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Drogi Czytelniku, przed Tobą pierwsze w tej kadencji 2018-2023 wydanie Biuletynu Informacyj-
nego z działalności Rady i Zarządu Powiatu Drawskiego. Przekazujemy Państwu informację o spra-
wach istotnych dla rozwoju gospodarczego i społecznego naszego regionu. Przedstawiamy to, co 
w roku 2020 zostało zrealizowane z zaplanowanych działań.

Staramy się, aby nasz Powiat był miejscem dobrego życia o wysokich standardach. Mimo wielu 
przeciwnościom losu jakie stworzyła pandemia COVID-19 pozyskaliśmy środki finansowe z pro-
gramów krajowych jak i unijnych. Mamy określone priorytety i kierunki działania. Dzięki pozyska-
nym środkom zrealizowaliśmy wiele projektów drogowych, edukacyjnych, społecznych. Starostwo 
i podległe jednostki pozyskały w roku 2020 ponad 62 mln zł. Pozyskane środki finansowe nie tylko 
wpływają na poprawę infrastruktury, ale przede wszystkim mają wpływ na jakość życia mieszkań-
ców Powiatu Drawskiego.

Dobra praca wydziałów, jednostek starostwa, dobra współpraca z burmistrzami i wójtem oraz 
z przedsiębiorcami i organizacjami z powiatu drawskiego to efekt II miejsca w Polsce w rankingu 
powiatów do 60 tys. mieszkańców. Ranking został przeprowadzony przez Związek Powiatów Pol-
skich. Oceniono działania ze wszystkich zadań powiatu.

Ponadto Powiat Drawski jest liderem Partnerstwa Strefy Centralnej, utworzonej w 2020 r. dla 
trzech powiatów, tj. powiatu łobeskiego, świdwińskiego i drawskiego. Dzięki współpracy Związku 
Miast Polskich, samorządów oraz Ministerstwa Funduszy Polityki Regionalnej przygotowywane są 
diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczo-przestrzennej, a następnie będzie realizowana strategia 
rozwoju dla Partnerstwa Strefy Centralnej, wskutek tego będą realizowane kompleksowe przed-
sięwzięcia aktywizujące potencjał obszaru partnerstwa i budujące jego rozwój podnoszący jakość 
życia mieszkańców.

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 2020 roku Zarząd Powiatu Drawskiego odbył 51 posiedzeń (w 2019 roku 52), podczas których 
przygotował i przedstawił do akceptacji 88 projektów uchwał Rady Powiatu Drawskiego i podjął 159 
uchwał (w 2019 roku 154).

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 183 podania i wnioski w zakresie gospodarki mieniem powiatu, udzielenia dofinanso-
wań, spraw gospodarczych i społecznych.

Przyjęto 82 sprawozdania, informacje i raporty z działalności jednostek organizacyjnych powiatu, 
powiatowych służb, inspekcji i straży.

Rozpatrzono 50 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 2020 roku są:
	uchwalenie budżetu na rok 2021,
	przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2019 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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	przyjęcie Raportu z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Drawskiego na lata 
2015 – 2018 z perspektywą na lata 2019 – 2022”,

	szkolnictwo ponadpodstawowe, 
	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 2019 roku, 
	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 2019, 
	sprawozdanie Spółki Szpitale Polskie S.A, 
	sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za lata 2017 

– 2022 za rok 2019,
	ocena przygotowania do sezonu turystycznego, 
	sprawozdanie z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 

2014 – 2022 za rok 2019, w  tym „Program Rozwoju Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego 
Rynku Pracy na lata 2014 – 2020”,

	uchwalenie rocznego Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowy-
mi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,

	analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych za rok 2019,
	informacja o stanie środowiska w powiecie drawskim w roku 2019.
  
Sesje, podjęte uchwały i interpelacje złożone w 2020 roku:

Posiedzenia	 
plenarne

Liczba	
sesji	

Zgłoszone	 
interpelacje	

Liczba	podjętych	
uchwał

Liczba	zgłoszonych	wniosków	
i zapytań

zwyczajne	–	7
nadzwyczajne	– 5 12 5 74 19

 

Kluby Radnych Powiatu Drawskiego 
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.

W dniu 19 czerwca 2020 r. podczas XXII sesji Rada Powiatu Drawskiego nadała tytuł „Zasłużony 
dla Powiatu Drawskiego następującym osobom: Panu dr. n. med. Zygmuntowi Andrzejowi Ro-
manowskiemu, Panu Jerzemu Bogaleckiemu oraz Panu Udo Thielowi. 

W dniu 17 lutego 2021 r. Prze-
wodnicząca Rady Powiatu – Ur-
szula Ptak i  Starosta Drawski 
– Stanisław Cybula uroczyście 
wręczyli zasłużonym statuetki i  li-
sty gratulacyjne.

Ze względu na stan epidemii 
uroczystość miała charakter kame-
ralny.  W  uroczystości udział wzięli 
również: Etatowy Członek Zarzą-
du  Waldemar Włodarczyk,  Wi-
ceprzewodnicząca Rady  Powiatu 
Barbara Głowacka, Wiceprzewod-
niczący Rady  Powiatu Karol 
Korczyński,  Radna Rady Powia-
tu Grażyna Buczek, Sekretarz Po-
wiatu Katarzyna Szlońska-Getka. Uroczystość wręczenia statuetek  „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”
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1. Podstawowe dane finansowe w  układzie porównawczym na koniec 2017 r., 2018  r., 2019 r. 
i 2020 r.

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020

Dochody ogółem: 72 471 263,97 79 183 631,62 92 591 200,37 108 603 251,35

w tym: dochody majątkowe 2 252 016,13 4 119 515,39 6 106 910,90 16 244 105,56

Wydatki ogółem: 70 025 998,95 80 324 774,61 88 189 025,71 106 936 787,37

w tym: wydatki majątkowe 3 294 978,59 7 649 864,67 7 215 480,24 17 548 765,04

Nadwyżka/deficyt 2 445 265,02 -1 141 142,99 4 402 174,66 1 666 463,98

Przychody: 2 232 166,65 3 777 785,34 2 136 642,35 11 038 817,01

1) wolne środki 1 232 166,65 2 277 785,34 2 136 642,35 6 038 817,01

2) kredyt, pożyczka, obligacje 1 000 000,00 1 500 000,00 0,00 5 000 000,00

Rozchody (spłata kredytu) 2 399 646,33 500 000,00 500 000,00 1 300 000,00

2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Drawskiego w 2020 roku według działów 
klasyfikacji budżetowej. 

Dział Dochody Wydatki

020 – Leśnictwo 176 902,41 183 175,41

600 – Transport i łączność 8 592 552,47 18 659 425,73

630 – Turystyka 0,00 53 442,59

700 – Gospodarka mieszkaniowa 1 997 083,41 270 961,71

710 – Działalność usługowa 1 142 024,54 739 163,79

750 – Administracja publiczna 162 167,06 12 313 552,53

752 – Obrona narodowa 49 395,00 54 147,00

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 826 079,78 5 125 816,51

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

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

13 077 207,81 0,00

757 – Obsługa długu publicznego 0,00 383 196,56

758 – Różne rozliczenia 59 105 477,53 0,00

801 – Oświata i wychowanie 2 256 420,11 29 184 542,27

851 – Ochrona zdrowia 1 705 156,78 1 830 410,23

852 – Pomoc społeczna 5 223 807,87 5 868 261,66

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 685 184,73 6 009 101,98

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1 309 365,19 17 055 973,42

855 – Rodzina 3 263 627,71 7 308 399,90

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 895 723,95 1 557 325,57

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 075,00 110 578,53

926 – Kultura fizyczna 0,00 97 311,98

Razem: 108 603 251,35 106 936 787,37
Razem bieżące: 92 359 145,79 89 388 022,33
Razem majątkowe: 16 244 105,56 17 548 765,04

Budżet powiatu
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92 359 145,79; 85%

16 244 105,56; 15%

DOCHODY W ROKU 2020

Bieżące

Majątkowe

89 388 022,33; 84%

17 548 765,04; 16%

WYDATKI W ROKU 2020

Bieżące

Majątkowe

92 359 145,79; 85%

16 244 105,56; 15%

DOCHODY W ROKU 2020

Bieżące

Majątkowe

89 388 022,33; 84%

17 548 765,04; 16%

WYDATKI W ROKU 2020

Bieżące

Majątkowe

 Bieżące

 Majątkowe

 Bieżące

 Majątkowe

DOCHODY W ROKU 2020 WYDATKI W ROKU 2020

Wykonanie dochodów inwestycyjnych wg źródeł finansowania

  Dochody inwestycyjne ogółem: 16 244 105,56

1 Z budżetu państwa 5 808 301,53

1.1 Na zadania własne (Regionalny Fundusz Inwestycji Lokalnych) 5 748 301,53

  Przebudowa	drogi	powiatowej	1961Z	,	ul.	Gronowska	w Złocieńcu 507	061,74

  Przebudowa	drogi	powiatowej	nr	1982Z	w miejscowości	Giżyno 224	989,74

  Modernizacja	budynku	PCKZiU	przy	ul.	Wałeckiej	w Czaplinku	 120	000,00

  Modernizacja	budynku	przy	ul.	Warmińskiej	2	w Drawsku	Pom. 140	000,00

  Modernizacja	kanalizacji	sanitarnej	w MOW	w Czaplinku	ul.	Pławieńska	4-6 54	575,52

  Przebudowa	drogi	powiatowej	1987Z	na	odcinku	0+560	(przejazd	kolejowy	w m.	Drawsko	
Pom.)	–	4+780	(m.	Gudowo)	wraz	z budową	ścieżki	rowerowej 3	674	691,53

  Likwidacja	barier	architektonicznych	–	łazienki	w DPS	Darskowo 0,00

  Kompleksowa	modernizacja	energetyczna	DPS	Darskowo 1	026	983,00

1.2 Na zadania zlecone 60 000,00

  Zakup	zestawu	pralnicy	i suszarki	dla	KP	PSP	w Drawsku	Pom. 60	000,00

2 Z budżetu samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie  
porozumień 863 582,76

 
Przebudowa	części	budynku	DPS	w Darskowie	w celu	dostosowania	obiektu	do	potrzeb	
osób	niepełnosprawnych	poprzez	wykonanie	łazienek,	wyminę	stolarki	drzwiowej,	budowę	
szybu	i montaż	windy

844	582,76

  Wymiana	oświetlenia	na	sali	gimnastycznej	w Zespole	Szkół	w Kaliszu	Pom. 19	000,00

Inwestycje 2020 

 

 

 

4 172 210,02

1 187 714,93

13 186 229,33

2018 2019 2020

WYDATKI PONIESIONE NA INWESTYCJE 
DROGOWE W LATACH 2018-2020 (w zł)

16 244 105,56; 15%

92 359 145,79; 85%
89 388 022,33; 84%

17 548 765,04; 16%

3 732 638,57

2018 2019 2020

5 263 432,32

WYDATAKI REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
BUDŻETU UE W LATACH 2018 -2020 (w zł) 

7 233 424,54

*
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3 Z budżetu gmin (na inwestycje drogowe) 1 937 850,30

  Przebudowa	drogi	powiatowej	Żabin-Nowe	Laski 865	000,00

  Przebudowa	drogi	powiatowej	ul.	Gronowska	w Złocieńcu 507	061,72

  Przebudowa	przejścia	dla	pieszych	na	ul.	Obrońców	Westerplatte	w Drawsku	Pom. 40	000,00

  Przebudowa	drogi	powiatowej	Cieminko-Gawroniec 288	194,17

  Oznakowanie	poziome	drogi	powiatowej	nr	1962Z	i 1985Z	wraz	z przygotowaniem	dokumentacji 38	575,12

  Budowa	chodników	w miejscowościach	Dalewo,	Jankowo,	Dołgie,	Ostrowice 149	019,29

  Przebudowa	drogi	Łysinin	–	Ostroróg 50	000,00

4 Z państwowych funduszy celowych 2 804 545,42

4.1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 109 903,53

  Budowa	dźwigu	osobowego	w budynku	Starostwa	Powiatowego	w Drawsku	Pom.	przy	ul.	
Piłsudskiego	 109	903,53

4.2 Fundusz Drogowy 2 694 641,89

  Przebudowa	drogi	powiatowej	nr	1983Z	wraz	z kanalizacją	deszczową	w miejscowości	
Stara	Korytnica 872	821,25

  Przebudowa	drogi	powiatowej	nr	1987Z	(m.	Gudowo)	wraz	z budową	ścieżki	rowerowej	 1	821	820,64

5 Z budżetu Unii Europejskiej 4 605 144,34

  Przebudowa	drogi	powiatowej	nr	1982Z	w miejscowości	Giżyno 224	224,47

  Przebudowa	drogi	powiatowej	1091Z	Cieminko-Gawroniec 196	674,00

  Przebudowa	drogi	powiatowej	Nr	1994Z	Osiek	Drawski-Wierzchowo-Będlino-Sośnica	I etap 2	526	608,76

  ABC	Przedszkolaka 99	300,00

  Dostosowanie	infrastruktury	szkolnictwa	zawodowego	do	potrzeb	lokalnego	rynku	pracy	
na	obszarze	Strefy	Centralnej	na	terenie	powiatu	drawskiego 538	582,24

  Zwiększenie	wykorzystania	odnawialnych	źródeł	energii	na	wybranych	budynkach	 
użyteczności	publicznej	Powiatu 164	642,14

  Kompleksowa	modernizacja	energetyczna	DPS	 855	112,73

6 Dochody własne 224 681,21
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WYKONANIE DOCHODÓW INWESTYCYJNYCH WG 
ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

z budżetu państwa - 5.808.301,53 zł

z budżetu samorządu województwa 
na zadania realizowane na podstawie 
porozumień - 863.582,76 zł

z budżetu gmin (na inwestycje drogowe) 
- 1.937.850,30 zł

z państwowych funduszy celowych 
- 2.804.850,30 zł

z budżetu Unii Europejskiej 
- 4.605.144,34 zł

dochody własne - 224.681,21 zł

Łączna kwota: 16.244.105,56 zł
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*W kwocie wykonanych dochodów ujęte zostały środki na inwestycje z tytułu refundacji wydatków 
poniesionych w 2019 roku na realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 
(1 366 074,36 zł) oraz środki przewidziane do wydatkowania w 2021 roku pozyskane z Regionalne-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych, PFRON, Fundusz Dróg Samorządowych (7 506 219,95 zł) o łącz-
nej wartości 8 872 294,31 zł.

Wydatki inwestycyjne – wykonanie w 2020 r.

Nazwa zadania
Wykonanie 

na dzień 
31.12.2020 r.

Udziały w spółce PKS z o.o. 110 000,00

Budowa chodników w miejscowościach Dalewo, Jankowo, Dołgie, Ostrowice 298 038,58

Budowa zjazdu do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim 14 999,99

Opracowanie projektu technicznego przebudowa ul. Poznańskiej w Czaplinku 15 000,00

Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej 1994Z  
Wierzchowo – Sośnica 35 000,00

Oznakowanie poziome drogi powiatowej nr 1962z i 1985z wraz z przygotowaniem dokumentacji 57 862,68

Projekt techniczny Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1987Z w m. Stawno 17 500,00

Projekt techniczny kanalizacji deszczowej droga 1987Z w m. Lubieszewo 36 950,00

Projekt techniczny na przebudowę drogi 2038Z ul. Czwartaków w Złocieńcu 20 000,00

Przebudowa drogi nr 1978Z Drawsko Pom. – Oleszno – projekt techniczny 35 000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 1961Z ul. Gronowska w Złocieńcu 2 028 246,86

Przebudowa drogi powiatowej nr 1961Z ul. Gronowska w Złocieńcu – RFIL 507 061,74

Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z Osiek Drawski – Wierzchowo – Będlino – Sośnica I etap 2 895 172,91

Przebudowa drogi powiatowej nr 1996z na odcinku Żabin – Nowe Laski 5 737 733,37

Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Pławieńskiej w Czaplinku 227 967,65

Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Obrońców Westerplatte w Drawsku Pomorskim 86 100,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 1091Z Cieminko – Gawroniec 773 062,34

Remont drogi powiatowej nr 1982Z i budowa drogi gminnej w miejscowości Giżyno 334 993,47

Przebudowa drogi powiatowej nr 1982Z w miejscowości Giżyno – RFIL 224 989,74

Zakup ciągnika dla Zarządu Dróg Powiatowych 352 518,00

Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Obwodu Drogowego w Czaplinku 74 350,00

Budowa ogólnodostępnego parkingu przy budynku użyteczności publicznej dla pacjentów 
Szpitali Polskich 45 869,00

Dotacja dla Gminy Drawsko Pomorskie – Turystyka 30 000,00

Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa  
Zachodniopomorskiego 108,46

Zakup systemu informacji prawnej LEGALIS 14 880,00

Modernizacja budynku Starostwa 209 176,95

Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 20 341 892,53

Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 11 w Drawsku  
Pomorskim 32 910,57

Zakup inwestycyjny – nieruchomość zabudowana ul. Pławieńska 7 w Czaplinku 291 005,50

Zakup samochodu – Komenda Policji 50 000,00

Zakup zestawu pralnicy i suszarki na potrzeby KP PSP w Drawsku Pomorskim 60 000,00

Dotacja na zakupy inwestycyjne dla OSP 40 000,00

Budowa zewnętrznej klatki schodowej w ZS Drawsko Pom., ul. Złocieniecka 25 187 086,42
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Modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Drawsku Pomorskim, ul. Połczyńska 7 39 840,00

Modernizacja budynków oświatowych 42 951,08

Modernizacja budynku PCKZiU przy ul. Wałeckiej w Czaplinku 11 782,92

Modernizacja budynku ZS Czaplinek, ul. Grunwaldzka 1 42 637,00

Modernizacja budynku ZS w Czaplinku 47 206,17

Modernizacja kanalizacji sanitarnej w budynku PCKZiU w Czaplinku przy ul. Wałeckiej 15 000,00

Modernizacja oświetlenia przy budynku PCKZiU w Drawsku Pom. i w Czaplinku 37 981,38

Modernizacja sieci kanalizacyjnej w ZS w Drawsku Pomorskim, ul. Złocieniecka 25 25 000,00

Modernizacja sieci kanalizacyjnej w budynku internatu ZS w Złocieńcu 30 000,00

Modernizacja budynku PCKZiU przy ul. Wałeckiej w Czaplinku – RFIL 120 000,00

Wymiana oświetlenia i cyklinowanie na sali gimnastycznej w ZS w Kaliszu Pom. 44 000,00

Modernizacja budynku szpitala 33 087,00

Modernizacja budynków Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
w Drawsku Pom. 34 736,94

Modernizacja internatu przy ul. Warmińskiej 2 w Drawsku Pomorskim 40 000,00

Modernizacja internatu przy ul. Warmińskiej 2 w Drawsku Pomorskim – RFIL 140 000,00

