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Podstawa prawna do stworzenia raportu to: 

art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019r. t.j., poz. 506) 

,,1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. 

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności 

realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.  

 

3. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.’’ 

 

Biorąc pod uwagę obowiązek ustawowy, ,,zgodnie z art. 28aa ust. 4 ustawy o samorządzie 

gminnym, rada gminy rozpatruje raport o stanie gminy podczas sesji, na której podejmowana 

jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.  

Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. 

Należy zauważyć, że uchwała w sprawie absolutorium, podejmowana jest do końca czerwca, 

natomiast raport powinien być przygotowany do 31 maja.  

W efekcie, rada gminy ma jeden miesiąc (czerwiec) na zorganizowanie sesji rady gminy, na 

której dojdzie do rozpatrzenia raportu o stanie gminy i następnie kwestii absolutorium dla 

wójta (w tej kolejności).  

Nad rozpatrywanym raportem przeprowadza się debatę. Ustawodawca określił zasady udziału 

w tej debacie.  

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie 

nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.  

Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną 

większością głosów ustawowego składu rady gminy.  

Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania byłoby/jest równoznaczne z 

podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.” 1 

Niniejszy raport zawiera dane za rok 2018, z wyjątkiem działań realizowanych w zakresie 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku, gdzie dane zostały uwzględnione w 

okresie porównawczym do minionych 3 lat od roku 2018-roku bazowego, tj. -2015r.-2017r. 

                                                           
1 Komentarz LEX - Dominik Kucharski Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu 
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Wstęp 

,,Jedyną drogą rozwoju jest ciągłe podnoszenie poprzeczki, jedyną miarą sukcesu jest 

wysiłek jaki włożyliśmy, aby go osiągnąć” Bruce Lee 

Szanowni Państwo  

Przygotowany dokument Raport o stanie Gminy Drawsko to dokument przedstawiający 

podstawowe informacje o naszej gminie w zakresie analizy finansowej, stanu mienia 

komunalnego, obowiązujących dokumentów strategicznych, danych demograficznych, 

działalności oświaty, kultury, sportu, bezpieczeństwa gminy i innych zasadniczych, 

istotnych sfer funkcjonujących w samorządzie gminnym.  

Ogólne zapisy ustawowe wskazujące na coroczny obowiązek przygotowania raportu nie 

wskazują metodologii przygotowania dokumentu.  

Jak wiele samorządów, pracując nad stworzeniem raportu, posiłkowaliśmy się założeniami 

przygotowanymi przez Związek Miast Polskich. 

Przygotowany dokument daje obraz stanu Gminy Drawsko według danych za rok 2018 i 

jest swoistym bilansem otwarcia dla nowej kadencji 2018-2023.  

Mam głęboką nadzieję, że Raport o stanie Gminy Drawsko stanie się podstawą do 

merytorycznej dyskusji nad rozwojem naszego samorządu, dyskusji wielu środowisk, 

samorządowców, sołtysów, rad sołeckich, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, 

czy wreszcie naszych mieszkańców, dla których rozwój miejsca, w którym wspólnie 

żyjemy jest niezmiernie istotny. 

Dziękuję wszystkim współpracownikom opracowującym niezbędne materiały. 

Zapraszam do lektury Raportu o stanie Gminy Drawsko. 

Z wyrazami szacunku, 

(-) Bartosz Niezborała  

Wójt Gminy Drawsko 
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1. Informacje ogólne 

 

Gmina Drawsko jest gminą wiejską, położoną w północno-zachodniej części województwa 

wielkopolskiego, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim.  

Graniczy od północy z gminą Krzyż, od wschodu z gminą Wieleń, od południa z gminą 

Sieraków (powiat międzychodzki) oraz gminą Wronki (powiat szamotulski), natomiast od 

zachodu z gminą Drezdenko (powiat strzelecko-drezdenecki, województwo lubuskie).  

Obszar Gminy obejmuje powierzchnię 163,03 km2 przy rozciągłości południkowej 8’58’’ 

(52o43’32’’ – 52o52’30’’) i rozciągłości równoleżnikowej 15’15’’ (15o53’40’’ – 16o08’55’’). 

Bardzo dużą część terytorium, blisko 64%, stanowią lasy oraz grunty zadrzewione. Użytki rolne 

stanowią 31,2 % terenu, a zurbanizowane i zabudowane - jedynie 2,7%. 

 

RYSUNEK -MAPA LOKALIZACYJNA GMINY DRAWSKO 
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Gminę Drawsko zamieszkuje 6201 mieszkańców, w tym 5880 stałych, 321 czasowych. 

Wykaz ilościowy mieszkańców według miejscowości 

Lp. Miejscowość Mieszkańcy 

stali czasowi  razem 

1. Chełst 526 44 570 

2. Drawski Młyn 1007 58 1065 

3. Drawsko 1658 101 1759 

4. Kamiennik 245 20 265 

5. Kawczyn 343 9 352 

6. Kwiejce 112 9 121 

7. Kwiejce Nowe 96 10 106 

8. Marylin 89 6 95 

9. Moczydła 158 7 165 

10. Pełcza 103 3 106 

11. Pęckowo 1002 34 1036 

12. Piłka 541 20 561 

 Ogółem 5880 321 6201 

 

 

Wspomniana powyżej struktura gruntów gminy, a także w miarę dogodne połączenie 

komunikacyjne, przede wszystkim transportem samochodowym, ale również kolejowym, 

zdecydowanie sprzyja rozwojowi funkcji turystycznej naszego obszaru. 

Administracyjnie gmina dzieli się na 12 sołectw: Drawsko, Drawski Młyn, Pęckowo, Piłka, 

Marylin, Chełst, Kawczyn, Kamiennik, Kwiejce, Kwiejce Nowe, Pełcza, Moczydła. 

Siedzibą władz gminy jest wieś Drawsko, położona w północnej części Gminy, nad rzeką 

Noteć. 
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Gmina Drawsko posiada sieć połączeń komunikacyjnych drogami wojewódzkimi: nr 181 

Drezdenko – Czarnków, nr 133 Chełst – Kamiennik – Kwiejce – Kwiejce Nowe  oraz  nr 135 

Borzysko Młyn – Piłka – Marylin – Miały – Wieleń.  

Zlokalizowana jest tu stacja PKP w Drawskim Młynie na trasie Poznań – Szczecin, natomiast 

w odległości 3 km od Drawska w Krzyżu Wielkopolskim zlokalizowany jest węzeł kolejowy, 

w którym przecinają się ważne linie kolejowe zachód-wschód oraz północ-południe. 

 

 

RYSUNEK-MAPA SIECI OSADNICZEJ I KOMUNIKACYJNEJ GMINY DRAWSKO 
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Gmina Drawsko posiada swój herb zatwierdzony przez Komisję Heraldyczną. 

Insygnia Gminy Drawsko podlegają ochronie prawnej.  

Zasady stosowania oraz wykorzystywania herbu oraz pozostałych insygniów gminy Drawsko-

flagi, flagi stolikowej, banera i pieczęci Gminy Drawsko określa uchwała Rady Gminy 

Drawsko z dnia 20 października 2010 r. 

 

 

 

Obecny herb gminy Drawsko został przyjęty uchwałą w 2010 roku.  

Symbol Gminy stanowi herb w hiszpańskim kształcie, gdzie na zielonym tle znajduje się 

wizerunek kroczącego jelenia w złotym kolorze, zwróconego w lewą stronę. 

Herb symbolicznie nawiązuje do charakterystycznych cech regionu.  

Zielony kolor tła odwzorowuje przyrodnicze bogactwo, jakim jest Puszcza Notecka. Natomiast 

złoty jeleń symbolizować ma żyjącą w niej zwierzynę. 
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2. Informacje finansowe 

 

Stan finansów Gminy Drawsko 

Dochody budżetu Gminy Drawsko: 

 

Dochody własne (bez subwencji dotacji z Budżetu Państwa)– 8.738.541,38 

Dochody ogółem – 26.928.260,93 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem – 32,45% 

 

 

Wydatki majątkowe – 6.472.451,62 

Wydatki ogółem – 30.025.502,34 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 21,56% 

 

Zadłużenie ogółem – 6.401.493,08 

 

Wolne środki – 461.074,08 na koniec 31.12.2018 

Wydatki na obsługę długu – 68.524,91 

Poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia – 392.549,17 

 

Wykonanie budżetu Gminy Drawsko: 

  

Wykonanie dochodów – 26.928.260,93 w tym:  

-wykonanie PIT – 3.344.551,00  

-wykonanie podatku od nieruchomości – 1.881.789,77 

 

Dochody z majątku -395.696,58 

 

Dotacje pozyskane spoza budżetu gminy (dofinansowanie unijne) – 1.611.686,40: 

-Budowa ulicy J. Noja w Pęckowie – 462.200,50 

-Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków – 1.147.116,68 

-Projekt z WOKISS: Cyfrowe samorządy – 2.369,22  
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Wykonanie wydatków - 30.025.502,34 

 

Wynik budżetu (deficyt) – 3.097.241,41 

 

Wykonanie wydatków inwestycyjnych tabela od str. 14 

 

Wskaźniki wg uchwały Rady Gminy Drawsko z 28.12.2018 – WPF 

 

 

Zadłużenie gminy na koniec 2018 r.:  

 

Lp. 
Rodzaj 

zobowiązania 

Instytucja w 

której 

zaciągnięto 

zobowiązanie 

Zadanie na które zaciągnięto zobowiązanie 

Kwota 

zadłużenia 

na 

31.12.2018 

1 pożyczka 
NFOŚiGW 

Warszawa 

zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z 

napędem terenowym 4x4 dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Drawsku 

299 052,00 

2 pożyczka 
NFOŚiGW 

Warszawa 

zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęckowie 
388 624,00 

3 pożyczka 
WFOŚiGW 

Poznań 

pokrycie części wkładu własnego inwestycji pn. 

„Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w 

Drawskim Młynie” 

539 030,00 

Rok 
Wskaźnik spłaty 

zobowiązań 

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 

– art. 243 uofp 

2018 2,63 7,52 

2019 4,00 6,20 

2020 3,64 5,17 

2021 3,35 3,96 

2022 3,11 3,63 

2023 2,86 4,66 
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4 kredyt 
ING Bank 

Śląski Poznań 

pokrycie części inwestycji pn. „Rozbudowa ujęć 

wody oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w 

Drawsku i Chełście, przebudowa i rozbudowa sieci 

wodociągowej w Piłce, Kwiejcach, Kwiejcach 

Nowych i Marylinie                       

    102 644,40 

5 kredyt 
PEKAO SA 

Czarnków 

pokrycie wkładu własnego inwestycji pn. 

„Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski – budowa 

przystani  wodnych na rzece  Noteć -  Przystań w 

Drawsku”    

472 794,28 

6 kredyt BS Wieleń 

 

pokrycie wkładu własnego inwestycji pn. 

„Modernizacja i rozbudowa Amfiteatru w Drawsku” 

                    

 

517 065,00 

 

7 kredyt BS Wieleń 

pokrycie wkładu własnego inwestycji pn.  „Budowa 

sieci wodociągowej dla wsi Piłka, Marylin II etap 

oraz budowa wiaty stalowej nad istniejącym 

składowiskiem kompostowania odpadów i magazynu 

komponentów kompostowych na Oczyszczalni 

Ścieków w Drawskim Młynie”. 

204 498,80 

8 kredyt BS Wieleń 

pokrycie wkładu własnego inwestycji pn. „Budowa 

ścieżki rowerowej w Gminie Drawsko” (Drawsko-

Piłka) 

49 257,00 

9 kredyt BS Wieleń 

pokrycie wkładu własnego inwestycji pn. „Budowa 

ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego wraz z 

odwodnieniem w miejscowości Pęckowo Gmina 

Drawsko”                                                                

89 167,20 

10 kredyt BS Wieleń 

sfinansowanie  inwestycji pn. „Rozbudowa ujęć wody 

oraz rozbudowa SUW w Drawsku i Chełście, 

przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w 

Drawsku, Drawskim Młynie i Pęckowie oraz   budowę 

sieci wodociągowej w Piłce, Kwiejcach, Kwiejcach 

Nowych i Marylinie – dokończenie budowy sieci 

wodociągowej”                             

62 078,40 
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11 kredyt BS Mikołów 

sfinansowanie części inwestycji, tj. wkładu własnego, 

podatku VAT, częściowej kwoty zaplanowanej w 

przyszłości do zwrotu ze środków unijnych,  pn. 

„Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w 

Drawskim Młynie” 

2 492 096,00 

12 kredyt BS Wieleń 

sfinansowanie wkładu własnego inwestycji pn. 

„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 

Podstawowej w Drawsku” 

787 186,00 

13 kredyt BS Wieleń 
sfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi na 

ul. Polnej w Pęckowie” 
248 000,00 

14 kredyt BS Wieleń 
sfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi w 

Chełście” 
150 000,00 

    RAZEM 6 401 493,08 

 

 

Zadłużenie w stosunku do wykonanych dochodów 2018r.: 

 

 

 

 

 

zadłużenie na 31.12.2018 6 401 493,08   

dochody wykonane 26 928 260,93   

wskaźnik % 23,77 % 
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Rok Wysokość spłat 

2018 628 917,68 

2019 726 320,00 

2020 623 674,75 

2021 612 635,67 

2022 612 635,67 

2023 608 066,67 

2024 616 761,67 

2025 417 701,67 

2026 345 891,67 

2027 345 715,67 

2028 302 691,67 

2029 248 788,67 

2030 235 151,67 

2031 235 151,67 

2032 235 151,67 

2033 235 154,29 

Razem 6 401 493,08 

 

Wskaźniki spłaty zadłużenia wg danych z uchwały w sprawie WPF z 28.12.2018r. 

Harmonogram spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych do 31.12.2018 r.: 

 

Rok 

 

wskaźnik spłaty zobowiązań 
Dopuszczalny wskaźnik spłaty 

zobowiązań - art. 243 uofp 

2018 2,63 7,52 

2019 4,00 6,20 

2020 3,64 5,17 

2021 3,35 3,96 

2022 3,11 3,63 

2023 2,86 4,66 
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WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2018 ROK 

 

Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie 
Stopień 

realizacji 

010   Rolnictwo i łowiectwo 324 068,00 324 047,31 99,99% 

 01010  Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi 32 000,00 31 980,00 99,94% 

  6050 

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie 

gminy 

 

W ramach inwestycji rozbudowano sieć 

wodociągową w miejscowości Kwiejce na długości 

150m. 

32 000,00 31 980,00 99,94% 

 

01042  Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 235 100,00 235 099,86 100,00% 

 6050 

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych w Piłce 

 

Inwestycja została dofinansowana z Województwa 

Wielkopolskiego (były FOGR) w kwocie 205.100,- 

zł 

 

W ramach inwestycji wykonano drogę w kierunku 

Piłki Las oraz w kierunku Kwiejc o łącznej 

powierzchni 2880m2   (ok. 720 mb długości). 

235 100,00 235 099,86 100,00% 
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 01095  Pozostała działalność 56 968,00 56 967,45 100,00% 

  6050 

Pomost, przystań, ryby, las. Tak Kamiennik 

wita Was! – zachowanie, odtwarzanie i 

promowanie dziedzictwa kulturowego, 

przyrodniczego lub krajobrazowego oraz 

tradycji społeczności lokalnych 

 

Inwestycja została dofinansowana z Województwa 

Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiej 

Odnowy Wsi w kwocie 30.000,-zł oraz funduszu 

sołeckiego Sołectwa Kamiennik w kwocie 9.550,- 

zł 

 

W ramach inwestycji wykonano przy zalewie rzeki 

Miała pomost pływający z tworzyw sztucznych i 

drewna mocowany do brzegu z trapami, pomost 

wędkarsko - rekreacyjny, chodniki i parking oraz 

ogrodzenie terenu. Zamontowano także toaletę 

przenośną i tablicę informacyjną o wymiarach 

200x150cm. 

 

Inwestycja została zrealizowana z Funduszu 

Sołeckiego Sołectwa Kamiennik w kwocie: 9 550,00. 

56 968,00 56 967,45 100,00% 

600   Transport i łączność 648 000,00 397 967,84 61,41% 

 

60013  Drogi publiczne wojewódzkie 250 000,00 0,00 - 

 6300 

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla 

Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie 

przebudowy drogi wojewódzkiej nr 181 Drezdenko – 

Czarnków polegającej na budowie ścieżki rowerowej 

na odcinku Kawczyn – Chełst 

 

Dotacja została zwrócona, ponieważ WZDW przełożył 

realizację tego zadania na rok 2019 ze względu na brak 

rozstrzygnięcia dwóch przetargów (oferty były wyższe niż 

zakładano w budżecie WZDW). 

250 000,00 0,00 - 

 6050 

Przebudowa drogi w Chełście 

 

W ramach inwestycji wykonano drogę z kostki 

brukowej na podsypce cementowo -piaskowej o 

powierzchni 540m2 (ok. 100mb) 

150 000,00 149 978,52 99,99% 

Przebudowa drogi na ul. Polnej w Pęckowie 

 

W ramach inwestycji wykonano dalszy odcinek 

drogi na ul. Polnej z kostki brukowej na podsypce 

cementowo- piaskowej na długości ok. 200mb oraz 

wjazdy z kostki brukowej na podsypce cementowo- 

piaskowej. Wykonano również odwodnienie 

liniowe ściekiem z kostki brukowej wzdłuż drogi. 

248 000,00 247 989,32 100,00% 

700   Gospodarka mieszkaniowa 61 875,15 61 874,76 100,00% 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 61 875,15 61 874,76 100,00% 
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 6050 

Budowa mieszkań socjalnych  

 

W ramach inwestycji wykończono mieszkanie Nr 

IV oraz piwnicę do tego mieszkania: zamontowano 

instalację elektryczną, instalację wodno-

kanalizacyjną i c.o., położono tynki, gładzie 

gipsowe na ścianach wyrównano posadzki z 

zaprawy cementowej, założono izolacje 

przeciwwilgociowe, izolacje cieplne i 

przeciwdźwiękowe, zamontowano urządzenia 

sanitarne w łazience i kuchni.  

61 875,15 61 874,76 100,00% 

750   Administracja publiczna 91 999,00 90 149,27 97,99% 

 

75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 91 999,00 90 149,27 97,99% 

 

6050 

Klimatyzacja w pomieszczeniach urzędu gminy 

 

W ramach inwestycji założono klimatyzatory w 4 

biurach i sali ślubów. 

18 818,00 17 589,00 93,47% 

Monitoring urzędu 

 

W ramach inwestycji wykonano system 

monitoringu wizyjnego na zewnątrz urzędu oraz 

wewnątrz na korytarzach. 

9 309,00 9 309,00 100,00% 

6060 

Zakup serwera do urzędu 

 

Zakupiono serwer Dell Power Edge R430. 

18 872,00 18 817,77 99,71% 

Zakup pieca c.o. do urzędu 

 

Zakupiono piec c.o. 150kW do kotłowni urzędu 

wraz z montażem, wykonano czopuch i podłączono 

z instalacją centralnego ogrzewania. 

45 000,00 44 433,50 98,74% 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

4 110,00 4 110,00 100,00% 

 75405  Komendy powiatowe Policji  4 110,00 4 110,00 100,00% 

  6170 

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 

 

Częściowe dofinansowanie kosztów zakupu 

radiowozu oznakowanego dla Komendy 

Powiatowej Policji w Czarnkowie, marki: OPEL, 

model. ASTRA V, o wartości 84 949,00. 

4 110,00 4 110,00 100,00% 

801   Oświata i wychowanie 107 500,00 105 692,67 98,32% 

 

80101  Szkoły podstawowe 93 500,00 92 260,01 98,67% 

 6050 

Przebudowa budynku pawilonu w Szkole 

Podstawowej w Drawsku 

 

W ramach inwestycji wykonano lekką konstrukcję 

dachu pawilonu, położono na niej blachę 

powlekaną, wykonano obróbkę blacharską oraz 

orynnowanie, wyremontowano także kominy. 

50 000,00 50 000,00 100,00% 
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Wykonanie dokumentacji projektowej łącznika 

w Szkole Podstawowej w Piłce 

 

 

 

 

 

 

16 000,00 14 760,00 92,25% 

Pochylnia, podjazd dla osób niepełnosprawnych 

w Szkole Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza 

Kutrzeby z klasami Gimnazjum im. Ziemi 

Nadnoteckiej prowadzonymi – włączonymi w 

szkołę podstawową 

 

Inwestycja  została dofinansowana z PFRON-u w 

wysokości 8.250,00. 

 

Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych 

przy pawilonie na betonowym podkładzie o 

nawierzchni z kostki brukowej z poręczami 

stalowymi malowanymi proszkowo. 

27 500,00 27 500,01 100,00% 

80104  Przedszkola 14 000,00 13 432,66 95,95% 

 6050 

Przebudowa przedszkola w Drawsku 

 

W ramach inwestycji wybito drzwi do przejętych 

ze szkoły podstawowej sal. Wykonano ścianę 

działową w biurze sekretarki przedszkola w celu 

wydzielenia korytarza, w którym położono płytki i 

pomalowano. Zamurowano także drzwi ze szkoły 

podstawowej do pomieszczeń przejętych przez 

przedszkole.  

14 000,00 13 432,66 95,95% 

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 044,00 8 044,00 100,00% 

 

85311  
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 

niepełnosprawnych 
8 044,00 8 044,00 100,00% 

 6300 

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla 

Powiatu czarnkowsko – Trzcianeckiego na 

dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu 

osób niepełnosprawnych – uczestników 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu 

 

Dofinansowano zakup samochodu Ford Transit 

Bus do przewozu osób niepełnosprawnych o 

wartości 178.000,00 

8 044,00 8 044,00 100,00% 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 958 809,00 4 275 698,68 86,22% 

 90001  

 

 

 

 

 

 

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 919 009,00 4 235 900,43 86,11% 
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6057 

6059 

Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w 

Drawskim Młynie 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na Rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020. Kwota z umowy 

o dofinansowanie projektu to 3 255 970,00. 

 

W ramach inwestycji przebudowano budynek 

oczyszczalni mechanicznej, budynek socjalno – 

techniczny i budynek techniczny. Zmodernizowano 

obiekt reaktora biologicznego oczyszczania 

ścieków. Rozszerzono sieć dróg i placów na terenie 

oczyszczalni. Wykonano nową komorę pomiarową, 

zbiornik retencyjny ścieków ogólnych z komorą 

zasuw, stację zlewczą ścieków Postawiono nowe 

obiekty: komorę rozprężną, przepompownię 

wewnętrzną ścieków, zbiornik wody 

technologicznej. Rozszerzono sieć elektryczną 

zasilania oczyszczalni. Rozbudowano sieć 

technologiczna. 

Postawiono nowe urządzenia w postaci płuczki 

pasku, dmuchawy, sitopiaskownika, stacji 

dmuchaw, stacji odwadniana i higienizacji, stacji 

dozowania reagentów. Budynek socjalno – 

techniczny wyposażono w niezbędne meble i 

dyspozytornię. 

Niewykonana kwota planu  stanowi sumę 

wpływów z pod VAT, która umniejsza w danym 

roku poniesione wydatki. 

4 919 009,00 4 235 900,43 86,11% 

90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 39 800,00 39 798,25 100,00% 

 6050 

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Drawsku 

 

W ramach inwestycji zakupiono 4 szt. słupów 

oświetlenia ulicznego na ul. Łąkową. 

 

Inwestycja została zrealizowana w całości w 

Funduszu Sołeckiego Sołectwa Drawsko. 

4 500,00 4 498,56 99,97% 

Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. 

Sosnowej w Drawskim Młynie 

 

W ramach inwestycji wkopano kabel i bednarkę dla 

2 lamp oświetlenia  ulicznego. 

 

Inwestycja została zrealizowana w całości z 

Funduszu Sołeckiego Sołectwa Drawski Młyn. 

5 000,00 5 000,00 100,00% 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Pęckowie 

 

W ramach inwestycji zamontowano 7 lamp 

oświetlenia ulicznego na ul. Słonecznej i 

Kwiatowej w Pęckowie, wkopano kable na 

długości ok. 300 mb. 

 

Inwestycja została zrealizowana w całości w 

Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pęckowo. 

23 800,00 23 799,69 100,00% 
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Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Piłce 

 

W ramach inwestycji wykonano mapy i projekt 

oświetlenia ulicznego, zakupiono 3 szt. słupów. 

 

Inwestycja została zrealizowana w całości z 

Funduszu Sołeckiego Sołectwa Piłka. 

6 500,00 6 500,00 

 

100,00% 

 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 141 243,00 126 581,63 89,62% 

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 81 442,00 66 781,60 82,00% 

  6050 

Przebudowa świetlicy w Drawsku 

 

W ramach inwestycji wyremontowano dach 

świetlicy o powierzchni 165,3m2: położono 

kontrłaty na powierzchni drewnianej 

impregnowanej oraz blachę powlekaną, 

przemurowano komin, wykonano opierzenie 

komina, pas nadrynnowy, oczyszczono, 

naprawiono i pomalowano ogniomur i 3 

wywietrzniki. Zamontowano nowe rynny. 

24 025,00 24 017,80 99,97% 

Przebudowa świetlicy w Kawczynie 

 

W ramach inwestycji wyremontowano dach 

świetlicy o powierzchni 192,91m2: położono 

kontrłaty na powierzchni drewnianej 

impregnowanej oraz blachę powlekaną, 

naprawiono kominy, wykonano opierzenie boczne i 

kominów, pas nadrynnowy, zamontowano nowe 

rynny. 

