozy 

bieżących potrzeb lokalnego rynku pracy 

w  związku z COVID-19 

Ministerstwo Rodziny 

i Polityki Społecznej ze 

Środków Fundusz Pracy 

4 448 781,44 zł 

5. ZS w Kaliszu Pomorskim Erasmus+/„Be aware for your future” UE 31 439,49 zł 

6. POWER/”Kto ratuje jedno życie, ten ratuje cały 

świat” 

UE 66 648,60 zł 

7. Stowarzyszenie „Jesteśmy 

Razem” 

„Kalisz Pomorski wczoraj i dziś” Gmina Kalisz Pomorski 12 000,00 zł 

8. Mural „Eskadra Kościuszkowska” w ramach 

konkursu ofert MON – „Mur Ale – historia 

Wojska Polskiego” 

MON 9 600,00 zł 

9. „Rozwój grupy medycznej Medical Team” Gmina Kalisz Pomorski 3 000,00 zł 

10. „Rozwój grupy medycznej Medical Team” Gmina Kalisz Pomorski 1 730,61 zł 

11. Projekty w zakresie propagowania kultury fizycznej 

i  sportu oraz obronności 
Gmina Kalisz Pomorski 6 000,00 zł 

12. Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy w Czaplinku 

 “Aktywna tablica” Ministerstwo Edukacji i Nauki 14 000,00 zł 

13. „Laboratoria przyszłości” Ministerstwo Edukacji i Nauki 

we współpracy z Centrum 

GovTech 

30 000,00 zł 

14. „Cyfrowa Polska” Centrum Mistrzostwa 

Informatycznego 

4 000,00 zł 
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15. "Bardzo Młoda Kultura 2019-2021" 

 

Narodowe Centrum Kultury 500,00 zł 

16.  Urząd Miasta w Czaplinku 740,00 zł 

17. „Młodzi w Akcji” Centrum Edukacji 

Obywatelskiej – Oby Młodzież 

200,00 zł 

18. PCKZiU w Drawsku Pom. TOP PROJEKT TOP – PROJEKT Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

ul. Ks. Bp. Ignacego 

Krasickiego 12/2, 71-333 

Szczecin 

4 160,00 zł 

19. ZPE-T w Bobrowie Poznajmy siebie, działajmy razem! Ponad 

ograniczeniami COVID-19 w ramach projektu 

„Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami 

w Euroregionie Pomerania” 

Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego 

116 980,85 zł 

20. Dofinansowanie uczniów ZPE-T w Bobrowie 

w  konkursie wewnętrznym na projekt puzzli 

promujących szkołę 

Stowarzyszenie na rzecz dzieci 

i młodzieży 

z niepełnosprawnością 

intelektualną AMALA 

259,33 zł 

21. Sfinansowanie zajęć muzyczno-ruchowych dla 

wychowanków 

Stowarzyszenie na rzecz dzieci 

i młodzieży 

z niepełnosprawnością 

intelektualną AMALA 

160,00 zł 

22. Sfinansowanie atrakcji turystycznych i kulturalnych 

dla uczestników turnusu rehabilitacyjnego 

w  Jarosławcu 

Stowarzyszenie na rzecz dzieci 

i młodzieży z 

1 980,00 zł 
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niepełnosprawnością 

intelektualną AMALA 

23. Dofinansowanie placu zabaw w placówce przy ul. 

Seminaryjnej w Drawsku Pom. 