Budowa hydrantów w budynku ZPET przy ul. Seminaryjnej 2 w Drawsku Pom. 29 337,05

Modernizacja kanalizacji sanitarnej w MOW w Czaplinku, ul. Pławieńska 4-6 58 078,38

Modernizacja kanalizacji sanitarnej w MOW w Czaplinku, ul. Pławieńska 4-6 – RFIL 54 575,52

OZE 2.10 Starostwo Powiatowe 73 800,00

Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie 429 843,50

Przebudowa części budynku DPS w Darskowie w celu dostosowania obiektu do potrzeb 
osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie łazienek, wyminę stolarki drzwiowej, budowę 
szybu i montaż windy

855 521,47

Termomodernizacja budynków oświatowych EOG 152 309,87

Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy w Drawsku Pomorskim 5 600,00

  17 548 765,04

 

6%%%
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WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH WG 
ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

z budżetu państwa - 1.106.627,00 zł

z budżetu samorządu województwa 
na zadania realizowane na podstawie 
porozumień - 863.582,76 zł

z budżetu gmin (na inwestycje 
drogowe) - 1.937.850,30 zł

z budżetu Unii Europejskiej 
- 3.239.069,98 zł

środki własne - 10.401.635,00 zł

Łączna kwota: 17.548.765,04 
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4 172 210,02

1 187 714,93

13 186 229,33

2018 2019 2020

WYDATKI PONIESIONE NA INWESTYCJE 
DROGOWE W LATACH 2018-2020 (w zł)

Internat Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego przy ul. Warmińskiej 2 w Drawsku Pomorskim Nowy parking przy szpitalu

Zewnętrzna klatka ewakuacyjna w ZS przy ul. Złocienieckiej w 
Drawsku Pomorskim

Wyremontowane łazienki w internacie Powiatowego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy 

ul. Warmińskiej 2 w Drawsku Pomorskim

Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej 
w Darskowie

Nowe oświetlenie sali gimnastycznej 
w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim Modernizacja budynku PCKZiU przy ul. Wałeckiej w Czaplinku 

Przebudowa budynku DSP w Darskowie w celu dostosowania 
obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych

7 649 864,67 7 215 480,24

17 389 315,04

2018 2019 2020

WYDATKI MAJĄTKOWE  
W LATACH 2018-2020 (w zł) 
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4 172 210,02

1 187 714,93

13 186 229,33

2018 2019 2020

WYDATKI PONIESIONE NA INWESTYCJE 
DROGOWE W LATACH 2018-2020 (w zł)

Ulica Gronowska w ZłocieńcuDroga powiatowa nr 1091Z

Uroczysty odbiór drogi powiatowej nr 1961Z – ul. Gronowska w Złocieńcu
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W  ramach prac wynikających z  podpisa-
nego Kontraktu Samorządowego Strefy Cen-
tralnej, którego liderem i  koordynatorem jest 
Powiat Drawski oraz zadań Wydziału Inwesty-
cji, do którego należy pozyskanie i  rozliczanie 
zewnętrznych środków finansowych, zarówno 
krajowych jak i unijnych, w 2020 r. Wydział In-
westycji nadzorował łącznie 6 projektów, z cze-
go 4 projekty były w trakcie realizacji, natomiast 
2 projekty w okresie trwałości.

W okresie sprawozdawczym kontynuowany 
był projekt przez Wydział w  ramach Kontrak-
tu Samorządowego: „Budowa	 zintegrowanego	
szkolnictwa	 zawodowego	 na	 terenie	 Strefy	 Cen-
tralnej	 poprzez	 wzmocnienie	 specjalizacji	 regio-
nalnych	 na	 obszarze	 powiatu	 drawskiego”. Na-
tomiast zakończony i  rozliczony został projekt 
pn. „Dostosowanie	 infrastruktury	 szkolnictwa	
zawodowego	 do	 potrzeb	 lokalnego	 rynku	 pracy	
na	obszarze	Strefy	Centralnej	na	terenie	powiatu	
drawskiego”, które są ściśle ze sobą powiązane, 
ponieważ dotyczą uczniów i  nauczycieli oraz 
inwestycji w  infrastrukturę szkół zawodowych 
i technikum Powiatu Drawskiego. 

Powyższe projekty wspierają proces naucza-
nia obejmując 6 placówek Powiatu Drawskiego:

•	 Zespół Szkół w Czaplinku,
•	 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 

w Czaplinku,
•	 Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim,
•	 Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim,
•	 Zespół Szkół w Złocieńcu,
•	 Powiatowe Centrum Kształcenia Zawo-

dowego i  Ustawicznego w  Drawsku Po-
morskim.

„Budowa zintegrowanego szkol-
nictwa zawodowego na terenie 
Strefy Centralnej, poprzez wzmoc-
nienie specjalizacji regionalnych na 
obszarze powiatu drawskiego”

Realizacja projektu trwa od sierp-
nia 2017 roku. Docelowo projektem 
objętych zostanie 400 uczniów szkół 
zawodowych. Dzięki realizacji pro-
jektu uczestnicy zdobędą nowe kwa-
lifikacje, które będą dopasowane do 
potrzeb lokalnego i  regionalnego 
rynku pracy. Dodatkowo wsparciem 
zostanie objętych 23 nauczycieli 
kształcenia zawodowego oraz in-
struktorów praktycznej nauki zawo-

du (kursy, szkolenia, studia podyplomowe). 
Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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,
– zajęcia laboratoryjne dla uczniów na uczel-

niach wyższych,
– udzielenie pomocy stypendialnej dla 2 

uczniów w łącznej wysokości po 1000 zł,
– organizacja kursów: prawo jazdy, projekto-

wanie konstrukcji meblowych w środowisku 
projektowym AUTOCAD wraz z  renowacją 
i  konserwacją mebli; kontynuowane były 
kursy nauki języka angielskiego i  niemiec-
kiego zawodowego w zawodzie: stolarz, ku-
charz oraz dla uczniów Technikum Obsługi 
Turystycznej. 
Realizowane kursy: kelnerski, zastosowanie 

TIK w gastronomii, obsługa kas fiskalnych i ter-
minali płatniczych, baristyczny i inne. Dodatko-
wo uczniowie wszystkich szkół uczestniczący 
w  projekcie otrzymali możliwość skorzystania 
z  doradztwa grupowego w  ramach Szkolnych 
Punktów Kariery i Edukacji. 

W  ramach projektu nauczyciele uczestni-
czyli w  kursach i  szkoleniach mechanicznych, 
gastronomicznych itp. Programy szkoleń/kur-
sów odpowiadają wszelkim normom/wytycz-
nym w  zakresie merytoryczno-dydaktycznym. 
Wszystkie działania podjęte w ramach zadania 
uwzględniały kwestie wyrównywania szans ko-
biet i mężczyzn oraz osób z niepełnosprawno-
ściami. 

Szkolenie gastronomiczne

Kontrakt Samorządowy 2020 
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W ramach realizacji projektu zakupiono wy-
posażenie do pracowni: 
•	 diagnostyczno – konstrukcyjnej i obróbki 

ręcznej i mechanicznej w PCKZiU w Drawsku 
Pomorskim, 

•	 pracowni hotelarskiej w PCKZiU w Drawsku 
Pomorskim, 

•	 pracowni gastronomicznej, obróbki ręcznej 
i mechanicznej, stolarskiej w PCKZiU w Cza-
plinku; urządzeń techniki komputerowej, 
lokalnych sieci komputerowych i aplikacji in-
ternetowych w ZS w Kaliszu Pom.; pracowni 
technologii gastronomicznej w MOW w Cza-
plinku. 
Projekt zakończono i rozliczono.

„Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na 
obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego”

Pracownia komputerowa w ZS Kalisz Pomorski Pracownia gastronomiczna w PCKZiU w Czaplinku

Pracownia obróbki ręcznej i mechanicznej w PCKZiU 
w Czaplinku

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. 

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. 

Początek 2020 roku to czas, kiedy świat mie-
rzy się z globalnym kryzysem w postaci pande-
mii SARS CoV-2, która w znaczący sposób wpły-
wa na każdy obszar europejskiej gospodarki, 
w  tym również na transport drogowy. Działal-
ność transportowa przeszła wiele zmian i ogra-
niczeń. Miedzy innymi przewozy autobusowe 
w  II kwartale zostały ograniczone o  ponad 70 
tys. wozokilometrów. 

W 2020 roku Powiat Drawski realizował po-
przez Spółkę PKS Złocieniec 4 umowy o świad-
czenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego, w myśl których operator świadczył 

Transport zbiorowy 
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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 2020 roku 
uruchomionych było 14 linii komunikacyjnych. 

W  związku z  zaistniałą sytuacją wynikającą 
z  rozprzestrzeniania się koronawirusa i  ogło-
szoną pandemią, a także ogłoszonym rozporzą-
dzeniem Prezesa Rady Ministrów i   Ministrów 
podległych resortów o  zamknięciu szkół, pla-
cówek oświatowych oraz o  zawieszeniu dzia-
łalności instytucji kultury, począwszy od marca 
obowiązywał wakacyjny rozkład jazdy autobu-
sów w publicznym transporcie zbiorowym w ra-
mach podpisanych umów, który z  uwagi na 
kolejne obostrzenia i  zarządzenia został prze-
dłużony do czerwca. Wielokrotnie zmieniano 
rozkłady jazdy na wyznaczonych liniach komu-
nikacyjnych i  częstotliwości obsługi połączeń 
z  uwzględnieniem obostrzeń (https://www.
gov.pl/web/koronawirus/zalecenia-dla-branzy
-transportowej-i-logistycznej-w-zwiazku-z-roz-
przestrzenianiem-sie-koronawirusa2). 

DOPŁATA RZĄDOWA – od 1 zł do 3 zł  
DO WOZOKILOMETRA

W  2020 roku Powiat Drawski poprzez 
wsparcie z Funduszu Rozwoju Przewozów Au-
tobusowych o  charakterze użyteczności pu-
blicznej kontynuował strategiczne działania 
związane z przywracaniem lokalnych połączeń 
autobusowych w  celu zmniejszenia wyklucze-
nia komunikacyjnego. Dzięki temu mieszkańcy, 
przede wszystkim z  mniejszych miejscowości, 
mogą dotrzeć środkami transportu publiczne-
go do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytu-
cji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobu-
sowych stworzyło także możliwość znalezienia 
pracy w  miejscowościach, do których dojazd 
był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.

W  ramach Funduszu Rozwoju Przewozów 
Autobusowych złożono 2 wnioski o dopłatę do 
połączeń deficytowych, które pozytywnie ocenił 
Wojewoda Zachodniopomorski. Dzięki temu 

podpisano umowy o dofinansowanie w łącz-
nej wysokości 1 614 980,10 zł.

Z uwagi na pandemię oraz w efekcie zmiany 
przepisów ustawy o funduszu rozwoju przewo-
zów autobusowych o charakterze użyteczności 
publicznej w trakcie roku wzrosła stawka z 1zł 
do 3 zł dopłaty do wozokilometra. 

Nowe linie komunikacyjne uwzględniają 
wnioski mieszkańców, lokalnych samorządów 
oraz możliwości dojazdu uczniów do szkół. 
Linie, które zostały objęte dofinansowaniem 
w  2020 roku stanowią kontynuację 10 linii 
z 2019 roku i 5 nowych linii.

Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju 
Przewozów Autobusowych w  powiecie draw-
skim przywrócono 15 połączeń autobusowych.

PROMOCJA DLA UCZNÓW

AŻ  90%  ZNIŻKI CENY BILETU
W 2020 Zarząd Powiatu Drawskiego w celu 

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

Zastosowane promocje dotyczące zaku-
pu biletu miesięcznego:
•	 w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 31 sierp-

nia 2020 r. wprowadzono promocje na li-
niach: Drawsko Pomorskie – Kalisz Pomor-
ski, promocyjna cena biletu miesięcznego 
120 zł; Drawsko Pomorskie – Łobez, promo-
cyjna cena biletu miesięcznego 100 zł,

•	 na wszystkich liniach dla uczniów szkół po-
nadpodstawowych powiatu drawskiego 
cena wynosiła 10% ceny biletu miesięcznego 
w taryfie normalnej  i obowiązuje w okresie 
od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.
2019 – sprzedaż biletów miesięcznych 5244,
2020 – sprzedaż biletów miesięcznych 5269.

PROJEKT PILOTAŻOWY  
„TRANSPORT NA ŻYCZENIE”

Pilotażowy projekt, który będzie realizowa-
ny na terenie gminy Wierzchowo ma umożliwić 
dojazd do kolei, poprawić dostępność do więk-
szych ośrodków oraz przywrócić usługi trans-
portu tam, gdzie regularne połączenia zostały 
zlikwidowane. Projekt „Transport na życzenie” 
ma sprawić, by mieszkańcy po wcześniejszej 
rezerwacji telefonicznej lub internetowej mogli 
dojechać do wskazanego miejsca.

Szczegółowe informacje o projekcie: W 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 komunikacyj-
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nego. W powiecie drawskim jest to gmina Wierz-
chowo wchodząca w skład Strefy Centralnej.

Kontynuując prace nad wdrożeniem pilota-
żu w zakresie “Transportu na życzenie” w 2020 
roku, odbyły się dwa spotkania robocze, na któ-
rych poruszono następujące tematy: analiza 
rodzaju i  ilość przewoźników funkcjonujących 
na terenie gminy Wierzchowo, którzy mogli-
by świadczyć usługę ”Transportu na życzenie”, 
ilość mieszkańców zainteresowanych skorzy-
staniem z ”Transportu na życzenie”, które będą 
wykorzystywały usługę transportową do dojaz-
dów do pracy/szkoły/miejsc użyteczności pu-
blicznej, określenie dostępności „Transportu na 
życzenie” w godzinach porannych/popołudnio-
wych/tylko wieczorami bądź w  ciągu całego 
dnia, sposób płatności za usługę oraz warunki 
na jakich pasażerowie będą skłonni korzystać 
z  usługi ”Transport na życzenie” – całkowicie 

bezpłatnie, za drobną opłatą lub w cenie biletu 
przejazdu autobusowego, sposób zamawiania 
usługi (booking) i komunikacja z pasażerem ko-
rzystającym z ”Transportu na życzenie”, promo-
cja usługi ”Transport na życzenie”.

Ponadto podczas spotkania omówiono zało-
żenia do realizacji projektu, aktualny stan prac 
oraz sam mechanizm funkcjonowania i  finan-
sowania systemu transportu na życzenie. 

W grudniu 2020 r. Wojewódzki Urząd Pracy 
w  Szczecinie ogłosił nabór wniosków o  dofi-
nansowanie w trybie pozakonkursowym, w ra-
mach 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. 

Planowany termin złożenia wniosku do 
projektu to czerwiec 2021 r. 

Mapa nr 2: Mapa sieci linii o charakterze użyteczności publicznej – wariant podstawowyMapa 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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W dniu 13 listopada 2020 r. weszły w życie 
przepisy wprowadzone ustawą z dnia 15 lipca 
2020 r. o  zmianie ustawy o  zasadach prowa-
dzenia 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 samo-
rządu terytorialnego. 

W  tym samym czasie Mi-
nisterstwo Funduszy i Polityki 
Regionalnej przy współpracy 
ze Związkiem Miast Polskich 
uruchomiło pilotażowy pro-
jekt Centrum Wsparcia Do-
radczego, którego głównym 
celem jest pomoc samorzą-
dom w  prowadzeniu sku-
teczniej i  efektywniej polityki 
rozwoju i przygotowaniu doj-
rzałych projektów rozwojo-
wych dla społeczności lokalnych. 

W projekcie uczestniczy 38 partnerstw z ca-
łego kraju (gminy wiejskie i miejsko – wiejskie 
oraz miasta powiatowe). W każdym wojewódz-
twie wsparcie doradcze otrzymało od 1 do 3 
partnerstw JST, mających pomysł na  długofa-
lową współpracę. W  województwie zachod-
niopomorskim wsparciem objęte zostały 3 
partnerstwa: Partnerstwo „Strefa Centralna”, 
Partnerstwo „Sieć Współpracy Zarządzania 
Strategicznego Gmin na Rzecz Kompleksowe-
go Rozwoju Powiatu Wałeckiego”, Partnerstwo 
Powiatu Szczecineckiego. Tylko województwo 
dolnośląskie nie zgłosiło partnerstw do udziału 
w pilotażu. 

Do każdego z wybranych partnerstw JST skie-
rowani zostali doradcy w celu przeprowadzenia 
procesu planowania strategicznego i  projek-
towego w  partnerstwach samorządowych; te 
działania zakończą się opracowaniem strategii 

terytorialnej oraz pakietu projektów kluczowych 
dla rozwoju obszaru partnerstwa. Uczestniczą-
ce w  pilotażu samorządy otrzymają wsparcie 
doradcze w  formie analiz, opinii i  konsultacji 
dla projektów zidentyfikowanych przez partner-
stwa jako kluczowe dla rozwoju ich obszaru.

W  przyszłości wzmocniona współpraca i  do-
radztwo ekspertów pomogą samorządom w zdo-
byciu kompetencji do skuteczniejszej realizacji 
polityki rozwoju oraz zoptymalizowania kosztów 
świadczenia usług publicznych ponad podziała-
mi administracyjnymi. Projekt ma także pomóc 
samorządom pozyskiwać pieniądze na realizację 
projektów z funduszy zewnętrznych.

Uczestniczące w projekcie samorządy przy-
gotują wspólnie z  zespołem 
ekspertów projekty doku-
mentów, które przyczynią się 
do rozwoju ich społeczności 
lokalnych. Projekty mają się 
także przyczynić do stwo-
rzenia nowych miejsc pracy 
oraz  poprawić jakość w  sek-
torze usług.

Realizacja Centrum Wspar-
cia Doradczego przewidziana 
jest na  2 lata. W  tym czasie 
dobre praktyki współpracują-
cych samorządów mogą być 
udostępniane innym gmi-

nom. To zachęta do wspólnego przygotowania 
i prowadzenia inwestycji przez inne samorządy.

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 grupy roboczej został 
Waldemar Włodarczyk, a  Przewodniczącą 
Rady Partnerstwa – Katarzyna Szlońska-Get-
ka. Głównym celem utworzonego partnerstwa 
jest współpraca samorządów oraz innych pod-
miotów z  tego obszaru (publicznych, społecz-
nych i  gospodarczych) na rzecz prowadzenia 
efektywnej polityki zrównoważonego rozwoju. 

Zgodnie z  przyjętym harmonogramem 
prac Strategia Obszaru Partnerstwa zostanie 
opracowana do 31 sierpnia 2021 roku, a do 30 
września 2021 roku opracowany i zatwierdzony 
będzie pakiet projektów Strategii Obszaru Part-
nerstwa.