22 612,00 22 611,88 100,00% 

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w 

Chełście 

 

W ramach inwestycji wykonano mapy i 

dokumentację techniczną projektu konstrukcji 

zadaszenia sceny przy świetlicy, zakupiono 

materiały do wiaty, m.in. kantówki, boazerię, łaty, 

kontrłaty, deski, blachodachówkę, blachę, 

wykonano więzary na wiatę. 

 

Inwestycja współfinansowana z Funduszu 

Sołeckiego Sołectwa Chełst w kwocie 13 805,00. 

 

34 805,00 20 151,92 57,90% 

 92195  Pozostała działalność 59 801,00 59 800,03 100,00% 

  6050 

Renowacja Pomnika Wdzięczności w Drawsku 

 

Inwestycja została sfinansowana z następujących 

źródeł: 

- Ministerstwo Kultury w kwocie: 28 060,00, 

- Województwo Wielkopolskie w kwocie: 24 

290,00 

- Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki w kwocie: 7 

450,03 zł 

 

W ramach inwestycji wykonano obróbkę 

blacharską kopuły pomnika, obłożono granitem 

polerowanym postument oraz pomalowano pomnik 

i figurę. Zamontowano 3 tablice z nazwiskami 

poległych, 2 granitowe wazony i lampy 

podświetlające. Obłożono granitem podest wraz ze 

stopniami. Zamontowano tablicę informacyjną. 

59 801,00 59 800,03 100,00% 

926   Kultura fizyczna 1 083 486,00 1 078 285,46 99,52% 
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 92601  Obiekty sportowe 943 886,00 941 962,77 99,80% 

  

6050 

Przebudowa, rozbudowa budynku szatni 

sportowej w Pęckowie z przystosowaniem 

obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych i 

starszych 

 

Inwestycja została dofinansowana z środków 

Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu 

„Szatnia na Medal” w kwocie: 77 419,91. 

W ramach inwestycji rozbudowano budynek o 

dodatkowe pomieszczenie szatni wraz z natryskami 

i toaletą, przebudowano jedno z istniejących 

pomieszczeń szatni na pomieszczenie gospodarcze 

oraz natryski dla szatni sędziów. Zakupiono także 

podgrzewacz wody, pralko – suszarkę, regały i 

wózki do piłek, 3 stoły, 15  krzeseł, piec c.o. 

156 700,00 154 839,82 98,81% 

6057 

6059 

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z 

odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole 

Podstawowej w Drawsku 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach 

Programu Operacyjnego „Rybactwo i morze”. 

Kwota przyznanego dofinansowania to: 257 

000,00, w tym z EFMR: 218 450,00 oraz z budżetu 

państwa: 38.550,00 

W ramach inwestycji wykonano boisko 

wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, 

koszykówkę, siatkówkę i tenisa o nawierzchni 

poliuretanowej na warstwie elastycznej z granulatu 

gumowego na podbudowie z piasku 

gruboziarnistego o łącznej grubości 15 cm 

wzmocnionej geowłókniną. Wykonano ogrodzenie 

boiska na wysokość 4m, piłkochwyty na wysokość 

6m, ciągi komunikacyjne z kostki brukowej na 

podsypce cementowo – piaskowej o powierzchni 

312m2,  wyrównano teren wokół boiska oraz 

zamontowano 2 kosze i tablicę informacyjną. 

Z uwagi na zaistniały spór pomiędzy wykonawcą i 

podwykonawcą robót, część zapłaty za realizację  

inwestycji umieszczono w załączniku nr 1 do 

uchwały nr IV/19/2018 Rady Gminy Drawsko, z 

dnia 28 grudnia 2018r., w sprawie ustalenie 

wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu 

gminy Drawsko, które z upływem roku 

budżetowego 2018 nie wygasają, w której to, 

określono ostateczny termin dokonania wydatku. W 

ramach wydatków niewygasających zabezpieczono 

kwotę: 8 050,80. 

 

787 186,00 787 122,95 99,99% 
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 92695  Pozostała działalność 139 600,00 136 322,69 97,65% 

  6050 

Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w 

Kawczynie 

 

W ramach inwestycji zamontowano następujące 

urządzenia: orbitrek, twister + wahadło, wyciąg + 

wyciskanie, wioślarz. 

 

Inwestycja została zrealizowana z Funduszu 

Sołeckiego Sołectwa Kawczyn 

 

14 600,00 14 599,99 100,00% 

Otwarta strefa aktywności w Drawskim Młynie 

– wariant rozszerzony 

 

W ramach inwestycji zamontowano następujące 

urządzenia: 

1. Plac zabaw: ślizg, wieża z daszkiem, 

rurka zjazdowa, wejście 

2. Siłownia: urządzenie linowe, zestaw 

gimnastyczny sześciokątny, orbitrek, 

sztanga - pajacyk, twister – wioślarz, 

jeździec – prostownik nóg, krzesło – 

moty, biegacz – koła Tai-Chi 

3. Zamontowano także: 4 ławki z 

oparciem, stolik do gry w szachy, 2 

kosze oraz tablicę z regulaminem.  

75 000,00 74 995,00 99,99% 

Otwarta strefa aktywności przy przystani 

Yndzel – wariant podstawowy 

 

Inwestycja została dofinansowana ze środków 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 

23.363,85 zł 

W ramach inwestycji zamontowano następujące 

urządzenia: orbitrek – narciarz, sztanga – pajacyk, 

twister – wioślarz, jeździec – prostownik nóg, 

krzesło – motyl, biegacz – koła Tai-Chi, stolik do 

gry w szachy z ławkami, 4 ławki z oparciem, kosz 

na śmieci oraz tablicę z regulaminem. 

50 000,00 46 727,70 93,46% 

 

RAZEM: 7 429 134,15 6 472 451,62 87,12% 

 

3. Informacja o stanie mienia komunalnego 

 

Gmina corocznie sporządza informację o stanie mienia komunalnego. Jest to dokument 

stanowiący załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za poprzedni rok 

przedkładanego Radzie Gminy Drawsko i  Regionalnej Izbie Obrachunkowej.  
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Informacja o stanie mienia przedstawia zmiany w majątku gminy w ciągu roku.  

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dokument ten winien zawierać: 

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, 

b) dane dotyczące: 

– innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach 

rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, 

– posiadania, 

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia 

złożenia poprzedniej informacji, 

d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw 

majątkowych oraz z wykonywania posiadania, 

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu 

terytorialnego. 

Część opisowa do Informacji o stanie mienia komunalnego 

3.1. Rzeczowe aktywa trwałe 

 

1. Powierzchnia ogółem zasobu gruntów gminnych na dzień 31.12.2018 roku wynosi 

422,1937 ha, różnica do 31.12.2017 roku wynosi 0,3020 ha. Różnice te wynikają ze zmian 

stanu mienia, jak niżej:  

 

Rodzaj mienia 

Stan na 

31.12.2017rok 

/ w ha / 

Różnica 

Wynikająca ze 

sprzedaży i 

obrotu 

/ w ha / 

Stan na 

31.12.2018 

rok 

/ w ha / 

Użytki rolne 37,4195 -0,0076 37,4119 

Drogi 265,8193 -0,3292 265,4901 

Grunty leśne 

i pod zalesienie 
43,3411 --- 43,3411 

Tereny rekreacyjne 2,6579 -0,0430 2,6149 

Tereny budowlane 

i zabudowane 
12,6871 -0,1185 12,5686 

Działki przemysłowo-handlowe 1,4406 --- 1,4406 

Cmentarze 2,4400 --- 2,4400 

Ogrody działkowe 3,4000 --- 3,4000 
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Pozostałe (m.in. rowy, wody stojące, 

nieużytki, place tereny  zielone,  

zadrzewione i zakrzaczone, tereny różne) 

53,2902 +0,1963 53,4865 

Razem: 422,4957 -0,3020 422,1937 

 

Przedstawione wyżej zmiany wynikają: 

• z nieodpłatnego nabycia przez Gminę Drawsko w drodze decyzji Wojewody 

Wielkopolskiego własności drogi – nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka 

nr 192/2 w obrębie Chełst o  pow. 0,0100 ha; 

• ze zbycia przez Gminę Drawsko udziału ¼ w nieruchomości zabudowanej – działce nr 

535 w obrębie Piłka; 

• ze zbycia przez Gminę Drawsko nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 

36/4- o pow. 0,0430 ha  położonej w obrębie Kwiejce; 

• ze zbycia przez Gminę Drawsko nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 

154/4- o pow. 0,0400 ha  położonej w obrębie Kawczyn; 

• ze zmiany powierzchni nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 25 

położonej w obrębie Drawsko Nadleśnictwo, ustalonej na skutek jej pomiaru; 

• z nieodpłatnego nabycia przez Gminę Drawsko nieruchomości stanowiących drogi 

wśród terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Drawski 

Młyn, tj. działek nr 743/5 – o pow. 0,0624 ha i 743/11 – o pow. 0,1436 ha; 

• ze zbycia przez Gminę Drawsko nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 

156/1 – o pow. 0,0360 ha położonej w obrębie Piłka; 

• z wydania przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji o ustaleniu lokalizacji linii 

kolejowej, w wyniku której nastąpił podział geodezyjny nieruchomości oznaczonych 

geodezyjnie jako działki nr 793/1 i nr 744/13 w obrębie Drawsko i 661 w obrębie 

Pęckowo oraz przejście na własność Skarbu Państwa działek nr 793/6 – o pow. 0,0036 

ha, nr 793/7 – o pow. 0,0027 ha, nr 744/32 – o pow. 0,0145 ha w obrębie Drawsko i 

działki nr 661/1 – o pow. 0,0071 ha w obrębie Pęckowo; 

• ze zmiany powierzchni nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 96 

położonej w obrębie Chełst, ustalonej na skutek jej pomiaru; 

• ze zmiany powierzchni nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 214 

położonej w obrębie Piłka, ustalonej na skutek jej pomiaru. 
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2. Gmina jest właścicielem 13 działek – o pow. 1,8827 ha oddanych w użytkowanie 

wieczyste 

3. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jst. 

Gmina jest w trakcie procesu regulowania stanu prawnego nieruchomości, których jest 

posiadaczem. Część z tych działek będzie nabywana z mocy prawa na podstawie art. 5 

ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie 

terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, natomiast część będzie 

nabywana na zadania na podstawie art. 5 ust. 4 ww. ustawy lub przepisów odrębnych. 

Ponadto gmina będzie nabywała nieruchomości w drodze decyzji Wojewody 

Wielkopolskiego na zadania  (komunalizowane będą tu przede wszystkim drogi w celu 

zapewnienia dostępu do dróg gminnych nieruchomościom). Aktualnie przed Wojewodą 

Wielkopolskim toczą się postępowania w sprawie nabycia przez Gminę Drawsko 

następujących nieruchomości: działka nr 1299/27 obręb Drawsko, wieś Drawski Młyn, 

zajętą na cele sportowe, działka nr 1297/1 obręb Drawsko wieś Drawski Młyn, teren i 

drogi śródosiedlowe, działka nr 142 Kwiejce Nowe – droga oraz działka nr 639 w obrębie 

Piłka stanowiąca drogę. Przed Wojewodą Wielkopolskim toczą się również postępowania 

w sprawie regulacji gruntów pod drogami błędnie zakwalifikowanym wcześniej do dróg 

gminnych – działka nr 637/1 w obrębie Piłka (droga wojewódzka). 

4.     Ponadto podaje się również, że w 2018 roku gmina zrealizowała inwestycje o wartości          

4.472.451,62 zł, szczegółowe inwestycje przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania z 

wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2018 r. Stan inwestycji niezakończonych wynosi 

1.449.470,62 zł. 

5.    Gmina Drawsko posiada udziały o wartości 1.452.727,14 zł w Zakładzie Kanalizacji i 

Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o., który dzieli się na 24 212 udziały o wartości 

nominalnej 60,00 zł każdy. 

6.    Dodatkowo podaje się, iż gmina uzyskała również dochody z dzierżawy majątku 

ruchomego i nieruchomości dla ZKiW w wysokości – 60.522.33 zł. 

7.   Zmiany w stanie majątku z wyjątkiem gruntów opisanych w punkcie 1 wynikają z 

rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kwiejce,  przebudowy budynku 

pawilonu oraz budowy pochylni i podjazdu dla osób niepełnosprawnych  w Szkole 

Podstawowej w Drawsku, a także wykonania przebudowy przedszkola w Drawsku 

poprzez wydzielenie osobnych pomieszczeń przejętych przez przedszkole. Nastąpiła 

rozbudowa oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Drawsku, Drawskim Młynie, Piłce 
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i Pęckowie, dokonano także renowacji Pomnika Wdzięczności w Drawsku, remontu 

dachów w budynkach świetlic w Kawczynie i w Drawsku, nastąpiła również przebudowa 

szatni sportowej w Pęckowie oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w Drawsku. W 

miejscowościach Kawczyn, Drawski Młyn i Drawsko zakupiono i zamontowano siłownie 

zewnętrzne, na terenie wsi Kamienik przy zalewie rzeki Miała wykonano pomosty 

pływające wraz z małą infrastrukturą w postaci chodników, parkingu, pomostu 

wędkarsko-rekreacyjnym, trapów. Na zmiany ma znaczący wpływ przebudowa oraz 

rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie. Na potrzeby urzędu została 

zamontowana klimatyzacja i monitoring, zakupiono także nowy serwer, piec c.o., a także 

sprzęt elektroniczny. Informację uzupełniono o mienie w postaci nawierzchni chodników 

i dróg. 

 

3.2. Aktywa obrotowe 

 

W tej części przedstawiono stan oraz zmiany majątku obrotowego 10 jednostek Gminy 

Drawsko, w tym: 

Urząd Gminy 

Szkoła Podstawowa Drawsko 

Szkoła Podstawowa Drawski Młyn 

Szkoła Podstawowa Pęckowo 

Szkoła Podstawowa Piłka 

Szkoła Podstawowa Chełst 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Gminne Przedszkole Publiczne 

Gminny Ośrodek Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko 

Zmiany wykazane w części tabelarycznej dotyczą: 

- materiałów – stan zapasów, materiałów tj.: opał, żywność, paliwo. Należności z tytułu 

dostaw i usług – nieuregulowanych należności od kontrahentów i podatników, 
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- należności z budżetu – należności od Urzędów Skarbowych, 

- pozostałych należności –udzielonych pożyczek mieszkaniowych ZFŚS, należności z 

tytułu podatków lokalnych pomniejszonych o odpisy aktualizujące należności oraz 

należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, 

- środków pieniężnych – stanu środków na rachunkach bankowych. 

 

AKTYWA OBROTOWE na dzień 31 grudnia 2018 roku: 

 

L.p. 
AKTYWA 

OBROTOWE 

Jednostki budżetowe Instytucje kultury 

STAN NA 

01.01.2018 

STAN NA 

31.12.2018 

ZMIANA 

WARTOŚCI 

STAN NA 

01.01.2018 

STAN NA 

31.12.2018 

ZMIANA 

WARTOŚCI 

1 061 777,38 2 565 797,77 1 504 020,39 4 918,78 5 869,49 950,71 

1 Zapasy 51 540,45 56 935,27 5 394,82 1 448,32 1 362,23 -86,09 

1.1. Materiały 51 540,45 56 935,27 5 394,82 1 448,32 1 362,23 -86,09 

1.2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Produkty gotowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. Towary 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Należności krótkoterminowe 50 763,27 1 495 574,36 1 444 811,09 0,00 0,00 0,00 

2.1. 
Należności z tytułu dostaw i 

usług 
3 629,68 2 272,13 -1 357,55 0,00 0,00 0,00 

2.2. Należności od budżetu 70 416,44 390 468,55 320 052,11 0,00 0,00 0,00 

2.3. 
Należności z tytułu ubezpieczeń 

społecznych 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. Pozostałe należności -23 282,85 1 102 833,68 1 126 116,53 0,00 0,00 0,00 

2.5. 

Rozliczenia z tyt. środków na 

wydatki budżetowe i z tytułu 

dochodów budżetowych 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Środki pieniężne 959 473,66 1 013 288,14 53 814,48 3 470,46 4 507,26 1 036,80 

3.1. Środki pieniężne w kasie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. 
Środki pieniężne na rachunkach 

bankowych 
959 473,66 1 013 288,14 53 814,48 3 470,46 4 507,26 1 036,80 

3.3. Inne środki pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
Krótkoterminowe papiery 

wartościowe 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Rozliczenie międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE na dzień 31 grudnia 2018 roku: 
    

Opis mienia wg grup rodzajowych 
łączna ilość (w 

ha,szt.) 

wartość szacunkowa (w 

złotych) 

Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych 

a
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grunty rolne 37,4119 311 700,97 36,4039         1,0080 

drogi, ulice, chodniki 265,4901 2 445 528,29 264,0741   0,3360     1,0800 

lasy 43,3411 361 090,76 43,3411           

ogrody działkowe 3,4000 28 327,44 3,4000           

tereny rekreacyjne 2,6149 21 792,33 2,6149           

tereny  budowlane i zabudowane  12,5686 131 196,37 12,0734   0,4952       

działki przem. handlowe 1,4406 25 983,87 0,4242   1,0164       

cmentarze 2,4400 20 329,11 2,4400           

pozostałe 53,4865 540 097,62 51,1032   2,3833       

ogółem 422,1937 3 886 046,76 415,8748   4,2309     2,0880 

budynki mieszkalne 10 438 560,36 10           

bud. niemieszkalne 9 907 631,61 9           

obiekty szkolne 7 2 790 784,95 7           

obiekty przedszkolne 6 218 970,12 6           

ośrodki kultury, świetlice, place zabaw 23 3 993 289,52 23           

ośrodki sportu i rekreacji. 14 6 875 876,08 14           

obiekty służby zdrowia 2 195 041,75 2           

placówki usługowo-handlowe 1 85 642,00 1           
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4. Informacja o realizacji polityk, programów, strategii 

    4.1. Strategia rozwoju gminy 

 

Strategia rozwoju gminy to podstawowy dokument strategiczny jaki tworzą jednostki 

samorządowe, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 6a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym: ,,do wyłącznej właściwości rady gminy należy (…) przyjmowanie programów 

rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;” 

• Strategia rozwoju Gminy Drawsko została uchwalona 30 grudnia 2015r. uchwałą Rady 

Gminy Drawsko nr XV/98/2015.  

• Strategia została stworzona na lata 2016-2024 po przeprowadzeniu diagnozy, szerokich 

konsultacji społecznych ( ankiety, wywiady, spotkania, dyskusje).  

• Po tym została wskazana wizja naszej gminy- pożądany przez mieszkańców wizerunek 

gminy w perspektywie kilkunastu lat, misja-jaki powinien być kierunek rozwoju gminy 

przez najbliższych kilkanaście lat i jakie są priorytety samorządu dla zaspokojenia 

potrzeb mieszkańców, cele i programy do zrealizowania.  

• Podsumowanie diagnozy stanu gminy zostało dokonane w formule analizy SWOT 

•  S – Strengths (atuty, silne strony) 

• W – Weaknesses (problemy, słabości) 

• O – Opportunities (szanse, możliwości) 

• T – Threats (zagrożenia). 

- narzędzie, które określa dobre i złe ( silne i słabe) strony podmiotu, atuty, ale i problemy 

do rozwiązania.  

Strategia jest zbudowana w następujący sposób: zawiera cele strategiczne, programy 

strategiczne, projekty realizacyjne, zadania do wykonania. Stworzenie dokumentu 

planistycznego w postaci strategii, jako planu maksymalnego, to proces, który powinien 

zafunkcjonować w czterech strefach: diagnozy, planowania, wdrożenia, oceny. Przy 

tworzeniu strategii oceniono: warunki życia w gminie, wskazano najważniejsze pozytywne 

elementy życia w gminie, zwrócono uwagą na najważniejsze problemy życia w gminie, 

wymieniono najistotniejsze działania inwestycyjne i nie inwestycyjne, oceniono 

atrakcyjność infrastruktury turystycznej wraz ze wskazaniem działań w celu zwiększenia 

atrakcyjności turystycznej gminy, dokonując analizy 13 aspektów życia tj.  

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16793509_art(18)_3?pit=2019-05-05
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1)   położenie, ogólne warunki życia 

2) zagospodarowanie przestrzenne 

3) drogi i komunikacja 

4) infrastruktura techniczna, czystość, środowisko 

5) oświata 

6) kultura, rozrywka 

7) sport, rekreacja 

8) handel, gastronomia 

9) zdrowie, pomoc społeczna 

10) bezpieczeństwo 

11) gospodarka 

12) mieszkańcy, aktywność społeczna 

13) zarządzanie Gminą. 

Podsumowanie przeprowadzonej analizy wskazało Gminę Drawsko jako obszar co raz bardziej 

atrakcyjny do zamieszkania, rozwijający się ośrodek turystyczny ( impuls niezbędny w zakresie 

działań kulturalnych) z coraz lepiej rozwijającą się infrastrukturą i przestrzenią uregulowaną 

planami miejscowymi, uporządkowanym systemem kształcenia na poziomie podstawowym, z 

koniecznością modernizacji doposażenia bazy oświatowej, mimo małej liczby miejsc pracy i 

utrudnioną komunikacją ( problem ogólny- zmniejszanie i likwidacja zorganizowanej 

komunikacji) głównie z uwagi na niewłaściwy stan dróg gminnych. 

 

Wizja Gminy Drawsko określa pożądany przez mieszkańców obraz- wizerunek gminy  

w perspektywie najbliższych kilkunastu lat: 

,,Gmina Drawsko to: 

• atrakcyjny ośrodek turystyczny z bogactwem lasów, rzek i jezior Puszczy 

Noteckiej 

• wykształceni, aktywni i zintegrowani mieszkańcy 

• spokojne, bezpieczne miejsce do życia.’’ 

 

Misja Gminy Drawsko określa, jakie są priorytety samorządu w działaniach na rzecz 

zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Jest ona sentencją, która najlepiej ujmuje główne, 

planowane kierunki działania samorządu, jest także najlepszym podsumowaniem całego 

opracowywanego planu strategicznego: 
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,,Jesteśmy gminą atrakcyjnie położoną wśród lasów, rzek i jezior na skraju Puszczy 

Noteckiej, znaną z bogactwa grzybów i ciekawej oferty turystycznej. 

Pomyślności mieszkańców będzie sprzyjać zapewnienie wysokiego poziomu oferty 

oświatowej i usług społecznych oraz wspieranie wszelkich lokalnych aktywności. 

Dbając o nasze cenne środowisko naturalne, pragniemy dalej zwiększać nasz potencjał 

turystyczny poprzez rozwój infrastruktury i ciekawe propozycje spędzania wolnego 

czasu. 

Zrównoważony rozwój gospodarczy chcemy zapewnić w oparciu o ekologiczne rolnictwo, 

przetwórstwo i leśnictwo.” 