Stowarzyszenie na rzecz dzieci 

i młodzieży z 

niepełnosprawnością 

intelektualną AMALA 

17 773,50 zł 

24. Sfinansowanie zakupu zabawek dla wychowanku 

internatu 

Stowarzyszenie na rzecz dzieci 

i młodzieży z 

niepełnosprawnością 

intelektualną AMALA 

2 052,64 zł 

25. Sfinansowanie zakupu rowerów TANDEM Stowarzyszenie na rzecz dzieci 

i młodzieży z 

niepełnosprawnością 

intelektualną AMALA 

15 950,00 zł 

26. Sfinansowanie zakupu sprzętu nagłośnieniowego Stowarzyszenie na rzecz dzieci 

i młodzieży z 

niepełnosprawnością 

intelektualną AMALA 

5 000,00 zł 

27. Sfinansowanie zakupu zabawek dla wychowanków 

przedszkoli 

Stowarzyszenie na rzecz dzieci 

i młodzieży z 

niepełnosprawnością 

intelektualną AMALA 

23 047,43 zł 

28. Sfinansowanie zakupu lektur szkolnych dla klas I-III 

oraz IV-VIII 

Stowarzyszenie na rzecz dzieci 

i młodzieży z 

niepełnosprawnością 

intelektualną AMALA 

998,46 zł 
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29. Sfinansowanie zakupu materiałów Stowarzyszenie na rzecz dzieci 

i młodzieży z 

niepełnosprawnością 

intelektualną AMALA 

1 478,45 zł 

30. Dofinansowanie projektu „Mali ogrodnicy” Stowarzyszenie na rzecz dzieci 

i młodzieży z 

niepełnosprawnością 

intelektualną AMALA 

181,38 zł 

31. Sfinansowanie książek do komunikacji w systemie 

PECS 

Stowarzyszenie na rzecz dzieci 

i młodzieży z 

niepełnosprawnością 

intelektualną AMALA 

1 914,60 zł 

32. Sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych Stowarzyszenie na rzecz dzieci 

i młodzieży z 

niepełnosprawnością 

intelektualną AMALA 

5 226,87 zł 

33. Zakup biletów na imprezy sportowe Stowarzyszenie na rzecz dzieci 

i młodzieży z 

niepełnosprawnością 

intelektualną AMALA 

360,00 zł 

34. „Ruch to zdrowie Zumba Ci to powie” Stowarzyszenie na rzecz dzieci 

i młodzieży z 

niepełnosprawnością 

intelektualną AMALA 

4 080,00 zł 

35. Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy Stowarzyszenie na rzecz dzieci 

i młodzieży z 

16 516,00 zł 
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niepełnosprawnością 

intelektualną AMALA 

36.  ABC Przedszkolaka ZPE-T w Bobrowie Europejski Fundusz Społeczny 

w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

1 104 407,47 zł 

37. Wydział Edukacji/ZS w 

Kaliszu Pom./ZS w Złocieńcu 

Odziały Przygotowania Wojskowego Ministerstwo Obrony 

Narodowej 

160 000,00 zł 

38. Wydział Edukacji/ZPE-T 

w Bobrowie 

Rządowy program „Za życiem” Ministerstwo Rodziny 

i Polityki Społecznej 

400 000,00 zł 

39. Wydział Edukacji/zespoły 

szkół 

Rządowy program „Aktywna tablica” Ministerstwo Edukacji i Nauki 98 000,00 zł 

40. Wydział Edukacji/ZPE-T 

w Bobrowie 

Program „Rehabilitacja 25+” PFRON 127 500,00 zł 

41. Wydział Edukacji/ZPE-T 

w Bobrowie 

Dotacja przedszkolna Ministerstwo Edukacji i Nauki 19 123,00 zł 

42. Wydział Edukacji/ZS w 

Kaliszu Pom./ZS w Złocieńcu 

V edycja Certyfikowanych Wojskowych Klas 

Mundurowych 

Ministerstwo Obrony 

Narodowej 

58 080,00 zł 

43. Wydział Edukacji „Strzelnica w powiecie” Ministerstwo Obrony 

Narodowej 

150 000,00 zł 

44. Wydział Edukacji/ZPE-T 

w Bobrowie 

Wniosek o rezerwę oświatową Ministerstwo Edukacji i Nauki 68 481,00 zł 

45. Wydział Edukacji/szkoły 

i placówki oświatowe 

Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” Ministerstwo Edukacji i Nauki 137 912,00 zł 
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46. Wydział Edukacji/ZPE-