Pilotażowy Projekt Centrum Wsparcia 
Doradczego „Strefa Centralna” 

POWIAT DRAWSKI

POWIAT 
ŚWIDWIŃSKI

ŚWIDWIN

ŁOBEZ
DRAWSKO 
POMORSKIE

POWIAT 
ŁOBESKI
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W 2020 roku do Wydziału GK wpłynęło ogó-
łem 14814 pism, wniosków, dokumentów, 
w tym m.in.:
– 1169 zgłoszeń prac geodezyjnych, w tym 143 

zgłoszeń uzupełniających, z czego 1088 zło-
żono w formie elektronicznej poprzez Portal 
Geodety,

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

– 2326 wniosków o wypis, wyrys, wypis i wyrys 
z mapy ewidencyjnej,

– 1706 wniosków o  udostępnienie materia-
łów powiatowej części państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego,

– 1277 zawiadomień o  zakończeniu pracy 
geodezyjnej,

– 357 wniosków o uwierzytelnienie dokumen-
tów,

– 354 wnioski o wprowadzenie zmian do ewi-
dencji gruntów,

– 3221 zgłoszeń zmian do ewidencji gruntów 
i budynków.
Dokonano 4287 zmian w bazie danych EGiB 

oraz 768 zmian w bazie danych RCN. 
Sporządzono 2458 zawiadomień o  zmia-

nach w ewidencji gruntów.
Wydano 53 decyzje administracyjne.
Przyjęto do powiatowej części zasobu geo-

dezyjnego i  kartograficznego 1222 operaty 
techniczne.
Sporządzono:
– 5619 dokumentów obliczeń 

opłaty (DOO),
– 7120 wypisów, wyrysów, wy-

pisów i wyrysów, w tym 712 
w  postaci dokumentu elek-
tronicznego,

– 2246 licencji na udostępnio-
ne materiały zasobu,

– 1598 protokołów weryfika-
cji.
Z  udostępniania map, da-

nych z ewidencji gruntów i bu-
dynków oraz innych materia-
łów i  informacji z  powiatowej 
części państwowego zasobu 
geodezyjnego i  kartograficzne-
go uzyskano w 2020 roku wpły-
wy w wysokości 534.324,20 zł.

Wydziały Starostwa Powiatowego

Dzięki uprzejmości autorów oprogramowa-
nia służącego staroście do prowadzenia pań-
stwowego zasobu geodezyjnego i  kartogra-
ficznego bezpłatnie został uruchomiony Portal 
Interesanta, Portal Rzeczoznawcy, Portal Pro-
jektanta, celem złożenia wniosku drogą elektro-
niczną https://drawski.webewid.pl/e-uslugi. 
Przy skorzystaniu z  tej drogi złożenia wniosku 
warunkiem w przypadków Portalu Interesanta 
i Portalu Projektanta jest posiadanie profilu za-
ufanego. Natomiast z Portalu Rzeczoznawców 
można skorzystać po złożeniu wniosku o zało-
żenie konta i  nadaniu loginu i  hasła. Szczegó-
ły na stronie http://www.powiatdrawski.pl/o-
-powiecie/zasluzeni-dla-powiatu-drawskiego/
geodezja.html

W związku 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”, dofinanso-
wanego ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopo-
morskiego na lata 2014-2020, w  ramach: IX 
osi priorytetowej – „Infrastruktura publiczna”; 
Działanie 9.10 – Wsparcie rozwoju e-usług pu-
blicznych”, Powiat Drawski 21 sierpnia 2019 
roku zawarł umowę nr BG-I.052.8.2019 w spra-
wie partnerskiej współpracy przy realizacji pro-

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Budynek Geodezji, Kartografii i Katastru
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jektu: „BRIIP WZ” z województwem zachodnio-
pomorskim.

Powiat Drawski 9 października 2020 roku 
zawarł umowę nr 150/GK/2020 z firmą MMGP 
S.A z siedzibą w Tarnowie przy ulicy Kaczkow-
skiego 6, w  przedmiocie: „Dostosowanie baz 
danych, cyfryzacja i  digitalizacja rejestrów pu-
blicznych i  ewidencji, metadane”, w  projekcie 
„BRIIP WZ”, na realizacje zadań: Dostosowanie 
baz BDOT500 i GESUT, Założenie baz BDOT500 
i  GESUT. Wynagrodzenie jakie będzie przysłu-
giwać wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
umowy wynosi 788.307,00 zł, z czego 85% zo-

stanie pokryte ze środków UE, 10% z budżetu 
Państwa i 5% z wkładu własnego Powiatu Draw-
skiego. W ramach ww. projektu m.in. na obsza-
rze powiatu drawskiego zostaną utworzone 
bazy danych GESUT i BDOT500 dla 5 jednostek 
ewidencyjnych, a  dla jednostki ewidencyjnej 
Drawsko Pomorskie miasto, istniejąca bazy da-
nych GESUT i BDOT500 zostanie dostosowana 
do obowiązujących przepisów prawa.

Pozostaną do utworzenia bazy danych 
BDOT500 i GESUT dla pozostałych 3 jednostek 
ewidencyjnych, tj. obszarów wiejskich: Czaplin-
ka, Drawska Pomorskiego oraz Złocieńca.

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 

Wybrane zadania Wydziału Komunikacji i Transportu w liczbach – realizowane w 2020 roku.

Opis Ilość 

Ilość wydanych praw jazdy 1169

Ilość wydanych decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami 117

Ilość wydanych decyzji o rejestracji pojazdu 5969

Ilość wydanych decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu 753

Ilość przyjętych zawiadomień o zbyciu pojazdu 2090

Ilość przyjętych zawiadomień o nabyciu pojazdu 451

Ilość wydanych dowodów rejestracyjnych 6094

Ilość wydanych kart pojazdu 2665

Ilość zatwierdzonych organizacji ruchu 43

Ilość wydanych zezwoleń, licencji, zaświadczeń (dot. krajowego transportu drogowego) 24

Szczegółowy opis procedur najczęściej za-
łatwianych spraw w  Wydziale Komunikacji 
i  Transportu dotyczących m.in. rejestracji po-
jazdów, uprawnień do kierowania pojazdami 
znajduje się na stronie bip.powiatdrawski.pl 
w zakładce karty usług. Opis procedur zawiera: 
wymagane dokumenty, opłaty oraz możliwość 
wydruku niezbędnych wniosków. 

Sprawy związane z  rejestracją pojazdów 
oraz wydawaniem uprawnień do kierowania 
pojazdami dla mieszkańców gmin Czaplinek 

i Złocieniec załatwiane są w Zamiejscowych Sta-
nowiskach Pracy Wydziału Komunikacji i Trans-
portu w Złocieńcu.

Kontakt telefoniczny:
1) Wydział Komunikacji i  Transportu w  Draw-

sku Pomorskim – 94 3630173, 94 3630776;
2) Zamiejscowe Stanowiska Pracy w Złocieńcu 

– 94 3672099.
Kontakt e-mailowy: 

komunikacja@powiatdrawski.pl
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Wydział Ochrony Środowiska w 2020 r. zaj-
mował się sprawami finansowanymi przez Za-
rząd Powiatu Drawskiego, w rezultacie których:

a) zlecono wykonanie prognozy oddziały-
wania na środowisko dla inwentaryzacji stanu 
lasów sporządzonej dla lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa, położonych na tere-
nie gminy Złocieniec w obrębie Lubieszewo;

b) dofinansowano zakup sadzonek drzew 
i krzewów do założenia trwałych terenów ziele-
ni w 14 sołectwach powiatu drawskiego (kwota 
dofinansowania: 7 000,00 zł): Byszkowo, Bole-
gorzyn, Stare Worowo, Broczyno, Kosobudy, Li-
nowno, Mielenko Drawskie, Kluczewo, Machli-
ny, Żabin, Bobrowo, Żelisławie, Zagozd, Łąka;

c) zakupiono materiały pomocowe do prze-
prowadzenia XVIII akcji sprzątania rzeki Drawy, 
za kwotę 990,73 zł;

d) zakupiono metalowe kosze na nakrętki 
w  kształcie serca o  łącznej kwocie 7 700,00 zł 
dla następujących sołectw: Konotop, Darsko-
wo, Kluczewo, Siemczyno, Mielenko Drawskie, 
Ostroróg, Stara Studnica, Świerczyna, Stare 
Worowo, Machliny, Sienica, Bolegorzyn, Chle-
bowo, Łabędzie.

Najważniejsze działania Wydziału w roku 2020:
1) w zakresie ochrony przyrody: 

•	 pozwolenia na usunięcie drzew i  krze-
wów – 108,

•	 zgłoszenia drzew stanowiących złomy 
i wywroty – 16,

2) w zakresie gospodarki leśnej:
•	 świadectwa legalności pozyskania drew-

na z  lasów niestanowiących własności 
Skarbu Państwa – 18,

•	 zaświadczenia w sprawie ujęcia gruntów 
w Uproszczonym Planie Urządzania Lasu 
oraz Inwentaryzacji Stanu Lasu – 240,

•	 ustalenie zadań gospodarczych w lasach 
niestanowiących własności skarbu Pań-
stwa – 49,

•	 decyzje przekwalifikujące grunt rolny na 
grunt leśny – 2,

3) w zakresie gospodarki łowieckiej:
•	 oświadczenia o zakazie wykonywania po-

lowań – 3,
•	 dzierżawa obwodu łowieckiego – 1,

4) w zakresie gospodarki odpadami:
•	 zezwolenia na zbieranie i  przetwarzanie 

odpadów oraz zmiany wydanych zezwo-
leń – 25,

5) w zakresie ochrony powietrza:
•	 zgłoszenia eksploatacji instalacji, których 

użytkowanie nie wymaga pozwolenia – 42,
•	 weryfikowanie wyników pomiarów 

przedstawionych przez zobowiązane 
podmioty z treściami decyzji – 4,

•	 sprawozdania z Ochrony Powietrza – 5,
6) w zakresie ochrony wód:

•	 wydawanie kart wędkarskich i  kart ło-
wiectwa podwodnego – 402,

•	 rejestracja sprzętu pływającego służą-
cego do połowu ryb oraz wydawanie 
zaświadczeń – liczba zarejestrowanego 
sprzętu – 123,

•	 nadzór nad 17 spółkami wodnymi i spo-
łeczną strażą rybacką,

7) w zakresie ochrony gruntów rolnych:
•	 Zezwolenia na wyłączenie gruntów rol-

nych z produkcji rolniczej – 198,
•	 Rekultywacja gruntów rolnych – 7,

8) w  zakresie geologii, hydrogeologii, geologii 
inżynierskiej:
•	 zatwierdzanie projektów robót geologicz-

nych, dokumentacji geologiczno – inży-
nierskiej oraz hydrogeologicznej – 28,

•	 informacja geologiczna – 32,
9) lokalizacja inwestycji (uzgadnianie projek-

tów decyzji o  warunkach zabudowy oraz 
uzgadnianie projektów decyzji o  ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego) – 220,

10) sprawy dotyczące pozwoleń zintegrowa-
nych – 1 sprawozdanie z pracy instalacji dla 
pozwoleń zintegrowanych,

11) sprawy dotyczące dopuszczalnych pozio-
mów hałasu – 1 decyzja,

12) opracowanie Informacji o  środowisku dla 
Powiatu Drawskiego.

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. 

Wydział Ochrony Środowiska 

Nowe pojemniki na nakrętki
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Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół 
podstawowych specjalnych, szkół ponadpod-
stawowych, w  tym integracyjnych oraz z  od-
działami integracyjnymi lub specjalnymi, szkół 
sportowych i  mistrzostwa sportowego oraz 
placówek wymienionych w art. 2 pkt 3-8 ustawy 
Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół i placówek 
o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, 
należy do zadań własnych powiatu. 

Powiat Drawski jest organem prowadzącym 
następujących szkół i placówek oświatowych:
1. Zespół Szkół w Czaplinku

Szkoła ulokowana w 2 budynkach w różnych 
częściach miasta. Zajęcia praktyczne w ramach 
kształcenia zawodowego są realizowane w Po-
wiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego. Szkoła prowadzi internat.
Typy szkół: 
•	 Liceum Ogólnokształcące
•	 Technikum w  zawodach technik mechatro-

nik, technik obsługi turystycznej, technik 
technologii drewna, technik żywienia i usług 
gastronomicznych

•	 Branżowa Szkoła I  Stopnia – klasa wieloza-
wodowa: stolarz, ślusarz, operator obrabia-
rek skrawających, fryzjer, mechanik pojaz-
dów samochodowych i in.

2. Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim
Szkoła powstała w wyniku połączenia trzech 

szkół: ZSP nr 1, ZSP nr 2 oraz ZSZ w Drawsku 
Pomorskim. Funkcjonuje w dwóch budynkach: 
przy ulicy Złocienieckiej 25 i przy ul. Połczyńskiej 
7. Zajęcia praktyczne w ramach kształcenia za-
wodowego są realizowane w Powiatowym Cen-
trum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. 
Uczniowie szkoły korzystają z  bursy przypo-
rządkowanej do PCKZiU.
Typy szkół: 
•	 Liceum Ogólnokształcące 
•	 Technikum w  zawodach technik hotelar-

stwa, technik pojazdów samochodowych, 
technik żywienia i usług gastronomicznych, 
technik reklamy

•	 Branżowa Szkoła I  Stopnia – klasa wieloza-
wodowa: mechanik pojazdów samochodo-
wych, cukiernik, piekarz, sprzedawca i inne.

3. Zespół Szkół im. Pamięci Ofiar Terrory-
zmu 11 Września 2001 r. w  Kaliszu Po-
morskim

Typy szkół: 
•	 Liceum Ogólnokształcące 
•	 Technikum w zawodzie technik informatyk
•	 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Wydział Edukacji – oświata

•	 Szkoła Policealna
Szkoła prowadzi internat.
4. Zespół Szkół im. gen. Wł. Andersa w Zło-

cieńcu
Typy szkół: 
•	 Liceum Ogólnokształcące 
•	 Technikum w zawodzie technik ekonomista
•	 Branżowa Szkoła I  Stopnia – klasa wieloza-

wodowa: krawiec, ślusarz, operator obra-
biarek skrawających, mechanik-monter ma-
szyn i  urządzeń, elektryk, elektromechanik, 
elektronik, sprzedawca, fryzjer, mechanik 
pojazdów samochodowych, piekarz, ślusarz, 
stolarz, monter zabudowy i robót wykończe-
niowych w budownictwie, tapicer, lakiernik, 
dekarz, blacharz, cieśla, murarz, tynkarz

•	 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
•	 Szkoła Policealna
Szkoła prowadzi internat.
5. Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeu-

tycznych w Bobrowie
Szkoła działa w  kilku miejscach na terenie 

powiatu: w  Bobrowie, w  Drawsku Pomorskim 
przy ulicy Złocienieckiej 25, Seminaryjnej 2 
i Warmińskiej 1, w Czaplinku przy ulicy Parkowej 
2 i Wałeckiej 57.
Typy szkół i placówek:
•	 Przedszkole Specjalne
•	 Szkoła Podstawowa Specjalna
•	 Branżowa Szkoła I  Stopnia Specjalna w  za-

wodzie kucharz, mechanik pojazdów samo-
chodowych, pracownik pomocniczy obsługi 
hotelowej

•	 Szkoła Przysposabiająca do Pracy 
•	 Liceum Ogólnokształcące Specjalne (dla 

uczniów z  autyzmem, zespołem Aspergera 
oraz ze sprzężeniami)
Placówka prowadzi również wczesne wspo-

maganie rozwoju dziecka oraz Warsztaty Tera-
pii Zajęciowej w Czaplinku.
6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 

w Czaplinku
Placówka rozpoczęła swoją działalność 

1 września 2012 r. Zadaniem placówki jest re-
socjalizacja dziewcząt niedostosowanych spo-
łecznie. MOW w Czaplinku może przyjąć mak-
symalnie 48 dziewcząt. 
Typy szkół:
•	 Szkoła Podstawowa Specjalna
•	 Branżowa Szkoła I  Stopnia Specjalna w  za-

wodzie kucharz
7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Drawsku Pomorskim
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Poradnia udziela pomocy szkołom i placów-
kom oświatowym wszystkich szczebli, które 
funkcjonują na terenie powiatu drawskiego. Wy-
daje diagnozy psychologiczne, pedagogiczne, lo-
gopedyczne oraz orzeczenia i opinie.
8. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawo-

dowego i  Ustawicznego w  Drawsku Po-
morskim
W  skład PCKZiU w  Drawsku Pomorskim 

wchodzi: Centrum Kształcenia Zawodowego 
w  Czaplinku, Centrum Kształcenia Zawodowe-
go w Drawsku Pomorskim oraz Bursa. PCKZiU 
kształci uczniów w  następujących zawodach: 
technik hotelarstwa, technik reklamy, technik 
pojazdów samochodowych, technik technologii 
drewna, technik żywienia i usług gastronomicz-
nych, kucharz, lakiernik, mechanik pojazdów 
samochodowych, pracownik pomocniczy ob-
sługi hotelowej, stolarz, ślusarz.

Liczba	 nauczycieli	 zatrudnionych	 w  szkołach	
prowadzonych	przez	Powiat	Drawski	we	wrześniu	
2020	r.

Lp. Nazwa jednostki oświatowej
Liczba na-
uczycieli 
(etaty)

1. Zespół Szkół w Czaplinku 25,97
2. Zespół Szkół w Drawsku Pom. 37,46
3. Zespół Szkół w Kaliszu Pom. 43,01
4. Zespół Szkół w Złocieńcu 19,99

5. Poradnia Psychologiczno-Peda-
gogiczna Drawsku Pom. 10,00

6. Zespół Placówek Edukacyjno-Te-
rapeutycznych w Bobrowie 100,09

7. Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy w Czaplinku 26,69

8.
Powiatowe Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego 
w Drawsku Pom.

29,52

ŁĄCZNIE 292,73

Lp. Nazwa jednostki oświatowej
Liczba 

uczniów 
i słuchaczy

1. Zespół Szkół w Czaplinku 283
2. Zespół Szkół w Drawsku Pom. 514
3. Zespół Szkół w Kaliszu Pom. 438
4. Zespół Szkół w Złocieńcu 291

5. Zespół Placówek Edukacyjno- 
-Terapeutycznych w Bobrowie 252

6. Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy w Czaplinku 37

ŁĄCZNIE 1.815

Liczba	 uczniów	 i  słuchaczy	w  szkołach	 i  placów-
kach	 prowadzonych	 przez	 Powiat	 Drawski	 (stan	
na	30.IX.2020	r.)

Stypendia motywacyjne Starosty Drawskiego
Powiat drawski realizuje lokalny program 

wspierania edukacji uzdolnionych dzie-
ci i  młodzieży z  terenu powiatu drawskiego. 
Uczniowie, także klas pierwszych, otrzymali sty-
pendia Starosty za wyniki w  nauce. Stypendia 
były  na 10 miesięcy w  wysokości 150 zł mie-
sięcznie. Łączna kwota wydatkowana na sty-
pendia motywacyjne w 2020 r. to 41.100 zł.

Starosta	Stanisław	Cybula	wręcza	stypendia	uczniom	ZS	w Ka-
liszu	Pomorskim

Na terenie powiatu funkcjonują także niepubliczne szkoły i placówki dotowane przez Powiat 
Drawski.