Strategiczne cele rozwoju gminy Drawsko określono następująco: 

Cel strategiczny 1. Zapewnienie dogodnych warunków życia i wypoczynku na terenie 

Gminy 

Program 1. Poprawa stanu infrastruktury drogowej 

Projekt 1.1. Opracowanie i wdrażanie planu rozbudowy gminnej infrastruktury drogowej-

projekt realizowany w sposób ciągły w zależności od nadarzających się 

możliwości finansowych 

Projekt 1.2. Podejmowanie działań na rzecz poprawy infrastruktury innych zarządców dróg- 

ścisła współpraca z WZDW i ZDP 

Program 2. Rozbudowa pozostałej infrastruktury technicznej 

Projekt 2.1. Dalsza budowa sieci kanalizacji sanitarnej- zrealizowana modernizacja 

oczyszczalni ścieków, na bieżąco rozbudowywana sieć w skanalizowanych 

miejscowościach, do zrealizowania projekt kanalizacji Chełstu i Kamiennika-

dalszej części gminy, uzależniony od dofinansowania ze środków zewnętrznych 

Projekt 2.2. Budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy- wpływ na realizację sieci w 

ramach Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej, zabieganie o prywatnego 

inwestora  

Program 3. Zagospodarowanie przestrzenne i ochrona środowiska 
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Projekt 3.1. Podejmowanie działań na rzecz drożności jezior i rzek- zagospodarowywanie 

Jeziora Piast, rzeki Miały, odmulenie zbiornika Kamiennik-zrealizowane, 

zagospodarowywanie przystani, dążenie do realizacji zbiornika w Piłce 

Projekt 3.2. Poprawa ładu i estetyki w Gminie-edukacja w zakresie realizacji gospodarki 

odpadami komunalnymi, zagospodarowanie terenu przy urzędzie łącznie z 

projektem Spichlerza 

Projekt 3.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz działania, 

wykorzystujące odnawialne źródła energii-proces ciągły-wymiana systemów 

ogrzewania, panele fotowoltaiczne, energooszczędne oświetlenie uliczne 

Projekt 3.4. Edukacja ekologiczna mieszkańców i wspieranie wykorzystania alternatywnych 

źródeł energii-tworzenie ścieżek edukacyjnych min. wzdłuż Noteci, w miarę 

możliwości finansowych wspieranie mieszkańców i przedsiębiorców w wymianie 

źródeł energii w tym OZE 

Cel strategiczny 2. Zapewnienie dobrych warunków rozwoju turystyki i innych dziedzin 

działalności gospodarczej 

Program 4. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 

Projekt 4.1. Organizacja terenów pod inwestycje-wykupy gruntów, uzbrojenie terenów-w 

miarę możliwości, planowanie przestrzenne 

Projekt 4.2. Orientacja Gminy na inwestorów- wspieranie działalności przedsiębiorstw, 

promocja działalności przedsiębiorstw 

Program 5. Wspieranie rozwoju turystyki 

Projekt 5.1. Budowa oraz rozwój infrastruktury i oferty turystycznej- identyfikacja atrakcji 

turystycznych, rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej 

Projekt 5.2. Wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarstw agroturystycznych- wspieranie 

rozwoju gospodarstw agroturystycznych poprzez min. promowanie gospodarstw 

agroturystycznych 

Projekt 5.3. Promocja turystyczna Gminy-rozwój przedsięwzięć turystycznych, wizualizacja 

obiektów 

Cel strategiczny 3. Zapewnienie wysokiego poziomu infrastruktury i usług społecznych. 
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Program 6. Oświata, kultura, sport, rekreacja 

Projekt 6.1. Poprawa infrastruktury i wyposażenia placówek oświatowych- budowa boisk 

wielofunkcyjnych przy szkołach-realizowana, rozbudowa SP Drawsko, 

modernizacja obiektów oświatowych, rozwój infrastruktury przyszkolnej, 

doposażenie obiektów oświatowych -proces ciągły 

Projekt 6.2. Poprawa poziomu nauczania w szkołach. Zwiększenie liczby zajęć dodatkowych- 

dostosowywanie zajęć pozaszkolnych do potrzeb, premiowanie osiągnięć 

uczniów-proces ciągły 

Projekt 6.3. Uatrakcyjnienie oferty kultury i rozrywki-utworzenie GOK, organizacja imprez 

nietypowych, zwiększenie atrakcyjności działalności świetlic, bibliotek 

Projekt 6.4. Rozwój infrastruktury i oferty sportowo-rekreacyjnej- zwiększenie wykorzystania 

obiektów, współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji oferty, 

powstawanie nowych atrakcyjnych obiektów 

Program 7. Zdrowie, pomoc społeczna, bezpieczeństwo 

Projekt 7.1. Poprawa dostępności i jakości usług medycznych na terenie Gminy-modernizacja 

ośrodka zdrowia, stwarzanie warunków dla rozwoju poradni specjalistycznych, 

zwiększanie dostępności medycznej w szkołach i przedszkolu 

Projekt 7.2. Promowanie zdrowego trybu życia-organizowanie wydarzeń  

Projekt 7.3. Zwiększenie pomocy dla najbardziej potrzebujących mieszkańców-budowa 

mieszkań komunalnych, likwidacja barier architektonicznych, inicjowanie 

powstawania organizacji 

Projekt 7.4. Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego- monitoring wizyjny, ścisła współpraca 

z policją, doposażanie OSP, w tym modernizacja strażnic 

Program 8. Aktywność społeczna i sprawne zarządzanie Gminą 

Projekt 8.1. Aktywizacja mieszkańców, wspieranie aktywności i integracji społecznej- 

wspieranie liderów, wolontariuszy, rozwijanie współpracy 

Projekt 8.2. Sprawne zarządzanie Gminą- usprawnianie pracy i zarządzania urzędem, 

rozwijanie współpracy z innymi podmiotami, nawiązanie współpracy 

zagranicznej 
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Szczegółowa prezentacja zadań inwestycyjnych za 2018r. w części ,,Informacje finansowe”  

Ocena aktualności strategii –strategia jest dokumentem aktualnym i zawiera plany do realizacji 

w przestrzeni czasowej do roku 2024. Ocena stanu realizacji Strategii została zaplanowana na 

grudzień b.r. co oznacza ocenę dokonaną po 3 latach funkcjonowania dokumentu, z założeniem 

kolejnej, co rocznej analizy i korekty założeń. 

4.2. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego 

zagospodarowania Gminy Drawsko 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945) w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym 

lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.  

Studium sporządza się dla terenów położonych w granicach administracyjnych gminy, składa 

się ono z części tekstowej oraz części graficznej.  

Dokument ten nie stanowi aktu prawa miejscowego, jednakże jest wiążący dla organów gminy 

przy sporządzaniu planów miejscowych. Oznacza to, że wszystkie plany miejscowe uchwalane 

przez radę gminy nie mogą być sprzeczne z zapisami studium.  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko 

przyjęte zostało dnia 26 kwietnia 2000 roku uchwałą Rady Gminy Drawsko  nr  XX/138/2000. 

Dnia 13 listopada 2015 roku zarządzeniem zastępczym nr KN-I.4102.11.2015.19 Wojewoda 

Wielkopolski wprowadził do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Drawsko obszary udokumentowanych złóż kopalin. 

Obowiązujący dokument zawiera wielopłaszczyznową inwentaryzację stanu Gminy Drawsko 

na którą składają się:   uwarunkowania środowiska przyrodniczego,  kulturowego, zagadnienia 

rozwoju demograficzno-gospodarczego, stan rolnictwa, komunikacji i infrastruktury 

technicznej oraz określa istniejące uwarunkowania rozwoju przestrzennego. Na tej podstawie 

wyznaczone zostały cele i kierunki rozwoju gminy.  
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W ramach gminy wyznaczono w studium trzy kierunki zagospodarowania 

przestrzennego: 

a) północny - rejon Drawska,  Drawskiego Młyna,  Chełstu,  Pęckowa, w którym nastąpi 

intensyfikacja działań związanych z zabezpieczeniem miejsc pracy, rozwoju usług, 

zabezpieczenia miejsc zamieszkania  oraz  intensywnego  rozwoju  rolnictwa, 

b) południowy -  rejon Kwiejc,  Kwiejc Nowych, Piłki, Marylina, w którym nastąpi 

umiarkowany rozwój podporządkowany  ochronie środowiska przyrodniczego, związany 

z rozwojem funkcji turystycznych, 

c) leśny, w którym działania będą prowadzone w oparciu o plany urządzenia lasu. Kierunek 

leśny obejmuje znaczną część gminy z uwagi na charakter tego regionu (około 60% 

powierzchni gminy to lasy).                                                                                                                                                                                                                                                                                  

W ramach każdego obszaru  wyznaczono tereny osadnicze (zabudowane lub przeznaczone pod 

zabudowę)  i obszary przyrodnicze, które są wyłączone z zabudowy ( lasy, łąki, grunty 

wysokich klas).   

W studium Drawska przyjęto podział gminy na: 

 1. obszary wyłączone z zabudowy i obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej  – są to 

obszary objęte ochroną środowiska przyrodniczego. Są to tereny: 

    -    lasów z wyłączeniem terenów zabudowanych i pasów infrastruktury  

         technicznej, 

    -    łąk i pastwisk w dolinie Noteci i  Miały, 

    -    o wysokich  spadkach (powyżej 12%), 

    -    zieleni,  obejmujące: parki, cmentarze, zieleń pocmentarną, ogrody działkowe                                                                                                        

          i  skupiska  zieleni  wysokiej. 

W obszarze wyłączonym z zabudowy zawarta jest strefa przyrodnicza istotna dla utrzymania 

równowagi przyrodniczej. Stanowi ją dolina rzeki Noteci z przyległymi łąkami.  Ochrona  tego  

terenu przed zabudową oprócz walorów  krajobrazowych ma istotne znaczenie dla  warunków  

klimatycznych,  ekosystemu wód,  przeciwdziałania lub zapobiegania szkodliwym wpływom 

na  środowisko  powodującym jego zniszczenie lub zmianę  charakteru  elementów  

przyrodniczych.  W  znacznej  części  tego obszaru należy zachować walory naturalne.  

Większość  tego  obszaru objęta jest strefą zalewową rzeki Noteci. 

Na  terenie gminy  z rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyodrębniono obszary: 

1)  gruntów rolnych najwyższych klas (III i IV), o szczególnych priorytetach dla   
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       produkcji rolnej   -  wyłączony z zabudowy, 

2)  pozostałych  gruntów  rolnych,  na których dopuszcza się zabudowę związaną   

 głównie z  produkcją  rolną,  hodowlaną  lub  przetwórstwem. 

Obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyłączony z zabudowy obejmuje rejon wsi 

Drawsko i Pęckowo. 

2. obszary przeznaczone pod zabudowę  

Po wyłączeniu z przestrzeni gminy: 

- obszaru objętego ochroną środowiska przyrodniczego, 

- obszaru rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyłączonej z zabudowy -  pozostały teren 

stanowi obszar przeznaczony pod zabudowę. 

Obszary przeznaczone pod zabudowę obejmują: 

- wszystkie tereny zainwestowane, 

- tereny przeznaczone pod zabudowę (o korzystnych  warunkach gruntowo-wodnych),                                                                                                                                                                                   

- obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej, tereny użytków rolnych niskich klas, dla 

których warunki zabudowy określi miejscowy plan zagospodarowania   

     przestrzennego, a zabudowa terenu związana  będzie głównie z produkcją rolną,   

     hodowlą lub przetwórstwem rolno-spożywczym. 

Tereny przeznaczone pod zabudowę obejmują tereny przyległe do istniejącej zabudowy  we  

wsiach:  Drawsko,  Drawski Młyn,  Pęckowo,  Piłka,  Kamiennik, Chełst,  Kwiejce i Marylin. 

3. obszary   przekształceń  przestrzennych 

Studium zakładało, że przekształceń  przestrzennych  będą  wymagały  tereny  przeznaczone  

pod przyszłe zainwestowanie. Na całym obszarze gminy będą występować przekształcenia 

wynikające ze zmiany funkcji, uzupełnienia zabudowy i modernizacji  istniejących zasobów.  

 

Kierunki  rozwoju komunikacji  

 

Gmina jest w sposób wystarczający wyposażona w układ drogowy w relacjach wojewódzkich 

i lokalnych oraz linię kolejową ze stacją w Drawskim Młynie zapewniającą połączenia gminy 

z ważnymi ośrodkami gospodarczo – administracyjnymi kraju, jakimi są Warszawa, Poznań i 

Szczecin. Ponadto poprzez 3 – kilometrową odległość z Drawska do Krzyża, możliwa jest też 
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łączność kolejowa na kierunku zachodnio– wschodnim, tj. z Gorzowem Wlkp., Piłą, 

Bydgoszczą oraz Warszawą.  

Sieć dróg w gminie  tworzą drogi wojewódzkie 181, 133, 135, drogi powiatowe i drogi gminne.  

Utrudnieniem ruchu jest nawierzchnia dróg. W dużej części są to drogi gruntowe, w tym 

również droga wojewódzka nr 133 Piłka-Sieraków. Drogi w gminie wymagają stopniowego 

ulepszania nawierzchni, a także zagospodarowania poboczy i ewentualnej realizacji parkingów 

przydrożnych.  

Przy  drodze  wojewódzkiej  nr 181 położona  jest  siedziba  gminy – Drawsko.  

Celem poprawy bezpieczeństwa ruchu i sprawności przejazdu,  w studium zaproponowano  na  

tej  drodze  południowe  obejście  Drawska. Z uwagi na ograniczone środki finansowe na 

budowę i utrzymanie dróg wojewódzkich, zarówno termin budowy i lokalizacja obejścia 

Drawska jak i przebudowa dróg wojewódzkich odsunięta jest w czasie. 

Kierunki rozwoju sieci osadniczej  

Nadrzędnym kierunkiem rozwoju terenów osadniczych gminy jest podnoszenie ładu 

przestrzennego przy kształtowaniu zabudowy przy zachowaniu walorów przyrodniczych i 

kulturowych środowiska. Kierunki działań dotyczące rozwoju sieci osadniczej dotyczą 

określenia gminnego zasobu gruntów, które mogą być przeznaczone pod zabudowę 

mieszkaniową, mieszkaniowo-usługową, a także określenie zasad i form zagospodarowania. 

W studium gminy Drawsko określono tereny, które mogą być przeznaczone pod 

zabudowę, są to: 

1) obszary które mogą być przeznaczone pod zabudowę produkcyjno-usługową we  wsiach:  

Drawsko, Drawski Młyn, Chełst,  Kamiennik i Pęckowo, 

2) pod zabudowę mieszkaniową we wsiach: Drawsko, Drawski Młyn,  Piłka,  Pęckowo, 

3) pod ekstensywną zabudowę letniskową i agroturystykę we wsiach: Kwiejce , Kwiejce 

Nowe,  Kamiennik,  Marylin,  Piłka. 

Przestrzeń inwestycyjną w gminie stanowią obszary, które mogą być przeznaczone pod 

zabudowę, określone granicą zlewni grawitacyjnej ścieków sanitarnych. 
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4.3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  Gminy 

Drawsko 

 

Na obszarze Gminy Drawsko obowiązują dwa rodzaje miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego: 

1) miejscowe plany zagospodarowania sporządzone w oparciu o przepisy 

nieobowiązującej już ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu 

przestrzennym, 

2) miejscowe plany zagospodarowania sporządzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 

27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

 

LP 

 

 

numer uchwały 

 

data uchwały 

 

miejsce i data publikacji planu 

 

teren objęty planem/nr działki 

1.  
XXIX / 125 / 97 02.07.97 r. 

dz. urzędowy woj. pilskiego  nr 31, poz. 

142 z 10-10-1997 roku 
CHEŁST, działki nr 171/5, 12/2 

2.  
XXIX / 126 / 97 02.07.97 r. 

dz. urzędowy woj. pilskiego nr 31, poz. 

143 z 10-10-1997 roku 
KAMIENNIK, działki nr 190-200, 2, 378/8 

3.  
XXIX / 127 / 97 02.07.97 r. 

dz. urzędowy woj. pilskiego nr 31, poz. 

144 z 10-10-1997 roku 
KAWCZYN, działka nr 206 

4.  
III / 13 / 98 02.12.98 r. 

dz. urzędowy woj. pilskiego nr 35, poz. 

306 z 28-12-1998 roku 
KWIEJCE, działki nr 114, 115 

5.  
III / 14 / 98 02.12.98 r. 

dz. urzędowy woj. pilskiego nr 38, poz. 

326 z 31-12-1998 roku 
MARYLIN, działki nr 88/1-88/4 

6.  
III / 15 / 98 02.12.98 r. 

dz. urzędowy woj. pilskiego nr 35, poz. 

307 z 28-12-1998 roku 
KWIEJCE NOWE, działka nr 206/3 

7.  
III / 16 / 98 02.12.98 r. 

dz. urzędowy woj. pilskiego nr 35, poz. 

308 z 28-12-1998 roku 
KWIEJCE NOWE, działka nr 238/3 

8.  
III / 17 / 98 02.12.98 r. 

dz. urzędowy woj. pilskiego nr 35, poz. 

309 z 28-12-1998 roku 
KWIEJCE NOWE, działka nr 168/1 

9.  
III / 18 / 98 02.12.98 r. 

dz. urzędowy woj. pilskiego nr 35, poz. 

310 z 28-12-1998 roku 
KWIEJCE NOWE, działka nr 170/5 
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10.  
III / 19 / 98 02.12.98 r. 

dz. urzędowy woj. pilskiego nr 35, poz. 

311 z 28-12-1998 roku 

CHEŁST, działki nr 163, 91/1, 106 – Chełst 

Zachód 

11.  
V / 42 / 98 23.12.98 r. 

dz. urzędowy woj. pilskiego nr 38, poz. 

338 z 31-12-1998 roku 
PIŁKA, działki nr 47, 51 

12.  
V / 43 / 98 23.12 98 r. 

dz. urzędowy woj. pilskiego nr 38, poz. 

339 z 31-12-1998 roku 

MARYLIN, działki nr 172/2 – zabudowa 

rekreacyjna wokół jez. Moczydło 

13.  
XIV / 85 / 99 02.08. 99 r. 

dz. urzędowy woj. wielkopolskiego  nr 76, 

poz. 1482 z 26-10-1999 roku 
KWIEJCE NOWE, działka nr 36 

14.  
XIV / 86 / 99 02.08. 99 r. 

dz. urzędowy woj. wielkopolskiego  nr 78, 

poz. 1498 

z 04-11-1999 roku 

MARYLIN, działka nr 68/13 

15.  
XIV / 87 / 99 02.08. 99 r. 

dz. urzędowy woj. wielkopolskiego nr 78, 

poz. 1499 

z 04-11-1999 roku 

MARYLIN, działka nr 68/15 

16.  
XIX / 131 / 2000 15.03.00 r. 

dz. urzędowy woj. wielkopolskiego    nr 

30, poz. 343 z 10-05-2000 roku 
PIŁKA, działka nr 654/18 

17.  
XXXI / 221 / 2001 19.09.01 r. 

dz. urzędowy woj. wielkopolskiego  nr 

139, poz. 2764 z 15-11-2001 roku 
KWIEJCE,  działka nr 47/6 

18.  
XXXI / 222 / 2001 19.09.01 r 

dz. urzędowy woj. wielkopolskiego  nr 

139, poz. 2765 z 15-11-2001 roku 
KWIEJCE NOWE, działki nr 171/1-171/6 

19.  
XXXI / 223 / 2001 19.09.01 r 

dz. urzędowy woj. wielkopolskiego  nr 

139, poz. 2766 z 15-11-2001 roku 
KWIEJCE, działka nr 91/1 

20.  
XXXI / 224 / 2001 19.09.01 r 

dz. urzędowy woj. wielkopolskiego  nr 

139, poz. 2767 z 15-11-2001 roku 
KAWCZYN, działka nr 221/1 

21.  
V / 30 / 2003 23.01.03 r. 

dz. urzędowy woj. wielkopolskiego  nr 63, 

poz. 1188 z 17-04-2003 roku 
PIŁKA, działki nr 133/3, 133/4 

22.  
V / 31 / 2003 23.01.03 r. 

dz. urzędowy woj. wielkopolskiego  nr 35, 

poz. 671 z 07-03-2003 roku 
KAWCZYN, działki nr 164/2, 164/3 

23.  
V / 33 / 2003 23.01.03 r. 

dz. urzędowy woj. wielkopolskiego  nr 35, 

poz. 673 z 07-03-2003 roku 
KWIEJCE, działka nr 47/5 

24.  
X / 66 / 2003 28.07.03 r. 

dz. urzędowy woj. wielkopolskiego  nr 

153, poz. 2891 z 26-09-2003 roku 
CHEŁST, działka nr 233 

25.  
X / 67 / 2003 28.07.03 r. 

dz. urzędowy woj. wielkopolskiego  nr 

153, poz. 2892 z 26-09-2003 roku 
KAMIENNIK, działka nr 1 

26.  
X / 68 / 2003 28.07.03 r. 

dz. urzędowy woj. wielkopolskiego  nr 

153, poz. 2893 z 26-09-2003 roku 
PIŁKA, działka nr 541/2 
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27.  
X/51/2007 27.06.2007 r. 

dz. urzędowy woj. wielkopolskiego nr 

172, poz. 3751 

z 29-11-2007 roku 

 

DRAWSKO 

28.  
X/52/2007 27.06.2007 r 

dz. urzędowy woj. wielkopolskiego nr 

172, poz. 3751 

z 29-11-2007 roku 

PIŁKA 

29.  
X/53/2007 27.06.2007 r 

dz. urzędowy woj. wielkopolskiego nr 

172, poz. 3753 

z 29-11-2007 roku 

PĘCKOWO 

30.  
X/54/2007 27.06.2007 r 

dz. urzędowy woj. wielkopolskiego nr 

172,poz. 3754 

z 29-11-2007 roku 

KAMIENNIK 

31.  
X/55/2007 27.06.2007 r 

dz. urzędowy woj. wielkopolskiego nr 

172,poz. 3755  29-11-2007 roku 
KWIEJCE 

32.  
X/56/2007 27.06.2007 r 

dz. urzędowy woj. wielkopolskiego nr 

172, poz. 3756  29-11-2007 roku 
KAWCZYN 

33.  
X/57/2007 27.06.2007 r 

dz. urzędowy woj. wielkopolskiego nr 

172, poz. 3757 

z 29-11-2007 roku 

PEŁCZA 

34.  
XLIII/260/2010 31.03.2010r. 

dz. urzędowy woj. wielkopolskiego nr 

130, poz. 2465 

z 06.07.2010 roku 

MARYLIN 

35.  
XLIII/260/2010 31.03.2010 r. 

dz. urzędowy woj. wielkopolskiego nr 

131, poz. 2586 

z 07.07.2010 roku 

KWIEJCE NOWE 

36.  
XLV/278/2010 20.05.2010r. 

dz. urzędowy woj. wielkopolskiego nr 

180, poz. 3347 

z 08.09.2010 roku 

DRAWSKI MŁYN 

37.  
XLV/279/2010 20.05.2010r. 

dz. urzędowy woj. wielkopolskiego nr 

189, poz. 3511 

z 15.09.2010 roku 

CHEŁST 

38.  
XXV/140/2012 27.06.2012r. 

dz. urzędowy woj. wielkopolskiego 

poz.  3832 z 13-09-2012r 

Drawsko, cz. działki nr 461 
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39.  
XXV/141/2012 27.06.2012r. 

dz. urzędowy woj. wielkopolskiego 

poz.  4302 z 12-10-2012r 

Drawsko, działki nr 266, 267, 268 

40.  
LI/304/2014 30.06.2014r. 

dz. urzędowy woj. wielkopolskiego 

poz.  4713 z 04-09-2014r 

Drawsko, działki nr 962/7, 

199/2, 365, 244/3, 1028/1, 

1028/2, 653/2,  650/3, 540 

-część, 541-część, 32-część, 

33-część, 66, 67/1, 673-część, 

674-część,675-część 

41.  
 LI/305/2014 30.06.2014r. 

dz. urzędowy woj. wielkopolskiego 

poz.  4714 z 04-09-2014 r 

Drawsko (Drawski Młyn), działki nr 

1299/21cz., 808/2, 793/1 

42.  
 LV/328/2014 13.11.2014r. 

dz. urzędowy woj. wielkopolskiego 

poz.  6809 z 17-12-2014 r. 

Chełst, dz. 193/9, 193/10, 18; Chełst Zachód, 

dz. 72/3 

43.  
 VI/45/2015 25.03.2015r. 

dz. urzędowy woj. wielkopolskiego 

poz.  2204 z 07-04-2014 r. 

Pęckowo, dz. 194/1cz, 195/1cz, 196cz, 

197cz, 633 

44.  
 VI/46/2015 25.03.2015r. 

dz. urzędowy woj. wielkopolskiego 

poz.  2205 z 07-04-2014 r. 

Kwiejce Nowe, dz. 168/6 

45.  
 XV/102/2015 30.12.2015r. 

dz. urzędowy woj. wielkopolskiego 

poz.  210 z 07-01-2016 r. 

linia elektroenergetyczna 110 kV relacji 

Morzyczyn Drawski Młyn 

46.  
XXXVI/240/2017 28.06.2017r. 

dz. urzędowy woj. wielkopolskiego 

poz.  4736, z 03.07.2017 r. 

obręb Drawsko wieś Drawski Młyn, dz. 

744/8 i 74/13 cz. – teren oczyszczalni 

ścieków 

47.  
XLII/290/2017 28.12.2017r. 

dz. urzędowy woj. wielkopolskiego 

poz.  322, z 08.01.2018r. 

Marylin, dz. 160/4cz, 171, Kawczyn dz. 187, 

Piłka dz. 455 cz., Pęckowo dz. 292cz., 

Chełst dz. 19/3, Chełst Zach. dz. 78/9, 78/10, 

Drawsko dz. 683cz, 684/3cz., Drawsko dz. 

256/1, 257, 258 

48.  
XLII/291/2017 28.12.2017r. 

dz. urzędowy woj. wielkopolskiego 

poz.  323, z 08.01.2018r. 

Obręb Drawsko, wieś Drawski Młyn, dz. 

686 cz. 

 

Plany miejscowe sporządzone w oparciu o ustawę z 7 lipca 1994 roku, wymieniowe w pkt. 

1-26 wykazu, dotyczyły z reguły małych obszarów. W większości plany te są 

skonsumowane. Jednakże chociaż plany te dotyczyły zrealizowanych celów 
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inwestycyjnych należy uznać, że nadal stanowią podstawę działania w zakresie 

zagospodarowania przestrzennego. 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Drawsko, Piłka, 

Pęckowo, Kamiennik, Kwiejce, Kawczyn, Pełcza, Marylin, Kwiejce Nowe, Chełst, 

Drawski Młyn (poz. 27-37 wykazu)  to plany uchwalone na podstawie ustawy z 2003 roku. 

Objęły one całe zabudowane części miejscowości wraz z terenami położonymi w bliskim 

sąsiedztwie istniejącej zabudowy, wyznaczono w nich obszary pod nową zabudowę, plany 

te są cały czas realizowane. 

Plany miejscowe wymienione w poz. 38-44 i poz. 45-48 wykazu to plany realizowane na 

wnioski właścicieli nieruchomości. Objęły one tereny,  które wcześniej objęto planami dla 

poszczególnych miejscowości. Po ich uchwaleniu okazało się, że zamierzenia inwestorów 

się zmieniły, są inne aniżeli dopuszczały to ustalenia planu miejscowego, dlatego też 

przystąpiono do zmiany planów dla wnioskowanych obszarów.  

Ponadto wyznaczono obszar pod aktywizację gospodarczą w miejscowości Drawski Młyn 

– jest to obszar ponad 7 ha  leżący w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków i toru kolejowego 

Poznań –Szczecin. Teren ten stanowi własność gminy i został przygotowany dla 

potencjalnych inwestorów. 

Uchwałą nr XV/102/2015 z 30 grudnia 2015 roku uchwalony został miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii elektroenergetycznej 110 kV relacji 

Morzyczyn- Drawski Młyn na terenie Gminy Drawsko. 

Stwierdza się, że obowiązujące plany są aktualne. Zmiany planów będą sporządzane w miarę 

potrzeb związanych z realizacją inwestycji gminnych i prywatnych inwestorów. 

Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Drawsko i miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Drawsko 

Jak już przedstawiano kształtowanie polityki przestrzennej na obszarze gminy na podstawie 

ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy do 

jej zadań własnych. Dokumentem stanowiącym podstawę kształtowania przestrzeni  na 

poziomie gminy jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Dokument ten chociaż nie stanowi aktu prawa miejscowego, jest aktem którego ustalenia dają 
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władzom gminy wytyczne do kształtowania i realizacji polityki przestrzennej gminy przy 

tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Kształtowanie przestrzeni 

oraz polityka przestrzenna gminy to proces ciągły wymagający jednocześnie okresowej oceny 

przyjętych kierunków i celów rozwoju w zakresie zmian uwarunkowań i potrzeb oraz analizy 

zmian w postępującym w gminie zagospodarowaniu.  

Wobec powyższego zgodnie z art. 32 ust.1  ww. ustawy  w celu oceny aktualności studium 

i planów miejscowych wójt dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 

gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie 

programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium,  z uwzględnieniem decyzji o 

warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

zamieszczonych w rejestrach, oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu 

miejscowego. 

Na tej podstawie w 2017 roku Wójt Gminy Drawsko przedstawił Radzie Gminy Drawsko ocenę 

aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko.  

Rada Gminy Drawsko po analizie przedstawionego dokumentu przyjęła go uchwałą nr 

XXXV/239/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku. 

W dokumencie zatwierdzonym przez Radę Gminy Drawsko określono, że Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego powinno być aktualizowane 

odpowiednio do potrzeb, a także w przypadkach określonych w przepisach prawa. 

Dokonana ocena  potwierdziła, że studium jest aktualne w zakresie podziału gminy na obszary 

funkcjonalne i  zasady ich zagospodarowania. Obrane kierunki polityki przestrzennej 

wprowadzane są w planach miejscowych. Zmianę studium należy sporządzać w oparciu o 

składane w tej sprawie wnioski - po ich szczegółowej analizie pod kątem zgodności z przyjętą 

polityką przestrzenną gminy oraz po ocenie szansy rozwoju gminy.  Ocena wykazała jednak, 

że obecne studium nie uwzględnia co najmniej dwóch istotnych aspektów wynikających ze 

zmian ustaw: 

- ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmienionej ustawą o rewitalizacji 

(Dz.U. 2018 r., poz. 1398) w szczególności dotyczy to tematyki wynikającej z treści art. 10 

ustawy. Wprowadzone przepisy zobowiązują gminy do wykonania analiz i bilansów  
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ekonomicznych, środowiskowych, społecznych i demograficznych dotyczących terenów 

przeznaczonych pod zabudowę, uzbrojenia tych terenów; 

- ustawy Prawo wodne (Dz.U. 2018r. 2268) – zobowiązujące gminy do uwzględnienia w 

studium obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. 

W zakresie planów miejscowych przyjęty prze radę dokument określił, że na obszarze Gminy 

Drawsko obowiązują dwa rodzaje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

1) miejscowe plany zagospodarowania sporządzone w oparciu o przepisy 

nieobowiązującej już ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu 

przestrzennym, 

3) miejscowe plany zagospodarowania sporządzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 

27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

W sumie na dzień dzisiejszy obowiązuje 48 planów miejscowych. 

Plany miejscowe sporządzone w oparciu o ustawę z 7 lipca 1994 roku dotyczyły z reguły 

małych obszarów. W większości plany te są skonsumowane, ale należy uznać, że nadal 

stanowią podstawę działania w zakresie zagospodarowania przestrzennego. 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Drawsko, Piłka, 

Pęckowo, Kamiennik, Kwiejce, Kawczyn, Pełcza, Marylin, Kwiejce Nowe, Chełst, Drawski 

Młyn to plany uchwalone na podstawie ustawy z 2003 roku. Objęły one całe zabudowane części 

miejscowości wraz z terenami położonymi w bliskim sąsiedztwie istniejącej zabudowy, 

wyznaczono w nich obszary pod nową zabudowę, plany te są cały czas realizowane. 

Pozostałe plany są to dokumenty realizowane na wnioski właścicieli nieruchomości. Objęły 

one tereny,  które wcześniej objęto planami dla poszczególnych miejscowości. Po ich 

uchwaleniu okazało się, że zamierzenia inwestorów się zmieniły, o czym wspominaliśmy i są 

inne aniżeli dopuszczały to ustalenia planu miejscowego, dlatego też przystąpiono do zmiany 

planów dla wnioskowanych obszarów.  

Dokonana ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko 

wykazała: 

1. Po przeprowadzeniu analiz wniosków w sprawie zmiany studium stwierdza się, że 

konieczna jest zmiana studium we wnioskowanych zakresach.  
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Pierwszy z wniosków dotyczy przesunięcia przebiegu obwodnicy m. Drawsko. Sprawa 

ta wymaga analizy i decyzji ze strony władz gminy dotyczącej kierunku przesunięcia 

obwodnicy, czy też przeniesienia jej w inne miejsce.  

Drugi wniosek dotyczy zmiany przeznaczenia terenu rolnego w studium na cele 

aktywizacji gospodarczej lokalizacji domu spokojnej starości. Na lokalizację tej 

inwestycji rada gminy wyraziła już zgodę podejmując uchwałę o przystąpieniu do 

zmiany studium.  

Kolejne zmiany studium należy sporządzać w oparciu o składane w tej sprawie wnioski 

- po ich szczegółowej analizie pod kątem zgodności z przyjętą polityką przestrzenną 

gminy oraz szansy dla rozwoju gminy.  

Należy pamiętać, że obecne studium nie uwzględnia co najmniej dwóch istotnych 

aspektów wynikających ze zmian ustaw, o czym wspominaliśmy wcześniej: 

- ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmienionej ustawą o 

rewitalizacji (Dz.U. 2015 r., poz. 1777) w szczególności dotyczy to tematyki 

wynikającej z treści art. 10 ustawy.  

- ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2012 roku, poz. 145 ze zm.) – obszary narażone na 

niebezpieczeństwo powodzi. 

2. Stwierdzono, że obowiązujące plany są aktualne.  

Zmiany planów będą sporządzane w miarę potrzeb związanych z realizacją inwestycji 

gminnych i prywatnych inwestorów. 

Obowiązujące plany miejscowe obejmują zurbanizowaną część gminy wraz z terenami 

przyległymi, pozostały obszar gminy to w dużej części lasy i tereny rolne.  

W planach miejscowych wyznaczono znaczną liczbę terenów pod zabudowę 

mieszkaniową  jednorodzinną i letniskową indywidualną.  

Nowe plany zagospodarowania przestrzennego należy sporządzać w zależności od 

składanych wniosków i wnioskowanego przeznaczenia.  

O przystąpieniu do sporządzenia planów decydować będą władze gminy, na podstawie 

przeprowadzonych analiz składanych w tej sprawie wniosków z uwzględnieniem 

możliwości finansowych gminy dotyczących zarówno sporządzenia dokumentów 

planistycznych, jak również możliwości późniejszej realizacji ustaleń planów 

miejscowych.  
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Jako priorytetowe powinny być realizowane plany miejscowe dla wyznaczania nowych 

obszarów inwestycyjnych (usługowe, produkcyjne i inne), obszarów cennych 

przyrodniczo, czy też obszarów o nieaktualnych zapisach.  

Powinnyśmy dążyć do wyznaczenia nowych obszarów pod nowe miejsca pracy 

dających szansę rozwoju gminy. 

 

4.4. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

 

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy określa uchwała Rady Gminy 

Drawsko nr XLIX/286/2014 z dnia 16.04.2014r. w sprawie wieloletniego programu 

gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Drawsko. Program wymaga w 

bieżącym roku podjęcia nowej uchwały. 

Ponadto w zakresie gospodarki mieszkaniowej uchwałą nr XLIX/285/2014 Rady Gminy 

Drawsko z dnia 16.04.2014r. zostały określone zasady wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drawsko. 

W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drawsko wchodzi 41 mieszkań, w tym 2 mieszkania 

socjalne o łącznej powierzchni: 2.015,44 m2.  

Mieszkania te znajdują się w 17 budynkach na terenie gminy, w Drawsku, Drawskim Młynie, 

Piłce, Chełście, Kawczynie, Kamienniku i w Pęckowie.  

Większość budynków stanowiąca zasoby komunalne, to budynki wybudowane w latach przed 

i powojennych. Są to obiekty mocno wyeksploatowane. Stąd konieczność ich remontowania i 

modernizowania m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana grzejników c.o., 

usuwanie bieżących awarii: instalacji elektrycznej, wodociągowej itp., remonty kominów i 

pokryć dachowych. 

W 2018 r. gmina sprzedała 4 mieszkania ze swojego zasobu dotychczasowym najemcom.  

W 2019 r. planowana jest sprzedaż kolejnych 2 mieszkań. 
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Zasady polityki czynszowej 

Stawki czynszu za 1 m2  powierzchni użytkowej lokali ustala Wójt Gminy Drawsko w drodze 

zarządzenia na podstawie ustawy z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 poz. 1234). 

Za 100% bazę wyposażenia mieszkania uznaje się: zimną wodę, ciepłą wodę, ubikację, łazienkę 

(wanna, prysznic), centralne ogrzewanie, instalację kanalizacji sanitarnej. 

Ustala  się  czynniki obniżające wysokość stawki  bazowej czynszu: 

- o  10%  w  przypadku braku  wody zimnej  w  mieszkaniu, 

- o   10% w przypadku braku   wody ciepłej w mieszkaniu, 

- o  10%  w  przypadku braku  ubikacji  w  mieszkaniu, 

- o  10%  w  przypadku braku  łazienki (wanna, prysznic) w  mieszkaniu, 

- o  10%  w  przypadku braku  centralnego ogrzewania  w  mieszkaniu, 

- o  10%  w przypadku braku instalacji kanalizacji sanitarnej, 

- o  5%  w  przypadku  położenia  lokalu na poddaszu (strych), 

oraz z uwagi na usytuowanie budynku: odległość od głównych punktów użyteczności 

publicznej (Poczta, Ośrodek Zdrowia, Urząd Gminy):  

- Pęckowo - 5% 

- Chełst - 5% 

- Piłka - 10%  

- Kamiennik - 10%  

- Kawczyn - 10% . 

Obniżenie stawki bazowej czynszu następuje poprzez zsumowanie wszystkich występujących 

w lokalu czynników obniżających. 

Zmiana wysokości stawki bazowej nie może nastąpić częściej niż raz do roku. 

Najemcy  lokali  opłacają  czynsz  miesięczny,  z  góry,  do  10 dnia każdego miesiąca.  

W Gminie Drawsko w wyniku sprzedaży lokali komunalnych w budynkach wielorodzinnych 

gmina stała się współwłaścicielem we Wspólnotach mieszkaniowych. Z tego tytułu 
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współwłaściciele ponoszą koszty zarządzania nieruchomością oraz koszty funduszy 

remontowych.  

Wspólnoty mieszkaniowe w Gminie Drawsko: 

Drawsko- ul. Powstańców Wlkp. 114, ul. Nadnotecka 22, 

Drawski Młyn- ul. Szosa Dworcowa 2 

Chełst nr 48 

 

4.5. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych  

Zgodnie z art. 24 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. 

Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, 

które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane  w użytkowanie wieczyste oraz 

nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. 

Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Wójt Gminy Drawsko. 

 

Gminny zasób nieruchomości może być wykorzystany na cele rozwojowe gminy oraz 

zorganizowaną działalność inwestycyjną głównie w zakresie infrastruktury technicznej, jak 

również na realizację innych celów publicznych. 

Podstawą wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości są: 

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r.  poz. 

2204 ze zm.); 

- uchwała Nr XXXV/211/2009 Rady Gminy Drawsko z dnia  24 czerwca 2009 roku w sprawie 

zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania oraz 

najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony; 

- Wieloletni plan Finansowy. 

 

Na podstawie art. 25 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 

gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018r.  poz. 2204 ze zm.), Wójt Gminy Drawsko 

sporządził plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Drawsko na lata 2016 – 2018. 

Plan ten zatwierdzony został zarządzeniem nr 28/2016 z dnia 31 marca 2016 roku.  

Zgodnie z podjętym zarządzeniem wykonanie planu powierzone zostało Referatowi 

Nieruchomości i Budownictwa w Urzędzie Gminy Drawsko.  



Strona 49 z 156 
 

Zgodnie z przyjętym planem ogólna powierzchnia gruntów mienia Gminy Drawsko na dzień 

1 stycznia 2016 roku wynosiła 422,1544 ha. 

W skład gruntów mienia gminy wchodziły: 

Lp. Rodzaj mienia Powierzchnia w ha na dzień 01.01.2016 

1. grunty pod drogami 264,0343 

2. grunty rolne 37,5695 

3. pozostałe 120,5506 

 RAZEM 422,1544 

 

Rozdysponowanie mienia komunalnego przedstawiało się następująco: 

grunty oddane w użytkowanie 

wieczyste 

2,0127 

gminny zasób nieruchomości 420,1417 

Razem mienie komunalne 422,1544 

Zasób nieruchomości Gminy Drawsko tworzyły: 

Lp. Rodzaj mienia Powierzchnia w ha na dzień 01.01.2016 

1 grunty pod drogami 264,0343 

2 grunty rolne 37,5695 

3 

Pozostałe, w tym: lasy, ogrody 

działkowe, tereny rekreacyjne, 

tereny budowlane i zabudowane, 

działki przemysłowo-handlowe, 

cmentarze, nieużytki, rowy, 

zadrzewienia, art.  

118,5379 

 RAZEM  420,1417 

 



Strona 50 z 156 
 

Stan zasobu Gminy Drawsko w poszczególnych miejscowościach przedstawia poniższa tabela: 

 Obręb Miejscowości wchodzące w 

skład obrębu 

Powierzchnia w ha na 

dzień 01.01.2016 

1. Chełst Chełst 14,9568 

2. Chełst Zachód Chełst 23,5892 

3. Drawsko Drawsko, Drawski Młyn 65,4127 

4. Drawsko Nadl. Drawsko, Pęckowo 15,0060 

5. Kawczyn Kawczyn 11,1974 

6. Kamiennik Kamiennik 32,2064 

7. Kwiejce Kwiejce 25,0176 

8. Kwiejce Nowe Kwiejce Nowe 62,7133 

9. Marylin Marylin 37,6786 

10. Moczydła Moczydła 8,0667 

11. Pełcza Pełcza 5,5000 

12. Pęckowo Pęckowo 42,9599 

13. Piłka Piłka 75,8371 

RAZEM 420,1417 

 

W przyjętym planie w następujący sposób prognozowano udostępnianie oraz nabywanie 

nieruchomości do zasobu. 

Rozdysponowanie zasobu: 

Plan 2016 2017 2018 

Sprzedaż w drodze przetargu i 

bezprzetargowo 
0,9793 ha 0,7890 ha 0,5600 ha 

Sprzedaż lokali mieszkalnych 2 szt. --- --- 

Przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w 

prawo własności 

1 szt. --- --- 

Oddanie w najem i dzierżawę  16,1002 ha 16,1002 ha 16,1002 ha 

Oddanie w użyczenie 4,2073 ha 4,2073  ha 4,2073  ha 

 

Dochody z gospodarowania zasobem nieruchomości gminy planowane są w wysokości: 
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Plan 2016 2017 2018 

Sprzedaż w drodze przetargu i 

bezprzetargowo 
210 922,86 zł 155 385,90 zł  103 320,00 zł 

Sprzedaż lokali mieszkalnych 272 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w 

prawo własności 

9 956,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Oddanie w najem i dzierżawę 273 827,97 zł 273 827,97 zł 273 827,97 zł 

Opłaty za użytkowanie 

wieczyste 
8 434,17 zł 8 700,92 zł 8 700,92 zł 

 

Ponadto plan zakładał, że na uzasadniony wniosek właściciela nieruchomości przyległej, 

dopuszcza się możliwość zbycia nieruchomości z zasobu nieruchomości, w celu polepszenia 

warunków zagospodarowania tej nieruchomości jeżeli nieruchomość gminna nie może być 

zagospodarowana odrębnie. 

W zakresie dzierżawy gruntów z gminnego zasobu nieruchomości planowano: 

- pozostawienie w dzierżawie dotychczasowych gruntów, z wyjątkiem gruntów niezbędnych 

do realizacji celów publicznych,  

-w przypadkach uzasadnionych względami gospodarczymi możliwe jest przeznaczenie do 

dzierżawy innych gruntów. 

W zakresie oddania w użyczenie gruntów z gminnego zasobu nieruchomości planowano 

pozostawić bez zmian tą część zasobu chyba, że nieruchomości te staną się zbędne biorącemu 

w użyczenie. 

W celu pozyskania gruntów na realizację celów publicznych dopuszczono możliwość 

wydzielenia z gminnego zasobu nieruchomości działek zamiennych. Dopuszczono także 

możliwość przyznania, z gminnego zasobu, nieruchomości zamiennej, w ramach 

odszkodowania, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. 
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W zakresie nabywania nieruchomości do zasobu gminy, planowano nabywanie nieruchomości 

niezbędnych do realizacji przez gminę celów publicznych ujętych w planie wydatków.  

W razie dokonania nieprzewidzianych zakupów, nabycie należy realizować po uprzednim 

zaplanowaniu środków finansowych w trakcie realizacji budżetu, w ciągu roku budżetowego. 

Plan zakładał również podejmowanie starań o nieodpłatne nabycie na cel publiczny 

nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa. 

W okresie realizacji planu osiągnięto następujące wykonanie zakładanych dochodów: 

 2016 2017 2018 

Sprzedaż w drodze przetargu i 

bezprzetargowo 

73497,00 zł 

Sprzedaż 4 działek 

49307,00 zł 

Sprzedaż 2 działek 

 26 834,50 zł 

Sprzedaż lokali mieszkalnych --- 

42307,63 zł 

Sprzedaż 4 lokali 

mieszkalnych 

9838,32 zł 

Spłata 2 lokali 

wykupionych w 2017 

roku 

Przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w 

prawo własności 

--- --- --- 

Oddanie w dzierżawę 87 455,93 zł 97 948,71 zł 126 199,02 zł 

Opłaty za użytkowanie 

wieczyste 
8 663,22 zł 10 114,28 zł 2 981,32 zł 

 

4.6. Program opieki nad zabytkami 

 

W Gminie Drawsko mamy dziewięć obiektów  wpisanych do rejestru zabytków: Park Dworski 

w Drawsku, trzy kościoły z cmentarzami w Chełście, Piłce i Kwiejcach, dwa  zespoły stopni 

wodnych Drawsko nr 21 i Krzyż nr 22,  dwa cmentarze ewangelickie w Chełście i Kawczynie 

oraz zagroda w Marylinie. 

Szczegółowy wykaz : 
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CHEŁST 

• kościół ewangelicki ob. rzymsko katolicki filialny p.w. Matki Boskiej Królowej Polski, z  

1765 r., nr rejestru 686/Wlkp/A z dnia 04.07.2008r. 

• cmentarz ewangelicki 2 poł. XVIIIw., nr rejestru 686/Wlkp/A z dnia 04.07.2008r.  

• cmentarz ewangelicki 2 poł. XIX w., nr rejestru 685/Wlkp/A z dnia 26.06.2008r. 

 

DRAWSKO 

• park dworski  1 poł. XVIII w., nr rejestru A – 449 z dnia 27.01.1984r.   

 

DRAWSKO I LUBCZ  WIELKI gm. Krzyż Wlkp. 

• zespół stopnia wodnego „Drawsko nr 21” na rz. Noteć, 1898r., nr rejestru 587/Wlkp/A z 

dnia 15.01.2008r.   

 - śluza komorowa 

 - jaz z przepławką dla ryb 

 - budynek mieszkalny, 1884r.   

 - budynek gospodarczy   

 - budynek administracyjny na tamie rozdzielczej 

 - budynek techniczno-magazynowy 

KRZYŻ WIELKOPOLSKI I DRAWSKO 

• zespół stopnia wodnego „Krzyż  nr 22” na rz. Noteć, 1898r., nr rejestru 586/Wlkp/A z dnia 

15.01.2008r. 

  - śluza komorowa 

 - jaz z przepławką dla ryb 

 - budynek mieszkalny (Drawsko), ok. 1918r. 

 - budynek gospodarczy 

KAWCZYN 

• cmentarz ewangelicki, 2 poł.XIX w.  nr rejestru A-631 z dnia 29.05.1989r. 
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KWIEJCE  

• kościół ewangelicki, ob. fil. p.w. Niepokalanego Serca Maryi z Fatimy z terenem 

przykościelnym 1909 r.,  nr rejestru  557/Wlkp/A z 19.11.2007r. 

 

MARYLIN  

• zagroda nr 21 dawniej  nr  27, chałupa  ok. 1830-1840r., stodoła i obora z 3 ćw. XVIII 

wieku, nr rejestru A-191/808 z dnia 30.12.1969 (chałupa i stodoła przeniesione do Muzeum 

Kultury Ludowej w Osieku),  obora  pełniąca obecnie funkcje wozowni pozostała  na 

miejscu. 

PIŁKA 

• kościół par. p.w. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej, 1868r., nr rejestru 197/Wlkp/A 

z dnia 27.07.2004r. wraz z cmentarzem przykościelnym 

 

Poniżej przedstawiono krótki opis tych obiektów: 

1. Do najstarszych obiektów sakralnych należy kościół p.w. Matki Boskiej Królowej 

Polski  w Chełście zbudowany dla protestantów w 1765 roku. Jest to niewielka wiejska 

świątynia o konstrukcji szachulcowej, na rzucie prostokąta nakryta naczółkowym 

dachem. Kościół istnieje w swojej pierwotnej formie i jest przykładem szachulcowej 

świątyni protestanckiej z 2 poł. XVIII wieku. Przy kościele stoi kamienny obelisk 

upamiętniający poległych w pierwszej  wojnie światowej oraz płyty nagrobne z połowy 

XIX wieku. Za kościołem zachowany jest cmentarz założony prawdopodobnie wraz z 

kościołem porośnięty dawnym drzewostanem, z czytelnym układem kwaterowym oraz 

częściowo zachowanymi nagrobkami, mogiłami i murem ogrodzeniowym. 

2. Kościół parafialny p.w. Najświętszej Marii Panny w Piłce, który został wybudowany w 

1868 roku staraniem  księdza proboszcza  Antoniego Prokopa  dla miejscowych 

katolików. Jest to kościół jednonawowy, z wyodrębnionym trójbocznie zamkniętym 

prezbiterium z parą zakrystii po bokach dobudowanych w 1906 roku, od frontu znajduje 

się wieża usytuowana centralnie. Elewacją kościoła są ceglane ze skromną dekoracją 

architektoniczną. Wnętrze  nakryte jest stropem drewnianym z pułapem podwieszonym 

do krokwi. W kościele zachowane jest wyposażenie z czasu jego budowy: ołtarz główny 

z 1869 roku, ołtarz boczny z obrazem Św. Antoniego Pustelnika oraz dzwon 
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późnobarokowy z 1758 roku. Pozostałe wyposażenie - ołtarz boczny, ambona, prospekt 

organowy wykonane są współcześnie na wzór pierwotnego zniszczonego pożarem. Na 

cmentarzu przykościelnym nagrobek inicjatora budowy kościoła ks. proboszcza 

Antoniego Prokopa z 1884 roku.  

3. Neogotycki kościół filialny p.w. Niepokalanego Serca Marii z Fatimy w Kwiejcach, 

zbudowany dla ewangelików 1909 roku. Budynek na rzucie prostokąta z wbudowaną 

od frontu wieżą, kościół ma dachy z dachówki ceramicznej. Wnętrze nakryte drewnianą 

kolebką, z emporą chórową wspartą na słupach. Na sklepieniu, na chórze, prospekcie 

organowym, ołtarzu i ambonie znajduje się przemalowana dekoracja malarska o 

motywach roślinnych, w oknach witraże z geometrycznym oszkleniem. Na terenie 

przykościelnym, przed  wejściem głównym do kościoła  rośnie lipa. 

4. Droga wodna Wisła - Odra projektowana była od połowy XVI wieku. Regulacja Noteci 

i przystosowanie jej do spławu polskich produktów rolniczych do Szczecina było  

dyskutowane z Brandenburgią. Po pierwszym rozbiorze polski król pruski Fryderyk II 

podjął pomysł budowy kanału Brda - Noteć. Miał on łączyć Berlin i Królewiec, był 

łatwą drogą zaopatrzenia armii pruskiej oraz konkurował z polskim wówczas 

Gdańskiem. Pierwszy odcinek drogi wodnej o długości 26 km wybudowano w latach 

1772 -1774. Ze względu na to, że pierwsza droga wodna była mało sprawna, na 

przełomie XVIII i XIX wieku przebudowano część śluz na murowane z cegły. Następne 

ważne przebudowy przeprowadzono w latach 1840-52. Dolną Noteci kanalizowano w 

latach 1873-82, początkowo realizacja ta była wykonana wadliwie więc od 1891 roku 

rozpoczęto jej korektę. Wyprostowano wtedy bieg rzeki i wybudowano część śluz w 

kamieniu i cegle, między innymi śluzę w Drawsku. Kolejne usprawnienia drogi wodnej 

przeprowadzono na początku XX wieku, wykonano wtedy jazy na odcinku Lipica - 

Krzyż. Po pierwszej wojnie światowej kanał bydgoski znalazł się w Polsce, a reszta 

drogi wodnej Wisła - Odra została wzdłuż osi przecięta granicą państwową, co osłabiło 

jej znaczenie. Pomimo to uznano ją za najsprawniejszą i najpiękniejszą sztuczną drogę 

Rzeczypospolitej. Drogę tę obsługiwały dwie załogi - po południowej stronie polska, 

po północnej niemiecka. 