T/MOW 

Laboratoria Przyszłości Ministerstwo Edukacji i Nauki 120 000,00 zł 

47. Wydział Geodezji Kartografii 

i Katastru 

BRIIP WZ umowa partnerska/ założenie 

i  dostosowanie baz danych GESUT i BDOT500 

Urząd Marszałkowski 

Województwo 

Zachodniopomorskie 

Wojewoda 

Zachodniopomorski 

268 024,38 zł 

31 532,28 zł 

 

15 766,14 zł 

48. Wydział Rozwoju i Promocji 

Powiatu 

Wydanie publikacji pn. „Powiat Drawski 

turystycznie” 

Zachodniopomorska 

Regionalna Organizacja 

Turystyczna 

1 000,00 zł 

49. III edycja Festiwalu Słoika Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Zachodniopomorskiego 

8 000,00 zł 

50. III edycja Festiwalu Słoika ORSKOV FOODS 2 500,00 zł 

51. Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza w Drawsku 

Pomorskim 

Dobry Start Ministerstwo Rodziny 

i Polityki Społecznej 

3 900,00 zł 

52. Zespół Szkół w Drawsku Pom. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” Program operacyjny – wiedza, 

edukacja, rozwój 

Termin realizacji projektu: 

1.06.2021-31.05.2022 

90 348,00 zł 
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53. 8.6 „Dostosowanie systemu kształcenia 

i  szkolenia zawodowego do potrzeb lokalnego 

i  regionalnego rynku pracy poprzez wsparcie 

uczniów szkół publicznych oraz niepublicznych 

oraz osób dorosłych na obszarze powiatów: 

drawskiego i łobeskiego 

Grzegorz Kotwicki Stypendia dla 

uczniów 

5 000,00 zł 

54. „Poznaj Polskę” Ministerstwo Edukacji i Nauki Technikum – 

8 536,24 zł 

Liceum –    

8 532,34 zł 

55. Człowiek zdrowy jest (cool)turowy Ministerstwo Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego 

i Sportu w ramach programu 

Narodowego Centrum Kultury 

„Dom Kultury + Inicjatywy 

lokalne 2021” 

3 500,00 zł 

56. Przystanek Kultura! Ministerstwo Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego 

i Sportu w ramach programu 

Narodowego Centrum Kultury 

„Dom Kultury + Inicjatywy 

lokalne 2021”  

3 500,00 zł 

57. PCPR w Drawsku Pom. Regionalne Pogotowie Kryzysowe Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-

2020, Oś priorytetowa VII 

Włączenie społeczne, 

Działanie 7.6 Wsparcie 

1 017 145,69 zł 
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rozwoju usług społecznych 

świadczonych w interesie 

ogólnym 

58. Aktywny Samorząd PFRON 146 861,24 zł 

59. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Fundusz Solidarnościowy 26 765,07 zł 

60. Rehabilitacja społeczna i zawodowa PFRON 1 574 726,00 zł 

61. Sekretarz Powiatu Wniosek dotyczący szkoleń dla pracowników 

starostwa 

Krajowy Fundusz 

Szkoleniowy 

10 000,00 zł 

62. Zarząd Dróg Powiatowych 

w Drawsku Pomorskim 

Przebudowa drogi powiatowej NR 2000Z –                 

ul. Kamiennej w Czaplinku KM 0+000,00 – 

0+483,22 

Gmina Czaplinek 

FDS UW 

Nadleśnictwo Czaplinek 

458 527,97 zł 

1 019 714,03 zł 

700 000,00 zł 

63. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2015Z ul. 