Nazwa szkoły/placówki
Wysokość dotacji 

przekazanej  
w 2020 r. 

Uwagi

Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Trzcińcu 4.346.307 zł dotacja na wychowanków 
MOW

Szkoła Podstawowa w Salezjańskim Ośrodku 
Wychowawczym w Trzcińcu 322.635 zł dotacja na uczniów szkoły

Branżowa Szkoła I Stopnia w Salezjańskim 
Ośrodku Wychowawczym w Trzcińcu 897.462 zł dotacja na uczniów szkoły

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedago-
giczna „Jaś i Małgosia” w Czaplinku 76.732 zł dotacja na wczesne wspoma-

ganie rozwoju dziecka
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Zrealizowane projekty z udziałem zewnętrznych środków finansowych

Dane finansowe w 2020 r. 

Nazwa szkoły/placówki
Wysokość dotacji 

przekazanej  
w 2020 r. 

Uwagi

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wycho-
wawczy „Jaś i Małgosia” w Czaplinku 4.763 zł dotacja na wczesne wspoma-

ganie rozwoju dziecka

Prywatne Liceum Ogólnokształcące „Edukacja” 
w Czaplinku 28.474 zł dotacja na słuchacza szkoły

Prywatna Szkoła Policealna „Edukacja”  
w Czaplinku 5.259 zł dotacja na słuchacza szkoły

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wycho-
wawczy w Gudowie 2.299.596 zł

dotacja na wczesne wspoma-
ganie rozwoju dziecka oraz na 

wychowanków orew

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy 
w Gudowie 32.271 zł założona w 2019 r., nie doto-

wana w 2019 r.

Szkoła Podstawowa Specjalna w Gudowie 46.876 zł dotacja na uczniów szkoły

RAZEM 8.060.375 zł

Nazwa jednostki Subwencja Wykonanie 
budżetu Różnica

Zespół Szkół w Czaplinku 2.375.507 zł 2.982.091 zł -606.584 zł

Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim 3.802.519 zł 4.547.532 zł -745.013 zł

Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim 4.887.611 zł 5.639.199 zł -751.588 zł

Zespół Szkół w Złocieńcu 2.113.572 zł 2.720.524 zł -606.952 zł

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku 2.957.683 zł 3.308.817 zł -351.134 zł

Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych 
w Bobrowie 11.305.699 zł 11.299.045 zł 6.654 zł

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Drawsku Pomorskim 1.801.823 zł 4.961.862 zł -3.160.039 zł

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 362.260 zł

2. Poprawa infrastruktury sportowej Starostwo Powiatowe 19.000 zł

3. Rządowy program „Aktywna tablica” Starostwo Powiatowe / 
zespoły szkół 81.872 zł

4. Program „Rehabilitacja 25+” ZPE-T w Bobrowie 200.300 zł

5. „Certyfikowane klasy mundurowe” Starostwo Powiatowe / ZS 
w Złocieńcu 22.176 zł

6. Dotacja przedszkolna ZPE-T w Bobrowie 47.341 zł

7. Projekt „Pomorze Zachodnie –  
bezpieczna edukacja” Starostwo Powiatowe 211.588 zł

8. „Zdalna szkoła” Starostwo Powiatowe 79.999 zł
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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 
powiecie. Podstawę prawną działania rzeczni-
ka stanowią przepisy ustawy o ochronie kon-
kurencji i  konsumentów.  Warto zaznaczyć, 
że rzecznik konsumentów działa w  sprawach 
konsumenckich, a  więc w  sprawach dotyczą-
cych zawierania i wykonywania umów cywilno-
prawnych pomiędzy konsumentem a  przed-
siębiorcą. 
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 konsumen-
tów,

– 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.

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-

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Wydział Organizacyjny – nieodpłatna 
pomoc prawna

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 serwisy naprawcze, firmy re-
montowo-budowlane, wykonawcy mebli, 
stolarki okiennej i innych rzeczy wykonywa-
nych na zamówienie, rzemieślnicy świadczą-
cy różne usługi,

– umów o  świadczenie usług: telekomuni-
kacyjnych, energetycznych, turystycznych, 
przewozowych i  pocztowych, związanych 
z obrotem nieruchomościami, edukacyjnych 
itp.
Rzecznik konsumentów zachęca do kon-

taktu telefonicznego (94 36 301 77), mailowe-
go (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 przedsiębiorcy. 

W  2020 r. rzecznik udzielił 231 porad kon-
sumenckich, sporządził 18 wystąpień do przed-
siębiorców oraz zgłosił UOKiK-owi nieuczciwą 
praktykę rynkową stosowaną przez jednego 
z przedsiębiorców. 

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  2020 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 
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Pomorskim, przy Placu Elizy Orzeszkowej 3. Był 
obsługiwany przez adwokatów i radców praw-
nych wyznaczonych przez Okręgową Izbę Rad-
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 2020 r. do 31 grudnia 
2020 r. uprawnionym mieszkańcom powiatu 
udzielonych zostało łącznie 332 porady, z cze-
go: w punkcie w Drawsku Pomorskim – 297 po-
rad nieodpłatnej pomocy prawnej, w  punkcie 
w Czaplinku – 33 porady nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz 2 porady nieodpłatnego porad-
nictwa obywatelskiego. 

W  roku 2020 roku na nieodpłatną pomoc 
prawną wydatkowano kwotę 132.000,00 zł (na 
dwa punkty), w tym na obsługę organizacyjno – 
techniczną obu punktów 7.920,00 zł.

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 2020 r., poz. 1333 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.

I. Ważniejsze inwestycje, dla których wy-
dano pozwolenie na budowę w  2020 roku 
w podziale na poszczególne gminy:
1) Gmina Drawsko Pomorskie:

a) budowa sieci elektroenergetycznej w m. 
Zbrojewo,

b) budowa sieci elektroenergetycznej 
w Drawsku Pomorskiem – Suliszewo,

c) budowa sieci elektroenergetycznej Draw-
sko Pomorskie – Oleszno,

d) budowa sieci elektroenergetycznej przy 
ul. Połczyńskiej w Drawsku Pomorskie,

e) przebudowa i  zmiana sposobu użytko-
wania pałacu w m. Cianowo,

f) przebudowa drogi w Nętnie,
g) budowa budynku usługowego, budyn-

ku stacji obsługi pojazdów i  warsztatu 
samochodowego przy ul. Złocienieckiej 
w Drawsku Pomorskim,

h) budowa budynku usługowego przy ul. 
Złocienieckiej w Drawsku Pomorskim,

Wydział Architektoniczno – Budowlany

i) budowa budynku handlowo – usługowe-
go przy ul. Starogrodzkiej w Drawsku Po-
morskim,

j) budowa budynku hotelowego w  Draw-
sku Pomorskim,

k) budowa zespołu elektrowni wiatrowych 
Drawsko II w m. Gajewo,

l) budowa nawierzchni dróg wraz z odwod-
nieniem w m. Zarańsko,

m) przebudowa i  rozbudowa wytwórni 
mas bitumicznych przy ul. Podmiejskiej 
w Drawsku Pomorskim;

2) Gmina Czaplinek:
a) budowa elektrowni fotowoltaicznej w m. 

Czarne Małe,
b) budowa elektrowni fotowoltaicznej w m. 

Pławno,
c) remont kościoła filialnego pw. NMP 

Wspomożenia Wiernych w Piasecznie,
d) budowa stacji bazowej telefonii komór-

kowej przy ul. Wiejskiej w Czaplinku,
e) rozbudowa drogi powiatowej ul. Kamien-

na w Czaplinku,
f) budowa budynku handlowego przy ul. 

Słowackiego w Czaplinku; 
3) Gmina Kalisz Pomorski:

a) budowa sieci gazowej przy ul. Poprzecz-
nej w Kaliszu Pomorskim,

b) budowa drogi wewnętrznej ul. Świerko-
wa w Kaliszu Pomorskim,

c) budowa elektrowni fotowoltaicznej Ja-
snopole IV,

d) budowa elektrowni fotowoltaicznej Ja-
snopole II,

e) budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji 
sanitarnej w Kaliszu Pomorskim,
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f) budowa sieci elektroenergetycznej 15 kV 
Kalisz Pomorski – Cybowo,

g) budowa elektrowni fotowoltaicznej w m. 
Biały Zdrój,

h) budowa elektrowni fotowoltaicznej w m. 
Stara Korytnica,

i) budowa sieci elektroenergetycznej 15 
kV/0,4 kV w m. Pepłówek,

j) „Zwiększenie walorów turystycznych 
Kalisza Pomorskiego przez zabudowę 
turystyczną brzegów jeziora Bobrowo 
Wielkie w Kaliszu Pomorskim” obejmują-
cej zagospodarowanie ternu elementa-
mi małej architektury, budowę schodów 
terenowych i  skarpowych z  elementa-
mi towarzyszącymi (tarasy widokowe, 
murki oporowe itp.), niwelację terenu 
(plaża) montaż pomostów pływających 
z  elementami towarzyszącymi, budowę 
pomostów stałych, wykonanie ciągów 
komunikacyjnych, oświetlenia parkingo-
wego oraz przebudowę kanalizacji desz-
czowej;

4) Gmina Wierzchowo:
a) modernizacja ujęcia wody w m. Świerczy-

na – Wodnik III,
b) budowa hali magazynowo – handlowej 

w m. Osiek Drawski,
c) budowa elektrowni fotowoltaicznej 

w Wierzchowie,
5) Gmina Złocieniec:

a) budowa budynku handlowo – usługowe-
go przy ul. Jana Pawła II w Złocieńcu,

b) budowa kładki dla pieszych nad rzeka 
Drawą

c) budowa budynku hotelowo – kolonijno – 
rehabilitacyjnego w m. Cieszyno,

d) remont kościoła filialnego pw. Św. Kazi-
mierza w m. Lubieszewo,

e) budowa sieci gazowej w m. Cieszyno,
f) budowa sieci elektroenergetycznej w m. 

Uraz,
g) rozbudowa budynku produkcyjnego przy 

ul. Piaskowej w Złocieńcu.

II. Informacja dotycząca pracy Wydzia-
łu Architektoniczno – Budowlanego za rok 
2020

Do Wydziału Architektoniczno-Budowlane-
go Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomor-
skim w 2020 r. wpłynęło m.in.:
1) 533 wnioski o udzielenie pozwolenia na bu-

dowę, w tym 114 wniosków o udzielenie po-
zwoleń na budowę budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych,

2) 409 zgłoszeń budowy lub wykonywania in-
nych robót budowlanych, w tym 43 zgłosze-
nia z projektem budowlanym.
Na podstawie złożonych wniosków dokonano 

następujących czynności w podziale na poszcze-
gólne gminy powiatu drawskiego (patrz tabela).

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 2020 r., 
poz. 1546 ze zm.).

Lp. Rodzaj czynności
Ilość 

ogółem 
(szt.)

Ilość czynności z podziałem na poszczególne gminy powiatu  
drawskiego (szt./%)

Czaplinek Drawsko 
Pomorskie

Kalisz Po-
morski Wierzchowo Złocieniec

1 wnioski o pozwolenia na 
budowę ogółem 553 106 / 19,17 180 / 32,55 81 / 14,65 51 / 9,22 135 / 24,41

2
wnioski o pozwolenia na 

budowę budynków miesz-
kalnych

114 27 / 27,68 44 / 38,6 17 / 14,91 8 / 7,02 18 / 15,79

3 wydane pozwolenia na 
budowę ogółem 435 83 / 19,08 141 / 32,41 59 / 13,56 44 / 10,11 108 / 24,83

4
wydane pozwolenia na 

budowę budynków miesz-
kalnych

93 24 / 25,81 39 / 41,94 11 / 11,83 7 / 7,53 12 / 12,9

5 zgłoszenia robót budow-
lanych 366 96 / 26,23 116 / 31,69 29 / 7,92 42 / 11,48 83 / 22,68

6 zgłoszenia z projektem 
budowlanym 43 11 / 25,58 13 / 30,23 5 / 11,63 7 / 16,28 7 / 16,28

7 zaświadczenia o samo-
dzielności lokali 67 9 / 13,43 23 / 34,33 16 / 23,88 2 / 2,99 17 / 25,37

8 wnioski o pozwolenia na 
rozbiórki 21 5 / 23,81 7 / 33,33 2 / 9,52 3 / 14,29 4 / 19,05

9 wydane pozwolenia na 
rozbiórki 19 5 / 26,32 6 / 31,58 1 / 5,26 3 / 15,79 4 / 21,05

10 zgłoszenia rozbiórki 22 6 / 27,27 8 / 36,36 0 / 0,00 3 / 13,64 5 / 22,73
11 wydane dzienniki budowy 456 –
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Wydział realizuje zadania ustawowe, wyni-
kające bezpośrednio z ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami. 
Zadania te dotyczą gospodarowania nierucho-
mościami Powiatu Drawskiego oraz Skarbu 
Państwa. 

Zasób Nieruchomości Powiatu Drawskiego
W  skład zasobu nieruchomości Powiatu 

Drawskiego wchodzi 470 działek gruntu o łącz-
nej powierzchni 623,1048 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 odda-
nych jest 362 działki o powierzchni 572,5836 ha:

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

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.

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

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Nieruchomości pozyskane do zasobu nieru-
chomości Powiatu Drawskiego:

Rok Ilość nieruchomości 
(szt.) Wartość (zł)

2019 11 1.114.850,00
2020 26 880.220,00

Rys.	2	Nieruchomości	pozyskane	do	zasobu	Powiatu	Drawskie-
go	z podziałem	na	lata	2019	i 2020

W 2020 r. Powiat Drawski nabył 25 działek 
ewidencyjnych stanowiących drogi powiatowe, 
tereny pod drogi powiatowe albo ścieżki rowe-
rowe oraz jedną działkę zabudowaną budyn-
kami nabytą od osoby fizycznej prowadzącej 
działalność gospodarczą na terenie Czaplinka. 
W  nabytym budynku znajduje się nowa baza 
Brygady Drogowej Zarządu Dróg Powiatowych 
w Czaplinku.

Dochody osiągane przez Wydział 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

w 2020 r. wypracował następujące dochody:
1) dochody osiągnięte z zasobu nieruchomości 

Skarbu Państwa – 682.084,95 zł,
2) dochody osiągnięte z zasobu nieruchomości 

Powiatu Drawskiego – 374.041,21 zł.
Łączna suma dochodów wypracowanych 

przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
wyniosła 1.056.126,16 zł. 

2
9

4
1 2 6

1 11 5

321

PUP - 2 działki
PCKUiZ - 9 działek
ZPET - 4 działki
MOW - 1 działka
DPS - 2 działki
ZS Złocieniec - 6 działek
ZS Kalisz Pomorski - 1 działka
ZS Drawsko Pomorskie 
- 11 działek
ZS Czaplinek - 5 działek
ZDP - 321 działek

2019 2020

11 26

1.114.850,00 zł

880.220,00 zł

ilość nieruchomości 
pozyskanych do zasobu
wartość nieruchomości 
pozyskanych do zasobu

2019 2020

11 26

1.114.850,00 zł

880.220,00 zł

ilość nieruchomości 
pozyskanych do zasobu
wartość nieruchomości 
pozyskanych do zasobu
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Siedziba Zespołu znajduje się w  Drawsku 
Pomorskim przy ul. Chrobrego 4 (pierwsze pię-
tro 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 orze-

Powiatowy Zespół ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności

czenia o  inwalidztwie lub niezdolności do 
pracy, 

– wydawanie legitymacji dla osób niepełno-
sprawnych,

– wydawanie kart parkingowych dla osób nie-
pełnosprawnych i uprawnionych placówek. 

W 2020 roku łącznie wydano:
– 72 legitymacje osób niepełnosprawnych,
– 105 kart parkingowych 
oraz 681 orzeczeń w tym: 83 orzeczenia o nie-
pełnosprawności oraz 598 orzeczeń o  stopniu 
niepełnosprawności.

Wydział prowadzi  sprawy  z  zakresu opie-
ki zdrowotnej i  pomocy  społecznej, należące 
do  zadań  własnych powiatu i  zadań  admini-
stracji rządowej zleconych powiatowi. Współ-
pracuje m.in. z  podmiotami prowadzącymi 
działalność w  zakresie pomocy społecznej na 
terenie powiatu, z  organizacjami społecznymi 
i pozarządowymi w zakresie promocji zdrowia 
i  oświaty zdrowotnej, sprawuje nadzór nad 
placówkami pomocy społecznej i  Drawskim 
Centrum Specjalistycznym.   Mając na uwadze 
dobro mieszkańców w  roku 2020 zorganizo-
wano szereg spotkań. W  styczniu 2020 roku 

Ochrona Zdrowia w powiecie drawskim

w Ośrodku Kultury w Drawsku Pomorskim od-
była się II Konferencja	 pt.	 „Dobrostan	 psycho-
społeczny	osób	niepełnosprawnych	 i  ich	 rodzin”.	
Głównym celem konferencji było omówienie 
problematyki związanej z  codziennym życiem 
osób z  niepełnosprawnościami w  środowisku. 
Założeniem organizatorów była identyfikacja 
i  prezentacja podstawowych problemów spo-
łecznych osób niepełnosprawnych oraz pro-
pozycje ich konkretnych rozwiązań. Następnie 
w  lutym 2020 roku w Starostwie Powiatowym 
w Drawsku Pomorskim odbyła się konferencja 
„Powiat	Drawski	otwarty	dla	osób	niepełnospraw-
nych – wsparcie osób w rehabilitacji zawodowej 
i społecznej – 2020”. 

W czerwcu 2020 roku w sali narad Starostwa 
Powiatowego w Drawsku Pomorskim Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA 
w  Złocieńcu – Ewa Giza wspólnie ze Starostą 
Drawskim – Stanisławem Cybulą, zorganizo-
wali konferencję szkoleniową pt. ,,Dobrostan	
Psychiczny	 Kadry	 Dowódczej	 i  Funkcjonariuszy	
Służb	Mundurowych	w Dobie	Zagrożeń	Epidemio-
logicznych”. Celem konferencji było przybliże-

Wydział Ochrony Zdrowia  
i Spraw Społecznych

Starosta Drawski Stanisław Cybula wita zgromadzonych gości
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nie specyfiki pracy służb mundurowych, stresu 
ostrego i  przewlekłego, wypalenia zawodowe-
go, zjawiska ostrych zaburzeń psychotycznych 
wśród funkcjonariuszy i zasady postępowania, 
zespół stresu pourazowego – PTSD i ich wpływ 
na zdrowie psychiczne i somatyczne oraz spo-
soby radzenia sobie, aby pomimo stresów wy-
nikających z  pracy, zminimalizować ich szko-
dliwy wpływ na kondycję psychiczną, fizyczną 
i  relacje. Poruszona została też problematyka 
relacji dowódca – podwładny. Spotkanie skie-
rowane było dla kadry kierowniczej jednostek 
służb mundurowych Powiatu Drawskiego, re-
prezentacji  funkcjonariuszy z  tych jednostek, 
kadry i pacjentów Oddziału Leczenia Zaburzeń 
Nerwicowych Szpitala Specjalistycznego MSWiA 
w Złocieńcu.