Zespoły stopni wodnych Drawsko nr 21 i Krzyż nr 22 zbudowane zostały w 1898 i 1913 

roku w ramach kanalizacji rzeki Noteci. Składają  się one z jazu, śluzy komorowej,  

budynków mieszkalnych i gospodarczych dla obsługi śluzy i przepławki dla ryb. W 

zespole stopnia wodnego Drawsko na tamie rozdzielczej znajduje się także budynek  
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administracyjny z budynkiem techniczno -magazynowym. Śluzy Drawsko i Krzyż są 

śluzami komorowymi konstrukcji ciężkiej, wykonanymi z betonu i licowanymi cegłą 

klinkierową. Wrota wsporne dwuskrzydłowe o konstrukcji stalowej, pokryte 

jednostronnie blachą stalową; zamykanie i otwieranie wrót odbywa się ręcznie, 

napełnianie i opróżnianie komory odbywa się również ręcznie przy pomocy kanałów 

obiegowych znajdujących się w konstrukcji głów śluz. Jaz piętrzy wodę regulując jej 

poziom na górnym stanowisku oraz służy do przepuszczania wielkich wód płynących 

ze zlewni rzeki. Przyczółki, filary i próg jazu wykonane są konstrukcji betonowej z 

okładziną ceglaną i kamienną. Ma on trzy przęsła, w tym jedno przystosowane do 

prowadzenia żeglugi. Nad przyczółkami  i filarami zbudowany jest most jazowy, 

służący do zakładania i zdejmowania zasuw i kładzenia słupów. Na moście 

poprowadzone jest torowisko, po którym przesuwany jest żurawik. Śluzy Drawsko i 

Krzyż są ważnymi elementami w krajobrazie kulturowym doliny rzeki Noteci, 

związanymi z jej historią i prezentują unikalne wartości historyczne, techniczne i 

krajobrazowe oraz zachowały zasadę działania, kształt stopnia wodnego od czasu jego 

budowy.  

5. Cmentarze ewangelickie w Kawczynie i na obrzeżu wsi Chełst założone w XIX wieku 

zachowały częściowo dawny drzewostan, nagrobki oraz ślady mogił.  

6. Jedynym zachowanym założeniem dworsko - parkowym z terenu gminy jest niewielkie 

założenie Drawsko Nadleśnictwo (dawniej Leśnictwo Drawsko) z pomnikowymi 

okazami drzew z XVIII wieku oraz parterowym dworem - nadleśniczówką zbudowaną 

w 1910 roku z wykorzystaniem dawnych fundamentów i murów wcześniejszego XVIII 

wiecznego budynku. Oprócz dworu i parku na terenie założenia zachowała się część 

dawnych budynków gospodarczych. 

7. Zagroda w Marylinie nr 27, obecnie 21, składa się z drewnianej chałupy powstałej  w 

latach 1830-40,  drewnianej stodoły z 3 ćw. XVIII wieku i obory obecnie wozowni także 

z 3 ćw. XVIII wieku. W 1997 roku  chałupę i stodołę zakupiło Muzeum Okręgowe w 

Pile i  przeniosło ją do Muzeum Kultury Ludowej w Osieku, obora pozostała na miejscu. 

Chałupa  i stodoła zostały zrekonstruowane  i są eksponowane na terenie  w/w skansenu. 

Najstarszą wsią na terenie gminy jest miejscowość Drawsko wzmiankowana w 1298 roku, 

inne jak Drawski Młyn, Pęckowo i Chełst powstały w XVI wieku, osadę Piłka z młynem 

założono na początku XVII wieku, Zieleniec (aktualnie to część wsi Kwiejce Nowe); 
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Kwiejce Nowe oraz prawdopodobnie Kamiennik, Kawczyn i Pełcza pochodzą z XVIII 

wieku.  

Drawsko, Chełst i Kwiejce maja układ zbliżony do ulicówek, Piłka jest wsią wielodrożną.  

Teren Gminy Drawsko posiadał dość dużą ilość budownictwa wiejskiego drewnianego, o 

konstrukcji szachulcowej i glinianej, pochodzącego z XVIII i XIX wieku. Niektóre z nich 

przeniesiono do Muzeum Kultury Ludowej  w Osieku: chałupę i stodołę z Marylina oraz 

chałupę z Pęckowa. W ostatnich dwóch dziesięcioleciach  budownictwo to zostało 

stopniowo przekształcone, a niektóre budynki rozebrano lub uległy samoistnej degradacji. 

Do ciekawszych obiektów architektury murowanej z 2 poł. XIX wieku i początków XX 

wieku należy budynek, w którym mieści się aktualnie Urząd Gminy Drawsko, pierwotnie 

będący siedzibą właściciela dóbr ziemskich i tartaku  oraz dawne i aktualne budynki szkolne 

w Drawsku, Drawskim Młynie, Chełście, Kamienniku, Piłce, Pęckowie oraz dawny kościół  

ewangelicki  wraz z pastorówką w Piłce.   

Ponadto 172 obiekty nieruchome z terenu gminy objęte są ochroną konserwatorską 

wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wszystkie 181 zabytków nieruchomych wpisane 

są do Gminnej Ewidencji Zabytków. 

Zespoły najcenniejszych zabytków ruchomych na terenie gminy (wpisane do                                             

rejestru zabytków – wykaz zespołów zabytków ruchomych). 

     PIŁKA, kościół parafialny p.w. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej  

Zespół wyposażenia obejmujący ołtarz główny z około 1859 r. wraz z obrazem Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny z  wcześniejszymi XVIII w. rzeźbami,  ołtarz boczny  z 1869r. 

odtworzony po  pożarze w 1987 r.,  obraz św. Antoniego Pustelnika pędzla  J. Stankiewicza z 

1870 r.,  dwa XVIII wieczne krucyfiksy oraz dzwon  barokowy z 1758 roku fundacji  Piotra 

Sapiehy  pochodzący z poprzedniego kościoła– wpisane do rejestru zabytków pod nr  B 1040-

1045 – 548 decyzją z dnia 07.12.1983 r. 

Zabytki archeologiczne 

Zestawienie liczbowe zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych łącznie z ich 

funkcją oraz krótką analizą chronologiczną (opis koncentracji stanowisk 

archeologicznych – uwarunkowania fizjograficzne). 
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Zabytek archeologiczny, to zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub 

podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień 

kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów lub zabytek ruchomy, 

będący tym wytworem( art. 3 pkt. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) 

Zabytki archeologiczne są częścią dziedzictwa kulturowego. Na zasób zabytków 

archeologicznych składają się zarówno tzw. stanowiska archeologiczne – warstwy kulturowe i 

obiekty archeologiczne, jak i ruchome zabytki z nich pochodzące i skarby.  

Europejska konwencja o ochronie archeologicznego dziedzictwa kulturowego sporządzona w 

La Valetta dnia 16 stycznia 1992 r. ( Dz.U. 96.120.564 ze zm.) uznaje je jako źródło „zbiorowej 

pamięci europejskiej i instrument dla badań historycznych i naukowych”. 

Podstawową i wiodącą metodą ewidencjonowania stanowisk archeologicznych jest 

ogólnopolski program badawczo – konserwatorski Archeologiczne Zdjęcie Polski ( AZP). 

Systematyzuje on dotychczasowy zasób wiedzy o rozpoznaniu archeologicznym terenu, 

poprzez obserwację archeologiczną terenu oraz uwzględnianie informacji zawartych w 

archiwach, zbiorach muzealnych, instytucjach i publikacjach. Należy jednak pamiętać, że zbiór 

dokumentacji AZP, reprezentujący ewidencję zasobów archeologicznych, jest otwarty i ciągle 

uzupełniany w procesie archeologicznego rozpoznania terenu. Do zbioru włączane są 

informacje o wszystkich sukcesywnie odkrywanych reliktach przeszłości niezależnie od 

charakteru badań, a także wszystkie bieżące informacje weryfikujące lub uzupełniające 

dotychczasowe dane. W ten sposób dokumentacja stanowisk archeologicznych utworzona 

metodą AZP jest źródłem najbardziej aktualnej wiedzy o terenie. 

Na terenie Gminy Drawsko brak jest zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru 

zabytków oraz zabytków archeologicznych o własnej formie krajobrazowej. 

Poniższa tabela prezentuje zasoby archeologicznego dziedzictwa kulturowego na terenie 

Gminy Drawsko: 
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GMINA DRAWSKO 

Kategorie faktów osadniczych w obrębie 

stanowisk 

 

Ilość faktów 

osadniczych 

 

Ilość stanowisk 

archeologicznych 

Grodziska Cmentarzyska  Osady  

488 

 

179 

– 1 178 

 

Szczegółowe badania powierzchniowe przeprowadzone w ramach Archeologicznego Zdjęcia 

Polski dały obraz osadnictwa pradziejowego tego terenu. Biorąc pod uwagę ukształtowanie 

terenu jaki i dyspersję stanowisk wydaje się, że osadnictwo na tym obszarze musiało być 

intensywniejsze niż wykazują to wyniki badań AZP. Sieć znalezisk archeologicznych, 

usytuowana jest głównie przy zbiornikach wód powierzchniowych na krawędziach dolin 

rzecznych oraz na rozwiniętych stokach wysoczyzny morenowej. Najstarsze ślady osadnictwa 

na badanym obszarze wiążą się z środkowym okresem epoki kamienia, a więc mezolitem 

(około 8300-4300 p.n.e). Była to ludność zbieracko-łowiecka prowadząca traperski typ 

gospodarowania. 

Wyraźniejsze pozostałości po osadnictwie pochodzą z młodszej epoki kamienia, to jest neolitu 

(4300-1700 p.n.e.). Z różnych stanowisk z tego okresu pochodzą krzemienne i kamienne 

narzędzia pracy.  

Szczególną aktywność na tych terenach zaznaczyła ludność kultury łużyckiej przypadającej na 

okres 1200-500 p.n.e. Wielkopolskę pokrywała w tym czasie gęsta już sieć osadnicza tej 

kultury. Na przełomie epoki brązu i żelaza (650-500 p.n.e.) pojawiła się tutaj ludność kultury 

pomorskiej przemieszczającej się z Pomorza do Wielkopolski.  

Wyraźny wzrost osadnictwa notuje się na tych terenach na początku wczesnego okresu 

rzymskiego. Związane jest to z pojawiającym się tutaj osadnictwem ludności kultury 

wielbarskiej napływającej z Pomorza Wschodniego do Wielkopolski Północnej. Schyłek 

osadnictwa kultury wielbarskiej przypada na przełom II i III w. n.e., co wiąże się z odpływem 

ludności tej kultury w stronę Morza Czarnego. W późniejszym okresie rzymskim i wędrówek 

ludów (III-VI w. n.e.) na omawianym terenie pojawia się ludność kultury przeworskiej. 
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W VIII w. nastąpił rozwój osadnictwa wczesnośredniowiecznego. Rozwój osadnictwa 

grodowego wpłynął na przemiany osadnictwa otwartego. Było to podstawą do kształtowania 

się wczesnoplemiennych, a później wczesnopiastowskich struktur osadniczych. Omawiany 

teren został objęty penetracją osadniczą we wczesnym średniowieczu, obraz dynamiki nie 

zmienia się także w późnym średniowieczu. W tym czasie kształtuje się obecny układ 

miejscowości, stanowiska średniowieczne i nowożytne występujące w pobliżu obecnych 

miejscowości wyznaczają tym samym ich metrykę.  

 Szczególnie bujny rozwój osadnictwa i powstawania wsi nastąpił od XV – XVI w.  

W przekroju chronologiczno-kulturowym rozkład stanowisk układa się następująco: 

stanowiska z epoki kamienia tworzą skupisko wokół dopływu Noteci na wschód od Drawska, 

stanowiska ludności kultury łużyckiej i pomorskiej układają się dość równomiernie na całym 

obszarze.  

Wśród nich należy wspomnieć o stanowisku Drawsko (stan. 2), odkrytym podczas prac 

archeologicznych przy budowie sieci kanalizacyjnej w Drawsku.  

Większą grupę materiałów ogólnie określanych jako przynależne do kultury łużyckiej 

zarejestrowano wokół wsi Chełst.  

Stanowiska z okresu wpływów rzymskich zarejestrowano wokół Pęckowa, Drawska, Chełstu i 

Piłki.   

Najmniej liczne są stanowiska z okresu wczesnego średniowiecza, ich ślady pochodzą między 

innymi z Drawska, Piłki i Chełstu.  

Natomiast najliczniejszą grupę stanowisk tworzą stanowiska datowane na okres 

późnośredniowieczny oraz przełom okresu późnośredniowiecznego i nowożytnego. Skupisko 

ich występuje wokół Drawska, Pęckowa, Chełstu, Piłki i Kwiejc.  

Wśród stanowisk nowożytnych na uwagę zasługuje cmentarzysko szkieletowe w Drawsku, 

datowane na XVIII w., od kilku lat badane wykopaliskowo.  

 

Uwarunkowania wewnętrzne ochrony zasobów dziedzictwa i krajobrazu kulturowego.  

Stan zachowania i obszary największego zagrożenia zabytków 

Stan zachowania zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków: 
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MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT STAN ZACHOWANIA 

CHEŁST 

KOŚCIÓŁ-P.W. MATKI 

BOSKIEJ KRÓLOWEJ 

POLSKI  

 Z CMENTARZEM 

3 

CHEŁST CMENTARZ  3 

DRAWSKO  PARK 3 

DRAWSKO  STOPIEŃ WODNY 4 

KRYŻ WIELKOPOLSKI  

 I DRAWSKO 

STOPIEŃ WODNY 4 

KAWCZYN CMENTARZ 3 

KWIEJCE 

KOŚCIÓŁ P.W. 

NIEPOKALANEGO  

SERCA MARYI Z 

FATIMY  

Z CMENTARZEM  

5 

MARYLIN 

ZAGRODA NR 27 

dom, stodoła w skansenie w 

Osieku 

obora w Marylinie 

 

5 

 

2 

PIŁKA 

KOŚCIÓŁ PAR. P.W. 

NAJŚWIĘTSZEJ MARII 

PANNY 

WNIEBOWZIĘTEJ  

Z CMENTARZEM 

5 

Źródło: Raport o stanie zabytków w Gminie Drawsko  – Piła, maj 2004 r. - zaktualizowany 
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LEGENDA: 

1. Bardzo zły 

2. Zły 

3. Dostateczny 

4. Dobry 

5. Bardzo dobry 

 

Szczegółowy opis zabytków wpisanych do rejestru: 

CHEŁST 

• Kościół ewangelicki, obecnie rzymsko – katolicki filialny p.w. Matki Boskiej Królowej 

Polski, zbudowany dla protestantów w 1763 roku, o konstrukcji szachulcowej z 

otynkowanymi fachami, salowy na rzucie prostokąta, z drewnianą kruchtą, od pd. 

dobudowana salka katechetyczna z 1983r. Wnętrze otynkowane, nakryte drewnianym 

stropem belkowym, w części zach. nawy chór drewniany, we wnętrzu zachowane resztki 

dawnego wyposażenia - ołtarz główny przekomponowany, złożony z XVIII w. uszaków z 

dodatkami XIX i XX w.  

Przy kościele cmentarz ewangelicki z 2 poł. XVIII wieku z zachowanym dawnym 

drzewostanem, z czytelnym kwaterowym układem i częściowo nagrobkami i mogiłami.  

W/w obiekty są własnością  kościelną i gminną (działka 71).  

• Cmentarz ewangelicki, poza wsią przy drodze do Kamiennika, założony w 2 poł. XIX 

wieku z zachowanym częściowo drzewostanem i pozostałościami pochówków i 

nagrobków. 

W/w obiekt jest własnością kościoła ewangelicko-augsburskiego. 

 

DRAWSKO 

• Park dworski z 1 poł. XVIII wieku, przekształcony w XIX i XX wieku, przy dawnym 

nadleśnictwie, naturalny, o swobodnym charakterze z okazami starych drzew głównie 

rodzimych gatunków: dębów, lip, świerków, jesionów, modrzewia. Na terenie parku 

znajdują się  dworek – dawna nadleśniczówka i budynki  gospodarcze. Obiekt utrzymywany 

w stanie dostatecznym, w ostatnich latach dokonano wymiany stolarek okiennych i remontu 

pokrycia dachowego.  

Własność prywatna. 
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DRAWSKO I LUBCZ WIELKI  

• Zespół  stopnia wodnego Drawsko nr 21 leży na terenie miejscowości Drawski Młyn w 

Gminie Drawsko i miejscowości Lubcz Wielki w  Gminie  Krzyż  Wielopolski.  

Zbudowany został  w 1898r. w ramach kanalizacji rzeki Noteci. Składa się on  z jazu, 

śluzy komorowej,  zespołu  mieszkalno – gospodarczego, zespołu administracyjno - 

gospodarczego i przepławki dla ryb. Śluza Drawsko jest śluzą komorową z konstrukcji 

ciężkiej, wykonana z betonu i licowana cegłą klinkierową. Na prawym brzegu Noteci 

znajduje się zespół mieszkalno - gospodarczy zbudowany około 1884r., dom 

mieszkalny śluzanta, murowany, licowany cegłą, nakryty dachem dwuspadowym  z 

dachówki cementowej, parterowy o architekturze standardowej dla zespołów 

mieszkaniowych budowanych na stopniach wodnych. Obok budynku mieszkalnego 

znajduje się ceglany, wolnostojący parterowy, budynek gospodarczy, nakryty dachem 

dwuspadowym z eternitu. Na tamie rozdzielczej budynek administracyjny z 1941r. 

pierwotnie konstrukcji szachulcowej, obecnie przemurowany z podcieniem w szczycie 

północnym, obok budynek gospodarczy konstrukcji szachulcowej. Oba budynki kryte 

eternitem.  

Własność Skarb Państwa – w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. 

 

KRZYŻ WIELKOPOLSKI I DRAWSKO 

• Zespół  stopnia wodnego Krzyż  nr 22 leży na terenie dwóch gmin: Drawsko i Krzyż Wlkp., 

w obrębach geodezyjnych Drawsko, Drawsko Nadleśnictwo i Krzyż Wielkopolski. 

Zbudowany został  w 1913r. w ramach kanalizacji rzeki Noteci. Składa się on  z jazu, śluzy 

komorowej, zespołu mieszkalno- gospodarczego śluzanta, budynku administracyjno - 

gospodarczego i przepławki dla ryb. Śluza Krzyż. jest śluzą komorową o konstrukcji 

ciężkiej, wykonaną z betonu i licowanej cegły klinkierowej. Na prawym brzegu Noteci 

znajduje się budynek mieszkalny śluzanta  z około 1918 r., parterowy, murowany  z cegły, 

otynkowany,  nakryty  dachem  dwuspadowym z naczółkiem, pokrytym dachówką 

ceramiczną -karpiówką. Budynek mieszkalny ma architekturę standardową dla zespołów 

mieszkaniowych budowanych na stopniach wodnych. Obok niego znajduje się 

wolnostojący, parterowy budynek gospodarczy także z 1918 r. nakryty dachem 

dwuspadowym z dachówki.  Obok na wschód 
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 od zespołu mieszkalnego zlokalizowany jest budynek administracyjno – gospodarczy z 

1918r. ceglany, parterowy, kryty papą. Własność Skarb Państwa - w zarządzie 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej . 

 

KAWCZYN 

• Cmentarz ewangelicki położony  w pd. – zach. części wsi  przy drodze do  Drawska, 

założony w  XIX w. z zachowanym częściowo drzewostanem i pozostałościami nagrobków 

i mogił.  

W/w obiekt jest własnością gminy. 

 

KWIEJCE  

• kościół ewangelicki, obecnie rzymsko – katolicki filialny p.w. Niepokalanego Serca Maryi 

z Fatimy, zbudowany w 1909 roku. Świątynia  ceglana, salowa z trójbocznie zamkniętą 

częścią prezbiterialną,  i centralnie usytuowaną wieżą od frontu, dachy kryte dachówką 

ceramiczną. Elewacje ceglane ze skromną dekoracją architektoniczną. Wnętrze 

jednonawowe  nakryte stropem drewnianym kolebkowym z widocznymi belkami więźby 

dachowej, w pd.- wsch. części nawy chór drewniany. We wnętrzu  zachowane pierwotne 

wyposażenie ołtarz główny, ambona, organy zdobione malowaną ornamentalną dekoracją 

roślinną, analogiczna dekoracja na balustradzie empory organowej. Obiekt  po pracach 

remontowych architektury i wnętrza wykonanych w latach 2008-2010.  

Własność kościelna. 

 

MARYLIN 

• Zagroda w Marylinie nr 27, obecnie 21,  składająca się z drewnianej chałupy  powstałej  w 

latach 1830-40,  drewnianej stodoły z  3 ćw. XVIII wieku i obory, obecnie wozowni, także 

z 3 ćw. XVIII wieku. W 1997 roku  chałupę i stodołę zakupiło Muzeum Okręgowe w Pile 

i  przeniosło ją do Muzeum Kultury Ludowej w Osieku., obora pozostała na miejscu. 

Chałupa  i stodoła są po rekonstrukcji na  ekspozycji w w/w skansenie. Obora pozostała na 

miejscu w stanie  niedostatecznym.   

Chałupa i stodoła są własnością  muzeum, obora  jest w posiadaniu osoby prywatnej. 
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PIŁKA 

• kościół parafialny p.w. Najświętszej Marii Panny Wniebowzietej zbudowany w 1868 roku 

dla miejscowej społeczności katolików. Świątynia jest budowlą orientowaną,  

jednonawową, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium i wieżą od zachodu. Elewacje 

ceglane, ze skromną dekoracją architektoniczną. Dachy kryte dachówką. Wnętrze nakryte 

stropem drewnianym z pułapem podwieszonym do krokwi z zachowanym wyposażeniem 

z czasów budowy kościoła. Kościół po remoncie  przeprowadzonym etapowo od  2004-

2009 roku wraz z uporządkowaniem cmentarza przykościelnego i jego  murowanego 

ogrodzenia.  

Własność kościelna. 

 

Wszystkie prace przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków wymagają pozwolenia 

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków po uprzednim uzgodnieniu ich 

zakresu w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków. 

Stan zachowania zabytków ruchomych 

1.wpisanych do rejestru zabytków: 

PIŁKA, kościół parafialny p.w.  Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej  

Stan zachowania: wyposażenie w stanie dobrym, po odnowieniu, ołtarz boczny   z 1869r 

odtworzony po  pożarze w 1987 r. 

2.ujętych w ewidencji zabytków WWKZ: 

Kwiejce kościół fil. p.w.  Niepokalanego Serca Maryi z Fatimy  

Pierwotne wyposażenie ołtarz główny, ambona, prospekt organowy zdobione  malowaną 

ornamentalną dekoracją roślinną, analogiczna dekoracja na balustradzie  empory organowej. 

Wyposażenie  po odnowieniu w latach 2008-2010.  

Stan zachowania dziedzictwa archeologicznego oraz istotne zagrożenia dla zabytków 

archeologicznych 

Stanowiska archeologiczne nie wpisane do rejestru zabytków, ujawnione głównie podczas 

badań AZP, stanowią podstawową i najliczniejszą grupę, która składa się na archeologiczne 

dziedzictwo kulturowe. Najlepiej zachowane są stanowiska archeologiczne położone na 

nieużytkach, terenach niezabudowanych oraz terenach zalesionych.  
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W myśl art. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. r 162, poz. 1568) wszystkie zabytki archeologiczne – bez względu na stan zachowania 

podlegają ochronie i opiece. 

Aktualnie zagrożeniem dla stanowisk archeologicznych są inwestycje budowlane i 

przemysłowe, nielegalna eksploatacja piaskowni i żwirowni. Istotne zagrożenie dla zachowania 

substancji zabytkowej stanowisk archeologicznych zlokalizowanych w obrębie pół uprawnych 

stanowi głęboka orka. Niektóre zagrożenia pojawiły się w ciągu ostatnich lat, jak na przykład 

działalność tzw. poszukiwaczy skarbów z wykrywaczami metali, których rozmiarów nie 

potrafimy ocenić. Wiele zagrożeń wynika z przyspieszonego rozwoju gospodarczego, jak już 

wspomniano użycie ciężkiego sprzętu w rolnictwie, rozwój budownictwa na obrzeżach 

miejscowości, budowa dróg. A zatem podstawowym zagrożeniem dla stanowisk 

archeologicznych oraz nawarstwień kulturowych są wszelkie inwestycje związane z zabudową 

i zagospodarowaniem terenu, które wymagają prowadzenia prac ziemno-budowlanych.  

Wysoki stopień zurbanizowania ma sama wieś Drawsko. Zabytkowy układ historyczny wsi 

nakazuje szczególną ochronę pradziejowych, średniowiecznych i nowożytnych nawarstwień 

kulturowych w jego obrębie.  

Aby zapobiec zniszczeniu stanowisk archeologicznych, prace ziemne prowadzone w strefie 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych wymagają prowadzenia prac 

archeologicznych w zakresie uzgodnionym z Wojewódzkim Wielkopolskim Konserwatorem 

Zabytków. Jest to szczególnie ważne podczas takich inwestycji jak budowa obwodnic, dróg, 

zbiorników retencyjnych, kopalń kruszywa, gdyż inwestycje te z uwagi na szerokopłaszyznowy 

charakter prac ziemnych, w bezpowrotny sposób niszczą substancję zabytkową i obiekty 

archeologiczne. 