Poznańska w Czaplinku wraz z budową 

kanalizacji deszczowej”  

Gmina Czaplinek 14 975,25 zł 

64. Przebudowa drogi powiatowej 1987Z Drawsko 

Gudowo wraz ze ścieżką rowerową 

Gmina Drawsko Pom. 

FDS UW 

Nadleśnictwo 

2 744 633,11 zł 

1 504 803,74 zł 

450 000,00 zł 

65. Budowa chodnika w miejscowości Dołgie 

wzdłuż drogi powiatowej nr 1956Z 

Gmina Drawsko Pom. 94 285,21 zł 
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66. Przebudowa drogi powiatowej nr 2026Z - ul. 

Sikorskiego w Drawsku Pomorskim 

Gmina Drawsko Pom. 220 000,00 zł 

67. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1978Z dr. 175 

– Oleszno”  

Gmina Drawsko Pom. 34 932,00 zł 

68.  Przebudowa drogi powiatowej NR 1983Z wraz 

z  kanalizacją deszczową w miejscowości Stara 

Korytnica 

Gmina Kalisz Pom. 

FDS UW 

Nadleśnictwo 

461 890,28 zł 

872 821,25 zł 

50 000,00 zł 

69. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z 

na  odcinku Wierzchowo – Sośnica (etap II i III)”  

Gmina Wierzchowo 34 950,00 zł 

70. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej 

nr  1987Z w miejscowości Stawno”  

Gmina Złocieniec 16 113,00 zł 

71. „Budowa kanalizacji deszczowej 

w  miejscowości Lubieszewo”  

Gmina Złocieniec 25 461,00 zł 

72. Przebudowa drogi powiatowej nr 2038Z 

ul.  Czwartaków w Złocieńcu 

Gmina Złocieniec 19 987,50 zł 

73. Stowarzyszenie „Aktywna 

Szkoła” przy Zespole Szkół 

w Czaplinku 

Dofinansowanie do działań profilaktycznych 

Olimpiada profilaktyczna 

Gminna Komisja Profilaktyki 

i  Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

2 000,00 zł 

74. „Pierwsze Asy w Czaplinku” – tworzenie 

pierwszego archiwum społecznego w Czaplinku 

przy współpracy Izby Muzealnej w Czaplinku 

Urząd Miasta Czaplinek 

w ramach zadań publicznych 

3 300,00 zł 

75. „Konkurs fotograficzny” – darowizna na 

nagrody 

Fundacja PNB Paribas 1 000,00 zł 
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76. „Poza schematami” Konkurs literacki Czaplinecki Ośrodek Kultury 1 000,00 zł 

77. Cele społeczne użyteczne – na rzecz 

wychowanków internatu 

Nadleśnictwo Złocieniec 300,00 zł 

78. Cele społeczne użyteczne – na rzecz 

wychowanków internatu 

Nadleśnictwo Szczecinek 300,00 zł 

79. Cele społeczne użyteczne – na rzecz 

wychowanków internatu 

Nadleśnictwo Dretyń 500,00 zł 

80. Cele społeczne użyteczne – na rzecz 

wychowanków internatu 

Nadleśnictwo  

Czarne Człuchowskie 

500,00 zł 

81. Zespół Szkół w Czaplinku Cel szczegółowy 1% podatku należnego na rzecz 

organizacji pożytku publicznego 

Fundacja ROSA 606,90 zł 

82. Wydział Inwestycji Przebudowa drogi powiatowej nr 1987Z na odcinku 

0+560 (przejazd kolejowy w m. Drawsko Pomorskie) 

– 4+780 (m. Gudowo) wraz ze ścieżką rowerową 

Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych 

367 691,53 zł 

83. Modernizacja budynku przy ulicy Brzozowej 2 w 

celu  utworzenia filii WTZ w Kaliszu Pomorskim 

Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych 

439 729,18 zł 

84. Przebudowa drogi powiatowej nr 2000Z ul. 

Kamienna w Czaplinku 

Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych 

488 829,24 zł 

85. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w 

Darskowie 

Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych 

457 592,89 zł 

86. Dofinansowanie do przewozów autobusowych o 

charakterze użyteczności publicznej 

Funduszu Rozwoju Przewozów 

Autobusowych 

1 900 240,50 zł 

87. Zakup dwóch busów do ZPET w Bobrowie PFRON 210 000,00 zł 
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 RAZEM: 26 967 774,76 zł 

Tabela nr 66: Zestawienie pozyskanych środków zewnętrznych w 2021 roku przez Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim i powiatowe jednostki organizacyjne. 

