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Drodzy Czytelnicy,

oddajemy w Państwa ręce drugie wydanie Biuletynu Informacyjnego Powiatu Drawskiego, tym 
razem za 2021 rok. Minęły trzy lata pracy obecnej kadencji. Rada i Zarząd Powiatu robią wszystko, 
co w ich mocy, aby mieszkańcy powiatu drawskiego czuli poprawę jakości życia. Dzięki temu wy-
dawnictwu możemy Państwu przekazać wiele informacji z działań samorządu Powiatu Drawskiego 
na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego regionu. 

W  ubiegłym roku zrealizowano wiele przedsięwzięć, które Państwo mogą ocenić zapoznając 
się z naszą publikacją. Mimo panującej w roku 2021 pandemii COVID 19 udało się nam wykonać 
ustawowe zadania. Zarówno samorząd, jak i jego jednostki organizacyjne pozyskały wiele środków 
finansowych oraz zrealizowały wiele projektów. Zapraszam również do zapoznania się z Raportem 
o Stanie Powiatu za 2021 rok, który znajduje się na stronie www.powiatdrawski.pl w zakładce BIP 
(w dziale Powiat Drawski – Raport o stanie Powiatu Drawskiego za rok 2021).

Zapraszamy do zapoznania się.

 Urszula Ptak Stanisław Cybula
	 Przewodnicząca	Rady	Powiatu	Drawskiego	 Starosta	Drawski
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Zarząd Powiatu 2018-2023 

ZARZĄD POWIATU

Stanisław Cybula
Starosta Drawski

 Mariusz Nagórski Waldemar Włodarczyk Zbigniew Dudor Marek Tobiszewski
 Wicestarosta Etatowy Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu

W 2021 roku Zarząd Powiatu Drawskiego odbył 49 posiedzeń (w 2020 roku 51), podczas których 
przygotował i przedstawił do akceptacji 87 projektów uchwał Rady Powiatu Drawskiego i podjął 150 
uchwał (w 2019 roku 154, w 2020 roku 159) 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 podania i wnioski w zakresie gospodarki mieniem powiatu, udzielenia dofinanso-
wań, spraw gospodarczych i społecznych.

Przyjęto 100 sprawozdań, informacje i raporty z działalności jednostek organizacyjnych powiatu, 
powiatowych służb, inspekcji i straży.

Rozpatrzono 54 innych spraw. 
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Urszula Ptak
Przewodnicząca Rady

 Barbara Głowacka Karol Korczyński
 Wiceprzewodnicząca Rady Wiceprzewodniczący Rady

 Marek Banaszek  Grażyna Buczek Zbigniew Chołuj Stanisław Cybula Zbigniew Dudor

 Jacek Kozłowski Marcin Krężel Romuald Kurzątkowski Mariusz Nagórski Genowefa Polak

 Halina Samek Henryk Szreta Cyryl Turczyk Marek Tobiszewski

Przy Radzie Powiatu działają następujące komisje stałe Rady Powiatu Drawskiego:
1. Komisja Rewizyjna,
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,
3. Komisja Budżetu, Gospodarki i Rozwoju,
4. Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego,
5. Komisja Oświaty.

Głównymi zadaniami, którymi Rada Powiatu zajmowała się w okresie sprawozdawczym to:
	Uchwalenie budżetu na rok 2022.
	Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2020 rok i udzielenie ab-

solutorium dla Zarządu Powiatu oraz raport o stanie Powiatu i udzielenie Zarządowi Powiatu 
wotum zaufania.

Rada Powiatu 2018 – 2023 

PREZYDIUM RADY
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	Szkolnictwo w Powiecie Drawskim. 
	Sprawozdanie z realizacji porozumienia Powiatu z Gminą Drawsko Pomorskie w sprawie powie-

rzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. St. Żeromskiego w Drawsku Pomorskim zadań 
powiatowej biblioteki publicznej.

	Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim w 2020 roku w obliczu COVID-19 
i Tarczy Antykryzysowej oraz informacja na temat sytuacji na rynku pracy w Powiecie Drawskim.

	Ocena działalności służb, inspekcji, straży i jednostek organizacyjnych Powiatu..
	Realizacja Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa 

Obywateli i Porządku Publicznego. 
	Pomoc, opieka społeczna i ochrona zdrowia. 
	Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych Zarządu Dróg Powiatowych za rok 2020 oraz 

zamierzenia inwestycyjne Zarządu Dróg Powiatowych na rok 2021.
	Sprawozdanie Spółki Szpitale Polskie S.A z działalności statutowej i finansowej Drawskiego Cen-

trum Specjalistycznego w Drawsku Pom. za rok 2020.
	Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za lata 2017 

– 2022 za rok 2020.
	Ocena przygotowania do sezonu turystycznego pod względem bezpieczeństwa publicznego.
	Przyjęcie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023.
	Uchwalenie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Powiecie Drawskim na lata 2021 – 2025.
	Sprawozdanie z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 

2014 – 2022 za rok 2020, w  tym „Program Rozwoju Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego 
Rynku Pracy na lata 2014 – 2022”.

	Uchwalenie rocznego „Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządo-
wymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na rok 2022. 

	Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim 
i wykaz potrzeb z zakresu systemu pieczy zastępczej i pomocy społecznej, w tym sprawozdanie 
z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz „Powiatowego Programu Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar w Powiecie Drawskim na lata 2015 – 2020”.

	Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepeł-
nosprawnych 2017 – 2025”.

	Analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych za rok 2020.
	Raport z zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
	Uchwalenie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Drawskiego na lata 2021-2024 z per-

spektywą do roku 2028.
	Raport z wykonania Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu po-

wiatu drawskiego na lata 2015 – 2032. Raport za lata 2019 – 2020.
	Informacja o stanie środowiska w Powiecie Drawskim w roku 2020.
  
Liczbę sesji, podjętych uchwał i interpelacji przedstawia poniższa tabela.

Posiedzenia	 
plenarne

Liczba	
sesji	

Zgłoszone	 
interpelacje	

Liczba	podjętych	
uchwał

Liczba	zgłoszonych	
wniosków	i zapytań

Frekwencja	 
na	Sesji

zwyczajne	–	9
nadzwyczajne	– 3 12 3 77 21 93%

 
Radni odbyli także szereg spotkań w sprawie sytuacji Szpitala w Drawsku Pomorskim, a następnie 
na sesji Rady Powiatu w dniu 21 grudnia 2021 r. podjęli uchwałę Nr XLII/288/2021 w sprawie wyra-
żenia zgody na zawarcie porozumienia rozwiązującego do umowy dzierżawy Nr 350/2011 z dnia 21 
grudnia 2011 roku oraz na zawarcie umowy dzierżawy. W konsekwencji w dniu 02.02.2022 r. pod-
czas posiedzenia Zarządu Powiatu, miało miejsce podpisanie umowy dzierżawy pomiędzy Powia-
tem Drawskim, a nowym operatorem tj. Spółką NAFIS S.A. z siedzibą w Poznaniu. Umowa została 
zawarta na okres 20 lat do 31 marca 2042 roku 

W Radzie Powiatu są zarejestrowane następujące Kluby Radnych: 
	Klub Radnych „Porozumienie Samorządowe” – Przewodniczący Jacek Kozłowski.
	Klub Radnych „Porozumienie dla Powiatu Drawskiego” – Przewodniczący Henryk Szreta.
	Klub Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” – Przewodniczący Marcin Krężel.
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1. Podstawowe dane finansowe w  układzie porównawczym na koniec 2018  r., 2019 r., 2020 r.  
i 2021 r.

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

2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Drawskiego w 2021 roku według działów 
klasyfikacji budżetowej. 

Dział Dochody Wydatki

010  – Rolnictwo i łowiectwo 17 500,00 17 500,00

020  – Leśnictwo 182 918,80 209 098,54

600  – Transport i łączność 10 214 444,66 17 205 175,81

630  – Turystyka 7 999,99 37 933,93

700  – Gospodarka mieszkaniowa 2 026 630,33 415 897,57

710  – Działalność usługowa 1 753 038,82 1 186 472,91

750  – Administracja publiczna 238 231,83 13 486 221,67

752  – Obrona narodowa 365 968,00 419 960,00

754  – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 863 930,94 5 065 160,69

755  – Wymiar sprawiedliwości 132 023,91 132 000,00

756  – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem

14 215 720,49 0,00

757  – Obsługa długu publicznego 0,00 366 685,02

758  – Różne rozliczenia 58 704 705,25 424 240,00

801  – Oświata i wychowanie 3 299 431,19 32 479 059,40

851  – Ochrona zdrowia 2 329 835,16 2 474 487,82

852  – Pomoc społeczna 6 137 002,28 9 394 316,93

853  – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 811 153,58 5 395 851,49

854  – Edukacyjna opieka wychowawcza 1 850 996,97 17 698 458,42

855  – Rodzina 2 927 855,49 7 129 176,97

900  – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 32 895,15 842 336,16

921  – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 167 886,25

926  – Kultura fizyczna 0,00 156 867,77

Razem: 111 112 282,84 114 704 787,35
Razem bieżące: 103 039 849,01 96 459 787,43
Razem majątkowe: 8 072 433,83 18 244 999,92

Budżet powiatu
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 Dochody bieżące

 Dochody majątkowe

 Wydatki bieżące

 Wydatki majątkowe

Wykonanie dochodów Powiatu Drawskiego w 2021 roku Wykonanie wydatków Powiatu Drawskiego w 2021 roku

Inwestycje 2021 

8 072 433,83

103 039 849,01 96 459 787,43

18 244 999,92

3 732 638,57 3 341 167,69

2018 2019 2020 2021

5 263 432,32

Wydataki realizowane z udziałem środków  
z budżetu UE w latach 2018-2021 (w zł) 

7 233 424,54

 Rządowy Fundusz 
 Inwestycji Lokalnych

 Rządowy Fundusz 
 Rozwoju Dróg

 Dotacje z gmin 
 na drogi

 Środki z UE 

 Dotacje z nadleśnictw 

 Budżet państwa 

 Fundusz przeciwdziałania  
 COVID-19

 Własne

Wykonanie wydatków majątkowych wg źródeł ich finansowania

1 474 953,18

3 397 338,92

4 131 470,29

434 952,84
1 200 000,00

150 000,00

115 811,50

7 340 473,19
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Nazwa zadania
Wykonanie 

na dzień 
31.12.2021 r.

Udziały w spółce PKS z o.o. 54 000,00

Budowa chodnika w miejscowości Dołgie wzdłuż drogi powiatowej Nr 1956Z 1 88 570,41

Budowa kanalizacji deszczowej w m. Dołgie 87 653,60

Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ulicy Dworcowej  
w Drawsku Pomorskim 30 750,00

Budowa wjazdu do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych 61 181,60

Opracowanie projektu technicznego przebudowa ul. Poznańskiej w Czaplinku 14 975,25

Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej 1994Z  
Wierzchowo-Sośnica 34 950,00

Projekt techniczny Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1987Z w m. Stawno 16 113,00

Projekt techniczny kanalizacji deszczowej droga 1987Z w m. Lubieszewo 25 461,00

Projekt techniczny na przebudowę drogi 2038Z ul. Czwartaków w Złocieńcu 19 987,50

Przebudowa drogi nr 1978Z Drawsko Pom-Oleszno, projekt techniczny 34 932,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2035Z-ul. 5-go Marca w Złocieńcu wraz z rondem – PT 43 062,30

Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1959Z – dojazd do stacji kolejowej w Suliszewie 69 784,76

Przebudowa drogi powiatowej nr 2000Z – ul. Kamienna w Czaplinku 2 179 631,90

Przebudowa drogi powiatowej nr 1983Z wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości  
Stara Korytnica 1 824 747,94

Przebudowa drogi powiatowej nr 1987Z na odcinku przejazd kolejowy w  
m. Drawsko Pomorskie – Gudowo wraz z budową ścieżki rowerowej 4 707 677,85

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2026Z – ul. Sikorskiego w Drawsku Pomorskim 463 642,21

Zakup pługa odśnieżnego 4 305,00

Zakup posypywarki DEXWAL 1200 19 680,00

Zakup posypywarki dla ZDP 69 495,00

Zakup remontera drogowego 240 219,00

Zakup samochodu ciężarowego pod remonter drogowy 223 860,00

Budowa ogólnodostępnego parkingu przy budynku użyteczności publicznej dla pacjentów 
Szpitali Polskich S.A DCS w Drawsku Pomorskim 1 003 972,65

Zakup UTM 12 078,60

Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Wojdostwa  
Zachodniopomorskiego 4 001,55

Budowa dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim 
przy ul. Piłsudskiego 20 326 363,04

Modernizacja pomieszczeń na potrzeby PINB 183 668,24

Modernizacja budynku przy ul. Obr. Westerplatte w Drawsku Pomorskim 48 941,01

Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego pl. E. Orzeszkowej 3 94 052,49

Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 20 121 498,85

Zakup inwestycyjny – nieruchomość zabudowana ul. Pławieńska 7 287 000,00

Zakup wirtualnej strzelnicy 150 000,00

Fundusz Wsparcia – zakup inwestycyjny samochodu dla KPPP 24 349,97

Zakup pojazdu specjalnego lekkego rozpoznawczo– ratowniczego typ SLRR dla KP PSP w 
Drawsku Pomorskim 22 000,00

Laboratoria Przyszłości 115 811,50
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„ABC Przedszkolaka w ZPET w Bobrowie” 162 339,71

Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w kotłowni w Zespole Szkół  
w Kaliszu Pomorskim 25 000,00

Modernizacja budynków oświatowych 110 713,83

Modernizacja budynku warsztatów PCKZiU w Drawsku Pomorskim 21 207,05

Modernizacja c.o w budynku warsztatów PCKZiU w Drawsku Pomorskim 64 418,70

Modernizacja instalacji fotowoltaicznej na budynku ZS Drawsko Pom. przy ul. Połczyńskiej 19 931,87

Modernizacja pokrycia dachu garaży w ZS Czaplinek 15 230,44

Modernizacja pomieszczeń spawalni, instalacja elektryczna w budynku PCKZiU w Czaplinku 18 096,72

Modernizacja pomieszczeń w budynku ZS w Złocieńcu w celu utworzenia wirtualnej strzelnicy 185 364,56

Utworzenie w Kaliszu Pomorskim punktu zamiejscowego Przedszkola Specjalnego  
w Drawsku Pomorskim 29 500,00

Zakup i montaż systemu alarmowego i monitoringu wizualnego 17 220,00

Zakup pieca konwekcyjno-parowego 31 859,46

Modernizacja budynku szpitala 29 392,20

Modernizacja pomieszczeń w DPS – montaż systemu szaf w celu stworzenia archiwum 20 000,00

Dostawa i montaż wind towarowych w Domu Pomocy Społecznej w Darskowie 133 474,08

Likwidacja barier architektonicznych w DPS w Darskowie (winda, łazienki) 1 802 755,67

Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej 109 050,35

Modernizacja budynku w Mielenku Drawskim w celu utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej 39 999,99

Modernizacja obiektów w Mielenku Dr. dla potrzeb utworzenia DPS – Dom Seniora, Zakładu 
Aktywizacji Zawodowej, mieszkań wytchnieniowych i Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego 155 595,00

Modernizacja pomieszczeń na potrzeby projektu – Regionalne Pogotowie Kryzysowe 142 159,94

Zakup 2 samochodów na potrzeby projektu – Regionalne Pogotowie Kryzysowe 151 764,00

Zakup pionizatora do przeprowadzania Warsztatów Terapii Zajęciowej w ZPET Bobrowo 117 32,50

Modernizacja budynku przy ul. Brzozowej 2 w celu utworzenia Filii Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Kaliszu Pomorskim 562 166,28

Zakup kotła warzelnego 16 427,88

Modernizacja PUP 127 087,76

Modernizacja budynku internatu PCKZiU przy ul. Warmińskiej 245 347,36

Modernizacja budynku MOW 39 870,82

Modernizacja kanalizacji sanitarnej przy budynku internatu ZS w Złocieńcu 68 994,32

Plac zabaw dla ZPET Bobrowo w Drawsku Pomorskim przy ul. Seminaryjnej 26 543,40

Zakup kotła warzelnego 15 110,55

Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim 95 368,98

Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Wałeckiej w Czaplinku – PT 15 000,00

Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie 785 114,98

Modernizacja zaplecza garażowego przy ul. Połczyńskiej w Drawsku Pomorskim 142 743,30

18 244 999,92
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Nowa filia Warsztatów Terapii Zajęciowej  
w Kaliszu Pomorskim po modernizacji

Modernizacja budynku internatu PCKZiU  
przy ulicy Warmińskiej 1

Nowa filia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kaliszu Pomorskim

Modernizacja zaplecza garażowego przy ulicy Połczyńskiej  
w Drawsku Pomorskim

Zakup samochodu osobowego dla PCKZiU

Przebudowa drogi powiatowej nr 1987Z na odcinku  
przejazd kolejowy w m. Drawsko Pomorskie – Gudowo  

wraz z budową ścieżki rowerowej

ulica Kamienna w Czaplinku po przebudowie

Dom Pomocy Społecznej – korytarz po modernizacji
Nowa winda w budynku Starostwa Powiatowego  

przy ulicy J. Piłsudskiego 20

Przebudowa drogi powiatowej nr 1987Z na odcinku  
przejazd kolejowy w m. Drawsko Pomorskie – Gudowo  

wraz z budową ścieżki rowerowej 
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W  roku 2021 kontynuowany był projekt 
w  ramach Kontraktu Samorządowego: „Budo-
wa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego 
na terenie Strefy Centralnej poprzez wzmoc-
nienie specjalizacji regionalnych na obszarze 
powiatu drawskiego”. 

Projekt wspiera proces nauczania obejmu-
jąc 6 placówek Powiatu Drawskiego:
1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Czapli-

nek,
2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Czapli-

nek,
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Drawsko 

Pomorskie,
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Kalisz Po-

morski,
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Złocieniec
6. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowe-

go i Ustawicznego Drawsko Pomorskie
Projekt: „Budowa zintegrowanego szkolnic-

twa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, 
poprzez wzmocnienie specjalizacji regional-
nych na obszarze powiatu drawskiego”

Realizacja projektu trwa od sierpnia 2017 
roku. Docelowo projektem objętych zostało 
ponad 400 uczniów szkół zawodowych. Dzię-
ki realizacji projektu uczestnicy zdobyli nowe 
kwalifikacje, które są dopasowane do potrzeb 
lokalnego i  regionalnego rynku pracy. Dodat-
kowo wsparciem zostało objętych ponad 20 
nauczycieli kształcenia zawodowego oraz in-
struktorów praktycznej nauki zawodu (kursy, 
szkolenia, studia podyplomowe). 

Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w projek-
cie zrealizowano i przeprowadzono szereg dzia-
łań, do których w szczególności należą:
– indywidualne doradztwo edukacyjno-zawo-

dowe z doradcą zawodowym oraz z psycho-
logiem,

– płatne staże i praktyki dla uczniów,

– organizacja kursów: kurs kelnerski, kurs bar-
mański a  także kurs lakiernik dla uczniów 
Zespołu Szkół w  Drawsku Pom. w  ramach, 
którego zakupiono wyposażenie do pra-
cowni lakierniczej znajdującej się w PCKZiU 
w Drawsku Pom, 

– realizacja kursów dla nauczycieli PCKZiU 
w Drawsku Pom. – EDCL oraz kurs spawania 
metodą MAG i TIG.
Wszystkie działania podjęte w ramach zada-

nia uwzględniały kwestie wyrównywania szans 
kobiet i mężczyzn oraz osób z niepełnospraw-
nościami. 

Nowym kursem prowadzonym w  2021 był 
kurs lakiernika. W  kursie wzięli udział ucznio-
wie technikum pojazdów samochodowych z ZS 
w Drawsku Pomorskim. Zajęcia prowadził Pan 
Adam Capek, a  projekt zakończył się egzami-
nem. Głównym założeniem było zdobycie do-
datkowych wiadomości i umiejętności z zakresu 
nowoczesnego lakiernictwa samochodowego. 
Branża lakiernicza, zarówno w zakresie rozwią-
zań dotyczących linii lakierniczych, jak i samych 
farb i lakierów rozwija się niezwykle szybko. Po-
nadto, w ramach projektu doposażona została 
pracownia lakiernicza o kolejne nowe maszyny 
i  urządzenia, a  w  ramach projektu uczniowie 
technikum pojazdów samochodowych zdobyli 
dodatkowe umiejętności związane z zawodem 
lakiernika samochodowego.

Projekt zakończył się 31 grudnia 2021 roku. 
Całkowita wartość projektu wniosła 4 290 843,01 
zł. w tym dofinansowanie 3 647 216,27 zł. 

Kurs na lakiernikaKurs na lakiernika

Kontrakt Samorządowy 2021 



BIULETYN INFORMACYJNY POWIATU DRAWSKIEGO – 202114

Uchwałą nr XXIII/167/2016 Rady Powiatu 
Drawskiego z dnia 21 października 2016 r. Po-
wiat Drawski przyjął PLAN ZRÓWNOWAŻONE-
GO ROZWOJU TRANSPORTU ZBIOROWEGO 
DLA POWIATU DRAWSKIEGO. 

Uchwałą nr XXVIII/195/2020 Rady Powiatu 
Drawskiego z  dnia 27 listopada 2020 r. Powiat 
Drawski przyjął aktualizację PLANU ZRÓWNOWA-
ŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPOR-
TU ZBIOROWEGO DLA POWIATU DRAWSKIEGO.

Wydział Inwestycji organizuje zadanie Pu-

bliczny Transport Zbiorowy w ramach podpisa-
nych umów ze Spółką PKS Złocieniec.

Zadaniem własnym powiatu w  ramach pu-
blicznego transportu zbiorowego jest przede 
wszystkim zapewnienie mieszkańcom połączeń 
o charakterze ponadgminnym pomiędzy siedzi-
bą powiatu drawskiego a miejscowościami sta-
nowiącymi siedziby gmin wchodzących w skład 
powiatu oraz innymi jednostkami użyteczności 
publicznej, w tym również szkołami ponadpod-
stawowymi i szpitalem. 

W 2021 roku Powiat Drawski realizował po-
przez spółkę PKS Złocieniec 2 umowy o świad-
czenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego, w myśl których Operator świadczył 
autokarowe usługi przewozów pasażerskich na 
terenie Centralnej Strefy Funkcjonalnej tj. po-
wiatów drawskiego, łobeskiego i świdwińskiego 
otrzymując przy tym rekompensaty do przeje-
chanych wozokilometrów na nierentownych 
liniach komunikacyjnych. Łącznie w 2021 roku 
uruchomionych było 15 linii komunikacyjnych. 
Dopłata do 1 wozokilometra wyniosła 3 złote.