W  kwietniu 2020 roku, w  związku z  wy-
buchem pandemii, firma Agri Plus za po-
średnictwem Fundacji Smithfield Polska im. 
Zygmunta Piwońskiego, przekazała Draw-
skiemu Centrum Specjalistycznemu środki 
ochrony osobistej.

Na ręce Dyrektora Zarządzającego Spółki 
Szpitale Polskie S.A. w Katowicach Michała Mi-
chalaka, przekazano 20 tys. sztuk rękawic dia-
gnostycznych i  ochronnych, 10 tys. maseczek 
chirurgicznych jednorazowych oraz 640 masek 
3D z  przeznaczeniem na działania związane 
z przeciwdziałaniem chorobie wywołanej koro-
nawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19). W  imieniu 

Fundacji dar przekazał przedstawiciel Spółki 
Agri Plus Janusz Przybyła. Wcześniej Fundacja 
przekazała na konto drawskiego szpitala kwotę 
100 tysięcy złotych.

Wydział Ochrony Zdrowia i  Spraw Społecz-
nych wspólnie z  Wydziałem Zarządzania Kry-
zysowego oraz inspektorem ds. organizacji 
pozarządowych, zajmował się zakupem i  dys-
trybuowaniem środków ochrony osobistej dla 
pracowników Starostwa Powiatowego, jedno-
stek organizacyjnych powiatu oraz pozyska-
niem środków ochrony dla organizacji społecz-
nych, jednostek usług społecznych, w  ramach 
projektu ,,Region Dobrego Wsparcia”. Powiat 
Drawski został zakwalifikowany jako partner 
projektu.

Uczestnicy konferencji

Marek Michalak, Janusz Przybyła

Przekazanie środków do dezynfekcji

Bardzo ważną, a jednocześnie bardzo skom-
plikowaną dziedziną aktywności Powiatu Draw-
skiego jest  ochrona  zdrowia. Powiat aktywnie 
włącza się w ochronę i promocję zdrowia, zwra-
cając szczególną uwagę na opracowanie i wdra-
żanie działań  mających na celu podniesienie 
standardu świadczonych usług. Samorząd 
powiatu koncentruje się również na  ochronie 
zdrowia psychicznego.  Mieszkańcy powiatu 
drawskiego mają dobry dostęp do infrastruk-

tury ochrony zdrowia, chociażby ze względu na 
możliwości korzystania z  podmiotów i  placó-
wek działających w powiecie:
1. Drawskie Centrum Specjalistyczne,
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA 
w Złocieńcu, 

3. Podstawowa Opieka Zdrowotna na terenie 
powiatu drawskiego,

4. Apteki w powiecie drawskim. 

Ochrona Zdrowia 
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Drawskie Centrum Specjalistycz-
ne w Drawsku Pomorskim zapewnia 
podstawową oraz specjalistyczną opie-
kę medyczną mieszkańcom powiatu 
drawskiego i okolic. Do dyspozycji pa-
cjentów szpital posiada dziesięć no-
wocześnie wyposażonych oddziałów 
szpitalnych oraz kilkanaście poradni 
specjalistycznych, w których nad zdro-
wiem chorych czuwa doświadczony 
personel lekarski oraz pielęgniarski tj. 
oddział wewnętrzny, ginekologiczno
-położniczy, chirurgiczny, ortopedycz-
ny, anestezjologii i intensywnej terapii, 
pediatryczny, neonatologiczny, kardio-
logiczny, Szpitalny Oddział Ratunkowy. Ponadto 
działają specjalistyczne poradnie: otolaryngolo-
giczna, okulistyczna, gastrologiczna, pulmono-
logiczna, diabetologiczna, urologiczna, neuro-
logiczna, lekarz medycyny pracy, ortopedyczna, 
onkologiczna, chirurgiczna, które przyjmują od 
poniedziałku do piątku. Funkcjonuje również 
Podstawowa Opieka Zdrowotna czynna od po-
niedziałku do piątku oraz nocna i  świąteczna 
opieka zdrowotna. 

W  szpitalu w  Drawsku Pomorskim  działa 
rehabilitacja ambulatoryjna, w której oferu-
je szeroki wachlarz zabiegów fizjoterapeutycz-
nych i krótki termin ich realizacji.

Ponadto pacjenci mogą korzystać z bezpłat-
nej rehabilitacji kardiologicznej ambulato-
ryjnej i są to osoby po zabiegach kardiochirur-
gicznych. Oddział rehabilitacji kardiologicznej 
oficjalnie został otwarty w roku 2019 w ramach 
Programu KOS-Zawał – Kompleksowa Opieka 
nad Pacjentem, jako drugi w  województwie – 
po Szpitalu Klinicznym nr 2 na Pomorzanach 
w Szczecinie. 

W roku 2020 w  ramach kontraktu z  Naro-
dowym Funduszem Zdrowia nastąpił spadek 
wykonania kontraktu, a to za sprawą wybuchu 
pandemii, co spowodowało zmniejszenie ilości 
przyjmowania pacjentów. 

Poniżej porównanie w latach.

W Drawskim Centrum Specjalistycznym 
w  2020 roku łącznie leczono 6357 pacjentów 
i wykonano 1468 operacji. Natomiast w ramach 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielo-
no 27 448 porad, a  laboratorium, które działa 
w  strukturze wykonało na rzecz szpitala, pa-
cjentów indywidualnych i  kontraktów 117 380 
badań.

Ponadto w  2020 r. szpital przeprowadził 
szereg prac remontowych i  działań inwesty-
cyjnych, a  mianowicie: remont pracowni RTG, 
klatki schodowej przy windzie, przebudowa 
serwerowni, remont pomieszczenia socjalne-
go w  przychodni, nowa instalacja chłodzenia 
(klimatyzacja) w  laboratorium, w  SOR i  w  od-
dziale wewnętrznym, malowanie pomieszczeń 
rehabilitacji. Przeprowadzono remont magazy-
nu wraz z  podjazdem, zgodnie z  wymagania-
mi sanepidu oraz warunkami technicznymi. 
Natomiast w związku z pandemią SARS CoV 2 
przeprowadzono działania inwestycyjne pole-
gające na malowaniu pomieszczeń oddziału gi-
nekologii, zmiany wykładzin podłogowych itp., 
zainstalowano system ograniczenia dostępu do 
SOR-u  i administracji wraz z videofonami oraz 
modernizacji instalacji tlenu ciekłego.

W roku 2020 szpital drawski, oprócz działal-
ności podstawowej, bardzo mocno zaangażo-
wał się w działania profilaktyczne i ratujące ży-
cie w związku z COVID-19. Utworzono oddział 
covidowy składający się z 28 łóżek, w tym 4 łóżek 
respiratorowych. We współpracy z  samorzą-
dem powiatowym utworzono punkt wymazowy 
„drive-thru” na potrzeby diagnozowania zaka-
żeniem SARS CoV-2. Drawskie Centrum Specja-
listyczne wykonało w  kierunku wykrycia koro-
nawirusa 6819 wymazów. Ponadto w  związku 
z  rosnącą liczbą zarażenia koronawirusem 
w Polsce na spotkaniu z zespołem kryzysowym 
z udziałem Starosty Drawskiego, członków Za-
rządu Powiatu, dyrekcji szpitala, Inspektora 
Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nej, Komendanta Państwowej Powiatowej Stra-

Wykres:	Wykonanie	kontraktów	NFZ	w latach	2012-2020	(dane	w	mln	zł)
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Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla 
Dzieci i  Młodzieży w  Drawsku Pomorskim, 
które swoją działalność rozpoczęły w  roku 
2020, dokonują pełnej diagnostyki oraz prowa-
dzą leczenie psychiatryczne w przypadkach nie-
wymagających leczenia szpitalnego. Natomiast 
psychoterapeuci i  psycholodzy podejmują się 
wszechstronnej diagnostyki psychologicznej 
oraz różnych form oddziaływań psychologicz-
nych, takich jak psychoterapia wsparcie i  po-
średnictwo psychologiczne. W  roku 2020 Po-
radnia Zdrowia Psychicznego udzieliła razem 
4455 porad, a  Ośrodek Środowiskowej Opieki 
Psychologicznej i  Psychoterapeutycznej dla 
Dzieci i Młodzieży 945 porad psychologicznych 
i terapeutycznych.

Podstawowa Opieka Zdrowotna
Na terenie powiatu działa 13 przychodni 

POZ tj.: Czaplinek: NZOZ Balticmed Przychod-
nia Sp. z o.o., Drahimska 65a, Przychodnia Le-
karza Rodzinnego „Medyk II” S.C., Wałecka 54A, 
NZOZ Balticmed Przychodnia Sp. z o.o., ul. Pła-
wieńska 10A, Drawsko Pomorskie: Przychod-
nia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”, Obrońców 
Westerplatte 1A, Szpitale Polskie SA, Drawskie 
Centrum Specjalistyczne, ul. Bolesława Chro-
brego 4, Kalisz Pomorski: Balticmed Przychod-
nia Sp. z o.o., Wolności 14, 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.

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  przyjętym harmonogramem uchwały Rady 
Powiatu Drawskiego i grafikiem dyżurów, który 
zamieszczony jest na stronie www.powiatdraw-
ski.pl w zakładce – Zdrowie i Opieka Społeczna.

ży Pożarnej, podjęto decyzję o ustawieniu na-
miotu przy szpitalu, wzmacniając tym samym 
procedury służące ograniczaniu pandemii. 
Utworzono również oddział izolacyjny składają-
cy się z 4 łóżek, stanowiący bufor dla pacjentów 
z podejrzeniem o zachorowanie, oczekujących 
na przyjęcie i dalsze leczenie w szpitalu. Zabez-
pieczenie stanowi do chwili obecnej łącznie 28 
łóżek. Odcinek izolacyjny oraz oddział zakaź-
ny covidowy, utworzony został na bazie łóżek 
dodatkowych. Leczonych było 185 pacjentów, 
a liczba zgonów stanowiła 53 osoby.

Samodzielny Publiczny Zakład  Opieki 
Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA 
w Złocieńcu.

Szpital leczy pacjentów ubezpieczonych 
w  Narodowym Funduszu Zdrowia w: Oddziale 
Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Oddziale Reha-
bilitacji Kardiologicznej, Oddziale Leczenia Zabu-
rzeń Nerwicowych, w  Poradni Rehabilitacyjnej 
oraz wykonuje zabiegi ambulatoryjne w Dziale 
Usprawniania Leczniczego. Przyjmuje również 
pacjentów na pobyt rehabilitacyjny komercyjny 
w  Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej. Szpi-
tal przyjmuje pacjentów z  terenu całej Polski. 
W roku 2020 Szpital udzielił pomocy medycznej 
łącznie1315 pacjentom tj. na oddziale kardiolo-
gicznym 353 pacjentom, ogólnoustrojowym 393 
pacjentom, dziennym 287 pacjentom i leczenia 
zaburzeń nerwicowych 282 pacjentom.

W roku 2020, w  związku z pandemią koro-
nawirusa, na terenie Szpitala utworzono Punkt 
wymazów/testów PCR na COVID-19. Punkt 
pobrań testów znajduje się przed wjazdem do 
Szpitala w oznaczonym kontenerze. 

W strukturze Szpitala funkcjonują dwie przy-
chodnie zawiadywane przez MSWiA.

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Do-
rosłych oraz Ośrodek Środowiskowej Opieki 

Budynek Szpitala MSWiA w Złocieńcu

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Drawsku Pomorskim
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I. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Ze względu na sytuację panującą w  kraju 

dotyczącą ogłoszenia na obszarze Rzeczypo-
spolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemio-
logicznego w  marcu 2020 roku w  związku 
z  zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zadania 
wykonywane przez wydział skierowane były 
głównie na:
1) podejmowanie przedsięwzięć w  zakresie 

organizacji monitorowania, planowania, re-
agowania i  usuwania skutków zagrożeń na 
terenie powiatu w dobie pandemii przy po-
mocy:
a) powiatowego Zespołu Zarządzania Kry-

zysowego, który jest organem pomocni-
czym starosty w zapewnieniu wykonywa-
nia zadań zarządzania kryzysowego,

b) powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego, którego nadrzędnym za-
daniem jest zapewnienie przepływu in-
formacji na potrzeby zarządzania kryzy-
sowego,

c) bazowania na procedurach oraz „ze-
społach przedsięwzięć n/w  wystąpie-
nia zdarzeń kryzysowych” rozpisanych 
w  uzgodnionym ze służbami, strażami 
i inspekcjami powiatowymi.

Ponadto Wydział Zarządzania:
1) realizował zadania postawione przez Wo-

jewodę Zachodniopomorskiego z  zakresu 
przeciwdziałania i walki z Covid - 19 na tere-
nie powiatu (m.in. kwarantanna zbiorowa).

2) realizował zadania z  zakresu planowania 
cywilnego, w tym: opracowywanie i uaktual-
nianie powiatowego planu zarządzania kry-
zysowego z  uwzględnieniem zaleceń Woje-
wody do powiatowych planów zarządzania 
kryzysowego.

3) realizował zadania z zakresu ochrony infra-
struktury krytycznej.

4) współdziałał z krajowym systemem ratowni-
czo-gaśniczym i  innymi podmiotami ratow-
niczymi w powiecie.

5) koordynował działania w  zakresie tworze-
nia, wdrażania i realizacji powiatowego pro-
gramu zapobiegania przestępczości oraz 
porządku publicznego i  bezpieczeństwa 
obywateli w powiecie.

6) nadzorował i kontrolował zadania z zakresu 
obronności oraz obrony cywilnej.
W 2020 roku poniesiono koszty w wysokości 

ok 350 000 000 zł na walkę z pandemią Covid-19.

Bezpieczeństwo w powiecie drawskim

II. KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU 
PUBLICZNEGO
Wydział Zarządzania Kryzysowego wykonuje 
zadania związane z  funkcjonowaniem Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku.

W roku 2020 Komisja Bezpieczeństwa i Po-
rządku obradowała wspólnie w dniu 4 marca. 
Pozostałe komisje odbyły się w systemie zdal-
nym. Materiały i uwagi do przedstawianych za-
gadnień dostarczane były drogą mailową. Obej-
mowały zagadnienia:
a) ocenę zagrożeń porządku i bezpieczeństwa 

obywateli na terenie powiatu, w tym bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym (analizowanie 
zagrożeń i podejmowanie czynności związa-
nych z  doświetleniem przejść dla pieszych 
na terenie powiatu), 

b) ocenę bezpieczeństwa osób przebywają-
cych nad wodą,

c) ocenę realizacji zadań wynikających z  „Po-
wiatowego Programu Zapobiegania Prze-
stępczości oraz Porządku Publicznego i Bez-
pieczeństwa Obywateli na Obszarze Powiatu 
Drawskiego na lata 2018- 2022”,

d) zadania wynikające z rządowego programu 
ograniczania przestępczości i  aspołecznych 
zachowań „Razem bezpieczniej”.
W roku 2020 Komisja Bezpieczeństwa i Po-

rządku działała w składzie:
−	 Stanisław Cybula – Przewodniczący Komi-

sji, 
członkowie:
−	 Waldemar Włodarczyk,
−	 Marcin Krężel i  Karol Korczyński – radni 

delegowani przez Radę Powiatu Drawskie-
go,

−	 Wojciech Sadowski – Prokurator Prokura-
tury Rejonowej w Drawsku Pomorskim,

−	 Zbigniew Kot,
−	 Adam Czernikiewicz,
−	 Maciej Kurowski, 
−	 Mariusz Gross i Grzegorz Surma – przed-

stawiciele delegowani przez Komendanta 
Powiatowego Policji w Drawsku Pomorskim.

III. STRAŻ POŻARNA
Na terenie powiatu drawskiego funkcjonują: 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożar-
nej, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Drawsku 
Pomorskim oraz 25 Ochotniczych Straży Po-
żarnych. Do Krajowego Systemu Ratowniczo-
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Gaśniczego należy 13 Ochotniczych Straży Po-
żarnych: Rydzewo, Ostrowice, Złocieniec, Nowe 
Worowo, Czaplinek, Kluczewo, Machliny, Siem-
czyno, Biały Zdrój, Kalisz Pomorski, Poźrzadło 
Wielkie, Wierzchowo, Świerczyna.
Wykaz Ochotniczych Straży Pożarnych: 
1) Gmina Drawsko: OSP Drawsko Pomorskie, 

OSP Linowno, OSP Rydzewo, OSP Zagozd, 
OSP Ostrowice.

2) Gmina Złocieniec: OSP Lubieszewo, OSP 
Warniłęg, OSP Złocieniec, OSP Nowe Woro-
wo, OSP Siecino, OSP Cieminko, OSP Chle-
bowo. 

3) Gmina Czaplinek: OSP Broczyno, OSP Czapli-
nek, OSP Czarne Wielkie, OSP Kluczewo, OSP 
Machliny, OSP Siemczyno, OSP Trzciniec.

4) Gmina Kalisz Pomorski: OSP Biały Zdrój, OSP 
Kalisz Pomorski, OSP Poźrzadło Wielkie.

5) Gmina Wierzchowo: OSP Wierzchowo, OSP 
Świerczyna, OSP Żabinek. 
W  roku 2020 Wydział Zarządzania Kryzy-

sowego na wsparcie OSP przeznaczył kwotę 
40  000 zł dla Gminy Czaplinek z  przeznacze-
niem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w  Cza-
plinku na częściowe pokrycie kosztów zakupu 
samochodu ratowniczo-gaśniczego. 

Przeciwdziałając skutkom COVID-19 Wydział 
Zarządzania Kryzysowego podjął ścisłą współ-
pracę z Komendą Powiatową Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Drawsku Pomorskim, która m.in. 
wprowadziła do użytku wewnętrznego „Proce-
durę przyjęcia zgłoszenia przez dyżurnych sta-
nowiska Kierowania Komendanta Powiatowego 
PSP”. Co więcej Komenda PSP w Drawsku Po-
morskim, współpracując ze Stowarzyszeniem 
Żarek, doposażyła jednostki ratowniczo-gaśni-
cze w środki ochrony osobistej (w tym 1200 li-
trów płynu do dezynfekcji) i sprzęt niezbędny 
do działań ratowniczo-gaśniczych na terenie 
powiatu. Ponadto: 
−	 przeprowadzono akcję dezynfekcji i ozono-

wania ok. 150 obiektów użyteczności pu-

blicznej (szkoły, przedszkola, urzędy, nadle-
śnictwa itp.),

−	 przeprowadzono akcję dezynfekcji i ozono-
wania pojazdów samochodowych, 

−	 zakupiono środki ochrony indywidualnej 
(kombinezony, maseczki FPP3, rękawice, 
okulary ochronne), 

−	 zorganizowano zbiórkę publiczną na zakup 
niezbędnych materiałów i półproduktów do 
realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania 
COVID-19. Łącznie zebrano ok. 72 000 zł.
W  2020 r. na terenie powiatu drawskiego 

straż pożarna interweniowała 1157 razy, w tym: 
427 – pożary, 676 – miejscowe zagrożenia, 54 – 
alarmy fałszywe.