Wykaz złożonych przez Powiat Drawski projektów, które nie otrzymały dofinansowania 

Lp. Nazwa 

wydziału/stanowiska 

Podmiot 

dofinansowujący 

Nazwa programu/projektu Wnioskowana 

dotacja 

1. Wydział Edukacji Marszałek 

Województwa 

Zachodniopomorskiego 

 Poprawa i modernizacja infrastruktury sportowej  20.000 zł 

2.  Wydział Edukacji / 

ZS Czaplinek 

Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

Stabilne zatrudnienie 17.000 zł 

3.  Wydział Edukacji/ 

ZPET Bobrowo/ ZS 

w Drawsku 

Pomorskim 

 Wojewoda 

Zachodniopomorski 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  18.400 zł 

4.  Wydział Rozwoju i 

Promocji 

Narodowe Centrum 

Kultury 

Kultura-Interwencje 202. Projekt pn. „Orzeszkowa wciąż aktualna” 20.000,00 zł 

5. Wydział Rozwoju i 

Promocji 

Marszałek 

Województwa 

Zachodniopomorskiego 

Port Kultury Pomorza Zachodniego. Projekt pn.  „Śladami Gropiusa 

ATE – Architektura, Tradycja, Edukacja” 

1000.000,00 zł 

6. Wydział Rozwoju i 

Promocji 

Polska Agencja 

Prasowa 

Innowacyjny Samorząd. EKOkorytarze – edukacja ekologiczna w 

powiecie drawskim 

Pakiet 

promocyjny w 

kanałach 

informacyjnych 

PAP (brak 

konkretnej 

wartości) 

7. Wydział Inwestycji Fundacja Instytut 

Rozwoju Regionalnego 

Dostępna Szkoła. MOW Czaplinek i ZPE-T w Bobrowie 1 300 000,00 zł 
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8. Wydział Inwestycji Ministerstwo  Kultury 

Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu 

Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej. ZS Drawsko 

Pomorskie  

2 278 083,00 zł 

9. Wydział Inwestycji Program Rządowy.  Polski Ład 18 905 000,00 zł 

10. Główny specjalista 

ds. współpracy z 

organizacjami 

pozarządowymi i z 

przedsiębiorcami 

Biuro Programu 

Niepodległa 2021 

Smakujemy Niepodległość/ Niepodległą 2021 35 730,00 zł 

11. Główny specjalista 

ds. współpracy z 

organizacjami 

pozarządowymi i z 

przedsiębiorcami 

Marszałek 

Województwa 

Zachodniopomorskiego 

Forma ponad wszystko / Program Społecznik 2019-2021 

 

9 599,00 zł 

12. Główny specjalista 

ds. współpracy z 

organizacjami 

pozarządowymi i z 

przedsiębiorcami 

LGD Partnerstwo 

Drawy z Liderem 

Wałeckim 

Od domu do domu – budownictwo ryglowe powiatu drawskiego/ 

Działaj Lokalnie 

5 714,00 zł 

    23 609 526,00 zł 
Tabela nr 67:Wykaz złożonych przez Powiat Drawski projektów, które nie otrzymały dofinansowania. 
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Wykaz pozyskanych środków finansowych przez pracowników Starostwa Powiatowego  

w Drawsku Pomorskim dla lokalnych organizacji pozarządowych 

Lp. Nazwa 

wydziału/stanowiska 

Nazwa organizacji, 

dla której został 

opracowany projekt 

Podmiot 

dofinansowujący 

Nazwa programu/projektu Otrzymana 

dotacja 

1. Sekretarz  Klub Sportowy IRAS 

z Czaplinka 

Ministerstwo Sportu  

Departament Sportu dla 

Wszystkich 

Program Klub 2021 

 