Przebudowa układów historycznych, założeń pałacowo-parkowych prowadzi często do 

naruszenia średniowiecznych i nowożytnych nawarstwień kulturowych. W związku z tym 

wszystkie prace ziemne wymagają jednoczesnego prowadzenia badań archeologicznych. 

Wyniki badań często stanowią jedyną dokumentację następujących po sobie epizodów 

osadniczych na tym terenie. Pozwalają skorygować, uszczegółowić i potwierdzić dane ze 

źródeł pisanych. Pozyskany w trakcie badań materiał ruchomy umożliwia uzupełnienie danych 

o kulturze materialnej mieszkańców.  

Zagrożeniem dla dziedzictwa archeologicznego jest też rozwój turystyki zwłaszcza nad 

rzekami, jeziorami i w obszarach leśnych. Tereny te atrakcyjne pod względem rekreacyjnym 

obecnie, często były również okupowane przez ludzi w pradziejach i wczesnym średniowieczu. 
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Dostęp do wody, który stanowił podstawę egzystencji osadniczej umożliwiał tworzenie 

niezwykle licznych osad o metryce sięgającej od epoki kamienia po czasy nowożytne.  

Rozwój przemysłu, turystyki, budownictwa mieszkaniowego, może stanowić istotne 

zagrożenie dla zabytków archeologicznych, dlatego ważne jest wypełnianie przez inwestorów 

wymogów konserwatorskich określonych przez Wojewódzkiego Wielkopolskiego 

Konserwatora Zabytków. 

Obszary największego zagrożenia dla zabytków: 

-nieruchomych 

W chwili obecnej wsie Drawsko, Drawski Młyn, Chełst, Pęckowo, Piłka, Marylin, Kwiejce 

Nowe, Kwiejce, Kamiennik, Kawczyn, Pełcza posiadają aktualne plany zagospodarowania 

przestrzennego, co istotnie wpływa na możliwości realizacji inwestycji na terenie całej gminy. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa ogólne zasady ochrony obiektów  

wpisanych do rejestru zabytków i podlegających ochronie konserwatorskiej (patrz rozdział  4.2, 

4.3, 4.4.). 

Znacznym zagrożeniem dotyczącym układów ruralistycznych oraz pojedynczych obiektów 

architektury znajdujących się w wojewódzkiej ewidencji zabytków jest degradacja zabytkowej 

substancji, spowodowana wymogami współczesnej cywilizacji, w szczególności architektury 

mieszkalnej i gospodarczej drewnianej, szachulcowej i z gliny. Wymiana historycznej tkanki 

budynków w postaci oryginalnych drewnianych stolarek okiennych i drzwiowych, 

ceramicznego pokrycia dachowego, a także pozbawianie budynków ich pierwotnych dekoracji 

architektonicznych negatywnie wpływa nie tylko na same obiekty, ale także na zabytkowe 

wnętrza miejscowości. Zagrożenia te związane są nie tylko z wymianą stolarek okiennych i 

drzwiowych, ale także powiązane niejednokrotnie są z powiększeniami otworów okiennych 

bądź ich zamurowaniami, a także niekontrolowanymi rozbudowami, zniekształcając w ten 

sposób zabytkowy wizerunek zabudowy poszczególnych miejscowości.  

-archeologicznych   

Największym zagrożeniem dla stanowisk archeologicznych oraz nawarstwień kulturowych na 

terenie Gminy Drawsko są jak już wspomniano wcześniej, wszelkie inwestycje związane z 

zabudową i zagospodarowaniem terenu, które wymagają prowadzenia 

szerokopłaszczyznowych prac ziemno-budowlanych. Do inwestycji zagrażających zabytkom 

archeologicznym w Gminie Drawsko należą: 
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- budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,  

- modernizacja dróg, 

- budownictwo wielorodzinne, 

- budownictwo jednorodzinne indywidualne, 

- rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej, 

- zalesienia, 

Do inwestycji zagrażających zabytkom archeologicznym należy między innymi planowana na 

najbliższe lata Budowa kanalizacji w miejscowościach Chełst, Kamiennik, a docelowo Piłka, 

Marylin, Kwiejce Nowe, Kwiejce, Kawczyn, Moczydła, Pełcza. 

4.7. Plan gospodarki niskoemisyjnej 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Drawsko opracowany w lutym 2016r.pozwoli 

zaplanować na najbliższe lata działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy, 

pozwalające osiągnąć długofalowe korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne.  

Kluczowym elementem planu jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, 

realizujących określoną wizję gminy w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, 

zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii, zgodnie z 

zasadą zrównoważonego rozwoju.  

Podstawą opracowania efektywnego planu była inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych z 

terenu gminy (w dwóch obszarach: Samorząd i Społeczeństwo) oparta na jej bilansie 

energetycznym.  

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zostały zidentyfikowane niezbędne do 

realizacji działania inwestycyjne i nieinwestycyjne przyczyniające się do osiągnięcia 

wyznaczonych celów.  

Priorytetem Gminy Drawsko jest redukcja emisji dwutlenku węgla. Stopień redukcji emisji 

określany jest w oparciu o prognozę na 2020 rok, która stanowi wariant uwzględniający 

podejmowanie przez Gminę Drawsko działań z zakresu gospodarki niskoemisyjnej i z 

uwzględnieniem wzrostu gospodarczego, który wpływa na wzrost konsumpcji energii, a tym 

samym na zwiększenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.  

Wariant prognozowany określa, zatem możliwą wielkość redukcji emisji w stosunku do roku 

bazowego.  



Strona 69 z 156 
 

Docelowy poziom emisji (w 2020 roku) powinien wynieść 17 405,48 t CO2/rok, czyli o 

16,79% mniej niż prognozowana emisja w 2020 roku.  

W stosunku do redukcji zużycia energii, wskaźnik efektywności energetycznej dla wariantu 

prognozowanego, powinien wynieść 9,45%.  

Natomiast udziału energii ze źródeł odnawialnych w stosunku do prognozowanego roku 2020 

wyniesie 6,63%.  

Celem strategicznym jest redukcja emisji dwutlenku węgla, a jego osiągnięcie jest możliwe 

poprzez realizację celów szczegółowych.  

Zdefiniowano następujące cele szczegółowe:  

- wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności 

energetycznej obiektów komunalnych,  

- modernizacja źródeł ciepła oraz wzrost zastosowania OZE w produkcji energii użytkowej w 

sektorze mieszkalnym i rolnym,  

- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych,  

- promocja i edukacja oraz wspieranie idei proekologicznych.  

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Drawsko to dokument, którego celem jest określenie 

wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, pozwalającej osiągnąć 

długofalowe korzyści środowiskowe, gospodarcze i ekonomiczne.  

Ponadto dokument ten ma na celu przeprowadzenie analizy możliwych do realizacji 

przedsięwzięć inwestycyjnych, których wdrożenie przyczyni się do zmniejszenia zużycia 

energii, zwiększenia produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a tym samym do 

redukcji emisji gazów cieplarnianych.  

Niniejszy dokument jest narzędziem mającym przyczynić się do osiągnięcia celów kreślonych 

w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, który obejmuje:  

-  redukcję gazów cieplarnianych,  

-  zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,  

-  redukcję zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie 

efektywności energetycznej.  
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym, obejmującym 

swoim zakresem cały obszar terytorialny gminy Drawsko.  

Na płaszczyźnie regionalnej, działania przewidziane w PGN zmierzać powinny do poprawy, 

jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano znaczące przekroczenia poziomów 

dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu.  

Natomiast w ujęciu lokalnym zadaniem planu jest uporządkowanie działań podejmowanych 

przez gminę sprzyjających wymienionym niżej celom:  

- dokonanie oceny stanu sytuacji w gminie w zakresie emisji gazów cieplarnianych, 

- wskazanie tendencji rozwojowych,  

- dobór działań, które mogą przyczynić się do redukcji gazów cieplarnianych, zmniejszenia 

wykorzystania energii finalnej oraz wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,,  

- wskazanie źródeł finansowania planowanych działań  

- wskazanie podmiotów gminnych odpowiedzialnych za realizację Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej. 

  

Termomodernizacja: 

Pod pojęciem termomodernizacji kryje się szereg działań mających na celu poprawę 

izolacyjności termicznej budynku i bardziej efektywne wykorzystanie energii grzewczej. 

Głównym celem termomodernizacji budynku z punktu widzenia inwestora jest zmniejszenie 

kosztów jego ogrzewania przy zachowaniu odpowiedniego komfortu cieplnego. Aby ten cel 

był możliwy do osiągnięcia, przeprowadza się zmiany skutkujące ograniczeniem ucieczki 

ciepła na zewnętrz budynku i w efekcie tego, zmniejszeniem zapotrzebowania na energię 

cieplną.  

Głównymi założeniami programów wspierania termomodernizacji istniejących budynków jest 

ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz zmniejszenie zużycia paliw 

kopalnych.  

Termomodernizacja budynku zakłada, więc nie tylko poprawę izolacyjności termicznej 

przegród budynku ale również ulepszenie instalacji grzewczej i wprowadzenie do niej 

urządzeń zasilanych odnawialnymi źródłami energii, do których zalicza się m.in. energię 

promieniowania słonecznego oraz energię skumulowaną w gruncie, wodzie, powietrzu i w 

roślinach.  
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Najczęstszym powodem dużego zużycia energii grzewczej w budynkach jest niedostateczna 

izolacyjność cieplna ich przegród, a więc ścian zewnętrznych, podłogi na gruncie lub stropu 

nad nieogrzewaną piwnicą oraz dachu. Skutkuje to dużymi stratami ciepła, które ucieka 

bezpowrotnie na zewnątrz budynku. Problem ten dotyczy przegród nieocielonych lub 

wykonanych z materiałów o niewystarczających parametrach cieplnych.  

Dla rozwiązania tego problemu, w ramach termomodernizacji budynku wykonuje się 

najczęściej:   

•ocieplenie ścian zewnętrznych, 

•ocieplenie fundamentów, 

•wymianę lub renowację stolarki okiennej i drzwiowej, 

•ocieplenie podłogi na gruncie lub stropu nad nieogrzewaną piwnicą, 

•ocieplenie połaci dachu lub stropodachu.  

Termomodernizacja budynku dotyczy również instalacji wewnętrznych i może polegać m.in. 

na wymianie nieefektywnego źródła ciepła lub całej przestarzałej instalacji grzewczej oraz 

włączeniu w instalację grzewczą urządzeń, wytwarzających energię cieplną ze źródeł 

odnawialnych, a więc pomp ciepła, kolektorów słonecznych, czy kotłów na biomasę. 

Termomodernizacja to także usprawnienie systemu wentylacji, przez zastąpienie mało 

wydajnej i powodującej wzrost kosztów ogrzewania budynku wentylacji grawitacyjnej 

(naturalnej), wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła.  

W ramach termomodernizacji usprawnia i unowocześnia się również system ogrzewania 

wody.  

Zakres przeprowadzanych prac zależy oczywiście od potrzeb i możliwości finansowych 

inwestora. I tak w zależności od zakresu realizowanych prac możliwe jest obniżenie zużycia 

energii cieplnej od 5-10% (w przypadku wymiany stolarki okiennej i drzwiowej), 15-20% 

(dotyczy ocieplenia zewnętrznych przegród), a nawet do 50% (w przypadku kompleksowej 

termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła).  

Odnawialne źródła energii 

Energia ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Drawsko obejmuje przede wszystkim 

energię słońca, wiatru i wody.  

Wśród właścicieli prywatnych zastosowanie znalazły kolektory słoneczne, które energię 

słońca wykorzystują do przygotowania ciepłej wody użytkowej.  

Na obiektach będących w administrowaniu gminy lub jej jednostek nie ma zlokalizowanych 

instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych.  
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Ponadto na terenie gminy zlokalizowane są elektrownie wiatrowe.  

Energia wiatru  

Potencjał gminy w obrębie odnawialnych źródeł energii nie jest wykorzystany.  

Gmina Drawsko zlokalizowana jest na terenie o stosunkowo wysokiej prędkości wiatru w 

ciągu roku.  

Jak pokazują dane Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dla typowych lat 

meteorologicznych dla stacji w Pile, średnia prędkość wiatru wynosi około 2,8 m/s.  

Na tle Polski, gmina Drawsko ma bardzo duże predyspozycje do wykorzystania energii 

pochodzącej z siły wiatru.  

Energia słoneczna 

Równie wysoki potencjał przejawia się w energii słonecznej. Gmina Drawsko znajduje się w 

części wysokiego promieniowania słonecznego. Największe natężenie występuje w 

miesiącach letnich. Energia słoneczna może być pobierana przez instalacje kolektorów 

słonecznych, które będą wykorzystywać energię słońca do podgrzewania wody lub systemy 

PV, które z kolei wyprodukują energię elektryczną. Potencjał energii słonecznej istniejący w 

Gminie Drawsko klasyfikuje się jako III stopień (w skali IV stopniowej). Takie natężenie 

promieniowania słonecznego zapewnia ekonomiczne przetwarzanie promieni w energię 

użyteczną. Potencjał ten jest wystarczający do wykorzystania na potrzeby bytowe 

mieszkańców do podgrzewania ciepłej wody, natomiast nie zaspokoi w pełni, ze względu na 

dużą zmienność dobową i sezonową, potrzeb grzewczych i przemysłowych. 

Energia geotermalna 

Energia geotermalna jest to energia pochodząca ze źródła ziemi, gdzie znajdują się rozległe 

masy gorącego strumienia cieplnego, który można wykorzystać poprzez np.: instalacje pomp 

ciepła. Jak pokazuje mapa, gmina Drawsko jest położona w obszarze, o wysokiej 

temperaturze wód podziemnych, która sięga do 80-90C, co rekomenduje montaż na przykład 

gruntowych pomp ciepła na terenie gminy.  

Biomasa i gaz 

Gmina Drawsko ma duże predyspozycje do produkcji biomasy i biogazu.  

Obecnie jednak na terenie gminy nie ma instalacji wykorzystujących biomasę do produkcji 

ciepła. Należy jednak zaznaczyć, że na terenie gminy istnieją warunki do rozszerzenia 

wykorzystania biomasy do ogrzewania. W większych gospodarstwach rolnych o powierzchni 

15 ha można korzystać z nowoczesnych kotłowni opalanych słomą (1 t słomy zastępuje ok. 

0,5 t węgla). Dodatkowo do celów grzewczych można wykorzystywać pellet, który 

powstawać może z odpadków drzewnych z okolicznych lasów.  
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Należy zaznaczyć, że przetwarzanie związków organicznych zawartych w biomasie może 

produkować również biogaz, który stanowi paliwo ekologiczne. Biogaz przeważnie 

uzyskiwany jest techniką fermentacji metanowej. Jest to paliwo coraz bardziej dostępne z 

uwagi na zmiany technologiczne w rolnictwie i związaną z tym zmianę charakteru 

gospodarstw z małych rodzinnych gospodarstw na wyspecjalizowane kombinaty produkcyjne. 

Obecnie na terenie gminy Drawsko nie jest zlokalizowana żadna biogazownia, ale biorąc pod 

uwagę korzystne warunki panujące na terenie gminy i zmiany prawne dotyczące instalacji 

wykorzystujących OZE należy dążyć do wspierania instalacji tego typu na terenie gminy. 

Energia wodna 

Energia wodna jest wykorzystywana gospodarczo, jako energia mechaniczna płynącej wody. 

Współcześnie energię wodną zazwyczaj przetwarza się na energię elektryczną 

(hydroenergetyka, często oparta na spiętrzeniach uzyskanych dzięki zaporom wodnym). Na 

terenie gminy Drawsko funkcjonuje MEW (Mała Elektrownia Wodna) na rzece Miała, która 

jest dopływem rzeki Stara Noteć. Elektrownia ta zlokalizowana jest w miejscowości 

Kamiennik. Powstała ona w 1945 roku i jej stan określa się na dostateczny. Moc elektrowni 

wynosi 0,03 MW, a jej właścicielem jest Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Pile. 

Oświetlenie uliczne  

Właścicielem majątku oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie gminy Drawsko w 

większości jest firma ENEA Oświetlenie Sp. z o. o.  

Do własności gminy Drawsko należy jedynie 5% oświetlenia zlokalizowanego na terenie 

gminy. Łącznie w roku bazowym zużycie energii przez poszczególne punkty oświetleniowe 

wynosiło 197,19 MWh energii, co jest równe produkcji 160,12 t CO2/rok. 

 

Finansowanie przedsięwzięć 

Samorząd lokalny posiadający wystarczające środki finansowe może samodzielnie realizować 

projekty mające na celu poprawę efektywności energetycznej.  

Wybór najkorzystniejszych rozwiązać jest podstawą długoterminowych zmian na rzecz 

poprawy efektywności energetycznej w gminie, redukcji CO2, a co za tym idzie, spełnienia 

unijnych i krajowych wymogów prawnych.  

Dla prowadzonych inwestycji przewiduje się pozyskanie zewnętrznej pomocy finansowej 

zapisanej w programach krajowych i europejskich (głównie w formie bezzwrotnych dotacji 

oraz preferencyjnych pożyczek). Środki należy zabezpieczyć w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej (WPF). 
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zawiera działania, które będą podejmowane na poziomie 

lokalnym, leżące w kompetencji samorządu lokalnego, lokalnych przedsiębiorców, a także 

społeczeństwa gminy Drawsko. Celem poniższych działań jest redukcja emisji CO2, 

zmniejszenie energochłonności w różnych dziedzinach gospodarki oraz zwiększenie udziału 

odnawialnych źródeł energii na terenie gminy.  

Działania te zostały podzielone na działania samorządowe, które będą skupiały się na 

obszarach publicznych oraz działania w obrębie społeczeństwa, których głównym tematem 

będą zadania wykonywane w obszarze mieszkańców gminy.  

W ramach Planu zostały przeanalizowane uwarunkowania i możliwości redukcji zużycia 

energii wraz z oceną ich efektywności ekologiczno-ekonomicznej.  

Jako podstawę doboru działań, wykorzystuje się wyniki inwentaryzacji emisji gazów 

cieplarnianych, zagospodarowanie przestrzenne gminy oraz możliwości wynikające z 

Wieloletniej Prognozy Finansowej.  

Mając na uwadze zmienność warunków otoczenia, a także fakt, że każde podejmowane 

działanie niesie ze sobą określone rezultaty i doświadczenia, plan może ulec korekcie, wraz ze 

zmianami w postępie technicznym, czy możliwościami finansowymi gminy. 

 

4.8. Program ochrony środowiska 

 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Drawsko na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 

2022-2025 został uchwalony uchwałą nr L/352/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 26 

września 2018r.w sprawie przyjęcia: „ Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Drawsko na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” wraz z „Prognozą 

oddziaływania na środowisko”. 

Obowiązek wykonania Programu Ochrony Środowiska wynika z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska. 

Celem programu jest przeprowadzenie analizy stanu obecnego środowiska naturalnego 

w gminie oraz określenie kierunków działań bieżących i długofalowych samorządu w 

zakresie ochrony środowiska. 

W programie zostały opisane komponenty środowiska dotyczące: ochrony klimatu i jakości 

powietrza, zagrożenia hałasem, ochrony przed polami elektromagnetycznymi, 

gospodarowania wodami, gospodarki wodno-ściekowej, zasobów geologicznych, gleb i ich 



Strona 75 z 156 
 

zanieczyszczeń, gospodarki odpadami, zasobów przyrodniczych oraz zagrożenia poważnymi 

awariami. 

Zanieczyszczenia dla gminy Drawsko w największym stopniu mogą być emitowane przez 

mieszkalnictwo, ponieważ mieszkańcy jako źródło ciepła wykorzystują drewno oraz węgiel. 

Dodatkowo zły stan techniczny pieców może przyczynić się do zwiększenia emisji. Źródło 

zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na omawianym terenie stanowi również emisja 

spalin samochodowych, zwłaszcza na odcinkach tras o największym na tym terenie natężeniu 

ruchu pojazdów, czyli drogi wojewódzkiej nr 181,133 i 135. 

Gminę Drawsko charakteryzuje ogólnie dobry klimat akustyczny, a mieszkańcy nie są silnie 

narażeni na uciążliwości związane z hałasem. 

Obszar gminy Drawsko położony jest w całości w dorzeczu Odry. Wody powierzchniowe na 

terenie gminy stanowią przede wszystkim jeziora: Piast – największe jezioro w gminie (16,1 

ha), Długie (14,38 ha), Warasz (11,94 ha). Najwięcej jest tu jezior, których powierzchnia 

wynosi mniej niż 1 ha. Omawiany obszar leży w całości w zlewni rzeki Warty, w jej 

północno-zachodniej części. 

Największe znaczenie na terenie gminy Drawsko ma rzeka Miała, będąca lewobrzeżnym 

dopływem Noteci i jej wody przecinają Puszczę Notecką. Jej całkowita długość wynosi 62 

km. 

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej- do kanalizacji podłączonych jest 55,6% ogółu 

ludności gminy. Długość sieci kanalizacyjnej na koniec 2016 roku wyniosła 32,4 km. Na 

terenie naszej gminy system obsługuje oczyszczalnia ścieków w Drawskim Młynie, 

eksploatowana przez Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. Głównymi 

źródłami zaopatrzenia w wodę Gminy Drawsko są czwartorzędowe zasoby wód 

podziemnych, czerpane z ujęć w Drawsku, Drawsku-Abisynia oraz zasoby wód 

czwartorzędowych pobierane z ujęcia Chełst. 

Na terenie gminy istnieje jedno złoże piasków kwarcowych „Drawsko”, które nie jest 

obecnie eksploatowane. Udokumentowano również pięć złóż kruszywa naturalnego: 

„Drawsko”, „Drawski Młyn II”, „Chełst-Zachód”, Chełst-Zachód” II, „Kawczyn”, „Kawczyn 

I”, zawierające piaski o różnej ziarnistości i utwory piaszczysto-żwirowe. Zasoby są 

wykorzystywane głównie lokalnie. 



Strona 76 z 156 
 

W zakresie gospodarki odpadami zadania gminy realizuje PRGOK, a ponadto właścicieli 

nieruchomości na terenie Gminy Drawsko obowiązują również zapisy prawa miejscowego. 

Jednym z podstawowych aktów prawa lokalnego w zakresie zagadnień ochrony środowiska 

jest regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zatwierdzony uchwałą Rady 

Gminy Nr XXL/139/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. 

Obszar gminy Drawsko odznacza się wyjątkowymi walorami krajobrazowymi, które 

wynikają m.in. ze zróżnicowanej rzeźby terenu, występowania jezior, obszarów leśnych i łąk 

z bogatą florą i fauną. Lesistość gminy Drawsko wynosi 63%. 

Na terenie gminy występują różnorodne formy ochrony przyrody, takie jak: Obszar 

Chronionego Krajobrazu „Puszcza Notecka’’, pomniki przyrody oraz ochrona gatunkowa. 

Ponadto znaczna część obszaru gminy wchodzi w skład europejskiego systemu obszarów 

chronionych – sieci Natura 2000- Puszcza Notecka Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków.  

Na terenie gminy Drawsko źródłami lub urządzeniami, które wytwarzają pola 

elektromagnetyczne są: stacje i linie elektroenergetyczne (stacje i linie wysokiego napięcia) 

oraz urządzenia radiokomunikacyjne (anteny stacji bazowych telefonii komórkowej). 

Rejestr potencjalnych sprawców poważnych awarii w województwie wielkopolskim nie 

zawiera zakładów znajdujących się na terenie gminy Drawsko (stan na dzień 31.12.2016r. 

dot. Zakładów o Zwiększonym Ryzyku (ZZR). Potencjalne zagrożenie dla środowiska i 

zdrowia człowieka na terenie gminy stanowi przewóz substancji niebezpiecznych. 

Nadrzędnym celem stworzonego programu jest zrównoważony rozwój społeczno-

gospodarczy gminy Drawsko z uwzględnieniem ochrony środowiska przyrodniczego. 

W dokumencie zawarto także harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięć, których 

realizacja przyczyni się do osiągnięcia wytyczonych celów. Wskazano jednostki 

odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań, przedstawiono potencjalne źródła ich 

finansowania oraz termin realizacji i szacunkowe koszty związane z realizacją 

zaplanowanych zadań.  

W celu uporządkowania informacji zebranych w wyniku dokonanej analizy aktualnego stanu 

środowiska naturalnego Gminy Drawsko oraz innych zebranych w trakcie prac danych i 

informacji posłużono się metodą analizy SWOT. 

Wypracowano następujące cele przewidziane do realizacji min.: 
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1.poprawa jakości powietrza 

2.wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

3.zmniejszenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego i produkcyjnego 

4.podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa 

5.poprawa, jakości wód powierzchniowych i ochrona zasobów i jakości wód podziemnych. 

6.rozwój systemów wodociągowych i kanalizacyjnych 

7.ochrona zasobów złóż niezagospodarowanych 

8.rozwój rolnictwa ekologicznego 

9.racjonalne gospodarowanie odpadami 

10.promowanie walorów przyrodniczych Gminy 

11.zachowanie obszarów cennych przyrodniczo 

12.wskazywanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia zagrożeń 

środowiska. 

Program jest realizowany w trybie ciągłym z wykorzystaniem możliwości finansowych oraz 

organizacyjnych samorządu. 