W 2021 roku Powiat Drawski poprzez wspar-
cie z  Funduszu Rozwoju Przewozów Autobu-
sowycho charakterze użyteczności publicznej 
kontynuował strategiczne działania związanez 
przywracaniem lokalnych połączeń autobuso-

wych w  celu zmniejszenia wykluczenia komu-
nikacyjnego. Dzięki temu mieszkańcy, przede 
wszystkim z  mniejszych miejscowości, mogą 
dotrzeć środkami transportu publicznego do 
pracy, szkół, placówek zdrowia i  instytucji kul-
tury. Utrzymanie siatki połączeń autobusowych 
stworzyło także możliwość znalezienia pracy 
w miejscowościach, do których dojazd był do-
tychczas utrudniony lub niemożliwy.

W  ramach Funduszu Rozwoju Przewozów 
Autobusowych złożono 1 wniosek o dopłatę do 
połączeń deficytowych, które pozytywnie oce-
nił Wojewoda Zachodniopomorski, dzięki temu 
podpisano umowę o dofinansowanie w  łącz-
nej wysokości 1 900 240,50 zł.

Linie komunikacyjne uwzględniają wnio-
ski mieszkańców, lokalnych samorządów oraz 
możliwości dojazdu uczniów do szkół. Linie, 
które zostały objęte dofinansowaniem w 2021 
roku stanowią kontynuację 14 linii z 2020 roku.

WPROWADZONE PROMOCJE 
W 2021 Zarząd Powiatu Drawskiego w celu 

zachęty dla mieszkańców z korzystania z pu-
blicznego transportu zbiorowego zaplanował 
promocje na zakup biletów miesięcznych.

Zastosowane promocje dotyczące zakupu 
biletu miesięcznego:
• W okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerw-

ca 2021 r. oraz od 1 września 2021 r. do 31 
grudnia 2021 r. wprowadzono promocje na 
linii: Złocieniec – Drawsko Pomorskie, pro-
mocyjna cena biletu miesięcznego 150 zł,

• Na wszystkich liniach dla uczniów Szkół Po-
nadpodstawowych Powiatu Drawskiego 
cena wynosiła 10% ceny biletu miesięcznego 
w taryfie normalnej i obowiązywała w okre-
sie od 18 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 
2021 r. oraz od 1 września 2021. do 31 grud-
nia 2021 r.

2019 – sprzedaż biletów miesięcznych 5244
2020  – sprzedaż biletów miesięcznych 5269
2021 – sprzedaż biletów miesięcznych 6811

Mimo trwającej pandemii zastosowanie 
promocji na bilety miesięczne spowodowało, 
że część mieszkańców korzystających z  pry-
watnych środków transportu przesiadło się 
na autobus, dzięki czemu wzrosła frekwencja 
w  publicznym transporcie drogowym, co spo-
wodowało zmniejszenie natężenia ruchu samo-
chodów osobowych, a tym samym ograniczyło 
emisję spalin.

Transport zbiorowy 

Tabor autobusowy PKS Złocieniec
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PROJEKT PILOTAŻOWY  
„TRANSPORT NA ŻYCZENIE”

W  roku 2021 kontynuowano prace nad 
wdrożeniem pilotażu w  zakresie ,,Transportu 
na życzenie w Gminie Wierzchowo”.

W lipcu 2021 r. w siedzibie Gminy Wierzcho-
wo, odbyły się dwa spotkania robocze dotyczą-
ce wdrożenia projektu pilotażowego ,,Transpor-
tu na życzenie” będącego uzupełnieniem oferty 
publicznego transportu zbiorowego dla miesz-
kańców Gminy Wierzchowo. Podczas spotka-
nia omówiono założenia do realizacji projektu, 
aktualny stan prac oraz sam mechanizm funk-
cjonowania i finansowania systemu transportu 
na życzenie. Pilotażowy projekt, który będzie 
realizowany na terenie Gminy Wierzchowo ma 
umożliwić dojazd do kolei, poprawić dostęp-
ność do większych ośrodków oraz przywrócić 
usługi transportu tam, gdzie regularne połącze-
nia zostały zlikwidowane. Projekt ,,Transport na 

życzenie” ma sprawić, by mieszkańcy po wcze-
śniejszej rezerwacji telefonicznej lub interneto-
wej mogli dojechać do wskazanego miejsca.

Szczegółowe informacje o  projekcie: W  ra-
mach inicjatywy ”Catching-Up Regions” zespół 
ekspertów Banku Światowego przeprowadził 
m.in. analizę istniejącego transportu publicz-
nego na terenach wybranych powiatów oraz 
zidentyfikowali obszary, które szczególnie zma-
gają się z  problemem wykluczenia komunika-
cyjnego. W  powiecie drawskim jest to gmina 
Wierzchowo wchodząca w skład Strefy Central-
nej. 

W ramach prac nad założeniami do projektu 
odbyły się liczne telekonferencje z  wykonaw-
cami (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 oraz Wojewódzkim Urzędem 
Pracy.

Mapa nr 2: Mapa sieci linii o charakterze użyteczności publicznej – wariant podstawowy

Mapa sieci linii o charakterze użyteczności publicznej – wariant podstawowy

LEGENDA
liczba kursów ogółem

siedziby jednostek 
samorządu terytorialnego

pozostałe istotne 
miejscowości pośrednie
granica powiatu

skala 1: 500 000
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Nabór wniosków o dofinansowanie ogłoszo-
no 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 ogól-
nym Regionalny Program Operacyjny Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego 2014-2020: 

RPZP.07.06.00-IP.02-32-P03/20.
Na przełomie września i października 2021 r. 

został złożony wniosek o dofinansowanie pro-
jektu. Aktualnie Powiat Drawski wraz z  Part-
nerem Gminą Wierzchowo podpisały umowę 
i  będą dalej kontynuować prace nad wdroże-
niem projektu. 

Jesienią 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 doku-
mentów strategicznych w zakresie polityki roz-
woju i zapewnienie jego spójności, jak również 
zwiększenie efektywności programowania i re-
alizacji strategii, polityk i  programów. Zmiany 
prowadzą do konsolidacji systemu zarządzania 
rozwojem Polski i  etapowego wprowadzania 
systemu zintegrowanych strategii: krajowej, 
wojewódzkiej, gminnej, a  także strategii po-
nadlokalnej dla grupy sąsiadujących, powiąza-
nych ze sobą funkcjonalnie lokalnych jednostek 
samorządu terytorialnego. 

W tym samym czasie Ministerstwo Funduszy 
i Polityki Regionalnej przy współpracy ze Związ-
kiem Miast Polskich uruchomiło pilotażowy 
projekt Centrum Wsparcia Doradczego, które-
go głównym celem była pomoc samorządom 
w  prowadzeniu skuteczniej i  efektywniej poli-
tyki rozwoju i przygotowaniu dojrzałych projek-
tów rozwojowych dla społeczności lokalnych. 

Do projektu przystąpiło 38 partnerstw 
z  całego kraju (gminy wiejskie i  miejsko- wiej-
skie oraz miasta powiatowe). W  każdym wo-
jewództwie wsparcie doradcze otrzymało od 
1 do 3 partnerstw JST, mających pomysł na 
długofalową współpracę. W  województwie za-
chodniopomorskim wsparciem objęte zostały 
3 partnerstwa: Partnerstwo „Strefa Central-
na”, Partnerstwo „Sieć Współpracy Zarządzania 
Strategicznego Gmin na Rzecz Kompleksowego 
Rozwoju Powiatu wałeckiego”, Partnerstwo Po-
wiatu Szczecineckiego. 

Do każdego z wybranych partnerstw JST skie-
rowani zostali doradcy w celu przeprowadzenia 

procesu planowania strategicznego i  projek-
towego 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 kon-
sultacji dla projektów zidentyfikowanych przez 
partnerstwa jako kluczowe dla rozwoju ich ob-
szaru.

Na potrzeby pilotażu w  listopadzie 2020 
roku Powiat Drawski wspólnie z  Powiatem 
Łobeskim i Świdwińskim oraz 16 gmin z  tych 
powiatów zawiązały Partnerstwo Strefa Cen-
tralna. Koordynatorem grypy roboczej zo-
stał Waldemar Włodarczyk, a  Przewodniczącą 
Rady Partnerstwa – Katarzyna Szlońska-Getka. 
Głównym celem utworzonego partnerstwa jest 
współpraca samorządów oraz innych podmio-
tów z tego obszaru (publicznych, społecznych 

i  gospodarczych) na rzecz prowadzenia 
efektywnej polityki zrównoważonego rozwoju.

Po zatwierdzeniu planu pracy Partnerstwa 
Strefy Centralnej, przystąpiono do sporządze-
nia diagnozy obszaru partnerstwa. W tym celu 
na początku 2021 roku, przeprowadzono ba-
dania ankietowe wybranych grup mieszkań-
ców obszaru Partnerstwa (młodzież, seniorzy, 
przedsiębiorcy, lokalni liderzy). W  badaniach 
uczestniczyło 3384 osób z terenu trzech powia-
tów: drawskiego, łobeskiego i świdwińskiego. 

Główne wnioski wynikające z  odpowiedzi 
na pytania dotyczące:
• zaspokojenia popytu na usługi – duża część 

podstawowych usług i aktywności realizowa-
na jest w gminach z obszaru PSC. Dużo usług 
realizowanych poza granicami zamieszkania 
(ale w  granicach PSC) dotyczy zakupów na 
targowiskach i w sieciach handlowych, zaku-

Pilotażowy Projekt Centrum Wsparcia 
Doradczego „Strefa Centralna” 
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pów art. przemysłowych, usług doradczych 
i  prawnych, usług rehabilitacyjno-opiekuń-
czych i specjalistycznych oraz usług medycz-
nych.

• miejsca realizacji określonych aktywności 
– wysoki odsetek odpowiedzi wskazuje na 
brak realizacji aktywności społecznych, hob-
by, uprawiania sportu i rekreacji przez część 
mieszkańców PSC.

• częstotliwości przebywania w  gminach 
partnerstwa niestanowiących miejsca za-
mieszkania respondentów – najczęściej od-
wiedzanymi gminami z  terenu Partnerstwa 
są: Drawsko Pomorskie, Świdwin-miasto, 
Złocieniec i Łobez.

• przemieszczania się – prawie 25 % osób do-
jeżdżających do pracy poza granicami swo-
ich gmin, dojeżdżało do miejsc położonych 
poza obszarem PSC. W ramach obszaru PSC 
najwięcej osób dojeżdżało do miejsc pracy 
położonych w  gminach: Świdwin i  Czapli-
nek. Stosunkowo niewiele osób dojeżdżało 
do miejsc pracy położonych poza obszarem 
województwa

• wskazania słabych stron obszaru Partner-
stwa – respondenci na pierwszym miejscu 
wskazali wysokość zarobków i płac, na dru-
gim miejscu rynek pracy, na trzecim możli-
wość kontynuowania nauki. 

• silnych stron obszaru Partnerstwa – więk-
szość respondentów we wszystkich trzech 
grupach wskazała na pierwszym miejscu ja-
kość i czystość środowiska naturalnego, na 
drugim miejscu więzi rodzinne, trzecie miej-
sce zajęły relacje z przyjaciółmi.

• priorytetów do realizacji na obszarze PSC 
– na pierwszym miejscu respondenci wska-
zali lepszą i bardziej dostępną opiekę zdro-
wotną, na drugim miejscu lepsze połączenia 
z regionem, zaś trzecie miejsce zajęło wspar-
cie rozwoju budownictwa mieszkaniowego. 

• zapewnienia dostępności do specjalistycz-
nych usług lekarskich i  ich jakości świad-
czenia – był to najczęściej wskazywany kie-
runek działania jako priorytetowy wśród 
problemów do rozwiązania na obszarze PSC 
(aż 66% wskazań wśród mieszkańców).

• edukacji – stworzenia lepszej i szerszej ofer-
ty edukacyjnej w zakresie szkolnictwa zawo-
dowego wskazywany był jako jeden z  waż-
niejszych kierunków działania lokalnych 
samorządów.

• przedsiębiorczości – w wielu samorządach 
gminnych tematyka przedsiębiorczości jest 
nieobecna. Brakuje ukształtowanych form 
konsultowania tych spraw między burmi-
strzem (wójtem) a  środowiskiem przedsię-
biorców. Brak zinstytucjonalizowanych form 

współpracy również między przedsiębiorca-
mi oraz działań w zakresie krzewienia ducha 
przedsiębiorczości, wskazywania pozytyw-
nych przykładów i sukcesów osiągniętych 

w prowadzeniu działalności gospodarczej. 
• atrakcyjności zamieszkiwania na obszarze 

PSC – mieszkańcom, w  tym przede wszyst-
kim młodzieży, nie wystarcza piękno przy-
rody i  krajobrazu, czyste powietrze, itp. 
Oczekują dobrych warunków pracy, odpo-
wiedniego poziomu edukacji, opieki zdro-
wotnej, oferty kulturalnej, sprawnej komu-
nikacji publicznej, dobrej jakości dróg, itp.
W  dniu 9 marca 2021 r. w  Starostwie Po-

wiatowym w  Drawsku Pomorskim odbyło się 
spotkanie lokalnych liderów Partnerstwa Strefa 
Centralna. Na spotkaniu przedstawiono wstęp-
ne wyniki prac nad diagnozą obszaru Partner-
stwa Strefy Centralnej, stworzonej na podsta-
wie dokumentów strategicznych samorządów 
oraz innych organizacji działających na obsza-
rze Partnerstwa, danych statystycznych, badań 
ankietowych oraz kwestionariusza przedsię-
biorczości, matrycy przepływów inwestycyjnych 
i matrycy przepływu usług. Głównym tematem 
było przedstawienie wstępnych wyników prac 
nad diagnozą obszaru oraz dyskusja z lokalny-
mi liderami na temat kierunków rozwoju nasze-
go obszaru. 

28 kwietnia 2021 roku miało miejsce spotka-
nie Rady Partnerstwa Strefy Centralnej, którego 
celem było przyjęcie diagnozy obszaru Partner-
stwa. Diagnoza została przyjęta jednomyślnie.

Maj 2021 roku był czasem reasumpcji wnio-
sków 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 proponowa-
ne metody pracy nad strategią.

W  czerwcu 2021 r. odbyły się spotkania 
warsztatowe z Grupą Roboczą. Był to czas prac 
nad celami strategicznymi oraz tworzenia kata-
logu pomysłów na projekty. W  tym celu prze-
prowadzono warsztaty poświęcone danym za-
gadnieniom:

11.06.2021r. Centrum Nauki w  Świdwinie 
– Szkolnictwo zawodowe zapleczem rozwoju 
przedsiębiorczości lokalnej, efektywnym zaple-
czem kadr dla lokalnej gospodarki oraz przed-
siębiorczość, aktywizacja mieszkańców, part-
nerstwo i współpraca na poziomie gospodarki 
lokalnej: JST – podmioty gospodarcze, podmio-
ty gospodarcze – podmioty gospodarcze.

21.06.2022r. Zamek Książąt Pomorskich 
w Szczecinku – Turystyka (wspólne: promocja, 
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produkty turystyczne, inwestycje o  strategicz-
nym znaczeniu dla obszaru Partnerstwa; wyko-
rzystanie dziedzictwa kulturowego, współpraca 
z  wojskiem, uzdrowisko jako ważny element 
oferty turystyczno-rekreacyjnej obszaru). 

22.06.2021r. Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej i  Rewitalizacji Jezior w  Szczecinku – 
Transformacja energetyczna, gospodarowanie 
energią, OZE jako źródło energii. Zielony ład 
– środowisko jako platforma rozwoju gospo-
darczego i  społecznego. Zmiany klimatyczne, 
poprawa jakości powietrza, gospodarka odpa-
dami, gospodarka wodna. Tworzenie lokalnych 
warunków do rozwoju gospodarczego, PPP 
– niewykorzystany instrument finansowania 
rozwoju gminy z  zakresu transformacji ener-
getycznej gmin, Odnawialnych Źródeł Energii, 
dostosowania do zmian klimatu, wykorzystanie 
instrumentu Partnerstwa Publiczno-Prywatne-
go dla rozwoju gmin (obszarów).

23.06.2021 r. Centrum Kultury w  Połczy-
nie Zdroju – Poprawa dostępności usług me-
dycznych i opiekuńczych poprawy dostępności 
usług medycznych i opiekuńczych.

24.06.2021r. szkoła w Radowie Małym – In-
nowacyjne metody nauczania na przykładzie 
szkoły podstawowej w Radowie Małym – inspi-
racja dla rozwoju kompetencji miękkich, inno-
wacyjnych metod nauczania w  szkołach pod-
stawowych.

25.06.2021r. Starostwo Powiatowe w Draw-
sku Pomorskim – Organizacje i instytucjonalne 
rozwiązania poprawiające efektywność zarzą-
dzania w JST.

28.06.2021r. Starostwo Powiatowe w Draw-
sku Pomorskim – Współpraca z  wojskiem 
w  skali Partnerstwa w  wymiarach: gospodar-
czym (turystyka), społecznym (integracja z  lo-
kalną społecznością, szkolnictwo zawodowe, 
kultura), środowiskowo-przestrzennym. Dzia-
łania 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 wiej-
ski Juchowo jako modelowy przykład uda-
nej 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 przedstawionego projektu celów strategicz-
nych PSC oraz propozycji fiszek projektów stra-
tegicznych.

Na początku września 2021 r., na stronach 
internetowych Członków Partnerstwa zamiesz-
czony został projekt Strategii Partnerstwa Strefy 
Centralnej z możliwością zgłaszania uwag i ewen-
tualnych propozycji zmian przez mieszkańców.

22 września 2021 r. miało miejsce spotkanie 
Rady Partnerstwa Strefy Centralnej, podczas 
którego przedstawiono uwagi do projektu Stra-
tegii i fiszek projektowych zgłoszonych w trak-
cie upublicznienia, a  także wybrano projekty 
strategiczne do dalszej pracy nad uszczegóło-
wieniem i  przygotowaniem wstępnej analizy 
wykonalności. 

Na spotkaniu Rady Partnerstwa Strefy Cen-
tralnej w dniu 27.09.2021 r. przyjęto Strategię 
Partnerstwa Strefy Centralnej wraz z  listą pro-
jektów strategicznych i uzupełniających. Projekt 
został przyjęty jednomyślnie przez wszystkich 
członków Partnerstwa. 

Podczas spotkania przedstawiono również 
propozycje projektów strategicznych do dal-
szych prac nad uszczegółowieniem i przygoto-
waniem wstępnej analizy wykonalności.

W ramach prac nad strategią PSC zidentyfi-
kowano 16 projektów strategicznych, których 
realizacja może w  dłuższej perspektywie zna-
cząco przyczynić się do realizacji celów Strate-
gii. Nadano im następujące nazwy: 
1. Program szkoleniowo-treningowo-men-

torski dla pracowników j.s.t. w  zakresie 
organizacji i  finansowania przedsięwzięć 
podnoszących efektywność zarządzania. 

2. Utworzenie sieci międzygminnych centrów 
rozwoju przedsiębiorczości. 

3. Modernizacja bazy szkoleniowej i warszta-
towej szkół zawodowych, zgodnej z potrze-
bami lokalnego rynku. 

4. Rozwój usług publicznego transportu zbio-
rowego na obszarze PSC 

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

6. Przygotowanie i realizacja zintegrowanych 
przedsięwzięć Partnerstwa Strefy Central-
nej związanych z  adaptacją do zmian kli-
matu i transformacją energetyczną. 

7. Budowa/rozbudowa obiektów i  instalacji 
do utylizacji odpadów komunalnych z ob-
szaru PSC. 

8. Profilaktyka zdrowotna i  badania przesie-
wowe w kierunku rozpoznania chorób o naj-
wyższej śmiertelności i zachorowalności. 

9. Utworzenie Centrum Zdrowia Psychiczne-
go o charakterze regionalnym. 

10. Rozwój opieki długoterminowej poprzez 
zwiększenie liczby miejsc w  stacjonarnej 
opiece długoterminowej na obszarze Part-
nerstwa. 
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11. Utworzenie Centrum Wytchnieniowego – 
ośrodka wsparcia dla opiekunów niefor-
malnych. 

12. Integracja szpitali w  Drawsku Pomorskim 
i Połczynie Zdroju 

13. Siewcy nadziei – organizacja sieci ośrod-
ków aktywizacji społeczno-gospodarczej 
mieszkańców wsi. 

14. Budowa międzygminnego schroniska dla 
zwierząt. 

15. Utworzenie subregionalnego biura plano-
wania przestrzennego. 

16. Rozbudowa i  modernizacja systemu go-
spodarki wodno-ściekowej Partnerstwa 
Strefy Centralnej.
Po zakończeniu prac nad Strategią Partner-

stwa, przystąpiono do prac mających na celu 
sporządzenie wstępnych analiz wykonalności 
dla 3 wybranych projektów tj.:
1) „Modernizacja bazy szkoleniowej i warszta-

towej szkół zawodowych, zgodnej 
z potrzebami lokalnego rynku”,
2) „Budowa międzygminnego schroniska dla 

zwierząt”,
3) „Rozwój usług publicznego transportu zbio-

rowego na obszarze PSC”.
W dniu 14 października 2021 r. odbyło się 

spotkanie, podczas którego rozmawiano 

o  utworzeniu grup roboczych do prac nad 
ww. analizami, zaś 21 października zorganizo-
wano pierwsze spotkanie z powstałymi grupa-
mi. Spotkania te odbywały się cyklicznie, aby 
do końca roku wstępne analizy wykonalności 
zostały opracowane. 

3 listopada 2021 r. miało miejsce spotkanie 
przedstawicieli Partnerstwa Strefy Centralnej 
oraz doradców ZMP z  przedstawicielami Wy-
działu Zarządzania Strategicznego Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Zachodniopo-
morskiego. Podczas spotkania przedstawiono 
strategię Partnerstwa i  projekty strategiczne, 
rozmawiano także o formule organizacyjnej ZIT 
(Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych).