10.000,00 zł 

2. Sekretarz  Ludowy Klub 

Sportowy LECH z 

Czaplinka 

Ministerstwo Sportu  

Departament Sportu dla 

Wszystkich 

Program Klub 2021 

 

10.000,00 zł 

3. Sekretarz Stowarzyszenie 

Miłośników Kresów 

Wschodnich w 

Złocieńcu 

Kancelaria Prezesa Rady 

Ministrów 

Polska mobilna pracownia historyczna 

na Kresach Wschodnich.   

52.690,00 zł 

 Ocena 

pozytywna, ze 

względu na 

konflikt zbrojny 

w Ukrainie 

konkurs 

zawieszono    

4. Główny specjalista 

ds. współpracy z 

organizacjami 

pozarządowymi i z 

przedsiębiorcami 

Uczniowski Klub 

Sportowy „Szkwał” 

Ministerstwo Sportu  

Departament Sportu dla 

Wszystkich 

Program Klub 2021 

 

10.000,00 zł 

5. Główny specjalista 

ds. współpracy z 

organizacjami 

pozarządowymi i z 

przedsiębiorcami 

Stowarzyszenie 

Złocieniec moje 

Miasto 

Marszałek Województwa 

Zachodniopomorskiego 

Sprzątanie Drawy i rekreacja/ Program 

Społecznik 2019-2021 

 

2.650,00 zł 
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6.  Główny specjalista 

ds. współpracy z 

organizacjami 

pozarządowymi i z  

przedsiębiorcami 

Stowarzyszenie 

Złocieniec moje 

Miasto 

Złocieniecki Ośrodek 

Kultury 

Ekologiczni sąsiedzi / II Złocienieckie 

Inicjatywy Kulturalne 2021 

4.000,00 zł 

 RAZEM:    36 650,00 zł 
Tabela nr 68: Wykaz pozyskanych środków finansowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim dla lokalnych organizacji pozarządowych 
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VIII. PODSUMOWANIE 
Rok 2021 to przede wszystkim kolejne miesiące walki z COVID-19 i działań dotyczących 

bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców. To kolejny trudny, pełen wyzwań rok, który 

pomimo trwającej pandemii, pod względem dochodów i wydatków majątkowych należy uznać 

za dobry. 

W roku 2021 do budżetu Powiatu Drawskiego i jednostek udało się pozyskać z dostępnych 

programów krajowych i unijnych środki finansowe w wysokości ponad 36 mln zł, dzięki 

którym m.in. została poprawiona infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo ruchu drogowego, 

poprawie uległy warunki pracy i nauki w szkołach prowadzonych przez nasz powiat. 

W roku 2021 oprócz bieżącej pracy związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 nieustannie prowadziliśmy działania na rzecz ochrony zdrowia i 

pomocy społecznej. Oprócz uruchomionej w 2020 roku Poradni Zdrowia Psychicznego dla 

Dorosłych oraz Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla 

Dzieci i Młodzieży w Drawsku Pomorskim, od 1 od 1 września 2021 r. swoją działalność 

rozpoczął Dzienny Oddział Psychiatryczny oraz Zespół Leczenia Środowiskowego. 

Z myślą o mieszkańcach doświadczających sytuacji kryzysu psychologicznego, zagrożonych 

ubóstwem, wykluczeniem społecznym zostało utworzone Regionalne Centrum Kryzysowe w 

Drawsku Pomorskim, zapewniające wysokiej jakości usługi wsparcia z zakresu wczesnej 

interwencji psychologicznej i psychoedukacji.  