VI. POWIATOWA STACJA  
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiolo-
giczna z  siedzibą w  Drawsku Pomorskim przy 
ul. Jana Sobieskiego 1 jest aparatem pomocni-
czym Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w  Drawsku Pomorskim. Jest jed-
nostką budżetową, będącą podmiotem leczni-
czym, finansowanym z  budżetu państwa, dla 
którego organem założycielskim jest Wojewoda 
Zachodniopomorski.

Realizacja zadań statutowych odbywała się 
zgodnie z ,,Planem zasadniczych przedsięwzięć 
na rok 2020” obejmującym główne kierunki 
działania, zasadnicze zamierzenia oraz harmo-
nogramem nadzoru nad obiektami, który był 
opiniowany przez Starostę Drawskiego.

W  związku z  Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogło-
szenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
stanu zagrożenia epidemicznego do odwołania 
wstrzymano w obiektach nadzorowanych dzia-
łania kontrolne zgodnie z  harmonogramem 
kontroli obiektów na rok 2020.

COVID-19 to przyjęty skrót choroby, któ-
rą wywołuje koronawirus SARS-CoV-2. SARS 
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Przeciwdziałając skutkom COVID-19 
wydział Zarządzania Kryzysowego podjął 
ścisłą współpracę z Komendą Powiatową 
Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku 
Pomorskim która m.in. wprowadziła  
do użytku wewnętrznego „Procedurę 
przyjęcia zgłoszenia przez dyżurnych 
stanowiska Kierowania Komendanta 
Powiatowego PSP” co więcej  Komenda 
PSP w Drawsku Pomorskim współpracując 
ze Stowarzyszeniem Żarek doposażyła 
jednostki ratowniczo - gaśnicze w środki 
 (w tym 1200 litrów płynu do dezynfekcji), 
sprzęt i ochrony osobiste niezbędne  
do działań ratowniczo-gaśniczych na 
terenie powiatu. Ponadto:  
− przeprowadzono akcję dezynfekcji  

i ozonowania ok. 150 obiektów 
użyteczności publicznej (szkoły, 
przedszkola, urzędy, nadleśnictwa itp.) 

− przeprowadzono akcję dezynfekcji 
 i ozonowania pojazdów 
samochodowych,  

− zakupiono środki ochrony 
indywidualnej (kombinezony, maseczki 
FPP3, rękawice, okulary ochronne)  

− zorganizowano zbiórkę publiczną na 
zakup niezbędnych materiałów  
i półproduktów do realizacji zadań w 
zakresie przeciwdziałania COVID-19 
łącznie zebrano ok. 72 000 zł 

 

W 2020 r. na terenie powiatu drawskiego 
straż pożarna interweniowała 1157 razy,  
w tym: 427 – pożary, 676 – miejscowe 
zagrożenia, 54 – alarmy fałszywe. 
 

IV. POWIATOWA STACJA 
SANITARNO – 
EPIDEMIOLOGICZNA  

Powiatowa Stacja Sanitarno - 
Epidemiologiczna w Drawsku Pomorskim  
z siedzibą w Drawsku Pomorskim przy  
ul. Jana Sobieskiego 1 jest aparatem 
pomocniczym Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Drawsku 
Pomorskim, która jest jednostką 
budżetową, będącą podmiotem leczniczym, 
finansowanym z budżetu państwa,  
dla którego organem założycielskim jest 
Wojewoda Zachodniopomorski. 
Realizacja zadań statutowych odbywała się 
zgodnie z ,,Planem zasadniczych 
przedsięwzięć na rok 2020 r.” obejmującym 
główne kierunki działania, zasadnicze 
zamierzenia oraz harmonogramem nadzoru 
nad obiektami, który był opiniowany przez 
Starostę Powiatu Drawskiego. 
W związku z ogłoszeniem Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w 
sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 
epidemicznego do odwołania wstrzymano 
w obiektach nadzorowanych działania 
kontrolne zgodnie z harmonogramem 
kontroli obiektów na rok 2020. 
COVID-19 to przyjęty skrót choroby, którą 
wywołuje koronawirus SARS-CoV-2. 
SARS w tym wypadku to skrót od Severe 
Acute Respiratory Syndrome, czyli ciężki 
ostry zespół oddechowy, ponieważ w ten 
sposób choroba się objawia. W okresie od 
20. Marca 2020 r., Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Drawsku Pom. w drodze 
decyzji administracyjnej wydał 946 decyzji 
nakładających obowiązek kwarantanny oraz 

427
676

54

Zdarzenia ogółem - powiat 
drawski rok 2020

Pożar
Miejscowe zagrożenie
Alarmy fałszywe

Wóz strażacki zakupiony przez OSP Czaplinek
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w  tym wypadku to skrót od Severe Acute Re-
spiratory Syndrome, czyli ciężki ostry zespół 
oddechowy, ponieważ w  ten sposób choroba 
się objawia. W okresie od 20 marca 2020 r., Po-
wiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pom. 
w  drodze decyzji administracyjnej wydał 946 
decyzji nakładających obowiązek kwarantan-
ny oraz izolacji w  warunkach domowych – 8 
przypadków dotyczyło izolacji w  warunkach 
domowych. W  2020 r. obowiązkiem kwaran-
tanny objęto osoby powracające z  zagranicy - 
1196 osób, natomiast w przypadku wspólnego 
zamieszkiwania z  osobą dodatnią oraz podej-
rzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 
objęto kwarantanną 5393 osób. W  związku 
z  prowadzonymi dochodzeniami epidemiolo-
gicznymi 1411 osób zostało objętych nadzorem 
epidemiologicznym. Łącznie przeprowadzono 
w  związku z  prowadzonymi dochodzeniami 
epidemiologicznymi 9594 wywiadów epidemio-
logicznych. 

Pierwszy przypadek zachorowania na Co-
vid-19 na terenie powiatu drawskiego odno-
towano w sierpniu 2020 r.

W  2020 r. na terenie powiatu drawskiego 
odnotowano 1814 przypadków zachorowania 
w  związku z  zakażeniem SARS-CoV-2, w  113 
przypadkach osoby wymagały hospitalizacji. 
Zachorowało 839 mężczyzn i  975 kobiet. Od-
notowano 41 zgonów. Pod nadzorem Państwo-
wego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Drawsku Pomorskim znajduje się 1620 obiek-
tów. W  2020r. przeprowadzono 1040 kontroli 
i wizytacji, 9912 wywiadów epidemiologicznych, 
wydano 1589 decyzji merytorycznych, 151 de-
cyzji płatniczych, 39 postanowień, 9 tytułów wy-
konawczych, nałożono 21 mandatów karnych, 
nałożono 22 kary pieniężne w związku z wpro-
wadzonym stanem epidemii w Polsce pobrano 
263 próbek do badań.

V. POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII 
W  zakresie zapobiegania chorobom zakaź-

nym zwierząt i  ich zwalczania w  2020 r. Pań-
stwowy Inspektorat Weterynarii w  Drawsku 

Pomorskim kontynuował program monitoro-
wania enzootycznej białaczki bydła. Objęto nim 
62 stada z  terenu powiatu. Wszystkie uzyska-
ne wyniki były ujemne. Przeprowadzono akcje 
zorganizowane na wsiach oraz indywidualne 
szczepienia w  zakładach leczniczych dla zwie-
rząt. Ogółem w 2020 r. zaszczepiono 7218 psów 
oraz 174 koty. Przeprowadzono 60 dochodzeń 
epizootycznych w kierunku wścieklizny z powo-
du pokąsań człowieka przez psy (51) i koty (9), 
w wyniku których pod obserwacją w kierunku 
wścieklizny znalazło się 9 psów i 4 koty.

Wobec stałego zagrożenia afrykańskim po-
morem świń do Zakładu Higieny Weteryna-
ryjnej w  Gdańsku przekazano próby 50 sztuk 
padłych dzików. Wszystkie otrzymane wyniki 
były ujemne. W ramach monitoringu w kierun-
ku klasycznego pomoru świń (CSF) zbadano 212 
prób od dzików odstrzelonych przez myśliwych 
w obwodach łowieckich oraz 15 prób od świń 
pobranych w gospodarstwach. Wszystkie otrzy-
mane wyniki były ujemne. Ponadto w 2020 roku 
realizowany był przez Koła Łowieckie odstrzał 
sanitarny dzików zgodnie z  rozporządzeniem. 
Łącznie Koła Łowieckie w ramach odstrzału sa-
nitarnego odstrzeliły 1661 sztuk dzików. Na-
tomiast w ramach rocznego planu łowieckiego 
pozyskano 3348 sztuk dzików. Ogólna liczba 
odstrzelonych dzików na terenie powiatu wy-
niosła 5009 sztuk. Założenia dotyczące redukcji 
pogłowia dzików zostały osiągnięte.

VI. KOMENDA POWIATOWA POLICJI 
Zakres działania Komendy Powiatowej Poli-

cji uregulowany jest Zarządzeniem nr 1041 KGP 
z dn. 28.09.2007 r. w sprawie szczegółowych za-
sad organizacji i zakresu działania komend, ko-
misariatów i innych jednostek organizacyjnych 
policji.

W roku 2020 z budżetu Wydziału Zarządza-
nia Kryzysowego została przeznaczona kwo-
ta w wysokości 50 000 zł na wsparcie zakupu 
samochodu oznakowanego dla Ogniwa Ruchu 
Drogowego w Komendzie Powiatowej Policji.

Do zakresu działania Komendy Powiatowej 
Policji w szczególności należy:
1) tworzenie i  realizacja, we współdziałaniu 

z  organami samorządu terytorialnego oraz 
organizacjami i  instytucjami pozarządowy-
mi, programów prewencyjnych,

Pracownicy PSSE

Nowe samochody policyjne
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2) zapewnienie osobom zamieszkałym na ob-
szarze powiatu bezpieczeństwa i  porządku 
w miejscach publicznych,

3) Zwalczanie przestępczości,
4) Ujawnianie, zapobieganie i  zwalczanie zja-

wisk patologii społecznej, zwłaszcza wśród 
dzieci i młodzieży,

5) Zapewnienie mieszkańcom możliwości sy-
gnalizowania lub zgłaszania Policji o  zda-
rzeniach i sytuacjach zagrażających bezpie-
czeństwu ludzi i  mienia albo porządkowi 
publicznemu, a także stworzenie warunków 
umożliwiających natychmiastową reakcję 
Policji na takie sygnały lub zgłoszenia,

6) Organizowanie, koordynowanie i  wykony-
wanie czynności patrolowych, interwencyj-
nych, konwojowych oraz ochronnych,

7) Edukacja mieszkańców w  zakresie uwa-
runkowań dotyczących utrzymywania po-
rządku i  bezpieczeństwa publicznego oraz 
aktywnego udziału w  przedsięwzięciach 
profilaktycznych podejmowanych na obsza-
rze powiatu,

8) Kreowanie w społecznościach lokalnych po-
zytywnego obrazu Policji oraz podejmowa-
nych przez Policję działań na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Na terenie powiatu drawskiego funkcjonu-

je pięć Komisariatów Policji, a  mianowicie: 
w  Złocieńcu, Czaplinku, Kaliszu Pomorskim, 
Wierzchowie i Ostrowicach.

VII. STRAŻE MIEJSKIE I GMINNE
Na terenie powiatu drawskiego funkcjonu-

ją cztery straże miejskie i jedna straż gminna. 
Straż Miejska w Drawsku Pomorskim zatrud-
nia 8 osób, w  Kaliszu Pomorskim zatrudnia 
5 osób (w  tym pracownik ds. obsługi fotora-
daru). W Straży Miejskiej w Czaplinku zatrud-
nionych jest 6 osób, w  tym jeden pracownik 
pomocy administracyjnej oraz jeden pracow-
nik systemu monitoringu. Straż Miejska w Zło-
cieńcu zatrudnia 6 osób, a w Straży Gminnej 
w Wierzchowie zatrudniona jest 1 osoba.

Strażnicy Straży Miejskiej i  Gminnej wyko-
nują swoje zadania zgodnie z  zatwierdzonymi 
Statutami Straży Miejskich i Gminnych. Do ich 
obowiązków należy wykonywanie zadań patro-
lowo-prewencyjnych na terenie gminy i miast, 
a w szczególności: wykonywanie zadań określo-
nych w art. 11 ustawy o strażach gminnych (Dz. 
U. nr 123, poz. 779, z późn. zm.) realizowanych 
w formie służby patrolowo – interwencyjnej sa-
modzielnie lub we współdziałaniu z policją oraz 
realizacją programów prewencyjnych.

VIII. POGOTOWIE RATUNKOWE
Na terenie powiatu drawskiego funkcjonu-

je Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego 
Szczecin – filia Drawsko Pomorskie. W swojej struk-
turze posiada cztery „zespoły podstawowe”, w na-
stępujących miejscowościach: Drawsko Pomorskie, 
Kalisz Pomorski, Czaplinek oraz Złocieniec.

PCPR prowadzi Punkt Interwencji Kryzyso-
wej dla osób dotkniętych kryzysem, w ramach 
którego mieszkańcy powiatu drawskiego mogą 
nieodpłatne uzyskać wsparcie radcy prawnego, 
psychologa, pracowników socjalnych oraz pe-
dagogów. Rodziny zastępcze funkcjonujące na 
terenie powiatu drawskiego objęte są wspar-
ciem koordynatorów rodzinnej pieczy zastęp-
czej i pedagogów, którzy stale podnoszą swoją 
wiedzę i kompetencje, aby jak najlepiej udzielić 
wsparcia. W styczniu 2021 r. otwarto przy Po-
wiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Draw-
sku Pomorskim Regionalny Punkt Interwencji 
Kryzysowej, który w swoich zasobach dysponu-
je szerokim wachlarzem specjalistów. W PCPR 
prowadzona jest terapia indywidualna i rodzin-
na z  elementami szkoły dla rodziców. Powia-

Jednostki organizacyjne

towe Centrum Pomocy Rodzinie w  Drawsku 
Pomorskim zapewnia rodzinom zastępczym 
funkcjonującym na terenie powiatu drawskie-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą 
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go szkolenia podnoszące wiedzę pedagogiczną, 
psychologiczną oraz kompetencje wychowaw-
cze niezbędne podczas opieki nad powierzony-
mi im dziećmi. 

PCPR zapewnia także dofinansowania dla 
osób niepełnosprawnych z  PFRON. W  Powia-
towym Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku 
Pomorskim prowadzony jest program korek-
cyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy 
oraz program psychologiczno-terapeutyczny 
dla sprawców oraz ofiar przemocy. Placówka 
organizuje liczne konkursy plastyczne dla dzie-
ci z rodzin zastępczych. W ostatnich latach od-
były się konkursy pn. „Rodzina na wakacjach”, 
„Dom moich marzeń”, „Moja Rodzina Zastęp-
cza”.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w  Drawsku Pomorskim współpracuje 
z  organizacjami pozarządowymi. W  ramach 

współpracy tutejsze Centrum współorganizo-
wało następujące działania: 
1. przy współpracy ze Stowarzyszeniem Na 

Rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży „PRZY-
TULAK” oraz Placówką Opiekuńczo – Wy-
chowawczą w Drawsku Pomorskim zorgani-
zowano Galę Pieczy Zastępczej pod hasłem 
„Wiara, nadzieja, miłość”, 

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 zastępczego”, 
– „Magiczne mikołajki”, 
– „Rodzinne spotkanie z jesienią”, 
– „W rodzinie siła”,
– „Jestem świadomym rodzicem”.

Dom Pomocy Społecznej w Darskowie jako 
miejsce zamieszkania i  miejsce pracy, łączy 
w sobie cechy prawdziwego domu. Jest to nie-
wątpliwie trudne połączenie. Zawiera w  sobie 
cały wachlarz emocji i  wartości związanych 
zarówno z  pracą z  człowiekiem, jak też istotą 
domu jako miejsca bezpiecznego, miłego oraz 
ważnego dla człowieka, mieszkańca DPS.

Dom Pomocy Społecznej tworzą mieszkańcy 
i personel. Mieszkańcy, ze względu na izolację 
ochronną, nie mogą opuszczać Domu. Ma to 
niewątpliwie negatywny wpływ na ich samo-
poczucie. Mają jednak możliwość korzystania 

z parku, gdzie spacerują i spędzają czas. Dzia-
łania personelu skupiają się na indywidualnym 
wsparciu dostosowanym do potrzeb, przede 
wszystkim na kontakcie terapeutycznym, roz-
mowach wpierających, organizacji czasu, który 
pomaga przezwyciężać poczucie izolacji.

Poczucie stabilności i  bezpieczeństwa 
w Domu w dużej mierze zależy właśnie od ludzi, 
od ich umiejętności współpracy oraz okazywa-
nia szacunku drugiemu człowiekowi. Wspólna 
realizacja wytyczonych celów sprawia, że w DPS 
mieszkańcy mają dobre warunki do zamieszki-
wania i leczenia.

Dom Pomocy Społecznej w Darskowie 

Arteterapia Gra w krokieta Zajęcia w parku
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Placówka Opiekuńczo – 
Wychowawcza w  Drawsku 
Pomorskim jest jednost-
ką organizacyjną Powiatu 
Drawskiego. Celem działal-
ności Placówki jest zapew-
nienie całodobowej opieki, 
wychowania i  kształcenia 
oraz zabezpieczenie wszel-

kich niezbędnych potrzeb dzieciom pozba-
wionym opieki rodzicielskiej. W  szczególności 
Placówka zapewnia dzieciom: doraźną opiekę 
na czas trwania sytuacji kryzysowej; dostęp 
do kształcenia dostosowanego do jego wieku 
i  możliwości rozwojowych; opiekę i  wychowa-
nie do czasu powrotu do rodziny naturalnej lub 
umieszczenia w  rodzinie adopcyjnej albo za-
stępczej; placówce opiekuńczo – wychowawczej 
typu rodzinnego, dostęp do pomocy psycholo-
giczno – pedagogicznej odpowiedniej do zabu-
rzeń i odchyleń rozwojowych lub specyficznych 
trudności w uczeniu się; zajęcia wychowawcze, 
korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, te-
rapeutyczne, rekompensujące brak wychowa-
nia w  rodzinie i  przygotowujące do życia spo-
łecznego; kształcenie, wyrównywanie opóźnień 
rozwojowych i  szkolnych, podejmowanie dzia-
łań w celu powrotu dziecka do rodziny natural-
nej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub 
umieszczenia w rodzinnych formach opieki za-
stępczej; współpracuje z rodziną dziecka

Placówka ma za zadanie przygotować swo-
ich podopiecznych do samodzielnego życia. 

Od kwietnia 2020 roku Poradnia Psycholo-
giczno-Pedagogiczna znajduje się w  budynku 
przy ulicy Józefa Piłsudskiego 20 w Drawsku 
Pomorskim (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.