Najwięcej pracy zostało poświęcone wstęp-
nej analizie wykonalności dla projektu dotyczą-
cego transportu publicznego. W  celu podjęcia 
decyzji dotyczących organizacji publicznego 
transportu zbiorowego zorganizowano spotka-
nia 3 i 10 grudnia 2021 r. 

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac, 
kolejnym etapem będzie opracowanie zarysu 
wniosku dla wybranych przedsięwzięć.

Katarzyna	Szlońska-Getka
Sekretarz	Powiatu	Drawskiego	

Przewodnicząca	Rady	Partnerstwa	Strefy	Centralnej	

Zgodnie z  ustawą Prawo geodezyjne i  kar-
tograficzne starosta jako organ administracji 
geodezyjnej i kartograficznej wykonuje zadania 
z zakresu administracji rządowej przy pomocy 
geodety powiatowego oraz pracowników Wy-
działu Geodezji, Kartografii i Katastru.

W 2021 roku do Wydziału GK wpłynęło ogó-
łem 14963 pism, wniosków, dokumentów, itp., 
w tym m.in.:
– 3685 zawiadomień z Ksiąg Wieczystych,
– 1995 aktów notarialnych przekazanych przez 
Kancelarie Notarialne,
– 252 decyzje administracyjne,
– 64 wnioski o założenie kont w Portalach inter-
netowych, 
– 296 postanowień sądowych,
– 1938 zgłoszeń prac geodezyjnych, z  czego 

Wydziały Starostwa Powiatowego

1926 złożono w formie elektronicznej poprzez 
Portal Geodety, 

– 380 wniosków o skoordynowanie usytuowa-
nia projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
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ZGŁOSZENIA PRAC GEODEZYJNYCH 2020 r.
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– 2629 wniosków o wypis, wyrys, wypis i wyrys 
z mapy ewidencyjnej,
– 1499 wniosków o udostępnienie materiałów 
powiatowej części państwowego zasobu geo-
dezyjnego i kartograficznego, w tym 195 wnio-
sków złożonych przez Portale internetowe.

Dokonano 3263 zmian w bazie danych EGiB 
oraz 1123 zmian w bazie danych RCN. Sporzą-
dzono 3397 zawiadomień o  zmianach w  ewi-
dencji gruntów i budynków.

Wydano 30 decyzji administracyjnych. 
Przyjęto do powiatowej części zasobu geo-

dezyjnego i  kartograficznego 1693 operaty 
techniczne z czego 472 operaty złożono w po-
staci elektronicznej.

Przeprowadzono 66 narad koordynacyjnych 
w tym 46 obsłużonych w postaci elektronicznej 
poprzez Portal Narad Elektronicznych.

Sporządzono:
– 6155 Dokumentów Obliczeń Opłaty,
– 7540 wypisów, wyrysów, wypisów i wyrysów, 
w tym 1575 w postaci dokumentu elektronicz-
nego,
– 1428 licencji na udostępnione materiały zaso-
bu,
– 2117 protokołów weryfikacji.

Z  udostępniania map, danych z  ewidencji 
gruntów i  budynków oraz innych materiałów 
i  informacji z  powiatowej części państwowe-
go zasobu geodezyjnego i  kartograficznego 
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uzyskano w  2021 roku wpływy w  wysokości 
752.761,80 zł, 

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 Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego”, współfinan-
sowanego przez Unię Europejską ze Środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go oraz Budżetu Państwa w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, 
w ramach: IX osi priorytetowej  – „Infrastruktu-
ra 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 Wojewódz-
twem Zachodniopomorskim.

W ramach przedmiotowego projektu w roku 
2022 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  Wierz-
chowo gmina), a dla jednostki ewidencyjnej 
Drawsko Pomorskie miasto, istniejąca bazy 
danych GESUT i BDOT500 zostanie dostoso-
wana do obowiązujących przepisów prawa,

2) zostaną dostarczone i  wdrożone Modu-
ły PZGiK (Portal Interesanta, Portal Rze-
czoznawcy, Portal Projektanta, Portal Narad 
Koordynacyjnych) dla Powiatu Drawskiego, 
wraz z 5-letnią usługą gwarancji – dla opro-
gramowania EWID2007 oraz pozostałych 
jego składników,

3) zostanie dostarczona infrastruktura sprzę-
towo-programowa oraz teleinformatyczna 
wraz z  usługą wdrożenia i  utrzymania dla 
Partnerów projektu.
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OPERATY TECHNICZNE

Wydział realizuje zadania ustawowe, wyni-
kające bezpośrednio z ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami. 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Zadania te dotyczą gospodarowania nierucho-
mościami Powiatu Drawskiego oraz Skarbu 
Państwa. 
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Zasób Nieruchomości Powiatu Drawskiego
W  skład zasobu nieruchomości Powiatu 

Drawskiego wchodzi 486 działek gruntu o łącz-
nej powierzchni 633,9378 ha, w  tym grunty 
oddane w trwały zarząd jednostkom organiza-
cyjnym Powiatu Drawskiego, wynajęte lub wy-
dzierżawione. 

Na dzień 31.12.2020 r. w trwały zarząd od-
danych jest 374 działki o powierzchni 577,6533 
ha:

Rys. 1 Zasób nieruchomości Powiatu Draw-
skiego – trwały zarząd z podziałem na jednostki 
organizacyjne Powiatu Drawskiego

Zasób nieruchomości Skarbu Państwa
W skład zasobu nieruchomości Skarbu Pań-

stwa wchodzi 1.778 działek gruntu o łącznej po-
wierzchni 120.685 ha. (grunty przekazane w za-
rząd nadleśnictwom, Wojsku Polskiemu, wody 
stojące oraz płynące). Na dzień 31.12.2020  r. 
w  użytkowanie wieczyste oddanych jest 970 
działek o  powierzchni 687 ha, natomiast 

w trwały zarząd oddanych jest 103 działki o po-
wierzchni 1081 ha.

Najważniejsze informacje  
dotyczące realizacji zadania

W  ramach zasobów nieruchomości Skarbu 
Państwa oraz Powiatu Drawskiego Wydział Go-
spodarki Nieruchomościami prowadzi nastę-
pujące postępowania: najem, dzierżawa, sprze-
daż, darowizna, zamiana, użyczenie. 

Nieruchomości pozyskane do zasobu nieru-
chomości Powiatu Drawskiego:

rok ilość nieruchomości (szt.) wartość (zł)

2020 26 880.220,00
2021 2 411.201,00

Rys. 2 Nieruchomości pozyskane do zasobu 
Powiatu Drawskiego z podziałem na lata 2019 
i 2020

W  2021 r. Powiat Drawski nabył 1 działkę 
ewidencyjną stanowiącą ciąg drogi powiatowej 
– darowizna od PKP oraz jedną działkę zabudo-
waną w Mielenku Drawskim nabytą od Skarbu 
Państwa na mocy Decyzji Wojewody Zachod-
niopomorskiego (była siedziba Ochotniczych 
Hufców Pracy).

Dochody osiągane przez Wydział  
Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
w 2021 r. wypracował następujące dochody:
1. Dochody osiągnięte z  zasobu nieruchomo-

ści Skarbu Państwa – 1.253.796,31 zł
2. Dochody osiągnięte z  zasobu nieruchomo-

ści Powiatu Drawskiego – 427.005,40 zł
Łączna suma dochodów wypracowanych 

przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
wyniosła 1.680.801,71 zł.

2020 2021

26 2

880.220,00 
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ZDP - 324 działek
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Wydział Ochrony Środowiska w 2021 r. zaj-
mował się sprawami finansowanymi przez Za-
rząd Powiatu Drawskiego, w rezultacie których:
A) zakupiono materiały pomocowe do prze-

prowadzenia XIX akcji sprzątania rzeki Dra-
wy, za kwotę 493,30 zł;

B) zakupiono 40 szt. uli dla owadów za kwotę 
2 800,00 zł oraz 20 szt. budek lęgowych za 
kwotę 499,87 zł;

C) zlecono wykonanie Inwentaryzacji stanu 
lasu (ISL), Uproszczonych planów urządza-
nia lasu (UPUL) dla lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa, zlokalizowanych 
na terenie Powiatu Drawskiego, w  Gminie 
Czaplinek;

D) dofinansowano zakup sadzonek drzew 
i  krzewów do założenia trwałych terenów 
zieleni w 14 sołectwach Powiatu Drawskiego 
(kwota dofinansowania: 7 500,00 zł): Broczy-
no, Bolegorzyn, Nowe Laski, Dalewo, Nowe 
Worowo, Drahimek, Garbowo, Darskowo, 
Gudowo, Łabędzie, Jankowo, Konotop, Ża-
bin, Machliny oraz dla Stowarzyszenia Zło-
cieniec Moje Miasto;

E) przyjęto Program Ochrony Środowiska 
dla Powiatu Drawskiego na lata 2021-2024 
z  perspektywą do roku 2028 z  prognozą 
Oddziaływania na Środowisko oraz Raport 
z  wykonania programu usuwania azbestu 
i  wyrobów zawierających azbest z  terenu 
Powiatu Drawskiego na lata 2015-2032;

F) zlecono wykonanie ekspertyzę dendrolo-
giczną usuniętych drzew, za kwotę 1250,00 
zł; 

G) zlecono wykonanie pomiar hałasu, za kwotę 
1783,50 zł;

H)  zakupiono metalowe kosze na nakrętki 
w kształcie serca o łącznej kwocie 17 500,00 
zł dla następujących 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 Zdro-
wego Życia Drawianie, Akademii piłkarskiej 
Czaplinek.

Najważniejsze działania Wydziału  
w roku 2021

1. W zakresie ochrony przyrody 
• Pozwolenia na usunięcie drzew i  krze-

wów – 110
• Zgłoszenia drzew stanowiących złomy 

i wywroty – 10
• Odwieszenie opłaty za usunięcie drzew- 

3
2. W zakresie gospodarki leśnej:

• Zaświadczenia w sprawie ujęcia gruntów 
w Uproszczonym Planie Urządzania Lasu 
oraz Inwentaryzacji Stanu Lasu – 367

• Ustalenie zadań gospodarczych w lasach 
niestanowiących własności skarbu Pań-
stwa – 4

• Świadectwa legalności pozyskania drew-
na z  lasów niestanowiących własności 
Skarbu Państwa – 12

3. W zakresie gospodarki łowieckiej:
• Oświadczenia o  zakazie wykonywania 

polowań – 2
4. W zakresie gospodarki odpadami:

• Zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie 
odpadów oraz zmiany wydanych zezwo-
leń – 5

• Zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie 
odpadów oraz zmiany wydanych zezwo-
leń – 12

• Pozostałe sprawy dotyczące gospodarki 
odpadami (pisma dotyczące zasadności 
zwrotu opłaty skarbowej, zaświadczenia, 
informację na temat wydanych pozwo-
leń) – 12

• Prowadzenie ewidencji odpadów (wysta-
wianie kart przekazania odpadów, spra-
wozdania BDO, wnioski o  zmianę wpisu 
do BDO – 7

5. W zakresie ochrony powietrza:
• Zgłoszenia eksploatacji instalacji, których 

użytkowanie nie wymaga pozwolenia 
(zgłoszenia nowych instalacji, informacje 
o zmianie danych w zgłoszeniu, informacje 
o zakończeniu eksploatacji instalacji) – 28

• Weryfikowanie wyników pomiarów 
przedstawionych przez zobowiązane 
podmioty z treściami decyzji – 4

• Sprawozdania z Ochrony Powietrza – 1
• Pozostałe sprawy dotyczące pozwolenia 

na wprowadzanie pyłów i gazów do po-
wietrza (np. wydawanie zaświadczeń) – 5

• Pozwolenia na wprowadzanie gazów i py-
łów do powietrza oraz zmiany wydanych 
pozwoleń – 2

6. Sprawy dotyczące pozwoleń zintegrowa-
nych:

Wydział Ochrony Środowiska 
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• Pozwolenia zintegrowane oraz zmiany 
wydanych pozwoleń – 1

• Sprawozdania z  pracy instalacji dla po-
zwoleń zintegrowanych – 1

• Pozostałe sprawy dot. Pozwoleń zinte-
growanych – 4

7. Sprawy dotyczące dopuszczalnych pozio-
mów hałasu:
• Pomiary emisji hałasu (weryfikowanie 

wyników pomiarów przedstawionych 
przez zobowiązane podmioty z treściami 
decyzji) – 2,

• Zlecenie wykonania pomiarów hałasu – 1
• Wnioski o przeprowadzenie kontroli – in-

terwencje – 2
8. Programy, projekty, analizy z zakresu ochro-

ny środowiska:
• Program Ochrony Środowiska dla Po-

wiatu Drawskiego (procedura związana 
z  opracowaniem, opiniowaniem oraz 
uchwalaniem programu), Raporty z  wy-
konania Powiatowego Programu Ochro-
ny Środowiska – 1

• Raporty z  realizacji Gminnych Progra-
mów Ochrony Środowiska oraz Progra-
mów Usuwania Azbestu – 1

• Raporty z  wykonania programu usuwa-
nia azbestu i  wyrobów zawierających 
azbest z  terenu Powiatu Drawskiego na 
lata 2015-2032 – 1

• Pozostałe sprawy dotyczące programów 

ochrony środowiska (np. ankiety) – 2
• Udostępnianie informacji o środowisku – 2

9. W zakresie ochrony wód:
• Wydawanie kart wędkarskich, duplika-

tów kart oraz kart łowiectwa podwodne-
go – 323

• Rejestracja sprzętu pływającego służą-
cego do połowu ryb oraz wydawanie 
zaświadczeń – liczba zarejestrowanego 
sprzętu – 32

• Nadzór nad 17 spółkami wodnymi i spo-
łeczną strażą rybacką

10. W zakresie ochrony gruntów rolnych:
• Zezwolenia na wyłączenie gruntów rol-

nych z produkcji rolniczej – 263
• Rekultywacja gruntów rolnych – 7

11. W  zakresie geologii, hydrogeologii, geologii 
inżynierskiej
• Zatwierdzanie projektów robót geolo-

gicznych, dokumentacji geologiczno – in-
żynierskiej oraz hydrogeologicznej – 8

• Informacja geologiczna – 33
12. Lokalizacja inwestycji (uzgadnianie projek-

tów decyzji o  warunkach zabudowy oraz 
uzgadnianie projektów decyzji o  ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego) – 290
Na stronie internetowej powiatdrawski.pl 

w zakładce WNIOSKI I DRUKI znajduje się szcze-
gółowy opis procedur najczęściej załatwianych 
spraw w Wydziale Ochrony Środowiska wraz ze 
wzorami wniosków do pobrania.
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Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawo-
wych, 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 ponadregionalnym, należy do zadań wła-
snych powiatu. 

Powiat Drawski jest organem prowadzącym następujących szkół i placówek oświatowych:

Wydział Edukacji – oświata

Wybrane zadania Wydziału Komunikacji i Transportu w liczbach – realizowane w 2021 roku.

Opis Ilość 

Ilość wydanych praw jazdy 1254

Ilość wydanych decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami 132

Ilość wydanych decyzji o rejestracji pojazdu 5915

Ilość wydanych decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu 790

Ilość przyjętych zawiadomień o zbyciu pojazdu 2698

Ilość przyjętych zawiadomień o nabyciu pojazdu 1025

Ilość wydanych dowodów rejestracyjnych 6057

Ilość wydanych kart pojazdu 2519

Ilość zatwierdzonych organizacji ruchu 70

Ilość wydanych zezwoleń, licencji, zaświadczeń (dot. krajowego transportu drogowego) 12

Szczegółowy opis procedur najczęściej załatwianych spraw w Wydziale Komunikacji 
i Transportu dotyczących m.in. rejestracji pojazdów, uprawnień do kierowania pojazdami znaj-

duje się na stronie bip.powiatdrawski.pl w zakładce karty usług. Opis procedur zawiera: wymaga-
ne dokumenty, opłaty oraz możliwość wydruku niezbędnych wniosków. 

Informujemy, że sprawy związane z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem uprawnień do kie-
rowania pojazdami dla mieszkańców gmin Czaplinek i Złocieniec załatwiane są 

w Zamiejscowych Stanowiskach Pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Złocieńcu.
Kontakt telefoniczny:
1) Wydział Komunikacji i Transportu w Drawsku Pomorskim – 94 3630173, 94 3630776;
2) Zamiejscowe Stanowiska Pracy w Złocieńcu – 94 3672099.
Kontakt e-mailowy: komunikacja@powiatdrawski.pl

Wydział Komunikacji i  Transportu znajduje 
się w  budynku położonym przy ulicy Piłsud-
skiego 20 w Drawsku Pomorskim (budynek po 
byłym banku PKO). W  ramach Wydziału funk-
cjonują Zamiejscowe Stanowiska Pracy, zlokali-
zowane w Złocieńcu przy ul. Wolności 10 (budy-
nek Urzędu Miejskiego w Złocieńcu). 

W Wydziale Komunikacji i Transportu reali-
zowane są zadania z  zakresu m.in.: rejestracji 
pojazdów, uprawnień do kierowania pojaz-
dami, krajowego transportu drogowego, za-
rządzania ruchem na drogach powiatowych 
i gminnych, stacji kontroli pojazdów, ośrodków 
szkolenia kierowców.

Wydział Komunikacji i Transportu 
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Nazwa szkoły/placówki Informacje o szkole/placówce

Zespół Szkół w Czaplinku,  
ul. Grunwaldzka 1 i ul. Parkowa 2

W strukturze organizacyjnej jednostki znajduje się: 
• Liceum Ogólnokształcące 
• Technikum 
• Branżowa Szkoła I Stopnia 
Zajęcia praktyczne w ramach kształcenia zawodowego były realizo-
wane w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego. Szkoła prowadzi internat. 

Zespół Szkół  
w Drawsku Pomorskim,  
ul. Połczyńska 7 i Złocieniecka 25

W strukturze organizacyjnej jednostki znajduje się:
• Liceum Ogólnokształcące 
• Technikum 
• Branżowa Szkoła I Stopnia 
Zajęcia praktyczne w ramach kształcenia zawodowego były realizo-
wane w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego. Uczniowie szkoły korzystali z bursy przyporządkowanej do 
PCKZiU. 

Zespół Szkół  
w Kaliszu Pomorskim,  
ul. Wolności 20

W strukturze organizacyjnej jednostki znajduje się:
• Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 
• Technikum 
• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
• Szkoła Policealna 
Szkoła prowadzi internat.

Zespół Szkół  
w Złocieńcu,  
ul. Okrzei 9

W strukturze organizacyjnej jednostki znajduje się: 
• Liceum Ogólnokształcące 
• Technikum
• Branżowa Szkoła I Stopnia 
• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
• Szkoła Policealna 
Szkoła prowadzi internat.

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
• Warsztat Terapii Zajęciowej w Czaplinku oraz filia w Kaliszu Po-

morskim
Placówka prowadzi również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Młodzieżowy Ośrodek  
Wychowawczy w Czaplinku,  
ul. Pławieńska 4-6

W strukturze organizacyjnej jednostki znajduje się: 
• Szkoła Podstawowa Specjalna 
• Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna 
Placówka rozpoczęła swoją działalność 1 września 2012 r. Zadaniem 
placówki jest resocjalizacja dziewcząt niedostosowanych społecznie. 
MOW w Czaplinku może przyjąć maksymalnie 48 dziewcząt. 

Powiatowe Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego  
w Drawsku Pomorskim,  
ul. Warmińska 1

W skład PCKZiU w Drawsku Pomorskim wchodzi: Centrum Kształ-
cenia Zawodowego w Czaplinku, Centrum Kształcenia Zawodowego 
w Drawsku Pomorskim oraz Bursa. PCKZiU kształci uczniów w nastę-
pujących zawodach: technik hotelarstwa, technik organizacji reklamy, 
technik pojazdów samochodowych, technik technologii drewna, tech-
nik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, lakiernik, mechanik 
pojazdów samochodowych, pracownik pomocniczy obsługi hotelo-
wej, stolarz, ślusarz.

Poradnia  
Psychologiczno-Pedagogiczna  
w Drawsku Pomorskim,  
ul. Piłsudskiego 20

Placówka udziela pomocy szkołom i placówkom oświatowym wszyst-
kich szczebli, które funkcjonują na terenie powiatu drawskiego.
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Lp. Nazwa jednostki oświatowej
Liczba na-
uczycieli 
(etaty)

1. Zespół Szkół w Czaplinku 29,86
2. Zespół Szkół w Drawsku Pom. 41,23
3. Zespół Szkół w Kaliszu Pom. 43,2
4. Zespół Szkół w Złocieńcu 20,00

5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
w Drawsku Pom. 9,00

6. Zespół Placówek  
Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie 101,95

7. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy  
w Czaplinku 27,24

8. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego w Drawsku Pom. 25,94

ŁĄCZNIE 298,42

Lp. Nazwa jednostki  
oświatowej

Liczba 
uczniów 

i słuchaczy

1. Zespół Szkół w Czaplinku 304

2. Zespół Szkół  
w Drawsku Pom. 539

3. Zespół Szkół  
w Kaliszu Pom. 424

4. Zespół Szkół w Złocieńcu 284

5.
Zespół Placówek Eduka-
cyjno-Terapeutycznych 
w Bobrowie

305

6.
Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy w Cza-
plinku

37

ŁĄCZNIE 1 893

Nazwa szkoły/placówki
Wysokość dotacji 

przekazanej  
w 2021 r. 

Uwagi

Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Trzcińcu 4.293.900 zł dotacja na wychowanków 
MOW

Szkoła Podstawowa w Salezjańskim Ośrodku  
Wychowawczym w Trzcińcu 228.611 zł dotacja na uczniów szkoły

Branżowa Szkoła I Stopnia w Salezjańskim  
Ośrodku Wychowawczym w Trzcińcu 913.812 zł dotacja na uczniów szkoły

Prywatne Liceum Ogólnokształcące „Edukacja”  
w Czaplinku 22.788 zł dotacja na słuchaczy szkoły

Prywatna Szkoła Policealna „Edukacja” w Czaplinku 3.047 zł dotacja na słuchaczy szkoły

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowaw-
czy w Gudowie 2.359.494 zł

dotacja na wczesne wspoma-
ganie rozwoju dziecka oraz na 

wychowanków orew

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy  
w Gudowie 34.095 zł dotacja na uczniów szkoły

Szkoła Podstawowa Specjalna w Gudowie 115.045 zł dotacja na uczniów szkoły

RAZEM 7.970.792 zł

Liczba	nauczycieli	zatrudnionych	w szkołach	 
prowadzonych	przez	Powiat	Drawski	 
we	wrześniu	2021	r.