Pod koniec 2020 roku, kiedy swoją działalność zaprzestała Komenda OHP w Mielenku 

Drawskim, przy akceptacji radnych Rady Powiatu Drawskiego rozpoczęliśmy starania o 

przejęcie tego obiektu z przeznaczeniem na działania związane z opieką nad najstarszymi 

mieszkańcami naszego powiatu, które zwieńczone zostały 13 października 2021 r. 

nieodpłatnym nabyciem od Skarbu Państwa tej nieruchomości.  

 

Żeby te wszystkie zadania zostały zrealizowane w ubiegłym roku odbyło się 49 posiedzeń 

Zarządu Powiatu, na których podjęto 150 uchwał. Starosta Drawski wydał 48 zarządzeń. Rada 

Powiatu Drawskiego na 12 Sesjach podjęła 77 uchwał. 

Zwieńczeniem intensywnej pracy w 2021 roku było zajęcie przez Powiat Drawski III 

miejsca w organizowanym przez Związek Powiatów Polskich Ogólnopolskim Rankingu Gmin  

i Powiatów w kategorii do 60 tys. za 2020 rok.  

 

Podobnie, jak w latach ubiegłych, bardzo dobrze układała się współpraca Powiatu 

Drawskiego z samorządami gmin, o czym świadczy szereg wspólnie podjętych działań 

inwestycyjnych, za co w imieniu członków Zarządu Powiatu Drawskiego oraz swoim 

własnym składam wszystkim samorządom z terenu Powiatu Drawskiego, na ręce Wójta i 

Burmistrzów, podziękowania. 

Dziękuję pracownikom Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, dyrektorom 

i pracownikom jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży za codzienną, często 

trudną, ale jakże ważną i owocną pracę. 

Szczególne podziękowania kieruję do wszystkich radnych Powiatu Drawskiego. Dziękuję 

za zaangażowanie i wykonaną pracę na rzecz powiatowej wspólnoty. Dobry wynik 2021 

roku to  zgłaszane przez radnych Rady Powiatu Drawskiego wnioski, podejmowane 

inicjatywy, merytoryczna współpraca w dobrej atmosferze i pomoc w realizacji 

wspólnych zamierzeń.  
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Opracowanie raportu:  

Raport opracowano w oparciu o materiały źródłowe wydziałów i samodzielnych stanowisk 

Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim oraz powiatowych jednostek organizacyjnych 

-  praca zespołowa pracowników Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim i jednostek 

podległych pod przewodnictwem sekretarz powiatu, Katarzyny Szlońskiej-Getki. 

Raport o stanie Powiatu Drawskiego zawiera dane według stanu na 31 grudnia 2021 rok, o ile 

nie zaznaczono inaczej. 

Elektroniczna wersja raportu znajduje się na stronie internetowej http://bip.powiatdrawski.pl 

Spis tabel, wykresów i wykaz map: 

Tabela nr 1: Wykonanie budżetu Powiatu Drawskiego w latach 2018-2020: strona nr 7; 

Tabela nr 2: Wykonanie wydatków Powiatu Drawskiego wg działów klasyfikacji budżetowej w 

latach 2018-2021: strona nr ; 

Tabela nr 3: Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim, stan na 31 

grudnia 2021 r.: strona nr 12; 

Tabela nr 4: Liczba etatów w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim w latach 2028-

2021: strona nr 14; 

Tabela nr 5: Wykaz powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych: strona nr 18-21 

Tabela nr 6: Wykaz szkół/placówek: strona nr 35-36; 

Tabela nr 7: Liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach w latach-2018-2021: strona 37; 

Tabela nr 8: Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Drawski w latach 2012-

2021: strona 38; 

Tabela nr 9: Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018: strona 40; 

Tabela nr 10: Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019: strona 40-41; 
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