Gmina Drawsko zajmuje się również realizacją zadań w zakresie opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi. Tematykę reguluje corocznie podejmowana uchwała Rady Gminy Drawsko w 

sprawie przyjęcia programu w ww. zakresie oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Program określa obowiązek zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla 

zwierząt, opieki nad wolno żyjącymi kotami, odławiania bezdomnych zwierząt, sterylizacji, 

albo kastracji zwierząt w schroniskach, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

zasady adopcji psa ze schroniska, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w 

przypadkach zdarzeń losowych. Na realizację zadań w programie w 2018r. zaplanowano 

44.000,00 zł. 

 

4.9. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy 

Drawsko na lata 2013-2020 
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Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Drawsko na lata 2013-

2020/Raport roczny/Wyniki kompleksowej kontroli 

 

Opracowanie i realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika z 

obowiązku prawnego nałożonego na samorząd gminny i powiatowy na mocy  

art. 17 ustawy o pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy 

społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programów 

przeciwdziałania przemocy, programów ochrony zdrowia psychicznego i innych. 

Zasadniczym celem Strategii jest określenie kierunków działań zmierzających do łagodzenia 

skutków dominujących problemów społecznych. 

Dokonana w strategii analiza SWOT objęła obszar: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, 

uzależnienie i przemoc, bezpieczeństwo publiczne. 

W przeanalizowanych obszarach założono cele niezbędne dla realizacji w zakresie wsparcia, 

wyrównania, doskonalenia mechanizmów niwelujących ww. negatywne zakresy. 

Zaproponowano zadania ciągłe lub okresowe realizowane na bieżąco przez GOPS.  

Strategia wskazuje, na podstawie danych demograficznych, na malejącą dzietność i 

wzrastająca długość życia powodują starzenie się społeczeństwa. Do 2030 roku - średni wiek 

mieszkańca Polski (obecnie wynosi  

on około 37 lat) wzrośnie do ponad 45 lat, z tendencją do dalszego wzrostu. 

Biorąc więc pod uwagę tendencje demograficzne warto podkreślić szczególnie trudną 

sytuację materialną osób starszych utrzymujących się z rent i emerytur. 

Z analizy danych uzyskanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wynika,  

że jeśli chodzi o powody przyznania pomocy, to na pierwszym miejscu lokuje się ubóstwo. 

Strategia podkreśla, że jedną z najważniejszych grup objętych wsparciem ze strony Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku są rodziny z dziećmi. 

Podsumowując należy stwierdzić, że strategia jest dokumentem aktualnym, realizowanym w 

bieżących działaniach GOPS, również we współpracy z podmiotami powołanymi dla 

wykonywania zadań objętych zakresem planu. Strategia jest zatem instrumentem nowoczesnej 

polityki społecznej wdrażanej na poziomie lokalnym przez władze Samorządowe GMINY 

DRAWSKO, mającym pobudzać do aktywności organizacje, instytucje, środowiska działające 

w obszarze pomocy społecznej, a co za tym idzie rozwoju społecznego i gospodarczego gminy. 
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W 2018r. zadania realizowane przez GOPS  wynikały głównie z poniższych przepisów 

prawa: 

- Ustawy o pomocy społecznej, 

- Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

- Ustawy Karta Dużej Rodziny, 

- Ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy prawo energetyczne, 

- Ustawy o systemie pieczy zastępczej, 

- Ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

- Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz postępowaniu wobec 

dłużników alimentacyjnych 

- Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  

- oraz innych ustaw i programów rządowych i i zadań zleconych do GOPS. 

 

Wydatki GOPS w Drawsku za 2018r. analiza zadaniowa budżetu GOPS 

 

Na budżet GOPS składają się zadania zlecone oraz zadania własne.  

W zakresie zadań własnych GOPS kieruje się ustaleniami Wójta i Rady Gminy w Drawsku, 

w zakresie zadań zleconych ustaleniami Wojewody.  

Budżet GOPS za rok 2018 przedstawiał się następująco: 7.907.406,16 zł z tego:  87 % 

stanowią zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i 13 % zadania własne.  

Za rok 2018 zrealizowany budżet jednostki stanowił  -  26,34 %   zrealizowanego budżetu 

Gminy Drawsko ( 30.025.502,34zł ) .  

Z tytułu dochodów, pochodzących z wpłat osób zobowiązanych, GOPS odprowadził do 

budżetu Gminy kwotę 37.692,62zł. 

 

I. Pomoc społeczna obejmuje wsparcie dla  osób i rodzin, może mieć zarówno formę 

pieniężną i niepieniężną.  

1. Zasiłki okresowe i celowe. 

Pomoc pieniężna udzielana na podstawie kwalifikacji w drodze rodzinnego wywiadu 

środowiskowego, przyznawana po spełnieniu ustawowych przesłanek.  

Kwota zasiłku celowego jest uznaniowa, kwota zasiłku okresowego jest obligatoryjna. 

Zasiłki mogą być wypłacane w formie pieniężnej, świadczeń rzeczowych albo opłacie 

za zakup lub usługę.  
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Zasiłki mogą być przyznane na pokrycie wypadków losowych. Wartość wydatków ma 

tendencje ruchomą w zależności od zgłoszonych potrzeb i występujących zdarzeń 

losowych w danym roku.  

Analizując liczbę korzystających z tej formy pomocy obserwuje się spadek udziału 

liczby  rodzin z dziećmi na rzecz wzrostu udziału liczby osób samotnych, nie 

posiadających dochodu bądź posiadających niskie dochody. 

 

Wartości zasiłków okresowych i celowych w latach 2015-2018: 

rok 2015 2016 2017 2018 

kwota (zł) 35.860 47.348 30.588 26.787 

 

2. Zasiłki stałe. 

Pomoc pieniężna udzielana na podstawie kwalifikacji w drodze rodzinnego wywiadu 

środowiskowego, przyznawane obligatoryjnie po spełnieniu ustawowych przesłanek, 

m.in. kryterium dochodowego, wieku, niepełnosprawności.  

Kwota maksymalna zasiłku stałego ( obecnie 645zł ) jest obligatoryjna. 

     

Wartości poniesionych wydatków na zasiłki stałe w latach 2015-2018: 

rok 2015 2016 2017 2018 

kwota (zł) 119.018 142.271 126.453 110.849 

 

Świadczenie ma tendencje stałą, średnio w roku uprawnionych do świadczenia jest ok. 

20osób. 

 

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pomocy społecznej. 

Osobom uprawnionym do zasiłku stałego z pomocy społecznej przysługuje prawo do 

opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z przepisami ustawy o 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych.  

Prawo do składek ustalane jest w drodze prowadzonego postępowania a naliczone 

składki ( 9 % )  odprowadzane są w określonych terminach do ZUS.  

 

Wartości poniesionych wydatków na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego w 

latach 2015-2018: 
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rok 2015 2016 2017 2018 

kwota (zł) 10.646  12.804 11.376 9.762 

 

4. Utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej. 

Osobie wymagającej stałej pomocy, a pozbawionej tej pomocy ze strony rodziny, 

przysługuje prawo umieszczenia w placówce całodobowego pobytu – domu pomocy 

społecznej (DPS). Pobyt w DPS jest odpłatny do wysokości kosztu ustalonego przez 

organ prowadzący placówkę. Na koszt pobytu składają się: opłaty mieszkańców, opłaty 

osób zobowiązanych oraz opłaty gminy kierującej osobę do placówki. Gminie 

przysługuje zwrot poniesionych wydatków od osób zobowiązanych. 

 

Wartości poniesionych wydatków na utrzymanie w DPS w latach 2015-2018: 

rok 2015 2016 2017 2018 

kwota (zł) 

liczba osób 

100.647 

4  

95.688 

5 

164.444 

7 

179.504 

6 

kwota zwrotu (zł) x x 33.519 28.942 

 

W zakresie opłat za utrzymanie w DPS  stanowiących koszt gminy, obserwuje się 

znaczną tendencję wzrostową, spowodowaną: wysokim kosztem utrzymania w 

placówce oraz corocznymi podwyżkami tego kosztu, niskim udziałem finansowym 

osób przebywających w placówkach, niewielkim udziałem osób zobowiązanych do 

ponoszenia odpłatności. Ponadto zauważa się coraz większe zainteresowanie 

przerzuceniem odpowiedzialności z tytułu opieki nad zależnymi członkami rodzin na 

rzecz innych instytucji,  a w konsekwencji i przerzuceniem kosztów z tyt. tej opieki  na 

rzecz Gminy. W roku 2019 przewiduje się, że koszt zadania wyniesie ponad  200 000 

zł. 

5. Usługi opiekuńcze. 

Mieszkańcom Gminy, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają 

pomocy innych osób, a są jej pozbawieni, przysługuje pomoc w postaci usług 

opiekuńczych. Pomoc udzielana jest w drodze rozpoznania rodzinnym wywiadem 

środowiskowym, po spełnieniu ustawowych przesłanek. Usługi te realizowane są przez 

GOPS w formie zawartych umów zlecenia z opiekunkami środowiskowymi. W 

zależności od posiadanego dochodu, korzystający z usług opiekuńczych, są zwolnieni z 
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opłat  lub ponoszą odpłatność za przyznane usługi, zgodnie z  

uchwałą Rady Gminy Drawsko  z dnia 14 września 2018 r. 

           Wartości poniesionych wydatków i zwrotów z tytułu realizacji usług opiekuńczych w           

latach 2015-2018: 

rok 2015 2016 2017 2018 

kwota (zł)  15.589  23.353 28.912 39.372 

wartość zwrotu (%) 24 22 21 11,31 

 

Podobnie jak w zadaniu związanym z realizacją utrzymania mieszkańców w DPS, w 

usługach opiekuńczych również obserwuje się wyraźny wzrost kosztów na usługi 

opiekuńcze. Wzrasta liczba świadczonych godzin usług, natomiast maleje kwota 

zwrotów do Gminy od osób zobowiązanych ( co świadczy o malejącym udziale 

finansowym osób korzystających z usług). Ponadto w dziale tym zauważa się również 

coraz większe zainteresowanie przerzuceniem odpowiedzialności, a w konsekwencji i 

kosztem na rzecz Gminy, z tytułu opieki nad zależnymi członkami rodzin. 

6. Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki. 

Zadanie realizowane jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej jako wypłata 

wynagrodzenia przyznawanego przez sąd. Zadanie realizowane jest od 2015r. 

 

Wartości poniesionych wydatków na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki w 

latach 2015-2018: 

rok 2015 2016 2017 2018 

kwota (zł) 

liczba osób 

13.536 

1  

13.536 

1  

13.536 

1  

18.273 

2  

 

7. Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

Zadanie realizowane jest jako rządowy program. Środki na realizację pochodzą: z 

budżetu państwa - 60% oraz budżetu gminy - 40%. W wyniku corocznych wniosków 

do Wojewody i pozytywnych decyzji, Gmina Drawsko otrzymała 80% środków z 

budżetu państwa przy 20% udziale budżetu gminy. Poza dożywianiem dzieci w 

szkołach środki przeznaczane są również na bezpośrednią pomoc pieniężną lub 

rzeczową dla mieszkańców.  
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Wartości poniesionych wydatków na zadanie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: 

rok  2015 2016 2017 2018 

 

kwota programu ogółem 

 

62.654 

 

43.882 

 

23.263 

 

23.689 

 w tym  

  

dożywianie dzieci w szkołach 

( liczba dożywianych dzieci 

średnio / rok) 

38.399 

61 

26.844 

40 

13.528 

21 

17.584 

15 

zasiłki celowe  24.255 17.038 9.735 6.105 

 

8. Praca socjalna. 

To skomplikowany proces pomagania, gdzie pracownik socjalny ma problem 

zdiagnozować, wyznaczyć cele, opracować plan działania i realizować go. Działalność 

ta ukierunkowana jest szczególnie na osoby samotne, chore, bezrobotne, bezradne 

borykające się z problemami wychowawczymi, czy niepełnosprawnością. W 2018 z tej 

formy pomocy korzystało 234 osób z 101 rodzin. 

Od  świadczeń pomocy społecznej wniesiono 1 odwołanie do SKO, w wyniku 

odwołania rozstrzygnięcie  utrzymano w mocy. 

W roku 2017 i 2018  pracownicy socjalni podjęli inicjatywę przygotowania paczek 

świątecznych na okres Świąt Bożego Narodzenia. Pracownicy dokonali rozeznania 

osób będących w potrzebie, przygotowali listę niezbędnych produktów spożywczo-

chemicznych, zakupili towar, a następnie posortowane paczki rozwieźli klientom do 

domów ( w 2017 zorganizowano 12 paczek na łączną kwotę 1.241zł a w 2018 

zorganizowano 16 paczek na łączną kwotę 1.783zł). 

 

II. Zespół Interdyscyplinarny. 

W Gminie Drawsko działa od 2011r., na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny. Jest to ciało kolegialne, 

obligatoryjnie zespalające podmioty: pomocy społecznej, policji, ochrony zdrowia, 

oświaty, profilaktyki alkoholowej oraz dodatkowo kuratora zawodowego. Celem jest 

przeciwdziałanie przemocy, ochrona przed przemocą oraz profilaktyka. Obsługą 

administracyjną zespołu zajmuje się GOPS, przewodniczącym Zespołu jest wybrany w 

głosowaniu kierownik GOPS. Wszyscy członkowie Zespołu wykonują swoją pracę 

bezpłatnie w ramach obowiązków służbowych.  

 



Strona 84 z 156 
 

Wartości poniesionych wydatków na obsługę zadania Zespołu Interdyscyplinarnego w 

latach 2015-2018: 

rok 2015 2016 2017 2018 

liczba założonych Niebieskich Kart 10 7 8 11 

kwota (zł) 183,00 1.475,00 1.650,00 1.988,00 

 

Wydatki Zespołu przeznaczane są tylko na niezbędne materiały biurowe, udział 

pracowników GOPS w szkoleniach oraz koszt organizacji szkolenia dla członków Zespołu. 

 

III. Karta Dużej Rodziny. 

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.  

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+. Posiadacze 

KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, 

paliwowej, bankowej, czy rekreacyjnej. Celem KDR jest wsparcie budżetów rodzin 

wielodzietnych. Od 2015r. realizowana w GOPS Drawsko. 

 

 Wartości wydanych Kart Dużej Rodziny w latach 2015-2018: 

rok 2015 2016 2017 2018 

koszty obsługi zadania (zł) 226 106 125 46 

liczba wydanych kart (szt.) 92 27 53 21 

 

W 2019r. program poszerzono dla osób, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co 

najmniej troje dzieci. Obecnie nastąpił znaczny wzrost zainteresowania tą formą pomocy, 

co skutkuje wzrostem złożonych wniosków, na ostatni dzień marca 2019r. wpłynęło 194  

wnioski o KDR. 

 

IV. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne. 

Zadanie zlecone do GOPS od 2015 na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o 

dodatkach mieszkaniowych. Jednocześnie od roku 2015 zadanie zostało rozbudowane o 

ustalanie prawa do dodatków energetycznych. Ubiegający się o dodatek mieszkaniowy 

musi spełnić łącznie trzy warunki: posiadać tytuł prawny do mieszkania, osiągać określone 

dochody oraz zajmować lokal o wyznaczonej normatywnej powierzchni użytkowej. 
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Ustalanie prawa do świadczenia następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

 

Wartości poniesionych wydatków na dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne w latach 

2015-2018: 

rok 2015 2016 2017 2018 

dod. mieszkaniowe  (zł) 7.459 13.105 16.805 11.968 

liczba rodzin  6 6 7 6 

dod. energetyczne (zł) 432  747 819 442 

liczba rodzin  3 4 4 4 

 

V. Asystent rodziny i system pieczy zastępczej, placówki i utrzymanie. 

Zadanie zlecone do GOPS na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. Podstawą do rozwiązywania problemów społecznych 

jest wsparcie rodziny w odbudowywaniu prawidłowych relacji w rodzinie oraz we 

właściwym wypełnianiu ról społecznych przez jej członków. Wsparcie rodziny powinno 

być w miarę możliwości wczesne i mieć charakter profilaktyczny, ochronny. Priorytetem 

wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci, młodzieży 

oraz kształtowania wartości i norm związanych z ich wychowaniem.  

W roku 2018 nie umieszczono dzieci w pieczy zastępczej oraz nie zatrudniono asystenta 

rodziny. Pomoc oraz monitoring rodzin z problemami wychowawczymi prowadzą 

pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej z rodzinami.  

 

VI. Świadczenia rodzinne. 

Zadanie zlecone GOPS na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach 

rodzinnych, od 2004r. realizowane w GOPS Drawsko jako zadanie zlecone z zakresu 

administracji rządowej. Środki finansowe pochodzą z budżetu państwa, a na obsługę 

zadania naliczana jest dotacja. Prawo do świadczeń ustala się na wniosek, po spełnieniu 

ustawowych przesłanek. Obowiązkiem wnioskodawcy jest informowanie o wszelkich 

zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń. Organ zobowiązany jest również do 

ustalania oraz dochodzenia zwrotu świadczeń nienależnie pobranych. Do finansowania 

świadczeń rodzinnych mają zastosowanie przepisy o finansach publicznych.  

1. Świadczenia rodzinne. 
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Prawo do świadczeń ustalane jest po spełnieniu ustawowych przesłanek, wysokości 

świadczeń są obligatoryjne.  

 

Wartości wydatków na świadczenia rodzinne w latach 2015-2018: 

Rodzaj świadczenia 2015 2016 2017 2018 

Świadczenia rodzinne ogółem,  w 

tym: 

1.890.753 2.231.657 2.402.466 2.234.041 

1. Zasiłki rodzinne 646.704 751.675 782.694 718.301 

2. Dodatki z tyt. urodzenia dziecka 32.000 23.372 27.522 19.234 

3. Dodatek z tyt. urlopu 

wychowawczego 

20.427 39.916 40.304 22.667 

4. Dodatek z tyt. samotnego 

wychowywania 

45.500 46.942 37.891 36.992 

5. Dodatek z tyt. kształcenia i 

rehabilitacji 

30.080 37.677 41.814 36.748 

6. Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku 40.800 41.478 40.634 36.617 

7. Dodatek z tyt. nauki poza 

miejscem 

48.928 63.860 71.835 60.638 

8. Dodatek w rodzinie wielodzietnej 83.010 87.631 87.214 80.951 

9. Zasiłki pielęgnacyjne 325.125 318.546 307.224 302.614 

10. Świadczenia pielęgnacyjne 405.440 469.748 547.132 583.653 

11. Specjalny zasiłek opiekuńczy 59.228 67.945 67.667 77.936 

12. Jednorazowa zapomoga z tyt. 

urodzenia 

54.000 46.000 61.000 51.000 

13. Zasiłek dla opiekuna 99.511 87.360 73.707 40.430 

14. Świadczenie rodzicielskie X 149.507 207.828 172.493 

15. Jednorazowe św.  „Za życiem” X X 8.000 x 

Kwota zwrotów świadczeń nienależnie pobranych za rok 2018                                                         

6.233 

  

W zakresie świadczeń rodzinnych w 2018r. w 4 przypadkach wniesiono odwołanie do 

SKO, odwołania zostały uwzględnione przez organ II stopnia. 
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Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych. 

W ramach tego zadania uprawnionym do niektórych świadczeń opłacane są składki na 

ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Składki te są obliczane zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych i odprowadzone w 

określonych terminach do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

 

Wartości wydatków poniesionych na składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych 

w latach 2015-2018: 

rok 2015 2016 2017 2018 

kwota 109.792 123.340 141.690 121.072 

 

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych. 

Osobom uprawnionym do niektórych świadczeń rodzinnych przysługuje prawo do 

opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z przepisami ustawy o 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych. Prawo do składek ustalane jest w drodze prowadzonego postępowania a 

naliczone składki odprowadzane są w określonych terminach do ZUS.  

 

Wartości poniesionych wydatków na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego w 

latach 2015-2018: 

rok 2015 2016 2017 2018 

kwota 16.157  17.316 22.685 28.918 

 

 

4. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych. 

Koszty obsługi  stanowią część dotacji otrzymywanych na realizację tych zadań. 

Wynoszą: 3% od wypłaconych świadczeń, 30 zł od ilości decyzji wydanych w sprawie 

świadczenia rodzicielskiego oraz 124 zł od decyzji w sprawie świadczenia „Za życiem”.  

Ogólne koszty obsługi stanowią: koszty etatu pracownika oraz koszt obsługi biurowej, 

informatycznej i bankowej zadania. 

 

Wartości poniesionych wydatkowanych kosztów obsługi świadczeń rodzinnych w 

latach 2015-2018: 
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rok 2015 2016 2017 2018 

kwota  68.207 76.925 81.492 76.516 

 

W 2018r. ustalono w drodze decyzji administracyjnych kwoty zwrotów z tytułu 

nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, łącznie na kwotę 

14.793,99 zł zwrotu za lata ubiegłe i rok bieżący ( w tym tylko za rok 2018 – 6.233zł ).  

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń za rok bieżący, w trakcie danego roku 

budżetowego, nie mają wpływu na wysokość kosztów obsługi. 

 

VII. Fundusz alimentacyjny oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. 

Zadanie zlecone do GOPS i realizowane przez GOPS od 2017r. na podstawie ustawy z dnia 

7 września 2007r. o pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów. Celem funduszu 

alimentacyjnego jest wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej z 

powodu niemożności egzekucji alimentacyjnej. Przyznanie świadczeń następuje na 

wniosek, po spełnieniu ustawowych przesłanek, w kwotach obligatoryjnie uzależnionych 

od zasądzonych alimentów. 

 

Wartości poniesionych wydatków na świadczenia funduszu alimentacyjnego w latach 

2017-2018: 

rok 2017 2018 

kwota 149.812 141.600 

koszty obsługi 4.494 4.248 

 

 

Ustawa zobowiązuje również do prowadzenia roszczeń wobec zobowiązanych tzw. 

dłużników alimentacyjnych oraz współpracy z organami egzekucyjnymi. 
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   Wartości przeprowadzonych działań wobec dłużników alimentacyjnych: 

Rodzaj działania 2017 
2018 

 

Liczba przeprowadzonych wywiadów z dłużnikami 

alimentacyjnymi  
11 7 

Liczba informacji przekazanych komornikom sądowym  21 12 

Liczba powiadomień urzędu pracy o aktywizacji zawodowej 

dłużnika alimentacyjnego 
5 3 

Liczba wszczętych postępowań o uznaniu dłużnika 

alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań 

alimentacyjnych  

6 3 

Liczba decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za 

uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych 
6 

4 

 

Liczba złożonych wniosków o ściganie za przestępstwo z art. 209 

Kk 
20 9 

Liczba informacji przekazanych do biura informacji 

gospodarczych 
186 233 

 

Ponadto w wyniku prowadzonych działań wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano 

część należności. 

 

Wartości odzyskanych kwot od dłużników alimentacyjnych w latach 2017 – 2018: 

rok 2017 2018 

kwota  42.871,47 73.264,82 

 

W latach 2017 i 2018 nastąpił znaczny wzrost skuteczności działań wobec dłużników 

alimentacyjnych. 

 

 

VIII. Świadczenia wychowawcze (500+) oraz  program „Dobry start” (300+). 

 

1. Świadczenie wychowawcze (500+) 
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Świadczenie wychowawcze to zadanie zlecone do GOPS na podstawie ustawy z dnia 

11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500 +). Ustawa 

przewiduje wsparcie w postaci 500 zł dla rodzin wychowujących dzieci. Świadczenia 

przyznawane są po spełnieniu ustawowych przesłanek, w obligatoryjnie stanowionych 

kwotach. W Gminie Drawsko uprawnionych do świadczenia jest średniorocznie 750 

dzieci. 

Wartości poniesionych wydatków na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ oraz 

kosztów obsługi: 

rok od maja 2016 2017 2018 

świadczenia 3.424.337 4.608.071 4.243.518 

koszty 68.401 70.148 64.621 

 

Na obsługę tego zadania gminie przysługują koszty w wysokości 1,5% od przyznanej 

dotacji. 

W roku 2019r. planowane jest kolejne zwiększenie zadania poprzez rozszerzenie 

kręgu uprawnionych o każde pierwsze dziecko. Przewiduje się wzrost zadania w 

Gminie Drawsko o około 450 dzieci oraz przewiduje się zmiany w zakresie 

zmniejszenia kosztów na obsługę zadania, co skutkować będzie znacznymi zmianami 

w budżecie jednostki w 2019r. 

 

2. Program „Dobry start” (300+). 

Zadanie realizowane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 

2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry 

start”.  To jednorazowe wsparcie rodzin w przygotowaniu wyprawki szkolnej dla 

dziecka w wysokości: 300 zł. 

Łączny koszt programu stanowił: 250.789,72 zł, z tego: 242.700,00 zł na wypłaty 

świadczeń ( tj. 809 świadczeń) oraz 8.089,72 zł na koszty realizacji. 

W roku 2018 zadanie zostało zrealizowane poprzez zwiększenie obowiązków 

służbowych pracowników zatrudnionych w GOPS. W okresie od 1 lipca do 30 listopada 

2018r. ustalono prawo do świadczenia na 809 uprawnionych dzieci. Koszt realizacji 

wyniósł 10 zł za jedno dziecko, przy uwzględnieniu 80% tej kwoty na wynagrodzenia i 

inne środki dla osób realizujących zadanie. 
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W GOPS w Drawsku w miesiącach listopad i grudzień 2018r. Wojewoda Wielkopolski 

dokonał kontroli kompleksowej za 2017r. i 2018r.  

Zakres kontroli obejmował prawidłowość przyznawania świadczeń, wydawania decyzji, 

kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej.  