Liczba	uczniów	i słuchaczy	w szkołach	
i placówkach	prowadzonych	przez	 
Powiat	Drawski	(stan	na	30.IX.2021	r.)

Stypendia motywacyjne Starosty Drawskiego
Powiat drawski realizuje lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzie-

ży 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. Łączna 
kwota wydatkowana na stypendia motywacyjne w 2021 r. to 49.800 zł.

Na terenie powiatu funkcjonują także niepubliczne szkoły i placówki dotowane przez powiat 
drawski.
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Zrealizowane projekty z udziałem zewnętrznych środków finansowych 

Lp. Nazwa projektu/dotacji Realizator

Kwota pozyskanych środ-
ków zewnętrznych na 

realizację projektów z za-
kresu 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 Mun-
durowe”

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

Biblioteka Powiatowa
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 Powiat przekazał gminie Drawsko Po-

morskie dotację w wysokości 40.000,00 zł. 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. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Draw-
sku Pomorskim wykonuje zadania samorządu 
powiatowego w zakresie ochrony praw konsu-
mentów i  swoim działaniem obejmuje wyłącz-
nie mieszkańców powiatu drawskiego. Osoby 
mieszkające poza naszym powiatem powinny 
zwrócić się o pomoc do rzecznika w swoim po-
wiecie. Podstawę prawną działania rzecznika 
stanowią przepisy ustawy o ochronie konkuren-
cji i konsumentów. Warto zaznaczyć, że rzecznik 
konsumentów działa w  sprawach konsumenc-
kich, a więc w sprawach dotyczących zawierania 
i wykonywania umów cywilnoprawnych pomię-
dzy konsumentem a przedsiębiorcą. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Do zadań rzecznika należy, w szczególności:
– zapewnienie konsumentom bezpłatnego 

poradnictwa konsumenckiego i  informacji 
prawnej w  zakresie ochrony praw konsu-
mentów,

– występowanie do przedsiębiorców w  spra-
wach ochrony interesów i praw konsumentów,

– sygnalizowanie Prezesowi Urzędu Ochrony 
Konkurencji i  Konsumentów problemów 
dotyczących ochrony konsumentów, które 
wymagają podjęcia działań przez organy ad-
ministracji rządowej,

– udzielanie konsumentom pomocy przy do-
chodzeniu roszczeń na drodze sądowej.
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Wydział Architektoniczno – Budowlany znaj-
dujący się w budynku przy ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 20 w  Drawsku Pomorskim wyko-
nuje zadania i obowiązki administracji architek-
toniczno – 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 szcze-
gólności zapewnia obsługę w zakresie udziela-
nia pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów, 
przyjmowania zgłoszeń zmiany sposobu użyt-
kowania obiektów lub ich części oraz budowy, 
remontu, rozbiórki obiektów nie objętych obo-
wiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.

Ważniejsze inwestycje, dla których doko-
nano czynności w Wydziale Architektonicz-
no – Budowlanym od 01 stycznia 2021 roku 
do dnia 31 grudnia 2021 roku w podziale na 
poszczególne gminy:
1) Gmina Czaplinek:

a) przebudowa drogi powiatowej Nr 2015Z 
– ul. Poznańska w  Czaplinku oraz Nr 
1994Z (Wierzchowo-Sośnica) – II i III etap,

b) przebudowa ciągów komunikacyjnych na 
terenie Amfiteatru,

c) remont nawierzchni drogi w Żelisławiu,
d) przebudowa drogi w  Machlinach oraz 

w Czarnym Małym,
e) budowa sieci wodociągowej Trzciniec 

– Kamienna Góra, w  Broczynie oraz 
w Trzcińcu

f) budowa sieci elektroenergetycznej 
w  Czaplinku przy ul. 5 Pomostów oraz 

Wydział Architektoniczno – Budowlany

w Trzcińcu
g) budowa sieci elektroenergetycznej 

i oświetlenia drogowego w Karśnie,
h) budowa sieci gazowej w  Czaplinku przy 

ul. Długiej, Słonecznej i  Moniuszki oraz 
w Niwce

i) budowa pomostu przy siedzibie WOPR 
oraz slipu w Czaplinku przy ul. Złocieniec-
kiej,

j) budowa budynku handlowo – usługowe-
go 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. oraz ul. gen. Wł. Sikor-
skiego w Drawsku Pom.,

c) remont nawierzchni drogi ul. Grottgera 
w Drawsku Pom.,

d) budowa 5 przejść dla pieszych z  ich do-
świetleniem na DK w Drawsku Pom. (ul. 
Złocieniecka, Starogrodzka, 11 Pułku Pie-
choty, Piłsudskiego) i w Suliszewie,

e) budowa sygnalizacji świetlnej wraz 
z  oświetleniem przejścia dla pieszych 
w Drawsku Pom. przy ul. Dworcowej,

f)  budowa drogi leśnej w Dołgim,
g) remont chodnika w Dołgim,
h) przebudowa sieci elektroenergetycznej 

w Ziemsku,
i) budowa sieci elektroenergetycznej 

w  Drawsku Pom. przy ul. Starogrodz-
kiej, Jeziornej, Łąkowej, oraz w Mielenku 
Drawskim,

W  ramach poradnictwa konsumenckiego 
rzecznik sporządza pisma reklamacyjne, odstą-
pienia od umów zawieranych poza lokalem i na 
odległość itp.
Sprawy konsumenckie to, w  szczególności 
sprawy dotyczące:
– umów sprzedaży,
– umów o  świadczenie usług przez „fachow-

ców”, a  więc przez: serwisy naprawcze; fir-
my remontowo-budowlane; wykonawców 
mebli, stolarki okiennej i  innych rzeczy wy-
konywanych na zamówienie; rzemieślników 
świadczących różne usługi,

– umów o świadczenie usług: telekomunikacyj-

nych, energetycznych, turystycznych, prze-
wozowych i pocztowych, związanych z obro-
tem nieruchomościami, edukacyjnych itp.
Rzecznik konsumentów zachęca do kon-

taktu telefonicznego (943630177), mailowego 
(rzecznik@powiatdrawski.pl) czy osobistej 
wizyty w  urzędzie (główna siedziba starostwa, 
I piętro, pokój 118) celem poznania przysługu-
jących konsumentowi uprawnień, jeszcze przed 
złożeniem reklamacji u przedsiębiorcy. 

W  2021 r. rzecznik udzielił 223 porad kon-
sumenckich oraz sporządził 30 wystąpień do 
przedsiębiorców w  sprawach ochrony praw 
i interesów konsumentów. 
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j) budowa sieci elektroenergetycznej 
i  oświetlenia drogowego w  Drawsku 
Pom. przy ul. Gdańskiej, Sobieskiego, 
Mazurskiej, Lubuskiej, Słowiańskiej, Kali-
skiej, Zakopiańskiej i Karkonoskiej,

k) budowa sieci gazowej w  Drawsku Pom. 
przy ul. Świętokrzyskiej, Górskiej, Za-
kopiańskiej, Stolarskiej, Rzemieślniczej, 
Wywiórskiego, Złocienieckiej, Miodowej, 
Orlickiej, Akacjowej i Tuwima,

l) budowa sieci wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej w Drawsku Pom. 
przy ul. Siemiradzkiego, Wywiórskiego 
i Szymanowskiego,

m) budowa sieci wodociągowej Dołgie – Wę-
glin,

n) budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji 
sanitarnej w  Drawsku Pom. przy ul. Łą-
kowej,

o) budowa kompleksu budynków wieloro-
dzinnych przy ul. B. Chrobrego,

p) przebudowa nabrzeża rzeki Drawy,
q) budowa lądowiska dla helikopterów przy 

DCS,
r) przebudowa SOR DCS,
s) rozbudowa budynku handlowego przy 

ul. Toruńskiej,
t) budowa hali magazynowej w Jankowie,
u) budowa budynku handlowo – usługowe-

go w Drawsku Pom. przy ul. Starogrodz-
kiej,

v) 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, Poprzecznej, w Jasno-
polu oraz w Pomierzynie

e) budowa farmy fotowoltaicznej w Kaliszu 
Pom. przy ul. Toruńskiej oraz w  Białym 
Zdroju

f) budowa 2 farm fotowoltaicznych w Dęb-
sku,

g) budowa żłobka w  Kaliszu Pom. przy ul. 
Dworcowej,

h) przebudowa i  zmiana sposobu użytko-
wania budynku handlowego na pracow-
nie terapeutyczno – fizjoterapeutyczną,

i) budowa budynku wielorodzinnego w Ka-
liszu Pom. przy ul. Powiatowej,

j) budowa drogi leśnej w  Sienicy oraz Bo-
rowie

k) przebudowa drogi leśnej w Białym Zdroju;

4) Gmina Wierzchowo:
a) budowa sieci gazowej w  Wierzchowie 

przy ul. Lipowej, Wojska Polskiego i  3 
Marca oraz w Żabinie

b) budowa sieci elektroenergetycznej w Ża-
binku,

c) przebudowa drogi ul. 3 Marca w  Wierz-
chowie;

5) Gmina Złocieniec:
a) przebudowa drogi powiatowej nr 2038Z  

– ul. Czwartaków w  Złocieńcu oraz nr 
2035Z  – ul. 5 Marca w Złocieńcu,

b) przebudowa drogi ul. Krętej w Złocieńcu,
c) budowa chodnika w Stawnie,
d) budowa dróg i kanalizacji deszczowej ulic 

Truskawkowej i Wiosennej w Złocieńcu,
e) budowa łącznika ścieżki rowerowej w Zło-

cieńcu przy ul. Połczyńskiej,
f) budowa sieci gazowej w Bobrowie,
g) budowa sieci gazowej w  Złocieńcu przy 

ul. Świerkowej, Wiosennej 
h) budowa sieci elektroenergetycznej w Sie-

cinie, Lubieszewie, Warniłęgu
i) budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji 

sanitarnej w Złocieńcu przy ul. Ogród Pa-
łacowy oraz w Siecinie,

j) budowa kanalizacji deszczowej w Lubie-
szewie oraz w Złocieńcu przy ul. Okrzei,

k) budowa dzwonnicy przykościelnej w Zło-
cieńcu,

l) budowa budynku handlowo – usługowe-
go w Złocieńcu przy ul. Połczyńskiej,

m) budowa 2 budynków magazynowych 
w Lubieszewie,

n) budowa hali sportowej przy Szkole Pod-
stawowej w Nowym Worowie,

o) budowa warsztatu samochodowego 
w Złocieńcu przy ul. Mirosławieckiej,

p) rozbudowa Szpitala MSWiA w  Złocieńcu 
przy ul. Kańsko,

q) budowa hali produkcyjnej w  Złocieńcu 
przy ul. Wyzwolenia,

r) budowa parkingu w  Złocieńcu przy ul. 
Pancerniaków,

s) budowa doświetlenia przejść dla pieszych 
w Złocieńcu na rondzie im. Ceramików.

Informacja dotycząca pracy Wydziału  
Architektoniczno – Budowlanego za rok 2021

Do Wydziału Architektoniczno-Budowlane-
go Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomor-
skim w 2021 r. wpłynęło m.in.:
1) 534 wnioski o udzielenie pozwolenia na bu-

dowę, w tym 160 wniosków o udzielenie po-
zwoleń na budowę budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych,

2) 657 zgłoszeń budowy lub wykonywania in-
nych robót budowlanych, w  tym 224 zgło-
szenia z projektem budowlanym.
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Czynności prowadzone w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym  
od dnia 1 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 
ogó-
łem 
(szt.)

zmiana do 
roku po-

przedniego 
w szt. (3:4)

Ilość czynności z podziałem na poszczególne gminy Powiatu 
Drawskiego (szt./%)

Czaplinek Drawsko 
Pom. Kalisz Pom. Wierzcho-

wo 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

Siedziba Zespołu znajduje się w  Drawsku 
Pomorskim przy ul. Chrobrego 4 (w  siedzibie 
Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy).

Do zadań Powiatowego Zespołu do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności należy:
– wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności 

dla osób do 16 roku życia,
– wydawanie orzeczeń o  stopniu niepełno-

sprawności dla osób powyżej 16 roku życia,
– wydawanie orzeczeń o  wskazaniach do ulg 

i uprawnień dla osób posiadających orzecze-

Powiatowy Zespół ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności

nia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, 
– wydawanie legitymacji dla osób niepełno-

sprawnych,
– wydawanie kart parkingowych dla osób nie-

pełnosprawnych i uprawnionych placówek. 
W 2021 roku łącznie wydano:
– 72 legitymacje osób niepełnosprawnych,
– 92 karty parkingowe 
oraz 671 orzeczeń w tym: 73 orzeczenia o nie-
pełnosprawności oraz 598 orzeczeń o  stopniu 
niepełnosprawności.

Na podstawie złożonych wniosków doko-
nano następujących czynności w  podziale na 
poszczególne gminy powiatu drawskiego (patrz 
tabela).

Podsumowując należy stwierdzić, że w roku 
2021 w  Wydziale przeprowadzono 2000 róż-
nych czynności (w  roku 2020 – 1525), co sta-
nowi wzrost w porównaniu do roku 2020 o ok 
31,15 %.

Ponad powyższe w  2021 roku Wojewódzki 
Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinie 
wraz przedstawicielem Zachodniopomorskie-

go Urzędu Wojewódzkiego w  Szczecinie prze-
prowadził kontrolę Wydziału w trybie zwykłym. 
Kontrolą objęto wydane w  roku 2020 i  2021 
pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia budo-
wy lub wykonania innych robót budowlanych. 
Kontrola zakończyła się oceną ogólną pozytyw-
ną z uchybieniami.

Za dokonywane czynności pobierana jest 
opłata skarbowa w  wysokości określonej 
w ustawie z dnia 16 listopada 2006 roku o opła-
cie skarbowej (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1923 ze zm.).
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Nieodpłatna pomoc prawna i  nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie przysługują osobie 
uprawnionej, która nie jest w  stanie ponieść 
kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym oso-
bie fizycznej prowadzącej jednoosobową dzia-
łalność gospodarczą niezatrudniającą innych 
osób w  ciągu ostatniego roku. Osoba upraw-
niona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy 
prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa oby-
watelskiego, składa pisemne oświadczenie, że 
nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej po-
mocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłat-
nej pomocy prawnej lub nieodpłatnego porad-
nictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej dodatkowo składa 
oświadczenie o  niezatrudnianiu innych osób 
w ciągu ostatniego roku.

W  2021 r. na terenie powiatu drawskie-
go, z  mocy obowiązujących przepisów prawa, 
funkcjonowały dwa punkty bezpłatnej pomo-
cy prawnej. Punkt pierwszy został utworzony 
w budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku 
Pomorskim, przy Placu Elizy Orzeszkowej 3. Był 
obsługiwany przez adwokatów i radców praw-
nych wyznaczonych przez Okręgową Izbę Rad-

Wydział Organizacyjny – nieodpłatna 
pomoc prawna

ców Prawnych i  Okręgową Radę Adwokacką 
w Koszalinie. Punkt drugi został zlokalizowany 
w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Czaplinku, przy 
ul. Wałeckiej 57. Punkt ten został powierzony 
do prowadzenia organizacji pozarządowej tj. 
Fundacji Togatus Pro Bono z Olsztyna. 

Rejestracja na bezpłatne porady prawne od-
bywa się według kolejności zgłoszeń po wcze-
śniejszym umówieniu terminu pod nr telefo-
nu 94 36 30  778. Rejestracja telefoniczna jest 
możliwa wyłącznie w dni robocze w godzinach 
pracy Urzędu. 

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 
2021 r. uprawnionym mieszkańcom powiatu 
udzielonych zostało łącznie 460 porad, z czego: 
w punkcie w Drawsku Pomorskim – 354 pora-
dy nieodpłatnej pomocy prawnej, w  punkcie 
w Czaplinku – 82 porady nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz 24 porady nieodpłatnego porad-
nictwa obywatelskiego. 

W  2021 roku na nieodpłatną pomoc praw-
ną wydatkowano kwotę 132.000,00 zł (na dwa 
punkty), w tym na obsługę organizacyjno-tech-
niczną obu punktów 7.920,00 zł.

Powiat Drawski prowadzi działania ukie-
runkowane m.in. w zakresie opieki zdrowotnej 
i  pomocy społecznej, które należą do zadań 
własnych powiatu i zadań administracji rządo-
wej zleconych powiatowi. Współpracuje m.in. 
z podmiotami prowadzącymi działalność w za-
kresie pomocy społecznej na terenie powiatu, 
z organizacjami społecznymi i pozarządowymi 
w zakresie promocji zdrowia i oświaty zdrowot-
nej, sprawuje nadzór nad placówkami pomocy 
społecznej i  Szpitalem Drawskim, obecnie od 
27 kwietnia 2022 r., jako Szpital im. Matki Tere-
sy z Kalkuty. 

Wydział Ochrony Zdrowia  
i Spraw Społecznych
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Od kwietnia 2022 roku Szpital Drawski dołą-
czył do Grupy American Heart of Poland. Grupa 
American Heart of Poland od przeszło 20 lat jest 
bardzo ważnym miejscem na medycznej mapie 
Polski. Jest liderem w dziedzinie diagnostyki i le-
czenia chorób układu krążenia w Polsce. Dołą-
czenie Szpitala drawskiego do Grupy American 
Heart of Poland pomoże budować jego pozycję 
w Polsce. Założeniem jest świadczenie na wyso-
kim poziomie usług podstawowej, ambulatoryj-
nej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. Umoż-
liwi to dynamiczny rozwój dla dobra Pacjentów, 
którzy najbardziej na tym zyskają.

Powiat aktywnie włącza się w ochronę i pro-
mocję zdrowia, zwracając szczególną uwagę 
na działania mające na celu podniesienie stan-
dardu świadczonych usług. Samorząd powiatu 
koncentruje się również na ochronie zdrowia 
psychicznego. Mieszkańcy Powiatu Drawskiego 
mają dobry dostęp do infrastruktury ochrony 
zdrowia, chociażby ze względu na możliwości 
korzystania z  podmiotów i  placówek działają-
cych w powiecie.
1. Szpital im. Matki Teresy z Kalkuty w Draw-

sku Pomorskim (przed 27.04.2022 jako 
Drawskie Centrum Specjalistyczne)

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA 
w Złocieńcu. 

3. Podstawowa Opieka Zdrowotna
4. Apteki w Powiecie Drawskim

Szpital w  Drawsku Pomorskim, zapew-
nia podstawową oraz specjalistyczną opiekę 
medyczną mieszkańcom Powiatu Drawskiego 
i okolic. Szpital do dyspozycji pacjentów posiada 
dziesięć nowocześnie wyposażonych oddziałów 
szpitalnych oraz kilkanaście poradni specjali-
stycznych, w  których nad zdrowiem chorych 
czuwa doświadczony personel lekarski oraz 
pielęgniarski – tj. oddział wewnętrzny, ginekolo-
giczno-położniczy, chirurgiczny, ortopedyczny, 
anestezjologii i  intensywnej terapii, pediatrycz-
ny, neonatologiczny, kardiologiczny, Szpitalny 
Oddział Ratunkowy. Ponadto działają specjali-
styczne poradnie: poradnia otolaryngologiczna, 
poradnia okulistyczna, poradnia gastrologiczna, 
poradnia pulmonologiczna, poradnia diabeto-
logiczna, poradnia urologiczna, poradnia neu-
rologiczna, lekarz medycyny pracy, poradnia 
ortopedyczna, poradnia onkologiczna, poradnia 
chirurgiczna, które przyjmują od poniedziałku 
do piątku. Funkcjonuje również Podstawowa 
Opieka Zdrowotna czynna od poniedziałku do 
piątku oraz nocna i świąteczna opieka zdrowot-
na. W  szpitalu w  Drawsku Pomorskim działa 
i przyjmuje pacjentów Rehabilitacja Ambulato-
ryjna, która oferuje szeroki wachlarz zabiegów 
fizjoterapeutycznych i krótki termin ich realizacji.

Ponadto pacjenci mogą korzystać z bezpłat-
nej Rehabilitacji Kardiologicznej. Oddział reha-
bilitacji kardiologicznej oficjalnie został otwarty 
w roku 2019 w ramach Programu KOS-Zawał –
Kompleksowa Opieka nad Pacjentem, jako dru-
gie w województwie – po Szpitalu Klinicznym nr 
2 na Pomorzanach w Szczecinie. 

Mając na uwadze rok 2021 w  ramach kon-
traktu z  Narodowym Funduszem Zdrowia, 
nastąpił spadek wykonania kontaktu, a  to za 
sprawą wybuchu pandemii, co spowodowało 
zmniejszenie ilości przyjmowanych pacjentów. 
Poniżej porównanie w latach.

Drawskie Centrum Specjalistyczne w  2021 
roku łącznie leczyło 10 645 pacjentów i wyko-
nano 1 671 operacji. Natomiast w ramach am-
bulatoryjnej (poradnie specjalistyczne) opieki 
specjalistycznej, udzielono 27 382 porad, a  la-
boratorium, które działa w  strukturze szpitala 
wykonało 117 380 badań.

Ponadto w  2021 szpital przeprowadził sze-
reg prac remontowych i działań inwestycyjnych 
a mianowicie: dokonano zakupów sprzętu i wy-
posażenia na łączną kwotę 3 248 tyś. zł, w tym 
zakupy z  darowizny 2 407 tyś. zł. Do najistot-
niejszych zakupów należą m. in. tomograf 
optyczny, dwie pompy do kontrpulsacji, moni-
tor rzutu serca oraz sześć łózek szpitalnych. Po-
niżej zaprezentowano wykaz najistotniejszych 
zakupów dokonanych w ubiegłym roku.
1 TOMOGRAF OPTYCZNY
2 POMPA DO KONTRPULSACJI CS100
3 MONITOR RZUTU SERCA
4 SYSTEM DO ZWALCZANIA BAKTERII
5 TONOMETR TONOVUE
6 DEFIBRYLATOR EFFICIA
7 CIEPLARKA
8 AUTOREFRAKTO-KERATOMETR
9 STYMULATOR SERCA

Ponadto w  2021 roku dokonano istotnych 
remontów i działań inwestycyjnych w następu-
jących zakresach:

Lp. Nazwa
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Pracownia RTG – wykonane prace remon-
towe: naprawa i  wzmocnienie podłoża w  po-
mieszczeniu RTG, sterowni i przebieralni, mon-
taż wykładziny przewodzącej, wylanie masy 
samopoziomującej, zakup aparatu RTG

Oddział Covid – wykonano instalacje gazów 
medycznych 

Szkoła Rodzenia – zaadaptowano pomiesz-
czenia przyszpitalnej poradni specjalistycznej 
na szkołę rodzenia, pomalowano ściany, po-
łożono nowe wykładziny, zainstalowano nowe 
oświetlenie, zakupiono nowe wyposażenie 
składające się z: worków sako, lalek do kąpie-
li, wanienki ze stelażem, telewizora, materacy 
do ćwiczeń, drabinek gimnastycznych, biurka, 
krzeseł, szafek.