Dysponuje czternastoma miejscami socjali-
zacyjnymi oraz dwoma miejscami dla dzieci 
umieszczanych w trybie interwencyjnym.

Placówka współpracuje ze Stowarzyszeniem 
Na Rzecz Wspierania Dzieci i  Młodzieży „Przy-
tulak”.

Dane kontaktowe:
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Draw-
sku Pomorskim
ul. Połczyńska 9
78-500 Drawsko Pomorskie
tel./fax 94 3410641
email: wpowdrawsko@wp.pl

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 uczą-
cy się na terenie powiatu drawskiego oraz 
dzieci nieobjętych obowiązkiem szkolnym, 
zamieszkałe na terenie powiatu.

Z oferty Poradni skorzystać mogą uczniowie

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 



BIULETYN INFORMACYJNY POWIATU DRAWSKIEGO – 202040

-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 pracuje 4 pedagogów, 
4 psychologów, logopeda, doradca zawodowy. 
Pracownicy posiadają specjalizacje uzyskane 
po studiach podyplomowych w zakresie: tyflo-
pedagogiki, surdopedagogiki, socjoterapii, glot-
todydaktyki, oligofrenopedagogiki, rewalidacji, 
diagnozy pedagogicznej, terapii pedagogicznej, 
terapii autyzmu i  zespołu aspergera, neurolo-
gopedii.

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 społecz-
nym i  zagrożonym niedosto-
sowaniem społecznym, oraz 
orzeczenia o potrzebie indywi-
dualnego nauczania, które wy-
dawane są dla dzieci i młodzie-
ży, których stan zdrowia unie-
możliwia lub znacznie utrud-
nia uczęszczanie do szkoły. 

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

Poradnia 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-
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 
pomocą środków pedagogicznych (wycho-
wawczych i  dydaktycznych) na przyczyny 
i  przejawy trudności dzieci w  uczeniu się. 
Dla dzieci i młodzieży, u  których stwier-
dzono specyficzne trudności w uczeniu się 
uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wyni-
kających z posiadanego potencjału intelek-
tualnego prowadzone są zajęcia korekcyjno
-kompensacyjne.

Jedno z pomieszczeń w PP-P
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Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomor-
skim ma swoją siedzibę w budynku przy ulicy 
Starogrodzkiej 9. Urząd posiada również Filię 
w  Złocieńcu na piętrze budynku przy ul. Pia-
skowej 1. 

Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomor-
skim realizuje zadania w  zakresie promocji 
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia 
oraz aktywizacji zawodowej. Wykorzystuje przy 
tym usługi i instrumenty rynku pracy w oparciu 
o  środki finansowe ze źródeł polskich: FUN-
DUSZ PRACY i  PFRON oraz europejskich: 
POWER i  RPO. Urząd świadczy pomoc dla 
przedsiębiorców i pracodawców oraz osób za-
rejestrowanych, jako osoby bezrobotne i  po-
szukujące pracy. Wszystkie dostępne formy 
pomocy oraz aktualne oferty pracy znajdują się 
na stronie internetowej urzędu pod adresem: 
drawskopomorskie.praca.gov.pl. 

Koronawirus a rynek pracy  
w powiecie drawskim

Pandemia Covid-19 i  obowiązujące obo-
strzenia skutecznie „przemeblowały” lokalny ry-
nek pracy. Początek pandemii wzbudził strach 
i  obawy wśród lokalnych przedsiębiorców, 
a  wiosenny lockdown spowodował, że rynek 
pracy znacznie zwolnił. Niektóre z sektorów zo-
stały znacząco dotknięte przez pandemię, po-
pyt na pracowników zmalał. Pracodawcy skupili 
się przede wszystkim na utrzymaniu firm i  ist-
niejących miejsc pracy. Wprowadzona przez 
rząd Tarcza antykryzysowa umożliwiła wspar-
cie finansowe wielu przedsiębiorców z powiatu 
drawskiego. Proponowane wsparcie dotyczyło 
przede wszystkim ochrony miejsc pracy i  po-
mocy dla osób samozatrudnionych. 

Tarcza antykryzysowa –  
jakie wsparcie z PUP?

Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomor-
skim w okresie od marca do grudnia 2020 r. ob-
służył 3079 wniosków o pomoc w ramach przy-
gotowanego pakietu rozwiązań. Największa 
ilość wniosków dotyczyła niskooprocentowanej 
pożyczki w  wysokości do 5000 zł. Dotychczas 
skorzystało z  niej w  sumie 2175 przedsiębior-
ców, stowarzyszeń i  organizacji pozarządo-
wych, działających na terenie powiatu draw-
skiego. W  formie pożyczki wypłacono kwotę 
10 770.207,25 złotych. Dofinansowanie do wy-
nagrodzeń pracowników uzyskało 253 przed-

siębiorców, co przełożyło się na ochronę 1211 
miejsc pracy. Pomoc dotyczyła także małych, 
jednoosobowych działalności i z  tych środków 
skorzystało 383 przedsiębiorców. 

Pod koniec 2020 roku pojawiła się dodat-
kowa pomoc finansowa dla branż szczególnie 
dotkniętych obostrzeniami związanymi z  pan-
demią. Tarcza 6.0 została opublikowana 15 
grudnia 2020 r., a  jej rozwiązania w niespełna 
dwa tygodnie wsparły 21 przedsiębiorców i ta-

Powiatowy Urząd Pracy 
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kie branże jak: handel, turystyka, gastronomia, 
pozaszkolne formy edukacji (szkoły nauki języ-
ków obcych, szkoły nauki jazdy). 

W ramach Tarczy antykryzysowej w 2020 r., 
tut. urząd pracy wypłacił lokalnym przedsię-
biorcom i pracodawcom w sumie 18 189 392,99  
złotych. 

Kondycja lokalnego rynku pracy  
w czasie pandemii

Krok po kroku rynek pracy odbudowuje się, 
choć powrót do stanu sprzed pandemii jest 
jeszcze bardzo odległy. Wolne stanowiska poja-
wiają się m.in. w sektorze budowlanym, służbie 
zdrowia czy edukacji. Poszukiwani są zarówno 
podstawowi pracownicy, jak i  specjaliści. Jed-
nak pośrednicy pracy spotykają się nierzad-
ko z  brakiem chęci do szukania zatrudnienia 
wśród osób bezrobotnych. Wówczas winnym 
za brak pracy jest oczywiście COVID-19. 

Z miesiąca na miesiąc wzrasta liczba zgłasza-

nych ofert zatrudnienia, a pracodawcy chętnie 
tworzą nowe miejsca pracy, korzystając przy tym 
ze wsparcia finansowego z urzędu. Od począt-
ku 2020 roku, w ramach prac interwencyjnych 
urząd podpisał 150 umów, tym samym dofi-
nansowując 207 miejsc pracy. Udzielił także dla 
47 osób bezrobotnych dotacji na założenie dzia-
łalności gospodarczej. Jednocześnie od czerwca 
2020 r. nastąpił zauważalny i  znaczący wzrost 
zainteresowania doposażeniem stanowiska 
pracy, tj. dofinansowanie w kwocie 25.000 zł za 
zatrudnienie osoby bezrobotnej. W ramach tej 
formy od początku bieżącego roku zrefundowa-
ne zostały 24 stanowiska pracy. 

Wyniki badania rynku pracy jednoznacznie 
wskazują, że to co dotychczas uznawaliśmy 
za przyszłość, stało się naszą teraźniejszością. 
Trzeba mieć również na uwadze, że mimo wi-
docznego ożywienia i  dość stabilnej obecnie 
sytuacji, rynek pracy nie będzie już taki sam jak 
przed pandemią.

Mieści się przy ul. Chrobrego 4 w Drawsku 
Pomorskim, na terenie powiatu drawskiego 
funkcjonuje od 2007 roku. Jest placówką wspar-
cia dziennego dla osób przewlekle psychicznie 
chorych oraz osób z  niepełnosprawnością in-
telektualną w  wieku od 18 r. ż. W  2014 roku 
powstała filia Domu w Złocieńcu przy ul. I Dy-
wizji Wojska Polskiego 8. Ośrodki obejmują 
wsparciem łącznie 55 osób.

Podstawowym celem działalności domu 
jest zapewnienie osobom chorym psychicz-
nie 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 indywidualnych lub zespoło-
wych treningów samoobsługi i treningów umie-
jętności społecznych, polegających na nauce, 
rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności 
w zakresie czynności dnia codziennego i  funk-
cjonowania w  życiu społecznym. Ważne jest 
nawiązywanie pozytywnych kontaktów ze świa-
tem zewnętrznym, integracja osoby z zaburze-
niami psychicznymi ze społecznością, poprawa 
funkcjonowania w rodzinie.

W  Powiatowym Dziennym Domu Samopo-
mocy zajęcia prowadzone są przez wyspecjali-
zowaną kadrę (terapeutów, instruktorów, opie-
kunów) w pracowniach tj. rękodzieła, ceramicz-
nej, dobrego wyglądu, komputerowej, krawiec-
kiej, artystycznej, kulinarnej, ogólnorozwojowej 
oraz technicznej. Prowadzona jest również 
rehabilitacja oraz wsparcie psychologiczne, so-
cjalne i pedagogiczne.

Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy  
Ośrodek Rehabilitacyjno-Kulturalny 

Realizacja projektu ZIELONO MI



BIULETYN INFORMACYJNY POWIATU DRAWSKIEGO – 2020 43

W  celu rozwijania zainteresowań, umożli-
wienia rozwoju kulturalnego i osobowościowe-
go uczestników dom oprócz swoich podstawo-
wych zadań, realizuje wiele dodatkowych pro-
jektów mających na celu szeroko rozumianą 
aktywizację i integrację ze środowiskiem. 

W minionym 2020 roku zrealizowaliśmy wie-
le projektów: „ZIELONO MI” – projekt miał na 
celu upiększenie terenu wokół Ośrodka, ,,STOP 
CORONAWIRUS – chrońmy siebie i innych“ zre-
alizowanym przez Stowarzyszenie ,,Naturalnie 
z pomysłem“ – projekt miał na celu pozyskanie 
środków ochrony osobistej i ozonatora. ,,BĄDŹ 
EKO“ – cykl warsztatów teatralnych i  plastycz-
nych, „W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”.

Ważniejsze wydarzenia to: biwak na ,,Ran-
czu w  Dolinie“, spływ kajakowy rzeką Drawą; 
integracyjne warsztaty kulinarne i  krawieckie, 
warsztaty fotograficzne, wpółorganizacja VII 
Międzypowiatowego Turnieju Tańca Osób Nie-
pełnosprawnych; wycieczka do Gdańska w ra-
mach projektu, wycieczka do Centrum Edukacji 
Ekologicznej w  Szczecinku, organizacja rajdu 
pieszo-rowerowego, organizacja Dnia Pieczo-
nego Ziemniaka, współorganizacja warsztatów 
kulinarnych i rękodzielniczych dla społeczności 
lokalnej podczas Dnia Godności Osób z Niepeł-
nosprawnością Intelektualną, udział w Powiato-
wych Mistrzostwach Nordic Walking w Czaplin-
ku, udział w zawodach sportowo-rekreacyjnych 
w  Budzistowie zorganizowanych przez Stowa-
rzyszenie FENIKS z  Kołobrzegu, organizacja 
warsztatów rękodzieła, udział w  warsztatach 

ceramicznych prowadzonych przy Szkole Pod-
stawowej w Drawsku Pomorskim, cykliczne spo-
tkania z bajką w przedszkolu i szkole podstawo-
wej (czytanie bajek przez uczestników Domu), 
udział w wyjeździe do Ośrodka Sportów Wod-
nych w Czaplinku na żagle, współpraca z Nad-
leśnictwem Drawsko: organizacja Konkursu 
Ekologicznego przez PDDS; udział w zawodach 
wędkarskich ,,Wakacyjny Spławik“ zorganizo-
wanych przez Koło PZW ,,Brzana” z  Drawska 
Pomorskiego; udział w  ,,Rodzinnym Spotkaniu 
z  Jesienią“ zorganizowanym przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomor-
skim, udział w przemarszu z okazji Dnia Godno-
ści Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
w  Drawsku Pomorskim oraz Złocieńcu i  wiele 
innych wyjazdów do zaprzyjaźnionych Domów 
m.in. Wałcz, Choszczno, Drawno, Świdwin, Poł-
czyn Zdrój, Białogard, Łobez, Krzęcin.

Zarząd Dróg Powiatowych posiada w swoich 
zasobach 399 km dróg powiatowych (w tym ok. 
48 km ulic miejskich) i 19 obiektów inżynieryj-
nych (mosty i wiadukty). 

W 2020 r. Zarząd Dróg Powiatowych wyko-
nywał zadania wynikające z ustawy, jak również 
usuwał na bieżąco usterki lub zgłaszał potrzebę 
zlecenia ich wykonania. 

W  swoim zakresie robót utrzymaniowych 
w  ramach bieżącego utrzymania dróg Zarząd 
Dróg Powiatowych wykonał w 2020 roku prace 
związane z  koszeniem traw, naprawą ubytków 
w  nawierzchniach drogowych, naprawą uszko-
dzonych poboczy, skarp nasypów i  wykopów, 
wycinką drzew, usunięciem wiatrołomów oraz 
nasadzeniem nowych drzew, prześwietlaniem 
drzew, wycinką suchych gałęzi oraz podcinaniem 
ich do wysokości skrajni drogowej, usuwaniem 

z korony drogi przeszkód zagrażających bezpie-
czeństwu ruchu drogowego, wymianą uszkodzo-
nych znaków drogowych pionowych, malowa-
niem poziomym znaków na drogach oraz przejść 
dla pieszych, remontem nawierzchni z kruszyw, 
naprawą i  robotami konserwacyjnymi na mo-
stach i  przepustach (czyszczenie) oraz innymi 
pracami związanymi z usuwaniem zagrożeń po-
wstałych w pasie drogowym takich jak likwidacja 
wyrw w  poboczu lub nawierzchni drogowej na 
łączną kwotę 4.257.371,80 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych w ramach posia-
danych środków finansowych wykonywał wyżej 
wymienione prace siłami własnymi tj. poprzez 
brygady pracowników ZDP z  Drawska Pomor-
skiego oraz Czaplinka.

Niektóre prace zlecono firmom zewnętrz-
nym na kwotę 72.422,53 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych 

Laureaci konkursu piosenki Anny Jantar
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Do zadań utrzymaniowych zleconych 
w  2020  r. należało także utrzymanie zimowe 
dróg powiatowych oraz zakup materiałów do 
zimowego utrzymania na kwotę 275.452,79 zł.

W 2020 r. wydano 63.5865,05 zł w ramach 
wydatków bieżących i administracyjnych takich 
jak np. sprzątanie ulic, zakup materiałów do na-
prawy dróg, remonty pojazdów, zakup paliw, 
zakup usług sprzętowych, opłaty administracyj-
ne, usługi informatyczne.

W  ramach zakupów inwestycyjnych Zarząd 
Dróg Powiatowych zakupił Ciągnik Zetor za 
322.998,00 zł, głowice do ścinania poboczy 
za 29.520,00 zł oraz samochód osobowo – 
dostawczy Citroen Berlingo za 74.350,00 zł. 
Łącznie zakupy inwestycyjne 426.868,00 zł.

W  2020 roku ZDP uzyskał nową siedzibę 
w Czaplinku, która została wyremontowana i od-
dana dla funkcjonowania brygady pracowników.

ZDP posiadał w 2020 r. w swoich zasobach 
sprzęt do całorocznego utrzymania dróg: cią-
gniki, samochody ciężarowe, samochody oso-
bowe, remonter, skrapiarki, kosy, piły, kosiarki, 
pługi, piaskarko-solarki, piaskarkę. Są to sprzę-
ty wymagające licznych napraw i remontów. 

W roku 2020 uchwalony budżet ZDP wyno-
sił: 4.910.00,00 zł brutto. 

Zakończono rok 2020 budżetem w wysoko-
ści: 4.457.211,00 zł brutto.

W ramach zadań inwestycyjnych ZDP nadzo-
rował inwestycje drogowe na kwotę ponad 13 
mln zł.

Od 1 stycznia 2020 roku swoją działal-
ność rozpoczęło Centrum Usług Wspólnych 
Powiatu Drawskiego z  siedzibą w  budynku 
Starostwa Powiatowego w  Drawsku Po-
morskim, utworzone na mocy Uchwały Nr 
VII/47/2019 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 22 
marca 2019 r. 
CUW obsługuje 13 jednostek powiatowych:
1) Zespół Szkół w  Czaplinku, 2) Zespół Szkół 
w Drawsku Pomorskim, 3) Zespół Szkół w Kali-
szu Pomorskim, 4) Zespół Szkół w Złocieńcu, 5) 
Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych 
w  Bobrowie, 6) Młodzieżowy Ośrodek Wycho-
wawczy w Czaplinku, 7) Poradnia Psychologicz-
no-Pedagogiczna w  Drawsku Pomorskim, 8) 
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim, 9) Dom 
Pomocy Społecznej w  Darskowie, 10) Placów-
ka Opiekuńczo-Wychowawcza, 11) Powiato-
we Centrum Pomocy Rodzinie, 12) Powiatowy 
Dzienny Dom Samopomocy Ośrodek Rehabili-
tacyjno-Kulturalny, 13) Powiatowy Urząd Pracy.

Do zakresu działania Centrum jako jednostki 
obsługującej w ramach wspólnej obsługi należy:
1) w zakresie obsługi finansowej:
a) bieżący nadzór nad realizacją planu finanso-

wego, 
b) opracowanie projektów planu finansowego 

i  jego zmian na wniosek i  w  porozumieniu  
z dyrektorami jednostek obsługiwanych, 

c) prowadzenie rachunków bankowych odręb-
nie dla poszczególnych dziedzin działalności 
oraz rachunków bankowych dla każdej jed-
nostki obsługiwanej, 

d) sporządzanie list wynagrodzeń pracowni-

ków jednostek obsługiwanych, 
e) ewidencjonowanie danych o  zatrudnieniu 

i wynagrodzeniu, 
f) sporządzanie sprawozdań budżetowych, 

sprawozdań z zakresu operacji finansowych 
i innych wymaganych przepisami prawa, 

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

z obowiązującymi przepisami prawa, 
b) określanie zasad (polityki) rachunkowości 

oraz innych instrukcji i procedur, 
c) gromadzenie i  przechowywanie dowodów 

księgowych oraz pozostałej dokumentacji 
przewidzianej ustawą, 

d) prowadzenie ewidencji finansowej składni-
ków majątkowych, 

e) sporządzanie sprawozdań finansowych, 
3) w zakresie obsługi organizacyjnej: 
a) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej, 
b) prowadzenie obsługi informatycznej pro-

gramów finansowo-księgowych, płacowo-
-kadrowych oraz programu powiatu dla ewi-
dencji budżetu – jednostek obsługiwanych. 