W  roku 2021 Szpital drawski oprócz dzia-
łalności podstawowej, bardzo zaangażował 
się w  działania profilaktyczne i  ratujące życie 
w  związku z  COVID-19. Na utworzonym od-
dziale covidowym składającym się z  28 łóżek, 
leczonych było 302 pacjentów. Szpital otrzymał 
wysokie wsparcie w  zakresie środków ochro-
ny osobistej oraz w zasoby sprzętowe z wielu 
źródeł, w  tym od władz samorządowych Po-
wiatu, fundacji, uczelni, firm i  osób prywat-
nych, a w szczególności z darowizn uzyskanych 
z  Agencji Rezerw Materiałowych. Drawskie 
Centrum Specjalistyczne w  roku 2021 wyko-
nało w kierunku wykrycia koronawirusa 8 846 
wymazów, a  także przeprowadziło 900 testów 
antygenowych (do listopada 2021 r.)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w  Zło-
cieńcu.

Szpital leczy pacjentów ubezpieczonych 
w Narodowym Funduszu Zdrowia w: Oddziale 
Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Oddziale Reha-
bilitacji Kardiologicznej oraz Oddziale Leczenia 
Zaburzeń Nerwicowych, w  Poradni Rehabilita-
cyjnej oraz wykonuje zabiegi ambulatoryjne 
w Dziale Usprawniania Leczniczego. Przyjmuje 
również pacjentów na pobyt rehabilitacyjny ko-
mercyjny w Oddziale Rehabilitacji Neurologicz-
nej. Szpital przyjmuje pacjentów z terenu całej 

Polski. W roku 2021 Szpital udzielił pomocy me-
dycznej łącznie 1 663 pacjentom. 

W  roku 2021 w  Punkcie wymazów/testów 
PCR na COVID-19 przeprowadzono 7 377 po-
brań. Punkt pobrań testów znajdował się przed 
wjazdem do szpitala w  oznaczonym kontene-
rze. Ponadto od maja 2021 roku otworzono 
świadczenia medyczne dla osób po przecho-
rowaniu COVID-19, które wymagały rehabilita-
cji. Na ten cel wydzielonych zostało 30 łóżek. 

W  strukturze Szpitala funkcjonują: Poradnia 
Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, Ośro-
dek Środowiskowej Opieki Psychologicznej 
i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży 
oraz Dzienny Oddział Psychiatryczny i Zespół 
Leczenia Środowiskowego w  Drawsku Po-
morskim, które swoją działalność rozpoczęły 
w roku 2020 i 2021. Realizują pełną diagnostykę 
oraz prowadzą leczenie psychiatryczne w przy-
padkach niewymagających leczenia szpitalne-
go, a psychoterapeuci i psycholodzy podejmują 
się wszechstronnej diagnostyki psychologicznej 
oraz różnych form oddziaływań psychologicz-
nych, takich jak psychoterapia wsparcie i  po-
średnictwo psychologiczne. Cieszy wszystkich 
fakt, iż zauważamy, że trafnym okazało się pod-
jęcie działań przez włodarzy Powiatu w kierun-
ku utworzenia na terenie powiatu drawskiego 
tych placówek. W roku 2021 Poradnia Zdrowia 
Psychicznego udzieliła szeregu porad tj. 4 272 
świadczeń lekarskich i 1 800 świadczeń psycho-
logicznych, a  Ośrodek Środowiskowej Opieki 
Psychologicznej i  Psychoterapeutycznej dla 
Dzieci i  Młodzieży 4 204 świadczeń dla dzieci 
i  ich rodzin. Natomiast Dzienny Oddział Psy-
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chiatryczny i Zespół Leczenia Środowiskowego 
766 porad oraz 148 wizyt lekarskich w  domu 
pacjenta.

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA  
W POWIECIE

Na terenie Powiatu działa 12 przychodni 
POZ tj.: Czaplinek, NZOZ Balticmed Przychod-
nia Sp. z o.o., Drahimska 65a, Czaplinek, Przy-
chodnia Lekarza Rodzinnego „Medyk II” S.C., 
Wałecka 54A, Czaplinek, NZOZ Balticmed Przy-
chodnia Sp. z  o.o., Drahimska 65A, Drawsko 
Pomorskie, Przychodnia Lekarzy Rodzinnych 
„Zdrowie”, Obrońców Westerplatte 1A, POZ 
NAFiS S.A. ul. Bolesława Chrobrego 4, Kalisz Po-
morski, Balticmed Przychodnia Sp. z o.o., Wol-
ności 14, Kalisz Pomorski, Przychodnia Rodzin-
na Salus, Wolności 14, Nowe Worowo, NZOZ 
Awimed – Andrzej Wiącek Ostrowice, Ostrowice 
96, Wierzchowo, Przychodnia Lekarska „Esku-
lap”, Długa 43, Złocieniec, NZOZ Medica S.C., 
Pl. 650-Lecia 1, Złocieniec, Przychodnia Zdrowia 
Mysik – Med, Piłsudskiego 17, Złocieniec.

Apteki w Powiecie Drawskim.
Na terenie powiatu drawskiego funkcjonuje 

17 aptek. Apteki dyżurują codziennie, w porze 
nocnej, w dni wolne od pracy i święta, zgodnie 
z  przyjętą uchwałą Rady Powiatu Drawskiego 
i grafikiem dyżurów, zamieszczonych na stronie 
www.powiatdrawski.pl w  zakładce – Zdrowie 
i Opieka Społeczna.

Inne działania w 2021
Zorganizowano także szereg spotkań m.in. 

w  czerwcu 2021 roku w  Ośrodku Kultury 
w  Drawsku Pomorskim odbyła się III Konfe-
rencja pt.	„Dobrostan	psychospołeczny	osób	nie-
pełnosprawnych	 i  ich	 rodzin”. Głównym celem 
konferencji było podniesienie świadomości 
społeczeństwa w zakresie potrzeb i barier, z ja-
kimi na co dzień borykają się osoby z niepełno-
sprawnościami.

8 listopada 2021 roku w  sali narad Staro-
stwa Powiatowego w  Drawsku Pomorskim, 
miało miejsce spotkanie	 nt.	 interwencji	 zgodnie	

z  ustawą	 o  zdrowiu	 psychicznym	w  sprawie	 po-
siadanych	zasobów	i ich	komunikacji	w relacjach	
pomiędzy	 odpowiednimi	 służbami	 odpowiedzial-
nymi	za	nałożone	przez	ustawodawcę	wymagania	
związane	z ustawą	m.in.	o zdrowiu	psychicznym. 
W  kontekście spotkania przedstawione zosta-
ły także sugestie i  rozpatrzone możliwości ich 
realizacji w sytuacjach kryzysowych oraz podej-
mowanych przez służby interwencjach.

12 października 2021 roku, odbyło się spo-
tkanie informacyjne z  okazji Międzynarodo-
wego Dnia Zdrowia Psychicznego pod hasłem 
„Zdrowie	 psychiczne	 dla	 wszystkich.	 Większa	 in-
westycja	–	większy	dostęp”. Spotkanie dotyczyło 
możliwości utworzenia spójnej polityki w spra-
wie planowania i realizacji zadań z zakresu psy-
chologii i  psychiatrii dla Powiatu Drawskiego, 
w kontekście tworzenia Centrum Zdrowia Psy-
chicznego dla dorosłych oraz opieki psychia-
tryczno-psychologicznej dla dzieci i młodzieży.

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ  
WIRUSA SARS-COV-2

Liczba zgonów na COVID-19 – 148
Zachorowania na Covid-19:
1. Wiek przedprodukcyjny poniżej 17 lat – 319
2. Wiek produkcyjny poniżej 18-59 lat – 2 169
3. Wiek poprodukcyjny powyżej 59 lat – 1 164

Szczepienia przeciw COVID-19. W  roku 
2021 powołano na koordynatora powiatowe-
go ds. szczepień Jolantę Banaszek Naczelnika 
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych., w celu 
sprawnego przepływu informacji do Wojewody 
Zachodniopomorskiego we współpracy z koor-
dynatorami gminnymi gmin powiatu drawskie-
go. Stan zaszczepionych w Powiecie Drawskim 
za rok 2021 druga dawką, wynosił 29 203 osób.

Na terenie powiatu drawskiego utworzono 
Powszechne Punkty Szczepień:
1. Przy Drawskim Centrum Specjalistycznym
2. Przy Szpitalu Specjalistycznym MSWiA 

w Złocieńcu
natomiast populacyjne punkty szczepień dzia-
łały przy Podstawowej Opiece Zdrowotnej.
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I. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Wydział Zarządzania Kryzysowego Staro-

stwa Powiatowego realizuje zadania związane 
z planowaniem, koordynacją i organizacją w za-
kresie obronności, obrony cywilnej, zarządza-
nia kryzysowego, w tym zapobiega nadzwyczaj-
nym zagrożeniom dla życia i zdrowia ludzi oraz 
środowiska. Sporządza do każdej zaistniałej 
sytuacji raporty i sprawozdania, które są przed-
stawiane stosowniej administracji wojewo-
dy. Nadzoruje i  prowadzi czynności związane 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifi-
kacji wojskowej na terenie powiatu drawskiego. 
W  związku z  niezakończonym przeprowadze-
niem kwalifikacji wojskowej w 2020 roku (pan-
demia COVID -19) zwiększyła się liczba rocznika 
starczego w 2021 roku i kwalifikacje trwały po-
nad sześć tygodni. Ponadto:
– funkcjonuje całodobowo Powiatowe Cen-

trum Zarządzania Kryzysowego (PCZK), 
które zapewnia całodobowy przepływ infor-
macji między jednostkami samorządu tery-
torialnego a administracją rządową,

– prowadzone są treningi nasłuchu i ostrzega-
nia ludności cywilnej oraz łączności radiowej 
Wojewody Zachodniopomorskiego.
Realizowane zadania Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego w roku 2021: 
– przygotowanie i  uczestnictwo w  posiedze-

niach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
– opracowywanie i  sprawozdania końcowe 

z realizacji zaleceń Wojewody Zachodniopo-
morskiego w ramach akcji: „Bezpieczne ferie 
2021” „Bezpieczne Wakacje 2021”, 

– współdziałanie z  krajowym systemem ra-
towniczo-gaśniczym i  innymi podmiotami 
ratowniczymi w powiecie, 

– koordynowanie działań w  zakresie tworze-
nia, wdrażania i realizacji powiatowego pro-
gramu zapobiegania przestępczości oraz 
porządku publicznego i  bezpieczeństwa 
obywateli w powiecie,

– prowadzenie spraw związanych z przygoto-
waniem i  funkcjonowaniem Starostwa Po-
wiatowego w zapasowym miejscu pracy,

– realizacja na rzecz wojsk sojuszniczych za-
dań wynikających z  obowiązków państwa 
gospodarza. HNS to wojskowa i cywilna po-
moc udzielana przez państwo – gospodarza 
w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych i pod-
czas konfliktów zbrojnych sojuszniczym si-
łom zbrojnym i organizacjom NATO.

Bezpieczeństwo w powiecie drawskim

– opracowywanie i aktualizowanie dokumen-
tacji akcji kurierskiej, a w przypadku jej uru-
chomienia wykonywanie i  koordynowanie 
działań w powiecie związanych z uzupełnia-
niem potrzeb mobilizacyjnych Sił Zbrojnych, 

– reklamowanie, w określonym zakresie, osób 
od pełnienia czynnej służby wojskowej w ra-
zie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

– współdziałanie z patrolami saperskimi w za-
kresie zabezpieczenia i  unieszkodliwiania 
materiałów wybuchowych, niewypałów 
i niewybuchów,

– tworzenie i  przygotowywanie do działania 
powiatowych formacji obrony cywilnej, 

– planowanie i  organizowanie ewakuacji lud-
ności 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 powiato-
wego planu ochrony zabytków na wypadek 
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, 

– koordynowanie działań zakładów opieki 
zdrowotnej zobowiązanych do udzielania 
pomocy medycznej poszkodowanym w wy-
niku zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz 
nadzorowanie przygotowania tych zakładów 
do niesienia pomocy. 
Trwający stan epidemiologiczny dotyczący 

wystąpienia wirusa SARS-CoV-2 w kraju, zapo-
czątkował szereg dodatkowych przedsięwzięć 
co skutkowało dla Wydziału Zarządzania Kryzy-
sowego koordynowanie, przywóz i dystrybucję 
z rezerw materiałowych z magazynów Obrony 
Cywilnej środków ochrony osobistej tj. środ-
ków do dezynfekcji rąk, powierzchni i urządzeń, 
termometrów bezdotykowych, masek ochron-
nych, pulsoksymetrów z  przeznaczeniem dla 
placówek oświatowych, placówek przedszkol-
nych, poradni, placówek opieki dziennej i cało-
dobowej, domów pomocy społecznej, podmio-
tów leczniczych z  terenu powiatu drawskiego. 
Na przełomie tylko sierpień-wrzesień 2021 Sta-
rostwo Powiatowe w  Drawsku Pomorskim 
przekazało środki ochrony osobistej w  łącznie 
ilości 7 940 szt. Ochotnicze Straże Pożarne (24 
jednostki) otrzymały 1 940 szt. środków ochro-
ny osobistej, Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej 600 szt., Centra Zarządzania 
Kryzysowego 2 900 szt., Dom Pomocy w  Dar-
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skowie  – 960 szt., Powiatowa Stacja Sanitarno  
– Epidemiologicznej oraz Powiatowy Inspekto-
rat Weterynarii po 150 szt., Komenda Powia-
towa Policji – 250 szt. Zabezpieczając szkoły 
i  placówki wychowawcze na terenie powiatu 
przekazano dla uczniów oraz pracowników pla-
cówek środki w ilości 990 szt.

II. KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU
Wydział Zarządzania Kryzysowego wykonuje 

zadania związane z  funkcjonowaniem Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku. W roku 2021 Komi-
sja Bezpieczeństwa i Porządku działała w opar-
ciu 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 prze-
kazywane były drogą mailową. 

Jako główne kierunki działania przyjęto:
1) ocenę zagrożeń porządku i bezpieczeństwa 

obywateli na terenie powiatu, w tym bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym,

2) ocenę bezpieczeństwa osób przebywają-
cych nad wodą,

3) ocenę realizacji zadań wynikających z  „Po-
wiatowego programu zapobiegania prze-
stępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 
obywateli i porządku publicznego na obsza-
rze powiatu drawskiego na lata 2018- 2022”,

4) zadania wynikające z rządowego programu 
ograniczania przestępczości i  aspołecznych 
zachowań „Razem bezpieczniej”.

W roku 2021 Komisja Bezpieczeństwa i Porząd-
ku działała w składzie:
−	 Stanisław Cybula – Przewodniczący Komisji 
członkowie:
−	 Waldemar Włodarczyk
−	 Marcin Krężel i Karol Korczyński – radni de-

legowani przez Radę Powiatu Drawskiego, 
−	 Wojciech Sadowski – Prokurator Prokuratu-

ry Rejonowej w Drawsku Pomorskim,
−	 Zbigniew Kot,
−	 Adam Czernikiewicz,
−	 Maciej Kurowski,
−	 Mariusz Gross i Grzegorz Surma – przedsta-

wiciele delegowani przez Komendanta Po-
wiatowego Policji w Drawsku Pomorskim.

III. STRAŻ POŻARNA
Na terenie powiatu drawskiego funkcjo-

nują: Komenda Powiatowa Państwowej Stra-
ży Pożarnej, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza 
w  Drawsku Pomorskim oraz 24 Ochotnicze 
Straże Pożarne.

W  roku 2021 wydział Zarządzania Kryzyso-
wego na wsparcie OSP przeznaczył kwotę w wy-
sokości 37 000 zł. Pomoc finansowa polegała na 
dofinansowaniu inwestycji przeprowadzenia 

remontów pomieszczeń i  elewacji budynków 
Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie. 

Poniżej wybrane statystyki przekazane przez 
Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożar-
nej w Drawsku Pomorskim:

– liczba pożarów na terenie powiatu draw-
skiego w 2021 roku:

– zdarzenia w 2021 roku w rozbiciu na gminy:
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VI. KOMENDA POWIATOWA POLICJI 
W roku 2021 z budżetu Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego została przeznaczona kwota w wy-
sokości 25 000 zł na wsparcie zakupu samocho-
du dla Komendy Powiatowej Policji w  Drawsku 
Pomorskim.

Warto podkreślić, iż na terenie powiatu draw-
skiego funkcjonuje 5. Komisariatów Policji a mia-
nowicie: w Złocieńcu, Czaplinku, Kaliszu Pomor-
skim, Wierzchowie i Ostrowicach.

V. POGOTOWIE RATUNKOWE
Na terenie powiatu drawskiego funkcjonu-

je 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.

VI. POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPI-
DEMIOLOGICZNA

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicz-
na w Drawsku Pomorskim jest placówką ochro-
ny zdrowia prowadzącą działalność profilaktycz-

ną, zdrowotną i oświatową. 
Jej siedziba znajduje się przy ul. Jana Sobie-

skiego 1. Jest jednostką budżetową a jej organem 

założycielskim jest Wojewoda Zachodniopomor-
ski. Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Drawsku 
Pomorskim realizuje zadania zgodnie z  ustawą 
z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspek-
cji Sanitarnej. Realizowane są zadania z zakresu 
zdrowia publicznego, w  szczególności poprzez 
sprawowanie nadzoru nad warunkami: higie-
ny środowiska, higieny pracy, higieny radiacyj-
nej, higieny procesów nauczania i wychowania, 
higieny wypoczynku i  rekreacji, zdrowotnymi, 
żywności, żywienia i  przedmiotów użytku, hi-
gieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać 
personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, 
w których są udzielane świadczenia zdrowotne. 
Swym zasięgiem obejmuje wszystkie gminy po-
wiatu. 

VII. POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
W zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym 

zwierząt i  ich zwalczania w  2021 r. Państwowy 
Inspektorat Weterynarii w  Drawsku Pomorskim 
kontynuował program monitorowania enzoo-
tycznej białaczki bydła. Objęto nim 34 stada z te-
renu powiatu, zbadano 662 szt. bydła. Wszystkie 
uzyskane wyniki były ujemne. Przeprowadzono 
akcje zorganizowane na wsiach oraz indywidual-
ne szczepienia w zakładach leczniczych dla zwie-
rząt. Ogółem w 2021 r. zaszczepiono 7316 psów 
oraz 190 koty. Przeprowadzono 67 dochodzeń 
epizootycznych w kierunku wścieklizny z powodu 
pokąsań człowieka przez psy (60), koty (6) i konia 
(1). Wobec stałego zagrożenia afrykańskim po-
morem świń do Zakładu Higieny Weterynaryjnej 
w Gdańsku przekazano próby 37 sztuk padłych 
dzików. W ramach monitoringu w kierunku kla-
sycznego pomoru świń (CSF) zbadano 262 próby 
od dzików odstrzelonych przez myśliwych w ob-
wodach łowieckich oraz 15 prób od świń pobra-
nych w  gospodarstwach. Wszystkie otrzymane 
wyniki były ujemne. Ponadto w 2021 roku reali-
zowany był przez Koła Łowieckie odstrzał sanitar-
ny dzików zgodnie z rozporządzeniem Wojewody 
Zachodniopomorskiego. Łącznie Koła Łowieckie 
w ramach odstrzału sanitarnego odstrzeliły 3516 
sztuk dzików. Założenia dotyczące redukcji po-
głowia dzików zostały osiągnięte.

VIII. STRAŻ MIEJSKA I 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 Straży Miejskiej w Czaplinku zatrudnio-
nych jest 5 osób, w tym jeden pracownik pomocy 
administracyjnej oraz jeden pracownik systemu 
monitoringu. Straż Miejska w  Złocieńcu zatrud-
nia 5 osób, a  w  Straży Gminnej w  Wierzchowie 
zatrudniona jest 1 osoba.
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w  Drawsku Pomorskim wykonuje zadania pu-
bliczne z  zakresu pomocy społecznej, wspie-
rania rodziny i  systemu pieczy zastępczej, 
rehabilitacji zawodowej i  społecznej osób nie-
pełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy 
określone przepisami prawa, własne powiatu, 
zlecone z zakresu administracji rządowej, wyni-
kające z uchwał Rady Powiatu lub Zarządu Po-
wiatu, wynikające z odrębnych aktów prawnych. 

Rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie 
powiatu drawskiego objęte są wsparciem ko-
ordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i  pe-
dagogów, którzy stale podnoszą swoją wiedzę 
i kompetencje, aby jak najlepiej udzielać wspar-
cia. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Drawsku Pomorskim zapewnia rodzinom za-
stępczym funkcjonującym na terenie powiatu 
drawskiego szkolenia podnoszące wiedzę pe-
dagogiczną, psychologiczną oraz kompetencje 
wychowawcze niezbędne podczas opieki nad 
powierzonymi im dziećmi. 

Od stycznia 2021 r. otwarte jest przy Powia-
towym Centrum Pomocy Rodzinie w  Drawsku 
Pomorskim Regionalne Centrum Kryzysowe dla 
osób dotkniętych kryzysem, w ramach którego 
mieszkańcy powiatu drawskiego korzystają nie-
odpłatnie z pomocy psychologów, pedagogów, 
pracowników socjalnych, radcy prawnego oraz 
innych specjalistów. W  Centrum prowadzona 
jest również terapia systemowa indywidualna 
i rodzinna.

Zapewnia także dofinansowa-
nia dla osób niepełnoprawnych 
z  PFRON. Dodatkowo realizuje 
projekty i  programy na rzecz osób 
niepełnosprawnych między inny-
mi: „Aktywny Samorząd”, które-
go celem jest wyeliminowanie lub 
zmniejszenie barier ograniczających 
uczestnictwo w  życiu społecznym, 
zawodowym i dostępie do edukacji 
oraz zwiększające mobilność osoby 
niepełnosprawnej umożliwiając sa-
modzielne przemieszczanie się oraz 
program „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” finansowany ze 
środków Funduszu Solidarnościo-
wego. 

Jednostki organizacyjne

W  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w  Drawsku Pomorskim prowadzony jest Pro-
gram korekcyjno-edukacyjny dla sprawców 
przemocy oraz Programu psychologiczno-tera-
peutyczny dla sprawców oraz ofiar przemocy. 
Placówka organizuje liczne konkursy plastycz-
ne, muzyczne dla dzieci z  rodzin zastępczych. 
W  ostatnich latach odbyły się konkursy pn. 
„Rodzina na wakacjach”, „Dom moich marze”, 
„Moja Rodzina Zastępcza”.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w  Drawsku Pomorskim współpracuje 
z  organizacjami pozarządowymi. W  ramach 
współpracy tutejsze Centrum współorganizuje 
następujące działania: 
1) przy współpracy ze Stowarzyszeniem Na 

Rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży „PRZY-
TULAK” oraz Placówką Opiekuńczo – Wycho-
wawczą w  Drawsku Pomorskim corocznie 
organizuje Galę Pieczy Zastępczej: 2019 r. 
„Wiara, nadzieja, miłość”, 2021 r.: „Miłość 
jest w Nas…”,

2) przy współpracy ze Stowarzyszeniem Na 
Rzecz Wpierania Dzieci i Rodziny „FAMILIA” 
organizowane były wydarzenia oraz projek-
ty skierowane do lokalnej społeczności oraz 
rodzin zastępczych, tj. kampania pn. „Razem 
przeciw przemocy”, „Dzień rodzicielstwa za-
stępczego”, „Magiczne mikołajki”, „Rodzinne 
spotkanie z  jesienią”, „W  rodzinie siła”, „Je-
stem świadomym rodzicem”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Kadra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
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Dom Pomocy Społecznej w Darskowie prze-
znaczony jest dla osób dorosłych, przewlekle 
psychicznie chorych. Zapewnia całodobową 
opiekę oraz świadczy usługi bytowe, opiekuń-
cze, wspomagające i  zdrowotne na poziomie 
obowiązującego standardu. Naczelnym celem 
pracy Domu jest pomoc mieszkańcom w god-
nym przeżywaniu i  akceptowaniu swojej nie-
pełnosprawności, zachowaniu samodzielności, 
rozwoju talentów oraz zainteresowań. Miesz-
kańcy tworzą wspólnotę rodzinną, w  której 
obowiązuje szacunek, poważanie oraz troska 
o wspólne sprawy.

Pracownicy DPS dokładają wszelkich starań, 
aby w całym budynku utrzymać ciepły i domo-

wy klimat. Stworzyli przyjazną przestrzeń, która 
gwarantuje poczucie bezpieczeństwa. Miesz-
kańców otacza profesjonalna i  życzliwa kadra: 
opiekunowie, pielęgniarki, rehabilitanci, pra-
cownicy socjalni. Zespół terapeutyczno-opie-
kuńczy zapewnia spersonalizowaną, całodobo-
wą opiekę, organizuje indywidualne zajęcia, 
pomaga w integracji grupowej. Nad zdrowiem 
czuwa lekarz rodzinny i psychiatra. 

Mieszkańcy korzystają z  wielu proponowa-
nych form terapii, rehabilitacji, imprez kultural-
nych i sportowych. 

Bogate zaplecze oraz doświadczenie pozwa-
la na zapewnienie opieki na najwyższym pozio-
mie.

Dom Pomocy Społecznej w Darskowie 

Dom Pomocy Społecznej w Darskowie Zajęcia terapeutyczne dla mieszkańców DPS Poczęstunek na świeżym powietrzu

Rok 2021, mimo wielu ograniczeń spowodo-
wanych pandemią COVID 19, minął podopiecz-
nym Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej 
w Drawsku Pomorskim pod znakiem wielu cie-
kawych wydarzeń. 

Korzystając z  walorów przyrodniczych re-
gionu nasze działania niejednokrotnie organi-
zujemy właśnie tu, w naszym powiecie, pełnym 
lasów i jezior. Tak zimą jak i latem jest tu wiele 
pięknych, ciekawych do odkrycia, odwiedzenia 
miejsc. Poligon drawski, poza terenami ściśle 
taktycznymi, kryje piękne ścieżki edukacyjne, 
dzieląc się z nami niezapomnianymi widokami, 
możliwością spotkania pięknych, majestatycz-

nych żubrów, zlotami ptaków czy niesamowi-
tym koncertem podczas rykowiska. To tu by-
liśmy jeszcze zimą, kiedy to podczas marszu 
ścieżkami przyrodniczymi Dzikowo – Karwice 
i Łąki Studnickie, podziwialiśmy krajobrazy, po-
znawaliśmy tutejszą faunę i  florę, a  na deser 
spotkaliśmy się ze stadem największych miesz-
kańców tego rejonu – żubrami.

W  okresie letnim ogromnym atutem jest 
lokalizacja Drawska Pomorskiego nad jezio-
rem Okra. To tu spędzamy letnie dni, szuka-
jąc ochłody. Swą infrastrukturą zachęca do 
aktywności fizycznej nasz miejski Park Chopi-
na. Rozgrywki na Orliku, ćwiczenia na siłowni, 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 



BIULETYN INFORMACYJNY POWIATU DRAWSKIEGO – 202140

skatepark czy plac zabaw dają szeroki wachlarz 
możliwości i  chętnie z  nich korzystamy. Park 
Chopina to także liczne imprezy kulturalne, 
koncerty, teatry, pikniki, w  których oczywiście 
chętnie uczestniczymy.

Na uwagę zasługuje Gospodarstwo Agrotu-
rystyczne ANAPON FARM, które w  minionym 
roku przygotowało dla nas niesamowite warsz-
taty z  tworzenia mydełek, a  także zorganizo-
wało dla naszych dzieci niezapomniany Dzień 
Dziecka. Na pięknie zlokalizowanej farmie, 
wśród wspaniałych ludzi czekało na nas mnó-
stwo ciekawych atrakcji. To miejsce rekreacji, 
edukacji, dające możliwość kontaktu z  naturą 
– konie, pszczoły – spróbowania naturalnych 
miodów, a  także mnóstwa naturalnych wyro-
bów w postaci świec, kosmetyków, nalewek.

Miniony rok pokazał, że mamy na kogo li-
czyć. Wielu z Was jest z nami od lat, niektórzy 
pojawiają się raz, nieistotne. Najważniejsze, 
że jesteście, że pamiętacie. Czy przychodzicie 
z  podarunkami, czy wspieracie finansowo na-
sze działania, czy też sami organizujecie je dla 
nas, wierzcie, że dla naszych dzieciaków, każdy 
choćby najmniejszy gest jest niezwykle ważny. 
Daje poczucie, że świat nie jest taki zły, że w lu-
dziach jest dobro, którym chcą się dzielić, że 
one same są dla świata ważne.W tym miejscu 
pragnę wspomnieć, że na wielkie uznanie za-
sługuje firma HORNET i Pan Tomasz Jasyk, który 
jest z nami od lat, organizując naszym dzieciom 
niesamowite atrakcje w  postaci bitew na łuki, 
painballowych wojen czy zabaw w  bumper-
ball. Spotkania z  nim są zawsze pełne uśmie-
chu, adrenaliny oraz aktywności na świeżym 
powietrzu. Nie tylko Tomek jest z  nami. Wie-
lu z Was odwiedza nas regularnie w okresach 
świątecznych, przynosząc dzieciom upominki. 
Organizujecie zbiórki, imprezy, pikniki, zapra-
szacie nas do udziału w  obchodach ważnych 
wydarzeń, przysyłacie życzenia, pozdrowienia. 
Z całego serca Wam za to dziękujemy!

Bardzo chętnie uczestniczymy w  rajdach 
pieszych, rowerowych, a  tutejsze tereny tylko 
sprzyjają ich organizacji. Mieliśmy ogromną przy-
jemność przemaszerować z  rajdem „Witamy 
Wiosnę” zorganizowanym przez PTTK w Drawsku 
Pomorskim, uczestniczyliśmy także w  mistrzo-
stwach w chodzeniu po Drawie organizowanych 
przez Starostwo Powiatowe. Jest to impreza, po 
której wrażenia pozostają przez długi czas. Pod-
czas mistrzostw dzieciaki mierzą się ze swoimi 
strachami, słabościami. Podejmując wyzwania 
podnoszą wiarę we własne możliwości, budują 
poczucie wartości. To świetna zabawa, ale i swe-
go rodzaju sprawdzian. Uczestniczymy w  zaba-
wie już od kilku lat i  zamierzamy kontynuować 
udział. Już nie możemy się doczekać!

W  czasie wakacji nasza młodzież uczestni-
czyła w spływie kajakowym zorganizowanym na 
trasie Dalewo – Jędrkowe Zakole, a  także spę-
dziła kilka dni nad pięknym jeziorem Siecino. 
Biwakując pod namiotami na Wyspie Ostrów, 
mieliśmy okazję odciąć się na chwilę od inter-
netowego świata, poświęcając czas na zabawę, 
spacery po lesie i atrakcje wodne.

Największym wydarzeniem minionego roku 
była bezdyskusyjnie wycieczka, którą zorga-
nizowaliśmy dzięki wsparciu finansowemu 
Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Dzieci 
i Młodzieży Przytulak. Była to wyprawa poprzez 
najpiękniejsze polskie miasto Kraków, najsłyn-
niejszą kopalnię w Polsce – Wieliczkę, pełny tra-
gicznych historii obóz zagłady w Oświęcimiu, no 
i oczywiście ENERGYLANDIĘ. Na to nasza mło-
dzież czekała najbardziej. 

W minionym roku troje naszych podopiecz-
nych uczestniczyło w  projekcie „Akademia 
Przyszłości” realizowanym przez Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie współ-
finansowanym w ramach Działania 7.6 Wspar-
cie usług społecznych świadczonych w interesie 
ogólnym ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopo-
morskiego, mającym na celu wzmocnienie wy-
chowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej 

Wieliczka

II Gala Pieczy Zastepczej



BIULETYN INFORMACYJNY POWIATU DRAWSKIEGO – 2021 41

Od kwietnia 2020 roku Poradnia Psycholo-
giczno – Pedagogiczna znajduje się w budynku 
przy ulicy Józefa Piłsudskiego 20 w Drawsku Po-
morskim (dawny budynek PKO BP), na drugim 
piętrze.

Poradnia prowadzi swoją działalność w  za-
kresie diagnoz dzieci i uczniów na potrzeby wy-
dania stosownych opinii i  orzeczeń, wydawa-
nych do potrzeb edukacyjnych.

Zgłoszenia do poradni przyjmuje telefonicz-
nie sekretariat codziennie w  godzinach 07.00-
15.00 pod numerem telefonu: 576 658 768, 
576 658 764

Pomocą objęci są uczniowie szkół uczący 
się na terenie powiatu drawskiego oraz dzieci 
nieobjęte obowiązkiem szkolnym, zamieszka-
łe na terenie powiatu.

Z oferty Poradni skorzystać mogą uczniowie
-wychowankowie burs, domów wczasów dzie-
cięcych, MOS, MOW, SOSW- zarówno uczący się 
na terenie powiatu drawskiego lub zamieszkałe 
na terenie powiatu. W Poradni Psychologiczno  
– Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim pracu-
je 4 pedagogów, 4 psychologów, logopeda, do-
radca zawodowy. Pracownicy posiadają specja-
lizacje uzyskane po studiach podyplomowych 
w  zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, 
socjoterapii, glottodydaktyki, oligofrenopeda-
gogiki, rewalidacji, diagnozy pedagogicznej, te-
rapii pedagogicznej, terapii autyzmu i  zespołu 
aspergera, neurologopedii.

Do zadań Poradni należy diagnozowanie 
dzieci i  młodzieży, udzielanie dzieciom i  mło-
dzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej; realizowanie 
zadań profilaktycznych oraz wspierających wy-
chowawczą i  edukacyjną funkcję przedszkola, 
szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli 

w  rozwiązywaniu problemów dydaktycznych 
i wychowawczych oraz organizowanie i prowa-
dzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placó-
wek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych.

OPINIE I  ORZECZENIA to dwa podstawo-
we dokumenty wydawane przez Poradnie, na 
pisemny wniosek rodziców/opiekunów albo 
pełnoletniego ucznia. W Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej w Drawsku odbywają się po-
siedzenia Zespołu Orzekającego o  potrzebie 
kształcenia specjalnego w stosunku do uczniów 
niepełnosprawnych.

Poradnia w  Drawsku posiada uprawnienia 
do orzekania o potrzebie kształcenia specjalne-
go dla uczniów niesłyszących, słabosłyszących, 
niewidomych, słabowidzących, z  niepełno-
sprawnością ruchową (w tym z afazją), z niepeł-
nosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
umiarkowanym lub znacznym, z  autyzmem, 
w tym z zespołem Aspergera, z niepełnospraw-
nościami sprzężonymi.

Wydawane są także orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego w stosunku do uczniów 
z niedostosowaniem społecznym i zagrożonym 
niedostosowaniem społecznym oraz orzecze-
nia o potrzebie indywidualnego nauczania, któ-
re wydawane są dla dzieci i młodzieży, których 
stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrud-
nia uczęszczanie do szkoły. 

OPINIA to dokument, w  którym Poradnia 
odnosi się do zgłaszanego problemu dziecka/
ucznia. 

Poradnie wydaje opinie w  różnych spra-
wach dotyczących wychowania i edukacji, mię-
dzy innymi w sprawie: odroczenia rozpoczęcia 
spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego; 
objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pe-

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

w procesie usamodzielnienia. Spotkania warsz-
tatowe odbywały się w malowniczo położonym, 
nadmorskim Ośrodku Wypoczynkowym Fami-
lijni w Pogorzelicy.

W  dniu 17 listopada 2021 roku w  Ośrodku 
Kultury w  Drawsku Pomorskim odbyła się II 
Gala Pieczy Zastępczej połączona z obchodami 
10-lecia Placówki Opiekuńczo – Wychowaw-
czej w Drawsku Pomorskim. Jubileusz Placówki 
Opiekuńczo – Wychowawczej przywołał wiele 

wspomnień, prezentacja fotograficzna odsło-
niła przed gośćmi lata naszej pracy, uśmiechy 
naszych dzieci, nasze życie “od kuchni”. Był to 
czas pięknych spotkań, życzeń, wzruszeń i po-
dziękowań. 

To był dobry rok. Mimo trudów z  jakimi 
mierzymy się na co dzień, uczymy się cieszyć 
drobiazgami. Wyciągamy z życia tyle ile się da 
i przekuwamy to dobre doświadczenia, wraże-
nia, spotkania. 
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Powiatowy Urząd Pracy w  Drawsku Po-
morskim ma swoją siedzibę w  budynku przy 
ulicy Starogrodzkiej 9 w Drawsku Pomorskim, 
posiada również Filię w  Złocieńcu na piętrze 
budynku przy ul. Piaskowej 1. Urząd prowa-
dzi działania na rzecz wsparcia bezrobotnych 
w  powrocie do aktywności zawodowej i  na 
rzecz lokalnych przedsiębiorców. Do najważ-
niejszych zadań stawianych przed PUP jest 
ograniczanie lokalnego bezrobocia, współpra-
ca z  instytucjami i  lokalnymi przedsiębiorca-
mi, pozyskiwanie ofert pracy, pośredniczenie 
pomiędzy pracodawcą i  osobą bezrobotną. 
Urząd zajmuje się aktywizacją zawodową osób 
bezrobotnych, motywuje ich do aktywnego po-
szukiwania pracy oraz podnoszenia kwalifikacji 
poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach. 
Udzielane przez urząd usługi realizowane są 
w  oparciu o  środki finansowe ze źródeł pol-
skich: FUNDUSZ PRACY i PFRON oraz europej-
skich: POWER i RPO. Wszystkie dostępne formy 
pomocy oraz aktualne oferty pracy znajdują się 
na stronie internetowej urzędu pod adresem: 
drawskopomorskie.praca.gov.pl. 

Rynek pracy w powiecie drawskim –  
fakty i liczby

Rok 2021 był kolejnym, w  którym znaczą-
cy wpływ na gospodarkę miał utrzymujący się 
stan epidemii. Firmy jednak zdołały już przysto-
sować się do funkcjonowania w  trudnych wa-
runkach epidemicznych i  lokalny rynek pracy 
zaczął powoli się stabilizować. Oferowane przez 
urząd wsparcie realizowane było w  znacznie 
większym zakresie niż w  roku poprzednim, 
a  przedsiębiorcy chętniej korzystali z  pomocy 
finansowej urzędu przy rekrutacji pracowni-
ków. O większej stabilizacji rynku pracy świad-
czy chociażby ilość zgłoszonych w 2021 r. ofert 
pracy tj. 949, co przełożyło się na 1 500 wol-
nych miejsc pracy. Poprawa sytuacji widoczna 
jest również w  rejestrach osób bezrobotnych. 
Na koniec grudnia 2021 r. stopa bezrobocia 
w powiecie drawskim wyniosła 11,3 % i spadła 
w  stosunku do grudnia 2020 r. o  2,2 punktu 
procentowego (13,5%). Liczba osób bezrobot-
nych zarejesrtowanych w ewidencji wyniosła 2 
221 (w tym 1 240 kobiet), a 373 osoby uzyskały 
prawo do zasiłku.

Powiatowy Urząd Pracy 

dagogiczną w  przedszkolu, szkole i  placówce; 
objęcia dziecka zindywidualizowaną ścieżką 
realizacji obowiązkowego rocznego przygoto-
wania przedszkolnego; potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka (od chwili wy-
krycia niepełnosprawności do czasu podjęcia 
nauki w  szkole) – opinie wydawane przez Ze-
społy Orzekające; opinię o specyficznych trud-
nościach w uczeniu się (dysleksji, dysortografii, 
dysgrafi); dostosowania wymagań edukacyj-
nych do indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i  edukacyjnych oraz możliwości psychofizycz-
nych ucznia; objęcia ucznia zindywidualizowa-
ną ścieżką kształcenia; udzielenia zezwolenia 

na indywidualny program lub tok nauki, przy-
jęcia ucznia do oddziału przysposabiającego 
do pracy; przyjęcia do klasy pierwszej szkoły 
ponadpodstawowej kandydata z  problemami 
zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wy-
boru kierunku kształcenia ze względu na stan 
zdrowia.

W Poradni prowadzone są także terapie:
1) terapia psychologiczna problemów z zakre-

su nadpobudliwości psychoruchowej, zaha-
mowania emocjonalnego, zakłóceń w  kon-
taktach ze środowiskiem dzieci/młodzieży, 
terapia rodzin 

2) terapia logopedyczna problemów z zakresu 
wad wymowy, 

3) terapia pedagogiczna – oddziaływanie za po-
mocą środków pedagogicznych (wychowaw-
czych i dydaktycznych) na przyczyny i przeja-
wy trudności dzieci w uczeniu się. Dla dzieci, 
młodzieży, u których stwierdzono specyficz-
ne trudności w uczeniu się uniemożliwiające 
uzyskanie osiągnięć wynikających z posiada-
nego potencjału intelektualnego prowadzo-
ne są zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.

Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży
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Praca urzędu i  obsługa klientów również 
unormowała się i ustabilizowała. Realizacja wi-
zyt osobistych osób bezrobotnych w  2021  r. 
uzależniona była od możliwości organizacyj-
nych urzędu przy zachowaniu reżimu sanitarne-
go. Poza wizytami w  siedzibie urzędu doradcy 
klienta kontaktowali się zdalnie z osobami zare-
jestrowanymi, oferując dostępne oferty pracy, 
udział w szkoleniach i wsparcie instrumentami 
rynku pracy. Wiele osób bezrobotnych nadal nie 
decydowało się na udział w rekrutacjach z uwa-
gi na obawy zdrowotne, mimo to aktywizacją 
zawodową objętych zostało 918 osób.

Aktywizacja zawodowa w 2021 roku
Bezrobotni zainteresowani byli otrzyma-

niem dofinansowania do uruchomienia wła-
snej działalności gospodarczej i z tej możliwości 
skorzystały 73 osoby. Poszukujący zatrudnienia 
zauważali, że w  trudnej sytuacji na rynku na-
leży zwiększać swoje kompetencje zawodowe. 
W  tym zakresie największą popularnością cie-
szyły się szkolenia zawodowe, z których skorzy-
stało 87 bezrobotnych oraz staże zawodowe, 
których urząd uruchomił 110. Urząd skiero-
wał do zatrudnienia w  ramach prac interwen-
cyjnych, robót publicznych oraz zatrudnienia 
wspieranego 207 osób. Dofinansowano przed-
siębiorcom utworzenie 31 nowych miejsc pra-
cy. Ponadto, w zakresie podnoszenia konkuren-
cyjności i zwiększania kwalifikacji zawodowych 
pracowników firm, wsparciem objęto 157 osób 

w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 
Znaczna część realizowanych zadań nadal do-
tyczyła wparcia lokalnych firm w ramach tarczy 
antykryzysowej. W tym zakresie obsłużono 795 
wniosków przedsiębiorców, a  wydatki na ten 
cel osiągnęły kwotę 4 292 260,94 zł. Najwięcej 
przedsiębiorstw skorzystało z dotacji na pokry-
cie bieżących kosztów prowadzenia działalno-
ści gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego 
przedsiębiorcy określonych branż.

Poniższy wykres przedstawia wybrane for-
my aktywizacji zawodowej i liczbę osób z nich 
korzystających 

POWIATOWY URZĄD PRACY W DRAWSKU POMORSKIM 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim ma swoją siedzibę w budynku przy ulicy 
Starogrodzkiej 9 w Drawsku Pomorskim, posiada również Filię w Złocieńcu na piętrze budynku przy 
ul. Piaskowej 1. Urząd prowadzi działania na rzecz wsparcia bezrobotnych w powrocie do aktywności 
zawodowej i na rzecz lokalnych przedsiębiorców. Do najważniejszych zadań stawianych przed PUP jest 
ograniczanie lokalnego bezrobocia, współpraca z instytucjami i lokalnymi przedsiębiorcami, 
pozyskiwanie ofert pracy, pośredniczenie pomiędzy pracodawcą i osobą bezrobotną. Urząd zajmuje się 
aktywizacją zawodową osób bezrobotnych, motywuje ich do aktywnego poszukiwania pracy oraz 
podnoszenia kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach. Udzielane przez urząd usługi 
realizowane są w oparciu o środki finansowe ze źródeł polskich: FUNDUSZ PRACY i PFRON oraz 
europejskich: POWER i RPO. Wszystkie dostępne formy pomocy oraz aktualne oferty pracy znajdują 
się na stronie internetowej urzędu pod adresem: drawskopomorskie.praca.gov.pl .  