4) w zakresie spraw oświatowych: 
a) realizacja innych zadań będących zadaniami 

organu prowadzącego lub jednostek obsłu-
giwanych, a zleconych do prowadzenia Cen-
trum.
W Centrum Usług Wspólnych Powiatu Draw-

skiego w 2020 roku zatrudnionych było dziesię-
ciu pracowników: dyrektor, główny księgowy, 
z-ca głównego księgowego, trzech specjalistów 
ds. księgowości, główny specjalista ds. płac, 
dwóch specjalistów ds. płac oraz pomoc admi-
nistracyjna.

Centrum Usług Wspólnych 
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Wydział Rozwoju i  Promocji realizuje dzia-
łania w zakresie promocji, rozwoju, kultury, tu-
rystyki i sportu. W 2020 roku, pomimo trudnej 
sytuacji epidemicznej, udało się zorganizować 
wiele akcji i wydarzeń. 

W dniu 25 stycznia 2020 roku w Zespole Szkół 
w Drawsku Pomorskim odbył się V Powiatowy 
Przegląd Jasełek i  Widowisk Kolędniczych, 
Kolęd i Pastorałek 2020. W przeglądzie udział 
wzięło 17 solistów, 9 zespołów oraz 1 duet. Za-
prezentowane zostało również jedno przedsta-
wienie jasełkowe. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
podziękowania oraz słodki upominek.

Z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Paw-
ła II przypadającej w  maju 2020 roku, władze 
samorządowe Powiatu Drawskiego wydały spe-
cjalny plakat ze zdjęciem wielkiego Polaka oraz 
życiorysem, najciekawszymi cytatami i anegdo-
tami. Plakaty zostały przekazane na ręce księży 
we wszystkich parafiach powiatu drawskiego, 
a następnie rozdystrybuowane wśród wiernych 
podczas niedzielnych mszy św. 

W  2020 roku tradycyjnie zorganizowano 2 
edycje Rajdu Bobra – 14 czerwca i  20 wrze-
śnia. Jest to rodzinna impreza turystyczna, or-
ganizowana już od 9 lat. Przeznaczona jest dla 
zwolenników aktywnego wypoczynku, którzy 
chcą popracować nad swoimi umiejętnościami 
orientacji w terenie. To niepowtarzalna okazja, 
aby spędzić niedzielę poznając urokliwe zakątki 
naszego powiatu.  Atrakcyjne widokowo trasy 
zapewniają wspaniałą zabawę dla całej rodziny. 
W  trosce o  zdrowie i  bezpieczeństwo uczest-
ników odbyły się one przy zachowaniu reżimu 
sanitarnego i  obowiązujących w  dniu imprezy 
ograniczeń ustawowych. Na uczestników cze-
kały atrakcyjne nagrody – zazwyczaj są one 

Promocja, Kultura, Turystyka i Sport 

losowane tuż po rajdzie, spośród wszystkich 
załóg, jednak ze względu na pandemię zasady 
zostały zmienione. Prowadzona była oficjalna 
klasyfikacja rajdu, a nagrody dla drużyn, które 
uzyskały największą ilość punktów, zostały wrę-
czone w późniejszym terminie.

W czerwcu 2020 roku Wydział Rozwoju i Pro-
mocji zorganizował powiatowy konkurs foto-
graficzny pn. „Najpiękniejsze zakątki Powia-
tu Drawskiego”.

Na konkurs wpłynęło 41 zdjęć z całego po-
wiatu. Wybór nie był łatwy, dlatego zdjęcia oce-
niała niezależna komisja z  zaprzyjaźnionego 
powiatu szczecineckiego. Zgodnie z  regulami-
nem zostały przyznane trzy nagrody główne 
oraz pięć wyróżnień.  I miejsce i nagrodę w wy-
sokości 1500 zł otrzymał Łukasz Limarowski za 
zdjęcie pt. „Młyn w Głęboczku”.

W dniu 27 czerwca br. na stadionie miejskim 
w  Drawsku Pomorskim odbyły się I  Mistrzo-
stwa Powiatu Drawskiego w  Piłce Nożnej, 
zorganizowane przez Klub Piłkarski Drawsko 
Pomorskie. 

Dzieci ze szkoły w Pomierzynie

Podczas rajdu

Promocja Powiatu podczas I Mistrzostw Powiatu w Piłce 
Nożnej 
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Podczas turnieju pracownicy Wydziału Roz-
woju i  Promocji przeprowadzili konkurs wie-
dzy o  powiecie drawskim. Odpowiadając na 
proste pytania można było wygrać gadżety 
z  logo powiatu – kubki, smycze, worki, długo-
pisy i słodycze. 

W lipcu 2020 roku Zachodniopomorska Re-
gionalna Organizacja Turystyczna rozstrzygnę-
ła konkurs na wparcie wydawnictw promocyj-
nych o  tematyce turystycznej. Powiat Drawski 
otrzymał maksymalne dofinansowanie w  wy-
sokości 5.000,00 zł. W  ramach dofinansowa-
nia został wydany zaktualizowany przewodnik 
turystyczny z 2016 roku – „Powiat Drawski dla 
aktywnych”. Publikacja ta w  czytelny sposób 
porządkuje informacje dotyczące najważniej-
szych atrakcji turystycznych, przyrodniczych 
i  historycznych powiatu drawskiego. Zawiera 
mapy miast i jezior, wszystkie szlaki rowerowe, 
piesze, off – roadowe, kajakowe i  konne oraz 
trasy nordic walking.

26 lipca 2020 roku w  kościele pw. Zmar-
twychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa 
odbył się koncert laureatów Konkursu Pio-
senki Anny Jantar. Brali w nim udział uczest-
nicy trzech powiatów – drawskiego, łobeskiego 
i świdwińskiego. 

Podczas koncertu można było usłyszeć 
utwory m.in. „Moje jedyne marzenie”, „Tyle 
słońca w  całym mieście”, „Radość najpiękniej-
szych lat”, „Wielka dama tańczy sama”, „Nie 
wierz mi, nie ufaj mi” i wiele innych. 

Pierwsze miejsce oraz nagrodę pieniężną 
w  wysokości 1.000,00 zł zdobyła Martyna Ma-
ciąg ze Złocieńca. 

W  dniach 10-16 sierpnia 2020 roku powiat 
drawski odwiedziła polska młodzież z  rejonu 
Soleczniki na Litwie. Tygodniowy pobyt obfi-
tował w  różne atrakcje sportowo – kultural-
ne i  duchowe. W  programie wizyty znalazł się 
wyjazd nad morze do Kołobrzegu, zwiedzanie 
Bornego Sulinowa (Wał Pomorski) oraz „Dzikiej 
Zagrody” z żubrami i żbikami w Jabłonowie. 

W dniu 8 lipca br. w szczecineckim ratuszu 
samorządowcy z  powiatu drawskiego oraz 
szczecineckiego podpisali porozumienie doty-
czące współdziałania w zakresie rozwoju tury-
styki w regionie. 

Celem porozumienia jest stworzenie mar-
ki turystycznej Pojezierza Drawskiego oraz 
wspólne promowanie, opracowanie narzę-
dzi służących budowie jej identyfikowalności 
oraz opracowanie materiałów zawierających 
wszystkie informacje bezpośrednio i pośrednio 
związane z  turystyką na Pojezierzu Drawskim. 
Podczas spotkania zaprezentowano logo marki 
Pojezierza Drawskiego, które promuje wszyst-
kie wspólne działania służące promocji regio-
nów.  

Martyna Maciąg odbiera nagrodę z rąk Stanisława Cybuli

Dzieci z Litwy w Starostwie Powiatowym

Prezentacja logo marki Pojezierza Drawskiego

Prezentacja nowego materiału promocyjnego
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W październiku 2020 roku Wydział Rozwoju 
i Promocji Powiatu Drawskiego opracował i za-
kupił nowy materiał promocyjny – 3000 sztuk 
ramek pod tablice rejestracyjne z logo Pojezie-
rza Drawskiego.

Druga edycja „Festiwalu Słoika” – imprezy 
mającej na celu promocję zdrowych potraw re-
gionalnych oraz propagowanie zasad zdrowe-
go żywienia wśród mieszkańców powiatu draw-
skiego i okolic, odbyła się tym razem w wersji 
mobilnej. 

Do konkursu zgłosiło się aż 12 organizacji 
z całego powiatu – stowarzyszenia, koła gospo-
dyń wiejskich i sołectwa.  Uczestnicy mogli się 
wykazać w  pięciu kategoriach: owoce, warzy-
wa, nalewki, pasztety i podroby oraz ryby. We 
wrześniu, przez trzy dni, komisja konkursowa 
dokonywała degustacji zgłoszonych potraw, 
a  następnie wybrała te najsmaczniejszych. Fi-
nał konkursu, połączony z wręczeniem nagród 
laureatom, odbył się 3 października w Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Starym Kaleńsku.

Najwięcej nagród i  wyróżnień otrzymały: 
Koło Gospodyń Wiejskich „Suliszewianki”, PZE-
RiI Wierzchowo, Sołectwo Zagozd oraz Sołec-
two Kluczewo. 

Jednym z  zadań należących do Wydziału 
Rozwoju i  Promocji jest dbanie o  uzdolnioną 
sportowo młodzież. W  ubiegłym roku stypen-
dium sportowe w wysokości 2.000 zł (jednora-
zowo) trafiło do 23 osób, w  tym do: 9 zawod-
ników UKS Traper ze Złocieńca, 2 zawodników 
UKS Sokół z Kalisza Pomorskiego, 11 zawodni-
ków Klubu Sportów Walki Valiant Gold Team 
z  Drawska Pomorskiego i  jednego zawodnika 
z Klubu Karate Kyuokushin ze Złocieńca.

14 listopada obchodzony jest Ogólnopol-
ski Dzień Seniora. Z tej okazji starosta draw-
ski Stanisław Cybula wraz z Zarządem Powiatu 
Drawskiego złożył wszystkim seniorom powia-
tu drawskiego serdeczne gratulacje oraz po-
dziękowania za pracę zawodową i  społeczną, 
za zaangażowanie i  wkład w  działalność na 

Laureaci Mobilnego Festiwalu Słoika – Sołectwo Zagozd

Odnowione witacze

rzecz członków swoich organizacji oraz całego 
społeczeństwa. Ze względu na panującą pan-
demię Covid – 19 zorganizowanie tradycyjnych 
powiatowych obchodów Dnia Seniora nie było 
możliwe, dlatego też wszystkie 34 osoby wy-
różnione tytułem „Aktywny Senior” otrzymały 
list gratulacyjny oraz odznakę pocztą.

W  ubiegłym roku Powiat Drawski udzielił 
Gminie Drawsko Pomorskie dotacji celowej 
w  wysokości 30.000 zł z  przeznaczeniem na 
zakup i montaż kontenera wyposażonego w in-
stalację wodną i  kanalizacyjną, przepływowy 
ogrzewacz wody oraz urządzenia sanitarne: 
prysznic, toalety i umywalki. Obiekt ma uspraw-
nić obsługę ruchu kajakowego na Drawie. 

Pod koniec roku odnowiono witacze – znaki 
ustawiane na wjeździe do regionu w  celu po-
witania przyjeżdżających osób. To miły akcent 
przy drodze, ciekawy pomysł na promocję 
i piękna wizytówka regionu.

Odznaka Aktywny Senior
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W skład powiatu drawskiego wchodzą 92 so-
łectwa.

Gmina Czaplinek – 28 sołectw:
Broczyno, Byszkowo, Czarne Małe, Czarne 

Wielkie, Drahimek, Głęboczek, Krosino, Koło-
mąt, Łazice, Łąka, Łysinin, Machliny, Niwka, 
Nowe Drawsko, Ostroróg, Piaseczno, Pławno, 
Prosinko, Prosino, Psie Głowy, Rzepowo, Siem-
czyno, Sikory, Stare Drawsko, Stare Gonne, 
Trzciniec, Żelisławie, Żerdno

Sołectwa Powiatu Drawskiego 

Gmina Drawsko Pomorskie – 18 sołectw:
Borne, Dalewo, Dołgie, Gudowo, Jankowo, 

Jelenino, Konotop, Linowno, Łabędzie, Mielen-
ko Drawskie, Nętno, Ostrowice, Przytoń, Rydze-
wo, Suliszewo, Zagozd, Zarańsko, Żółte 

Gmina Kalisz Pomorski – 15 sołectw:
Biały Zdrój, Bralin, Cybowo, Dębsko, Giżyno, 

Głębokie, Krężno, Pomierzyn, Poźrzadło Wiel-
kie, Prostynia, Pepłówek, Sienica, Stara Korytni-
ca, Stara Studnica, Suchowo.

Dużym sukcesem zakończył się udział 
Powiatu Drawskiego w Ogólnopolskim Ran-
kingu Powiatów w 2020 roku. W kategorii 
powiaty do 60 tys. mieszkańców zajęliśmy 
drugie miejsce, uzyskując łączną liczbę 
punktów 49 125. Dosłownie „o włos” wyprze-
dził nas Powiat Augustowski, który zdobył 
51 806 pkt. Powiat Drawski najwięcej punktów 
otrzymał za ilość pozyskanych środków finan-
sowych pochodzących z funduszy zewnętrzach 
i krajowych przeznaczonych na inwestycje w 
infrastrukturę i realizację zadań powiatowych, 
szkolenie kadry, współpracę z organizacja-
mi pozarządowymi i samorządami, promocję 
rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu, 
promocję szlaków rowerowych oraz 
realizację programów na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Zakres tematycz-
ny podlegający ocenie jury był bardzo 
obszerny, a tak dobry wynik otrzyma-
liśmy po spełnieniu aż 51 kryteriów na 
63 możliwe.

Jako	 samorząd	 powiatowy	 spełniliśmy	
większość	wytyczonych	w	zeszłym	roku	ce-
lów.	Zajmując	w	zeszłorocznej	edycji	kon-
kursu	trzecie	miejsce,	obiecaliśmy	sobie	nie	
zwalniać	tempa	i	z	jeszcze	większą	staran-
nością	pracować	na	rzecz	rozwoju	regionu	
i	poprawy	życia	mieszkańców	oraz	podej-
mować	 działania	 usprawniające	 funkcjo-

Udział w Ogólnopolskim  
Rankingu Powiatów

nowanie	urzędu  – mówi starosta drawski Stani-
sław Cybula.

Powiat Drawski w konkursie uczestniczy nie-
przerwanie od 2007 roku. W tym okresie zajmo-
wał różnie miejsca i tak np.: w roku 2007 zajął 
29 miejsce, 2010 r. – 13 miejsce, 2012 r., 2013 r. 
i 2014 r.  – 1 miejsce, a w 2019 r. – 3 miejsce.

Warto podkreślić, że udział gmin i powiatów 
w ogólnopolskim rankingu oparty jest na zasa-
dzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa 
samorządów. Eksperci oceniający nadsyłane 
dokumenty przyznają punkty zgodnie z klasy-
fikacją konkursową i biorą pod uwagę sprawy 
ważne dla rozwoju regionu, szczególnie bliskie 
jego mieszkańcom.

Zarząd Powiatu prezentuje nagrody za udział w Rankingu ZPP
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Gmina Wierzchowo – 13 sołectw:
Będlino, Garbowo, Nowe Laski, Osiek Draw-

ski, Otrzep, Radomyśl, Sośnica, Świerczyna, 
Wielboki, Wierzchowo, Żabin, Żabinek, Żeńsko

Gmina Złocieniec – 18 sołectw:
Bobrowo, Bolegorzyn, Chlebowo, Ciemin-

ko, Cieszyno, Darskowo, Gronowo, Kosobudy, 
Lubieszewo, Nowe Worowo, Płocie, Rzęśnica, 
Siecino, Smołdzęcino, Stare Worowo, Stawno, 
Szczycienko, Warniłęg

Już od 12 lat Wydział Rozwoju i Promocji Po-
wiatu Drawskiego przeprowadza konkurs na 
„Najładniejsze i  najaktywniejsze Sołectwo 
Powiatu Drawskiego”. W  2020 roku do kon-
kursu zgłosiło się 14 sołectw. Komisja podczas 
objazdu oceniała zarówno porządek i estetykę 
miejsc publicznych, jak i  posesji prywatnych, 
przede wszystkim jednak brano pod uwagę 
umiejętność współpracy społeczności lokalnej 
na rzecz swojego najbliższego otoczenia. 

I miejsce i nagrodę w wy-
sokości 4.000 zł zdobyło so-
łectwo Konotop z  gminy 
Drawsko Pomorskie.

II miejsce i nagrodę w wy-
sokości 3.000 zł –  sołectwo 
Darskowo z gminy Złocieniec

III miejsce i nagrodę w wy-
sokości 2.000 zł –  sołectwo 
Kluczewo z gminy Czaplinek

Wyróżnienia oraz na-
grodę w  wysokości 1000 zł 
otrzymały sołectwa:  Mielen-
ko Drawskie, Świerczyna, 
Ostroróg, Siemczyno i  Sta-
ra Studnica.

Sołtys Konotopu Henryk Derda odbiera nagrodę za I miejsce

Zgodnie z  ewidencją GUS na dzień 31 grud-
nia 2020 r. w  powiecie drawskim wpisanych do 
ewidencji było 267 organizacje pozarządowych. 
W trakcie prowadzonej w ubiegłym roku aktuali-
zacji okazało się, że działało tylko 199 podmiotów.

W 2020 roku w powiecie drawskim zarejestro-
wały się 2 stowarzyszenia rejestrowe KRS, 2 stowa-

Współpraca ze stowarzyszeniami 

rzyszenia zwykłe, 1 klub sportowy oraz 1 uczniow-
ski klub sportowy. Natomiast 2  stowarzyszenia 
rejestrowe KRS wykreśliły się z rejestrów. 

Organizacje pozarządowe otrzymały wspar-
cie finansowe w  kwocie 104  930 złotych na 
realizację 28 wniosków w trybie pozakonkurso-
wym i pomoc organizacjom w czasie pandemii.

 
 
 
 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W POWIECIE DRAWSKIM

Zgodnie z ewidencją GUS na dzień 31 grudnia 2020 r. w powiecie drawskim wpisanych do 
ewidencji było 267 organizacje pozarządowych. W wyniku prowadzonej w ubiegłym roku 
aktualizacji działało tylko 199 podmiotów.

 
 

 

W 2020 roku w powiecie drawskim zarejestrowały się 2 stowarzyszenia rejestrowe KRS, 
2 stowarzyszenia zwykłe, 1 klub sportowy oraz 1 uczniowski klub sportowy, natomiast 
2 stowarzyszenia rejestrowe KRS wykreśliły się z rejestrów.

Organizacje pozarządowe otrzymały wsparcie finansowe w kwocie 104 930 złotych na 
realizację 28 wniosków w trybie pozakonkursowym i pomoc organizacjom w czasie pandemii.
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Herb Powiatu Drawskiego  złożony jest 
z  dwóch półorłów 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: tzd.drawsko@poczta.internetdsl.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

Drawskie Centrum Specjalistyczne 
ul. B. Chrobrego 4, 78-500 Drawsko Pom. 
tel. 94 363 03 41 
e-mail: sekretariat-drawsko@szpitale-polskie.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



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