Rynek pracy w powiecie drawskim – fakty i liczby 
Rok 2021 był kolejnym, w którym znaczący wpływ na gospodarkę miał utrzymujący się stan 

epidemii. Firmy jednak zdołały już przystosować się do funkcjonowania w trudnych warunkach 
epidemicznych i lokalny rynek pracy zaczął powoli się stabilizować. Oferowane przez urząd wsparcie 
realizowane było w znacznie większym zakresie niż w roku poprzednim, a przedsiębiorcy chętniej 
korzystali z pomocy finansowej urzędu przy rekrutacji pracowników. O większej stabilizacji rynku 
pracy świadczy chociażby ilość zgłoszonych w 2021 r. ofert pracy tj. 949, co przełożyło się na 1 500 
wolnych miejsc pracy. Poprawa sytuacji widoczna jest również w rejestrach osób bezrobotnych.                       
Na koniec grudnia 2021 r. stopa bezrobocia w powiecie drawskim wyniosła 11,3 % i spadła  w stosunku 
do grudnia 2020 r. o 2,2 punktu procentowego (13,5%). Liczba osób bezrobotnych                     
zarejesrtowanych w ewidencji wyniosła 2 221 (w tym 1 240 kobiet), a 373 osoby uzyskały prawo                            
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Spotkania informacyjno – promocyjne
W ramach prowadzenia działań informacyj-

no- promocyjnych na rzecz młodzieży przygo-
towującej się do wkroczenia na rynek pracy, 
w Zespole Szkół w Drawsku Pomorskim odbyło 
się spotkanie uczniów z  funkcjonariuszką Ko-
mendy Powiatowej Policji w  Drawsku Pomor-
skim oraz pracownikiem Powiatowego Urzędu 
Pracy. Spotkanie dotyczyło m.in. handlu ludźmi 
i bezpiecznego podejmowania pracy. Młodzież 
poznała również ofertę usług i  instrumentów 
dostępną w  urzędzie pracy. Natomiast na za-
proszenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza 
Kusocińskiego w  Złocieńcu doradczynie zawo-
dowe przeprowadziły zajęcia z  uczniami klasy 
8. W  ramach przeprowadzonych warsztatów 
uczniowie poznali czynniki wyboru zawodu. 
Mogli lepiej poznać siebie, zawody funkcjonują-

ce na rynku pracy oraz system i ofertę edukacji. 
Ponadto wraz z uczniami przepracowane zosta-
ły kwestie kompetencji zawodowych, w których 
skład wchodzą umiejętności, kwalifikację, zain-
teresowania oraz wartości. 

Gdy w  marcu 2020 r. pojawiła się w  Polsce 
pandemia, zaledwie kilka tygodni później rynek 
pracy wyglądał już zupełnie inaczej. Pojawia-
ło się coraz mniej ofert pracy, rynek spowolnił, 
a przedsiębiorcy skupiali się wyłącznie na tym by 
przetrwać ten trudny czas. Cały 2021 r. również 
kręcił się wokół pandemii, ale sytuacja na rynku 
pracy nie była już tak trudna jak w roku poprzed-
nim. Zebrane dane pokazują, że 2021 r. przyniósł 
ożywienie na rynku pracy. Aktywność praco-
dawców związana była ze znoszeniem restrykcji 
i obostrzeń, nawet rozwój kolejnej fali pandemii 
nie wpłynął na aktywność pracodawców. 

Mieści się przy ul. Chrobrego 4 w Drawsku 
Pomorskim, funkcjonuje od 2007 roku. Jest 
placówką wsparcia dziennego dla osób prze-
wlekle psychicznie chorych oraz osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną w  wieku od 18 
roku życia. W  2014 roku powstała filia Domu 
w Złocieńcu przy ul. I Dywizji Wojska Polskiego 
8. Ośrodki obejmują wsparciem 55 osób łącz-
nie. Podstawowym celem działalności Domu 
jest zapewnienie osobom chorym psychicznie 
i  niepełnosprawnym intelektualnie oparcia 
społecznego w  środowisku lokalnym, pozwa-
lającego na zaspokojenie ich podstawowych 
potrzeb życiowych, poprawę funkcjonowania 
społecznego zmierzającą do usamodzielnienia, 

zapobieganie izolacji społecznej i umożliwienie 
integracji ze środowiskiem. Środowiskowy Dom 
Samopomocy świadczy usługi w  ramach indy-
widualnych lub zespołowych treningów samo-
obsługi i  treningów umiejętności społecznych 
polegających na nauce, rozwijaniu lub pod-
trzymywaniu umiejętności w  zakresie czynno-
ści dnia codziennego i funkcjonowania w życiu 
społecznym. Ważne jest nawiązywanie pozy-
tywnych kontaktów ze światem zewnętrznym, 
integrację osoby z zaburzeniami psychicznymi 
ze społecznością, poprawę funkcjonowania 
w  rodzinie. W  Powiatowym Dziennym Domu 
Samopomocy zajęcia prowadzone są przez wy-
specjalizowaną kadrę (terapeutów, instrukto-

Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy 
Ośrodek Rehabilitacyjno-Kulturalny 

Zajęcia na świeżym powietrzu Warsztaty rękodzielnicze
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rów, opiekunów) w pracowniach tj. rękodzieła, 
ceramicznej, dobrego wyglądu, komputerowej, 
krawieckiej, artystycznej, kulinarnej, ogólno-
rozwojowej oraz technicznej. Prowadzona jest 
również rehabilitacja oraz wsparcie psycholo-
giczne, socjalne i pedagogiczne.

W  celu rozwijania zainteresowań, umożli-
wienia rozwoju kulturalnego i osobowościowe-
go uczestników Ośrodek oprócz swoich pod-
stawowych zadań realizuje wiele dodatkowych 
projektów mających na celu szeroko rozumianą 
aktywizację i integrację ze środowiskiem. W mi-
nionym 2021roku pomimo trudnej sytuacji 
związanej z pandemią COVID – 19 oraz zawie-
szenia działalności udało się nam zrealizować 
projekty:
– wolontariacki Banku PNB w  partnerstwie 

ze Stowarzyszeniem „FILAR” „W ZDROWYM 
CIELE ZDROWY DUCH”, projekt miał na celu 
integrację ze środowiskiem poprzez udział 
w  rajdzie pieszo rowerowym połączonym 
ze sprzątaniem okolicy oraz poprawę stanu 
zdrowia fizycznego i psychicznego, poprawę 
zdrowia fizycznego i psychicznego;

– „TWORZYMY OGRÓD I  ŚCIEŻKĘ SENSO-
RYCZNĄ” w  partnerstwie ze Stowarzysze-
niem „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałec-
kim” - projekt miał na celu stworzenie prze-
strzeni przyrodniczej, która będzie służyła 
naszym uczestnikom do celów terapeutycz-
nych oraz pozwoli na realizację zajęć związa-
nych z integracją sensoryczną. 

Ważniejsze wydarzenia to:
– wystawa prac pt. „DRZEWA” uczestników 

PDDS-OR-K Filia w  Złocieńcu w  Ośrodku 
Kultury w  Złocieńcu oraz Galerii Pałacowej 
w Kaliszu Pomorskim;

– udział w akcji „BEZPIECZNE WAKACJE” zor-
ganizowanej przez Szkołę Podstawową 
w  Drawsku Pomorskim we współpracy ze 
Stowarzyszeniem „ŻAREK”;

– udział w „III FESTIWALU SŁOIKA” zorganizo-
wanym przez Starostwo Powiatowe w Draw-
sku Pomorskim;

– udział w  integracyjnych zawodach wędkar-
skich nad jeziorem Okra  w Drawsku Pomor-
skim zorganizowanych przez Koło „BRZA-
NA” z Drawska Pomorskiego;

– udział w Drawskich Targach „MÓJ OGRÓD” 
połączonego z  wystawą prac wykonanych 
podczas zajęć w Ośrodku;

– udział w  wyjazdach nad morze do Między-
zdrojów, Kołobrzegu, Niechorza, Trzęsacza, 
Rewala, oraz Pobierowa;

– udział uczestników PDDS-OR-K w  Drawsku 
Pomorskim w 2 dniowym biwaku nad jezio-
rem Okra Drawsku Pomorskim;

– udział uczestników PDDS-OR-K Filii w  Zło-
cieńcu w  1 dniowym wyjeździe nad jezioro 
Siecino oraz 1 dniowym biwaku na terenie 
wokół Ośrodka Filii Złocieniec;

– udział uczestniczek PDDS-O-K w  Drawsku 
Pomorskim w  spotkaniu pt. „PAŹDZIERNIK 
MIESIĄCEM WALKI Z RAKIEM PIERSI”;

– współpraca z  Nadleśnictwem, które dopo-
sażyło PDDS-OR-K w  Drawsku Pomorskim 
w  profesjonalne monitory do komputerów 
oraz głośniki.

Zarząd Dróg Powiatowych w  Drawsku Po-
morskim posiada w  swoim administrowaniu 
i  jest odpowiedzialny za stan największej sieci 
drogowej na terenie powiatu drawskiego. Sieć 
ta składa się z  399,5 km dróg, w  tym 360,206 
km dróg pozamiejskich i 39,294 km dróg leżą-
cych w  granicach administracyjnych miast 19 
obiektów inżynieryjnych (mosty i  wiadukty). 
W  2021 r. Zarząd Dróg Powiatowych wykony-
wał zadania wynikające z  ustawy jak również 
usuwał na bieżąco usterki lub zgłaszał potrzebę 
zlecenia ich wykonania. 

Zarząd Dróg Powiatowych w  Drawsku Po-
morskim w  2021 roku wykonał siłami swo-
ich pracowników wiele prac utrzymaniowych 

i  remontowych na drogach i  obiektach inży-
nierskich. Realizacja zadań własnymi ludźmi 
i sprzętem pod nadzorem kadry Zarządu Dróg 
Powiatowych przyniosła bardzo duże oszczęd-
ności finansowe w  porównaniu do kosztów, 
jakie należałoby ponieść zlecając wszystkie wy-
konane zadania firmom zewnętrznym. Jednym 
z najważniejszych celów Zarządu Dróg Powiato-
wych jest zapewnienie bezpieczeństwa uczest-
nikom ruchu drogowego. Realizowane jest to 
m.in. poprzez właściwe utrzymanie nawierzch-
ni jezdni. Są to zasadnicze zabiegi, dzięki któ-
rym udaje się utrzymać w stanie przejezdności 
mocno wyeksploatowane nawierzchnie na dro-
gach Powiatu Drawskiego. 

Zarząd Dróg Powiatowych 
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Centrum Usług Wspólnych Powiatu Draw-
skiego z siedzibą w budynku Starostwa Powia-
towego w  Drawsku Pomorskim zostało utwo-
rzone na mocy Uchwały Nr VII/47/2019 Rady 
Powiatu Drawskiego z  dnia 22 marca 2019 r. 
Centrum jako jednostka obsługująca zapewnia 
wspólną obsługę, wymienionym niżej jednost-
kom organizacyjnym powiatu zaliczanym do 
sektora finansów publicznych, zwanymi dalej 
jednostkami obsługiwanymi: 
1) Zespół Szkół w  Kaliszu Pomorskim im. Pa-

mięci Ofiar Terroryzmu z 11 września 2001 r. 
w Kaliszu Pomorskim,

2) Zespół Szkół w Czaplinku,
3) Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycz-

nych w Bobrowie,
4) Zespół Szkół im. Gen. Władysława Andersa 

w Złocieńcu,
5) Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim,
6) Poradnia Psychologiczna Pedagogiczna 

w Drawsku Pomorskim,
7) Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowe-

Centrum Usług Wspólnych 

W  swoim zakresie robót utrzymaniowych 
w  ramach bieżącego utrzymania dróg Zarząd 
Dróg Powiatowych wykonał w  2021 roku pra-
ce związane z koszeniem traw, naprawą ubyt-
ków w  nawierzchniach drogowych, naprawą 
uszkodzonych poboczy, skarp nasypów i wyko-
pów, wycinką drzew, usunięciem wiatrołomów 
oraz nasadzeniem nowych drzew, prześwietla-
niem drzew, wycinką suchych gałęzi oraz pod-
cinaniem ich do wysokości skrajni drogowej, 
usuwaniem z  korony drogi przeszkód zagra-
żających bezpieczeństwu ruchu drogowego, 
wymianą uszkodzonych znaków drogowych 
pionowych, malowaniem poziomym znaków 
na drogach oraz przejść dla pieszych, remon-
tem nawierzchni z kruszyw, naprawą i robota-
mi konserwacyjnymi na mostach i przepustach 
(czyszczenie) oraz innymi pracami związanymi 
z  usuwaniem zagrożeń powstałych w  pasie 
drogowym takich jak likwidacja wyrw w pobo-
czu lub nawierzchni drogowej na łączną kwotę 
3 328 679,80 zł. Niektóre prace ZDP w 2021 r. 
zleciło firmom zewnętrznym na kwotę 1 593 
089,49 zł.

Do zadań utrzymaniowych zleconych 

w  2021 r. należało także utrzymanie zimowe 
dróg powiatowych oraz zakup materiałów do 
zimowego utrzymania na kwotę 1 275132,64 zł 
w tym materiały – 85 095,36 zł oraz usługi – 990 
037,28 zł

W 2021 r. wydano 274 698,43 zł w ramach 
wydatków bieżących i  administracyjnych takie 
jak np. sprzątanie ulic, zakup materiałów do 
naprawy dróg, remonty pojazdów, zakup paliw, 
zakup usług sprzętowych, opłaty administracyj-
ne, usługi informatyczne.

W  ramach zakupów inwestycyjnych Zarząd 
Dróg Powiatowych zakupił:
1. samochód ciężarowy MAN - 223 860,00 zł
2. remonter drogowy MP 6.5W - 240 219,00 zł
3. posypywarka T132 - 69 459,00 zł
4. posypywarka AGROKOM - 4 305,00 zł
5. mały pług odśnieżny - 19 680,00 zł

W roku 2021 uchwalony budżet ZDP wyno-
sił: 3.500.00,00 zł brutto. 

Zakończono rok 2021 budżetem w wysoko-
ści: 5.585.703,12 zł brutto.

W  ramach zadań inwestycyjnych ZDP nad-
zorował inwestycje drogowe na kwotę 9 971 
637,92 zł.

Remonter drogowy na samochodzie MAN Posypywarka ciągnikowa lekka oraz posypywarka T132
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go i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim,
8) Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Kulturalny w Draw-
sku Pomorskim,

9) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Drawsku Pomorskim,

10) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Draw- 
sku Pomorskim,

11) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cza-
plinku,

12) Dom Pomocy Społecznej w Darskowie.
Do zakresu działania Centrum jako jednost-

ki obsługującej w ramach wspólnej obsługi na-
leży:
1) w zakresie obsługi finansowej:

a) bieżący nadzór nad realizacją planu fi-
nansowego,

b) opracowywanie projektów planu finan-
sowego i  jego zmian na wniosek i w po-
rozumieniu z dyrektorami jednostek ob-
sługiwanych,

c) prowadzenie rachunków bankowych od-
rębnie dla poszczególnych dziedzin dzia-
łalności oraz rachunków bankowych dla 
każdej jednostki obsługiwanej, 

d) bieżąca informacja o sytuacji finansowej 
jednostek obsługiwanych,

e) sporządzanie list wynagrodzeń pracow-
ników jednostek obsługiwanych,

f) dokonywanie wypłat wynagrodzeń oraz 
naliczanie i  odprowadzanie związanych 
z tym świadczeń obligatoryjnych na rzecz 
ZUS, US, ewidencjowanie danych o  za-
trudnieniu i wynagrodzeniu,

g) sporządzanie sprawozdań budżetowych, 
sprawozdań z  zakresu operacji finanso-
wych i  innych wymaganych przepisami 
prawa,

h) przekazywanie danych do jednostek ob-
sługiwanych w  celu sporządzenia kwar-
talnych i rocznych sprawozdań GUS,

i) dokonywanie wypłat świadczeń z zakresu 
zakładowego funduszu świadczeń socjal-
nych, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, 
doskonalenia zawodowego nauczycieli– 
zgodnie z dyspozycjami kierowników jed-
nostek obsługiwanych,

j) wystawianie dokumentów sprzedaży dla 
potrzeb realizacji dochodów przysługują-
cych jednostkom obsługiwanym;

2) w zakresie obsługi rachunkowej:
a) prowadzenie ksiąg rachunkowych, zgod-

nie z obowiązującymi przepisami prawa,
b) określanie zasad (polityki) rachunkowo-

ści oraz innych instrukcji i procedur,
c) gromadzenie i  przechowywanie dowo-

dów księgowych oraz pozostałej doku-
mentacji przewidzianej ustawą,

d) wykonywanie dyspozycji środkami pie-
niężnymi zleconych przez kierowników 
jednostek obsługiwanych,

e) prowadzenie ewidencji finansowej skład-
ników majątkowych,

f) sporządzanie sprawozdań finansowych,
g) prowadzenie i  rozliczanie projektów 

oświatowych finansowanych ze środków 
UE i innych źródeł zewnętrznych;

3) w zakresie obsługi bhp:
a) przeprowadzanie kontroli warunków pra-

cy oraz przestrzeganie przepisów i  zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczegó-
łowym uwzględnieniem stanowisk pracy,

b) bieżące informowanie dyrektorów jedno-
stek obsługiwanych pracodawcy o stwier-
dzonych zagrożeniach zawodowych wraz 
z wnioskami zmierzającymi do ich elimi-
nowania,

c) udział w ustaleniu okoliczności przyczyn 
wypadków przy pracy,

d) doradztwo w zakresie stosowanie przepi-
sów bezpieczeństwa i higieny pracy,

e) opiniowanie szczegółowych instrukcji do-
tyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
na poszczególnych stanowiskach,

f) prowadzenie rejestrów, kompletowanie 
i przechowywanie dokumentów dotyczą-
cych wypadków przy pracy, stwierdzo-
nych chorób zawodowych, przechowywa-
nie wyników wszelkich badań, pomiarów 
czynników szkodliwych dla zdrowia;

4) w zakresie ochrony danych osobowych:
a) monitorowanie przestrzegania prze-

pisów o  ochronie danych oraz polityk 
w dziedzinie ochrony danych,

b) informowanie o  obowiązkach spoczywa-
jących na osobach przetwarzających dane 
osobowe na mocy przepisów o ochronie 
danych i doradzanie im w tym zakresie, 

c) prowadzenie okresowych przeglądów 
stanu zabezpieczenia danych osobowych, 
audytów i informowanie dyrektorów jed-
nostek obsługiwanych o wynikach,

d) w przypadku wystąpienia incydentu zwią-
zanego z  naruszeniem ochrony danych 
osobowy, pełnienie roli punktu kontakto-
wego dla osób, których dane dotyczą, we 
wszystkich sprawach związanych z  prze-
twarzaniem ich danych osobowy oraz 
z  wykonywaniem praw przysługujących 
im na mocy przepisów o ochronie danych, 
prowadzenie spraw z tym związanych,

e) prowadzenie rejestru czynności oraz do-
kumentacji dotyczących ochrony danych 
osobowych,

f) prowadzenie ewidencji osób upoważ-
nionych do przetwarzania danych osobowych
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Ze względu na pandemię COVID-19, Wy-
dział Rozwoju i Promocji nie mógł zrealizować 
wszystkich działań zaplanowanych na 2021 
rok, m.in. następujących wydarzeń: Powiato-
wej Gali Talentów, Dnia Otwartego Starostwa 
Powiatowego połączonego z  Dniem Godno-
ści Osób Niepełnosprawnych, Powiatowego 
Święta Plonów czy Dyktanda o Pióro Starosty 
Drawskiego. 

W  2021 Wydział opracował trzy wydawnic-
twa: „Biuletyn Informacyjny Powiatu Drawskie-
go 2020”, „Powiat Drawski – turystycznie 2021” 
oraz „Powiat Drawski ze smakiem”. Brał także 
udział w  przygotowaniu wydawnictwa „Perły 
Turystyczne” wydanego przez Szczecinecką Re-
gionalną Organizację Turystyczną. 

Pierwsze, 52 – stronicowe wydawnictwo to 
pierwsze w kadencji 2018-2023 wydanie Biule-
tynu Informacyjnego z  działalności Rady i  Za-
rządu Powiatu Drawskiego. Zawiera najważ-
niejsze ubiegłoroczne działania zrealizowane 
przez Powiat Drawski oraz jego jednostki - pro-
jekty, inwestycje, imprezy i wiele innych. Kolej-
ne wydanie tej publikacji mają Państwo właśnie 
przed sobą.

Publikacja „Powiat 
Drawski – turystycznie 
2021” pokazuje, któ-
re miejsca w  naszym 
regionie warto odwie-
dzić i  dlaczego, gdzie 
można wypożyczyć 
rower lub kajak, przy-
bliża ideę morsowania 
i questingu. Dzięki niej 
można poznać regio-
nalne kulinarne pro-
dukty 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 opowie-
dzieć – fotografia, podróże, hodowla owiec, 
produkcja serów, miodów, kosmetyków natu-
ralnych. W  gazetce znajdują się materiały do-
tyczące nie tylko powiatu drawskiego, ale też 
Szczecinka i okolic – to efekt nawiązanej w ubie-
głym roku współpracy sąsiedzkiej w  ramach 
projektu „Pojezierze Drawskie”.

W  2020 roku Wydział Rozwoju i  Promocji 
przystąpił do pracy nad trzecią książką kulinar-

Promocja, Kultura, Turystyka i Sport 

ną – „Powiat Drawski ze smakiem”. Pozyskano 
wiele nowych przepisów, receptur i  innych ta-
jemnic sztuki kulinarnej. Książka została wyda-
na w drugiej połowie 2021 roku. We wrześniu 
Wydział zorganizował spotkanie promujące 
książkę, na które zaproszono autorów prze-
pisów oraz lokalne media. Każdy uczestnik 
otrzymał podziękowanie oraz trzy egzemplarze 
książki. 

W 2021 roku ukazał się także kolejny album 
fotograficzny Leszka Paradowskiego – pocho-
dzącego z naszego regionu fotografa, znanego 
na całym świecie z doskonałej fotografii krajo-
brazu; wydany na zamówienie Powiatu Draw-

Nowa książka kulinarna – Powiat Drawski ze smakiem

Starosta wręcza nagrody i podziękowania za nadesłanie  
przepisu do książki

Szepty Drawy
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skiego. Album zawiera najpiękniejsze ujęcia 
rzeki Drawy – najdłuższej i najpiękniejszej rzeki 
Pojezierza Drawskiego. 

W  piątek 11 czerwca 2021 roku w  Parku 
Chopina w Drawsku Pomorskim odbyły się XVI 
Drawskie Targi „Mój Ogród”. Imprezie towa-
rzyszył VIII Piknik Ekologiczny oraz „III Ogród 
Edukacyjny” mający na celu prezentację dzia-
łań edukacyjnych Zespołu Szkół i Powiatowego 
Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicz-
nego w  Drawsku Pomorskim. Podczas impre-
zy Wydział Rozwoju i  Promocji przeprowadził 
na swoim stoisku konkurs wiedzy o  powiecie 
drawskim, w  którym do wygrania były mate-
riały promocyjne Powiatu. Stoisko cieszyło się 
dużym zainteresowaniem uczestników targów.

Już po raz trzeci zorganizowano „Festiwal 
Słoika”, który z  uwagi na panującą pande-

mię odbył się w wersji mobilnej. Do konkursu 
zgłosiło się aż 21 organizacji z  całego powiatu 
– stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich i so-
łectwa. Uczestnicy mogli wykazać się w sześciu 
kategoriach: owoce, warzywa, nalewki, pasztety 
i podroby, ryby oraz dary lasu. Finał konkursu 
połączony z wręczeniem nagród laureatom od-
był się 29 sierpnia na placu przy Starostwie Po-
wiatowym w Drawsku Pomorskim. 

Podczas Festiwalu Słoika rozstrzygnięto tak-
że konkurs na „Najładniejsze i najaktywniejsze 
Sołectwo Powiatu Drawskiego”, organizowane-
go przez wydział już od 13 lat. Do tegorocznej 
edycji zgłosiły się 24 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 Dar-
skowo – nagroda w wysokości 2.000 zł. Ponad-
to komisja konkursowa przyznała 5 wyróżnień, 
każde po 1000 zł dla sołectw: Kosobudy, Kono-
top, Łabędzie, Żelisławie oraz Stara Studnica.

W 2021 roku odbyły się Turniej Dzikich Dru-
żyn o  Puchar Starosty Drawskiego – trzy me-
cze rozegrane na Orliku przy ul. Złocienieckiej 
w Drawsku Pomorskim. Rozgrywki zostały dofi-
nansowane z budżetu Wydziału Rozwoju i Pro-
mocji kwotą 8.000 zł, zakupiono także puchary 
dla zwycięzców turnieju. 

14 listopada obchodzony jest Ogólnopol-
ski Dzień Seniora. Starosta Drawski Stanisław 
Cybula wraz z  Zarządem Powiatu Drawskiego 

Targi Mój Ogród

Powiatowe koło fortuny na Targach Mój Ogród

Laureaci Festiwalu Słoika

Festiwal Słoika – PZERiI Czaplinek

Przedstawiciele Sołectwa Siemczyno – laureata konkursu na 
najładniejsze i najaktywniejsze sołectwo powiatu drawskiego
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złożył wszystkim seniorom powiatu drawskie-
go serdeczne gratulacje oraz podziękowania za 
pracę zawodową i społeczną, za zaangażowanie 
i wkład w działalność na rzecz członków swoich 
organizacji oraz całego społeczeństwa. W  tym 
roku tytułem „Aktywny Senior” wyróżniono 36 
osób. Każda z  nich otrzymała list gratulacyjny 
oraz odznakę z rąk Starosty i pozostałych człon-
ków Zarządu podczas uroczystego spotkania 
w sali narad Starostwa Powiatowego w dniu 23 
listopada. 

W  ramach działalności promocyjnej został 
opracowany i  zamówiony szereg materiałów 
wykorzystywanych podczas imprez i wydarzeń 
organizowanych i współorganizowanych przez 
powiat drawski: notesy, długopisy, kubki, bre-
loczki, lampki rowerowe, kredki, dmuchane 
piłki, okulary przeciwsłoneczne, torby, plecaki, 
bidony, książkowe i trójdzielne i wiele innych. 

We wrześniu 2021 PCKZiU otrzymał od Po-
wiatu Drawskiego materiały promocyjne, takie 
jak ramki pod tablice rejestracyjne i skrobaczki 
do szyb, a także najnowszą publikację powiatu 
książkę kucharską – „Powiat drawski ze sma-
kiem”, które wręczane były osobom dokonu-
jącym przeglądu samochodu w  Stacji Kontroli 
Pojazdów przy ulicy Warmińskiej 1 w Drawsku 
Pomorskim. 

Powiat Drawski wziął także udział w obcho-
dach Święta Wojsk Lądowych w drawskim Parku 
Chopina. Wydział Rozwoju i Promocji przepro-
wadził konkurs wiedzy o  powiecie drawskim. 
Do wygrania były przeróżne gadżety: długopi-
sy, kredki, kolorowanki, latarki, dzwonki rowe-
rowe, piłki plażowe, plecaki, smycze, a  nawet 
okulary przeciwsłoneczne. 

W 2021 roku tradycyjnie wydział zorganizo-
wał 2 edycje rajdu – 23 maja i 19 września. Tra-
sa za każdym razem wyznaczona jest tak, aby 
każdy samochód osobowy mógł ją pokonać. 
Partnerem wiosennej edycji Rajdu Bobra była 
firma Renault Polmotor. 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. Zwycięska 
załoga postanowiła przekazać voucher na licy-
tację z przeznaczeniem na leczenie Neli Cywiń-
skiej ze Złocieńca. 

Przekazanie materiałów promocyjnych

Stoiski promocyjne Powiatu Drawskiego

Odznaki dla seniorów

Materiały promocyjne

Dzien Seniora
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Mistrzostwa w chodzeniu po Drawie odbyły 
się 6 czerwca 2021. Zainteresowanie imprezą 
było ogromne – już dwa dni po ogłoszeniu za-
pisów lista chętnych została zamknięta. W tym 
roku prawie połowa uczestników przyjecha-
ła spoza powiatu drawskiego – ze Szczecina, 
Choszczna, Recza, Świdwina i Łobza. Frekwen-
cja tradycyjnie dopisała – w  zawodach wzięło 
udział 36 osób, przybyło też wielu kibiców i ob-
serwatorów. 

Wydział kontynuuje działania związane 
z promocją marki turystycznej Pojezierze Draw-
skie, która powstała w lipcu 2020 roku, kiedy to 
samorządowcy z powiatu drawskiego i szczeci-
neckiego oraz przedstawiciele SZLOT – u pod-
pisali porozumienie dotyczące współdziałania 
w zakresie rozwoju turystyki w regionie. Celem 
porozumienia jest m.in. wspólne promowanie 
marki Pojezierze Drawskie, opracowanie narzę-
dzi służących budowie jej identyfikowalności 
oraz opracowanie materiałów zawierających 
wszystkie informacje bezpośrednio i pośrednio 
związane z  turystyką na Pojezierzu Drawskim. 
Pracownicy wydziału we współpracy ze Szcze-
cinecką Regionalną Organizacją Turystyczną 
prowadzą funpage’a marki Pojezierze Drawskie 
na Facebooku – piszą artykuły, przeprowadzają 
wywiady z mieszkańcami regionu oraz organi-
zują różnego rodzaju konkursy, w  których do 
wygrania są gadżety promocyjne – kubki, para-
solki, bidony i wiele innych. 

W ramach działań związanych ze współpra-
cą zagraniczną, w  ostatnim tygodniu czerwca 
2021 roku powiat drawski odwiedziła polska 
młodzież z rejonu (powiatu) Soleczniki na Litwie. 

Uczestnicy Rajdu Bobra

Rajd bobra

Dzieci z Litwy w Pasiece Fujarskich w Kluczewie

Dzieci z Litwy w parku linowym

Mistrzostwa w chodzeniu po Drawie 2021

Mistrzostwa w chodzeniu po Drawie
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Czaplinek i okolice, ale trafiają także do innych 
zakątków naszego kraju. 

20 – lecie partnerskiej współpracy
W  czerwcu 2020 roku minęło 20 lat od 

podpisania przez Powiat Drawski i  Powiat Se-
geberg umowy o  partnerskiej współpracy. Ze 
względu na panującą wówczas pandemię CO-
VID-19 możliwość organizacji obchodów tego 
wspaniałego jubileuszu pojawiła się dopiero 
w tym roku. W dniach 30.05-4.06 br. w powie-
cie drawskim gościła 16-osobowa delegacja 
z Niemiec, reprezentowana m.in. przez Clausa 
Petera Diecka – przewodniczącego Rady Po-
wiatu Segeberg, Jana Petera Schrödera – sta-
rostę, Rüdigera Jankowskiego, społecznego peł-
nomocnika Powiatu Segeberg ds. patronatów 
i  partnerstw oraz radnych Powiatu Segeberg. 
W dniu 1 czerwca br., podczas uroczystej sesji 
Rady Powiatu w  drawskim Centrum Kultury 
im. Eugeniusza Poniatowskiego podpisano de-
klarację woli kontynuowania współpracy po-
między powiatami. Dzień później przedstawi-
ciele delegacji niemieckiej wzięli udział w Dniu 
Otwartym Starostwa połączonego z  Dniem 
Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelek-
tualną, podczas którego zasadzono jabłoń upa-
miętniającą obchody 20-lecia współpracy. 

Reprezentowali oni Stowarzyszenie „Wspólno-
ta Miłosierdzia Bożego” w  Solecznikach. Tygo-
dniowy pogram pobytu młodzieży obejmował 
m.in. wyjazd nad morze do Kołobrzegu czy spo-
tkanie 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 Szugalskim.

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 Va-
liant Gold Team z Drawska Pomorskiego.

W dniu 16 września 2021 r. w Wiśle podczas 
uroczystej gali będącej częścią XXVII Zgroma-
dzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich 
starosta Stanisław Cybula odebrał statuetkę 
oraz pamiątkowy dyplom za zajęcie II miejsca 
w  Ogólnopolskim Rankingu Gmin i  Powiatów 
w  kategorii powiaty do 60 tysięcy mieszkań-
ców za rok 2020 r. W 2021 
roku Powiat Drawski zajął 
III miejsce.

W  dniu 22 październi-
ka, podczas XL Sesji Rady 
Powiatu Drawskiego, od-
słonięta została rzeźba 
oraz ławeczka poświęcona 
Elizie Orzeszkowej. Auto-
rem rzeźby jest czaplinec-
ki artysta – Edward Szat-
kowski. W  jego pracowni 
zlokalizowanej w  Czaplin-
ku przy ulicy Leśników, 
już od wielu lat powsta-
ją przeróżne wspaniałe 
dzieła sztuki rzeźbiarskiej, 
które ozdabiają nie tylko 

20-lecie partnerskiej współpracy

Rzeźba Elizy Orzeszkowej 

ZPP – Starosta odbiera nagrodę



BIULETYN INFORMACYJNY POWIATU DRAWSKIEGO – 2021 53

W dniu 16 września 2021 roku w sali Opery 
na Zamku w Szczecinie zostały ogłoszone wyni-
ki i  wręczone nagrody w  konkursie Marszałka 
Województwa Zachodniopomorskiego „Samo-
rządowy Lider Współpracy z NGO 2021”. Powiat 
Drawski w  kategorii Powiaty otrzymał wyróż-
nienie. 

W  imieniu Powiatu Drawskiego nagrodę 
z rąk Marszała Województwa Zachodniopomor-
skiego Olgierda Geblewicza i Wicemarszałka Ol-
gierda Kustosza odbierały Katarzyna Szlońska – 
Getka Sekretarz Powiatu i Romana Kowalewicz 
Główny specjalista ds. współpracy z  organiza-
cjami pozarządowymi i z przedsiębiorcami.

Dziękujemy wszystkim organizacjom poza-
rządowym za dotychczasową owocną współ-
pracę.

Zarząd Powiatu Drawskiego na posiedzeniu 
w dniu 21.12.2021 r. rozstrzygnął konkurs dla 
organizacji pozarządowych powiatu drawskie-
go, przyznając LIDERY NGO Powiatu Drawskie-
go 2020 i wyróżnienie w kategoriach:
• za najlepszą inicjatywę zrealizowaną 

w roku kalendarzowym 2020;
 tytuł LIDERY NGO Powiatu Drawskiego 2020 

otrzymało Stowarzyszenie Żarek za projekt 
pn. „Maseczka dla ratownika i seniora”.

 Wyróżnienia w tej kategorii otrzymało Stowa-
rzyszenie Nasza Świerczyna za projekt pn. 

 Projekt „Familijny” oraz Ochotnicza Straż 
Pożarna w Broczynie za projekt pn. „Działa-
nia OSP Broczyno przeciw SARS-CoV-2”.

• za najlepszą inicjatywę zrealizowaną 
w  roku kalendarzowym 2020 przez mło-

Współpraca ze stowarzyszeniami 

dą organizację zarejestrowaną w  latach 
2018-2020;

 tytuł LIDERY NGO Powiatu Drawskiego 2020 
otrzymała Fundacja „Magia Serca” za inicja-
tywę „Pomagamy kupić respiratory dla szpi-
tali w województwie zachodniopomorskim” 

 Wyróżnienie dla Stowarzyszenie Historycz-
no-Kulturalne „TEMPELBURG” za inicjatywy 
„Piknik Średniowieczny” w Czaplinku.

• najwięcej pozyskanych środków z fundu-
szy zewnętrznych z poza budżetu Powia-
tu Drawskiego:

 tytuł LIDERY NGO Powiatu Drawskiego 2020 
otrzymało Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Partnerstwo Drawy z  Liderem 
Wałeckim” – łączna kwota pozyskanych 
środków finansowych 2 073 633,70 zł.

 Wyróżnienie dla Klub Piłkarski Drawsko Po-
morskie” – łączna kwota pozyskanych środ-
ków finansowych 92 000,00 zł.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Lider NGO Fundacja Magia Serca

Przedstawiciele Powiatu Drawskiego odbierają nagrodę
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Herb Powiatu Drawskiego  złożony jest 
z dwóch połuorłów na tarczy dzielonej w słup. 
W  części prawej tarczy srebrny orzeł wielko-
polski, bez korony na czerwonym tle, w części 
lewej tarczy czerwony orzeł brandenburski ze 
złotą przepaską na srebrnym tle. Pod nim błę-
kitna wstęga w  poprzek tarczy symbolizująca 
przepływającą przez terytorium powiatu rzekę 
Drawę. Herb Powiatu Drawskiego  został przy-
jęty uchwałą Rady Powiatu nr XX/142/00 z  19 
maja 2000 r.

Flaga Powiatu Drawskiego posiada kształt 
prostokąta o wymiarach stanowiących propor-
cję długości do szerokości 8:5 i  składający się 
z trzech różnobarwnych trójkątów. Trójkąt we-
wnętrzny, równoramienny w  kolorze białym, 
zewnętrzne trójkąty prostokątne: u góry koloru 
niebieskiego, u dołu koloru czerwonego.

Flaga Powiatu Drawskiego może posiadać 
na białym trójkącie wizerunek herbu powiatu 
i wówczas nazywana jest flagą urzędową Po-
wiatu Drawskiego.

Bóbr Podrawek
Od kilku lat nasze piękne okolice zamiesz-

kuje coraz większa liczba bobrów, toteż warto 
nagrodzić je za wspaniały i  jakże celny wybór 
“nowego mieszkania”, jakim jest powiat draw-
ski. W naszym rejonie znajduje się wiele lasów 
i jezior, więc wybór zwierzątka na maskotkę był 
ogromny. Idealnym kandydatem jednak okazał 
się bóbr, ponieważ żyje zarówno w wodach, jak 
i  na lądzie. Wybór np. ryby jako maskotki Po-
wiatu Drawskiego byłby krzywdzący dla zwie-
rząt lądowych. Z kolei wybór dzika byłby krzyw-
dzący dla zwierząt wodnych. Tak więc – BÓBR 
PODRAWEK, którego imię pochodzi od  PO  – 
powiatu, DRAW – skiego i końcówka – EK.
Maskotka symbolizuje:
•	 czystość naszych wód,
•	 pracowitość – ludność powiatu drawskiego 

jest pracowita (niczym bobry budujące swo-
je tamy na rzece),

•	 rzekę Drawę, na której zamieszkują,
•	 i  oczywiście białe zęby, które symbolizują 

trwałość, no i może … dużą liczbę gabinetów 
stomatologicznych.

Symbole Powiatu
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Urząd Skarbowy 
ul. Piłsudskiego 35-37, 78-500 Drawsko Pom. 
tel. 94 363 34 31 do 35, fax 94 363 23 68

Powiatowy Urząd Pracy 
ul. Starogrodzka 9, 78-500 Drawsko Pom. 
tel. 94 363 25 19, fax 94 363 20 86 
www.praca.drawsko.pl 
e-mail: szdr@praca.gov.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
ul. Sikorskiego 30, 78-500 Drawsko Pom. 
tel. 94 363 34 53 do 56, fax 94 363 01 42

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
ul. Sikorskiego 13/15, 78-500 Drawsko Pom. 
tel. 94 363 41 03, fax 94 363 64 28

Sąd Rejonowy 
ul. Złocieniecka 5, 78-500 Drawsko Pom. 
tel. 94 36 36 460, fax 94 36 36 461 
e-mail: poi@drawsko-pom.sr.gov.pl

Prokuratura Rejonowa 
ul. Starogrodzka 20, 78-500 Drawsko Pom. 
tel. 94 363 06 60, fax 94 363 06 64

Komenda Powiatowa PSP 
plac Marii Konopnickiej 1, 78-500 Drawsko Pom. 
tel. 94 36 300 80 
e-mail: kp.drawsko@szczecin.kwpsp.gov.pl 
www.strazdrawsko.pl

Komenda Powiatowa Policji 
ul. Obrońców Westerplatte 3, 78-500 Drawsko Pom. 
Oficer Dyżurny 
tel. 47 7848 511, fax 47 7848 513 
tel. alarmowy 997, 112 
e-mail: dyzurnykpp@drawsko.policja.gov.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
ul. Jana Sobieskiego 1, 78-500 Drawsko Pomorskie 
tel. 94 363 61 95 
e-mail: pddsdrawsko@wp.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
ul. Polna 1, 78-500 Drawsko Pom. 
tel.  94 363 22 70 
e-mail: drawskopom.piw@wetgiw.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
ul. Pocztowa 1, 78-500 Drawsko Pom. 
tel. 94 363 37 60 
e-mail: pinb.drawsko@onet.pl

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
Zachodniopomorski Oddział 
Regionalny Biuro Powiatowe 
ul. Drawska 13, 78-520 Złocieniec 
tel. 94 367 18 18  
fax 94 367 19 77

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego  
w Drawsku Pomorskim 
ul. Gdyńska 4, 78  – 500 Drawsko Pom. 
tel./fax 94 363 22 64 
tel. kom. +48 513161531 
e-mail: drawsko.pzdr@zodr.pl

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” 
ul. Stary Rynek 6  
78-520 Złocieniec 
tel. 94 372 03 25  
tel./fax 94 372 03 34 
e-mail: biuro@partnerstwodrawy.org 
www.partnerstwodrawy.org

Szpital im. Matki Teresy z Kalkuty 
ul. B. Chrobrego 4, 78-500 Drawsko Pomorskie
tel.94 363 03 41
sekretariat.drawsko@ahop.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu 
ul. Kańsko 1 
78-520 Złocieniec 
tel. 94 367 12 22 
e-mail: szpitalkansk@pro.onet.pl

Dane teleadresowe
Starostwo Powiatowe 

Plac Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pom., 
tel. 94 363 34 64, 94 363 07 80; fax 94 363 20 23 

 www.powiatdrawski.pl 
e-mail: powiatdrawski@powiatdrawski.pl

Urząd Miejski  
w Czaplinku  
ul. Rynek 6 
78-550 Czaplinek 
tel. 94 372 62 00 
fax 94 375 62 02 
www.czaplinek.pl
e-mail: czaplinek@czaplinek.pl

Urząd Gminy Wierzchowo  
ul. Długa 29 
78-530 Wierzchowo 
tel. 94 36 18 327, 94 36 18597 
fax 94 36 18 487 
www.wierzchowo.pl 
e-mail: wierzchowo@wierzchowo.pl

Urząd Miejski  
w Drawsku Pomorskim 
ul. Sikorskiego 41  
78-500 Drawsko Pomorskie
tel. 94 363 34 85, 94 363 22 04
fax 94 363 31 13
www.drawsko.pl
e-mail: drawsko@post.pl

Urząd Miejski w Złocieńcu 
ul. Stary Rynek 3  
78-520 Złocieniec 
tel. 94 36 72 033, 94 36 72 099, 
94 36 72 022 
fax 94 36 71 618 
www.zlocieniec.pl 
e-mail: poczta@zlocieniec.pl

Urząd Miejski  
w Kaliszu Pomorskim 
ul. Wolności 25 
78-540 Kalisz Pomorski 
tel.  94 361 62 63, 94 361 62 59
fax 94 3616288
www.kaliszpom.pl
e-mail: ratusz@kaliszpom.pl
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Wydział Architektoniczno  – Budowlany
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20
78-500 Drawsko Pomorskie
e-mail: budownictwo@powiatdrawski.pl
tel. 94 36 307 99

Wydział Komunikacji i Transportu 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20
78-500 Drawsko Pomorskie
e-mail: komunikacja@powiatdrawski.pl
tel. 94 36 301 73, 94 36 307 76

Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Złocieńcu
ul. Wolności 10 
78-520 Złocieniec 
e-mail: ktzlocieniec@powiatdrawski.pl 
tel. 94 36 720 99

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
Pl. Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
Biuro Obsługi Klienta tel. 94 36 334 64
Sekretariat tel. 94 36 307 83, fax 94 36 320 23
e-mail: powiatdrawski@powiatdrawski.pl
www.powiatdrawski.pl