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, a bieżące uchybienia zostały odwrotnie 

skorygowane. 

 

4.10. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 

 

Problematyka profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest co rocznie 

regulowana w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Gminie 

Drawsko ( uchwała nr XLI/285/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 20 grudnia 2017r.) 

Z Diagnozy problemów środowiskowych ( dokument opracowany  na cztery lata w 2018r.) 

w zakresie problematyki uzależnień od alkoholu oraz narkotyków, przeprowadzonej w I 

kwartale 2018 roku na grupie 212 mieszkańców wynika, iż najpoważniejszym problemem w 

Gminie Drawsko jest uzależnienie od alkoholu.  

Na drugim miejscu widnieje bezrobocie, później migracja zarobkowa, następnie według 

przeprowadzonych ankiet uzależnienie od komputera, zanieczyszczenie  środowiska, ubóstwo, 

narkotyki, przemoc w rodzinie, przemoc w szkole, niepełnosprawność, przestępczość, 

bezdomność.  

Około 70,4% badanych stwierdziło, iż zna osoby uzależnione od alkoholu, blisko połowa 

badanych uznała, iż wie o sytuacjach, w których alkohol spożywa młodzież, a 44,8% badanych 

słyszało o sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim. Ponadto sama młodzież w 

przeważającej części stwierdziła, iż kupuje alkohol sama. Z 97 przebadanych uczniów 41 

deklaruje, iż spożywa głównie piwo, 11 osób wódkę, natomiast spożywanie wina deklaruje 10 

osób. 

Pomimo, że problem narkotykowy nie jest postrzegany jako jedno z najważniejszych zagrożeń 

w Gminie Drawsko, to około 30%  dorosłych respondentów zna osobiście kogoś, kto zażywa 

narkotyki, a 2/3 jest przekonana, że nietrudno uzyskać dostęp do narkotyków w okolicy. 

Wnioski te pokrywają się z zdaniem młodzieży. 
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Pokrzepiający jest fakt, wynikający z przeprowadzonych badań, iż młodzież czuje się w 

lokalnym środowisku bezpiecznie.  

Podmiotem inicjującym realizację zadań z zakresu profilaktyki w sferze uzależnień w Gminie 

Drawsko jest Gminna Komisja ds. Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

W skład Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

wchodzi 6 członków, znajdują się w niej przedstawiciele służby zdrowia, oświaty, policji, 

opieki społecznej, pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz przedstawiciel samopomocowej wspólnoty osób uzależnionych. Trzech członków 

Gminnej Komisji d.s. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzi w 

skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych zbiera się raz w miesiącu, w szczególnych przypadkach zwołuje się 

dodatkowe spotkania, w 2018 roku było ich 13. 

 

W roku 2018 GKPiRPA dysponowała budżetem w wysokości:  137 754,00 zł, z czego wartość 

wpływów z opłat za zezwolenia alkoholowe wydanych w 2018 r. wyniosła: 110 495,00 zł, w 

tym: 481,25 zł to koncesje jednorazowe, różnica w kwocie: 27 259,00 zł została pokryta 

nadwyżką z roku 2017.  

Zaplanowany budżet został wydatkowany w łącznej kwocie: 98 828,06 zł, co stanowi 71,74 % 

planu. Największy udział gminnych wydatków przeznaczono na realizacje działań 

profilaktycznych z zakresu profilaktyki alkoholowej i wyniósł on 76,06 %, na profilaktykę 

narkotykową przeznaczono 23,94% budżetu. 

Problematykę liczby zezwoleń alkoholowych reguluje uchwała nr L/346/2018 Rady Gminy 

Drawsko z dnia 26 wrzesień 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych. 

Na dzień 1 stycznia 2018 r. 28 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych, z czego 21 podmiotów uprawnionych było do  sprzedaży alkoholu poza 

miejscem sprzedaży, natomiast na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży funkcjonowało 7 zezwoleń. Na dzień 31 grudnia 2018 r. liczba 

ta wynosiła 26 podmiotów, przyczyną spadku jest likwidacja dwóch podmiotów posiadających 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży. Na koniec roku 2018 liczba punktów na sprzedaż napojów alkoholowych  o 

zawartości do 4,5 % (oraz piwa) wynosiła 26 punktów, o zawartości od 4,5% do 18% (oprócz 

piwa) 23 punkty, powyżej 18% - 22 punkty.  
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Ponadto w roku 2018 wydano przedsiębiorcom 11 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

W roku 2018 przeprowadzono 9 kontroli placówek posiadających zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu, w tym dwie placówki posiadały zezwolenia na spożywanie alkoholu w miejscu 

sprzedaży. W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień skutkujących wszczęciem 

postępowania o cofnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

W celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych działa Punkt 

Konsultacyjno -Informacyjny prowadzący działania z zakresu profilaktyki rozwiązywania 

problemu uzależnień. Mieści się on w Ośrodku Profilaktyki i Promocji Zdrowia i prowadzony 

jest przez Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

który dyżuruje w środy i czwartki w godzinach od 15:30 do 18:30.  

Ponadto w Ośrodku przyjmuje psycholog-terapeuta, jego dyżur odbywa się w pierwsze soboty 

miesiąca, w godzinach 13:00-18:00.  Psycholog w roku 2018 roku przyjmował w ośrodku 12 

razy, z jego pomocy skorzystało 18 osób, niektóre z nich posiłkują się wsparciem specjalisty 

wielokrotnie. 

W drugi poniedziałek miesiąca dostępny był także terapeuta uzależnień, który w minionym 

roku pełnił dyżur 12 razy, z jego pomocy skorzystało 21 osób, w tym 3 osoby 

współuzależnione. 

W związku z sugestią osób zainteresowanych w roku 2019 zwiększono częstotliwość dyżurów, 

z pomocy można skorzystać w co drugi poniedziałek miesiąca.  

Na zajęcia treningowo edukacyjne, konsultacje dla uzależnionych i ich rodzin oraz pomoc 

terapeutyczną wydatkowano: 12 805,00 zł. 

Na badania przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu, skierowano 4 osoby.  

Złożono również 4 wnioski o sądowe zobowiązanie do leczenia odwykowego. 

W minionym roku podjęto również szereg działań w ramach profilaktyki uniwersalnej 

adresowanej do dzieci, młodzieży, rodziców i dziadków, miały one na celu zmniejszenie i 

wyeliminowanie czynników sprzyjających rozwojowi uzależnień oraz wzmacnianie czynników 

wspierających prawidłowy rozwój. Zadania te skierowano do szkół, świetlic, sołectw oraz 

stowarzyszeń, ich realizacja plasowała się następująco: 

1. Międzyszkolny konkurs na film i fotografię "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu" 

- na realizację zadania przeznaczono kwotę 800,00 – w ramach konkursu złożono    

1 wniosek przez SP Drawski Młyn, wydatkowano: 800,00. 

2. Międzyszkolny Zlot Turystyczno-Ekologiczny "Wsparcie na starcie" 
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- na realizację zadania przeznaczono kwotę 1 000,00 – w ramach konkursu złożono 1  wniosek 

przez SP Drawski Młyn, wydatkowano: 1.000,00 

3. Międzyszkolny przegląd widowisk teatralnych  "Rodzina  - nasza przystań" 

- na realizację zadania przeznaczono kwotę 1.024,00 – w ramach konkursu złożono 1  

wniosek przez szkołę SP Chełst, na kwotę 650,00 którą wydano w całości. 

4.Wypoczynek letni, zimowy i weekendowy dla dzieci z terenu gminy:                                                                         

"Po wypoczynek z uśmiechem" - na realizację zadania przeznaczono kwotę 10 000,00 – w 

ramach konkursu złożono 7 ofert, oferentom przyznano następujące środki:   

Szkoła Podstawowa Drawsko: 2.500,00 – wydatkowano: 2 500,00 

Szkoła Podstawowa Drawski Młyn: 4.000,00 – wydatkowano: 3 999,85 

Szkoła Podstawowa w Chełście: 1.000,00 – nie wydatkowano 

Sołectwo Chełst: 1 000,00  - wydatkowano: 1.000,00 

Świetlica Pęckowo: 1 500,00 – wydatkowano: 1.499,49. 

Organizacja imprez dla wsi gminy Drawsko z okazji Dnia Dziecka - cykl zajęć dla każdej z         

wsi z finałową imprezą "Mamo! Tato! Nie zażywaj! - na realizację zadania przeznaczono 

kwotę 7.000,00 – w ramach konkursu złożono 5 ofert, oferentom przyznano następujące środki: 

Sołectwo Kawczyn: 500,00 – wydatkowano: 499,99 

Sołectwo Drawsko: 3.000,00 – wydatkowano: 1.070,63 

Sołectwo Kamiennik: 500,00 – wydatkowano: 500,00 

Sołectwo Drawski Młyn: 2.000,00 – wydatkowano: 1 991,94 

Sołectwo Pełcza: 1.000,00 – wydatkowano: 998,77. 

Konkurs plastyczny na cykl warsztatów dla dzieci i rodziców z trudnościami     

wychowawczymi dla kilku wsi z okazji Bożego Narodzenia  "Twórcze, radosne 

oczekiwanie” - na realizację zadania przeznaczono kwotę 5.000,00 – w ramach konkursu 

złożono 5 ofert, oferentom przyznano następujące środki: 

Świetlica Pęckowo: 1.000,00 -  wydatkowano: 1.024,37 

Świetlica Drawsko: 1. 000,00 – wydatkowano: 516,86 

Sołectwo Kawczyn: 1.000,00 – wydatkowano: 989,06 

Świetlica Chełst: 1.000,00 – wydatkowano: 1.000,00 

Szkoła Podstawowa Drawski Młyn: 1.000,00 wydatkowano: 895,55. 

Konkurs plastyczny na cykl warsztatów dla dzieci i rodziców z trudnościami  

wychowawczymi cykliczne warsztaty kulinarne dla oddziałów Przedszkola                                                                         

"Chcę z Mamą, chcę z Tatą…"- na realizacja zadania przeznaczono kwotę 3.360,00 na 

realizację zadania GPP wydało  kwotę: 2.859,98. 
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Konkurs na najciekawiej zorganizowany czas dla rodzin z problemami alkoholowymi lub              

narkotycznymi dla wybranych wsi "Weekend na sportowo" - na realizację zadania 

publicznego przeznaczono kwotę 8.400,00 kwota została rozdzielona pomiędzy 3 oferty, które 

spełniły wymagania formalne: 

Stowarzyszenie „Nasza wieś, Naszym domem” Kamiennik, na kwotę: 4.100,00 -wydatkowano: 

3.726,00, 

Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Sokół” Drawsko, na kwotę: 2.200,00 –    

wydatkowano 2.200,00. 

Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Orzeł” Pęckowo, na kwotę: 2.100,00 -   

wydatkowano 2.100,00. 

Rodzinne wycieczki rowerowe  "Chodź na rower" - na realizację zadania publicznego 

przeznaczono kwotę 2.750,00, została złożona 1 oferta przez Stowarzyszenie „Młodzi dla wsi”, 

która spełniła wymogi formalne. Oferent wykorzystał otrzymaną pomoc finansową w całości. 

Rozdysponowano także środki na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w wysokości: 

11.284,00 zł (profilaktyka alkoholowa: 5.908,00 zł, profilaktyka narkotykowa: 5.376,00 zł), 

nauczyciele zrealizowali łącznie 403 godziny lekcyjne. 
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PLAN WYKONANIE % PLAN WYKONANIE %

Pkt. Konsultacyjny/Zajęcia terapeutyczno – 

edukacyjne
terapeuta uzależnień 6 000,00 5 600,00 93,33% 0,00 0,00 -

Zajęcia treningowo edukacyjne, konsultacje dla 

uzależnionych i ich rodzin
psycholog 7 860,00 7 205,00 91,67% 0,00 0,00 -

13 860,00 12 805,00 92,39% 0,00 0,00 -

Międzyszkolny konkurs na film i fotografię                                                  

"Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu"
szkoły 800,00 800,00 100,00% 0,00 0,00 -

Międzyszkolny Zlot Turystyczno-Ekologiczny                                        

"Wsparcie na starcie"
szkoła Drawski Młyn 1 000,00 994,86 99,49% 0,00 0,00 -

Międzyszkolny przegląd widowisk teatralnych                                                 

"Rodzina  - nasza przystań"
szkoły 1 024,00 650,00 63,48% 0,00 0,00 -

Wypoczynek letni, zimowy i weekendowy dla dzieci 

z terenu gminy                                                                               

"Po wypoczynek z uśmiechem"

szkoły, sołectwa, 

świetlice
7 000,00 6 176,49 88,24% 3 000,00 2 822,85 94,10%

Realizacja cyklu zajęć profilaktyczno 

wychowawczych                                                        

"Mam pomysł na …"

szkoły, sołectwa, 

świetlice
0,00 0,00 - 7 000,00 0,00 0,00%

Organizacja imprez dla wsi gminy Drawsko z okazji 

Dnia Dziecka-cykl zajęć dla każdej z wsi z finałową 

imprezą                                                                           

"Mamo! Tato! Nie zażywaj!

szkoły, sołectwa, 

świetlice
3 400,00 3 462,53 101,84% 3 600,00 1 598,80 44,41%

Konkurs plastyczny na cykl warsztatów dla dzieci i 

rodziców z trudnościami wychowawczymi dla kilku 

wsi z okazji Bożego Narodzenia                                                                                  

"Twórcze, radosne oczekiwanie"

szkoły, sołectwa, 

świetlice
400,00 400,00 100,00% 4 110,00 4 047,56 98,48%

Rodzinne wycieczki rowerowe                                                                  

"Chodź na rower"
stowarzyszenia 1 850,00 1 850,00 100,00% 900,00 900,00 100,00%

Konkurs na najciekawiej zorganizowany czas dla 

rodzin z problemami alkoholowymi lub 

narkotycznymi dla wybranych wsi                    

"Weekend na sportowo"

stowarzyszenia 0,00 0,00 - 8 400,00 8 026,00 95,55%

Konkurs plastyczny na cykl warsztatów dla dzieci i 

rodziców z trudnościami wychowawczymi cykliczne 

warsztaty kulinarne dla oddziałów Przedszkola                                                                        

"Chcę z Mamą, chcę z Tatą…"

szkoły, sołectwa, 

świetlice
2 000,00 1 972,98 98,65% 1 360,00 887,00 65,22%

Pozostałe wnioski  o dofinansowanie
szkoły, sołectwa, 

świetlice
4 000,00 1 486,70 37,17% 0,00 0,00 -

21 474,00 17 793,56 82,86% 28 370,00 18 282,21 64,44%

Wynagrodzenie pełnomocnika pełnomocnik 6 100,00 4 820,35 79,02% 0,00 0,00 -

Kontrola pkt. sprzedaży członkowie GKRPA 1 000,00 672,00 67,20% 0,00 0,00 -

Posiedzenia Komisji członkowie GKRPA 21 000,00 20 302,18 96,68% 0,00 0,00 -

Opinie biegłych sądowych - 2 000,00 720,00 36,00% 0,00 0,00 -

Opłaty sądowe na przymusowe leczenie 200,00 160,00 80,00% 0,00 0,00 -

Czasopisma, literatura specjalistyczna pełnomocnik 1 000,00 426,00 42,60% 0,00 0,00 -

Diagnoza problemów środowiskowych firma zewnętrzna 2 500,00 2 500,00 100,00% 0,00 0,00 -

Utrzymanie ośrodka, w tym: pełnomocnik 9 410,00 4 235,68 45,01% 0,00 0,00 -

245,15

346,14

731,16

314,40

697,85

753,22

173,50

794,26

180,00

Delegacje członkowie GKRPA 1 500,00 199,76 13,32% 0,00 0,00 -

Szkolenia Członków Komisji, Nauczycieli
nauczyciele, 

członkowie GKRPA
8 300,00 4 627,32 55,75% 0,00 0,00 -

53 010,00 38 663,29 72,94% 0,00 0,00 -

97 804,00 75 169,85 76,86% 39 950,00 23 658,21 59,22%

 abonament rtv

 telefon

internet

SUMA:

SUMA:

 śr. czystości

 art. gospodarcze, art. spożywcze

 materiały biurowe

wiązanki okolicznościowe

wyposażenie

badanie lekarskie pracownika

46,42%

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

SUMA:

9 460,00 5 908,00 62,45% 11 580,00 5 376,00

Załącznik nr 1

WSPOMAGANIE DZIAŁANOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ, SZKÓŁ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ 

ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH

PROWADZENIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

Instytucja i 

osoby realizujące
Nazwa zadania

Koszt zadania

Ze środków na profilaktykę Ze środków na profilaktykę 

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH ORAZ 

ICH RODZIN

SUMA:

Realizacja Programu Rekomendowanego 

„Unplugged z elementami artystycznymi
szkoły
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4.11. Roczny program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi 

Program został przyjęty uchwałą nr XL/277/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 

29.11.2017r.w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Drawsko z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z 

dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2018” 

Program określa zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

wymienia zadania własne, które z katalogu zadań art. 4 ustawy o pożytku 

publicznym i wolontariacie w szczególności realizuje samorząd Gminy Drawsko 

t.j. w zakresie;  

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

2. ochrony i promocji zdrowia, 

3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

4. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

5. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

6.  nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

7. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 

8. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

9. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

10. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

11.  turystyki i krajoznawstwa, 

12. promocji i organizacji wolontariatu, 

       13. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.  

W §6 ww. uchwały w sposób szczegółowy zostały określone cele programu w 7 działaniach, 

które można osiągnąć, w zależności od możliwości budżetu, poprzez ogłoszenia konkursów 

bądź w innej formie, realizując zadania własne poprzez wsparcie organizacji pozarządowych 

w szczególności: 

1.w zakresie ochrony i promocji zdrowia, 

2.w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym, 
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3.w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
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DOTACJE UDZIELANE W 2018 ROKU Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK 

SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH   

      

lp. Nazwa Stowarzyszenia 

tryb 

konkursowy 

/ 

uproszczony 

kwota 

dotacji 

przekazanej 

kwota 

dotacji 

rozliczonej 

kwota 

dotacji 

zwróconej 

1. LZS SOKÓŁ Drawsko konkursowy 39 000,00 39 000,00   

2. LZS ORZEŁ Pęckowo konkursowy 85 000,00 85 000,00   

3. FUDOKAN konkursowy 1 000,00 1 000,00   

4. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Osób Niepełnych konkursowy 2 000,00 2 000,00   

5. Koło PZW "Noteć" Dr.Młyn konkursowy 1 700,00 1 700,00   

6. Międzynarodowy Spływ Kajakowy "Warta Tour" konkursowy 1 000,00 1 000,00   

7. Klub Morsa Drawsko konkursowy 1 000,00 949,98 50,02 

92605     RAZEM: 130 700,00 130 649,98 50,02 

  

8. 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło 

Drawsko   uproszczony 2 000,00 2 000,00   

9.   uproszczony 500,00 500,00   

10. Polski Komitet Pomocy Społecznej -Klub Seniora Drawsko uproszczony 2 000,00 2 000,00   

11.   uproszczony 500,00 500,00   

12. Krzyskie Towarzystwo "Amazonki" konkursowy 700,00 700,00   

92195   RAZEM: 5 700,00 5 700,00 0,00 

  

13. "Młodzi dla wsi" Chełst konkursowy 900,00 900,00   

14. "Nasza wieś naszym domem" Kamiennik konkursowy 4 100,00 3 726,00 374,00 

15. LZS Sokół Drawsko konkursowy 2 200,00 2 200,00   

16. LZS Orzeł Pęckowo konkursowy 2 100,00 2 100,00   

85153   RAZEM: 9 300,00 8 926,00 374,00 

  

13. "Młodzi dla wsi" Chełst konkursowy 1 850,00 1 850,00   

85154   RAZEM: 1 850,00 1 850,00 0,00 

celowe - pożytek publiczny RAZEM: 147 550,00 

147 

125,98 424,02 
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4. w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

5. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,  

6. w zakresie turystyki i krajoznawstwa, 

7.w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: 

Informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji są udostępniane 

zgodnie z uchwałą Rady Gminy Drawsko w sprawie przyjęcia „Regulaminu 

konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji”.  

 

6. Realizacja uchwał Rady Gminy Drawsko 
 

Rok 2018 był rokiem kończącym kadencję Rady Gminy Drawsko 2014-2018 oraz 

rozpoczynającym kadencję 2018-2023.   

Łącznie w roku 2018 podjęto 99 uchwały; odbyło się 14 posiedzeń sesji Rady Gminy Drawsko: 

• kadencja 2014-2018 (10 sesji, 77 uchwał) 

• kadencja 2018-2023  (4 sesje, 22 uchwały) 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

sesje uchwały

Kadencja 2014-2018

Kadencja 2018-2023

  



Strona 101 z 156 
 

Rada Gminy Drawsko w 2018 r. pracowała z rocznym ramowym planem pracy przyjętym do 

realizacji w formie uchwały nr XLIII/295/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 31.01.2018 r. 

Oprócz stałych, należących do jej wyłącznej kompetencji spraw takich jak: uchwalenie 

budżetu, jego nowelizacje, zmian WPF, kredytów długoterminowych, absolutorium, lokalnych 

podatków i opłat, dopłat do ceny usługi odbioru ścieków komunalnych i dowożonych do 

oczyszczalni, rozpatrzeniem skarg, Rada Gminy Drawsko zajmowała się:  

- realizacją „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Drawsko w roku 

2018” i uchwaleniem takowego na rok 2019 

- programem „Drawskiego wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się 

na terenie Gminy Drawsko” 

- regulaminem „Wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w 

szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Drawsko” 

- programem „Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Drawsko” 

- podziałem Gminy Drawsko na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, ustalenia ich 

granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym 

- podziałem Gminy Drawsko na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, ustalenia ich 

granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

- zmianami organizacyjnymi przedszkoli na terenie Gminy Drawsko 

- regulaminem korzystania z „Placu sportowo-rekreacyjnego CENTRUMRAJA w Kawczynie 

oraz regulaminem korzystania z siłowni zewnętrznej, boiska do piłki siatkowej, plażowej oraz 

wiaty i miejsca pod ognisko w Kawczynie 

- działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku 

- nadaniem i zmiany nazwy ulicy w miejscowości Pęckowo 

- wstępnymi miejscami lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego 

- projektem regulaminu „Dostarczania wody i odprowadzania ścieków” 

-  przyjęciem „Statutu Gminy Drawsko” 
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- planami nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami na terenie 

Gminy Drawsko 

- zatwierdzeniem programu „Ochrony Środowiska dla gminy Drawsko na lata 2018-2021 z 

perspektywą na lata 2022-2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” 

- ukonstytuowaniem się Rady Gminy Drawsko na kadencję 2018-2023 

- powołaniem składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Drawsko 

- przyjęciem programu „Współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” 

- ustaleniem zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych 

Rady Gminy Drawsko oraz ,,wynagradzaniem” dla sołtysów wsi 

Lp. Rodzaj 

uchwały 

Liczba uchwał 

kadencja 2014 

-2018 

Liczba uchwał 

kadencja 2018 

-2023 

1.  finansowe 44 8 

2.  majątkowe 5 - 

3.  oświatowe 7 1 

4.  organizacyjne 14 9 

5.  inne 7 4 
 

Suma 77 22 
 

Suma 99 

 

 

Sesja absolutoryjna odbyła się podczas posiedzenia XLVIII zwyczajnej sesji Rady 

Gminy Drawsko w dniu 27 czerwca 2018 r. Komisja Rewizyjna oraz pozostałe Komisje 

stałe Rady Gminy Drawsko pozytywnie oceniły, zarówno sprawozdanie finansowe 

Wójta za 2017 r., jak i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. i przedstawiły 

radzie wniosek o udzielenie Wójtowi absolutorium. Również Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Poznaniu pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o 

udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Drawsko, z tytułu wykonania budżetu za rok 

2017. I ostatecznie, w głosowaniu jawnym 14 głosami „za” udzieleniem absolutorium, 
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przy „1” głosie wstrzymującym, Rada Gminy udzieliła Wójtowi Gminy Drawsko 

absolutorium. 

Szczególnie uroczysty charakter miała L sesja Rady Gminy Drawsko, która odbyła się 

w dniu 26 września 2018 r. w Gminnej Sali Gimnastycznej w Drawsku. Po raz 11. 

Samorząd Gminy Drawsko nagrodził uczniów, którzy w ubiegłym roku szkolnym 

osiągnęli znaczące wyniki w nauce i w sporcie. Do dotychczasowych kategorii 

„Prymusa Szkoły” i „Omnibusa” doszły nowe kategorie „Lider Przedmiotu” – laureat 

konkursu przedmiotowego” i „Lider Edukacji” – uczeń mający średnią ocen co najmniej 

5,6,udzielający się sportowo, kulturalnie i społecznie.  

 

7.  Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 
 

Współpraca ze stowarzyszeniami 

Samorząd Gminy Drawsko jest otwarty na różnorodną współpracę, z różnorodnymi 

podmiotami, w tym ze stowarzyszeniami.  

Od wielu lat wspiera stowarzyszenia nie tylko w zakresie procedur dokumentacyjnych, jako 

jeden z nielicznych udziela pożyczek, czy wspomaga bazą lokalową.  

Najważniejszym elementem jest wzajemna chęć współpracy, dzielenie się swoimi 

doświadczeniami i realizacja wyznaczanych sobie celów, z korzyścią oczywiście dla 

mieszkańców i regionu Gminy Drawsko.  

W stowarzyszeniach, jak w życiu zmieniają się prezesi, członkowie, jednak idea, jaka jest w 

poszczególnych organizacjach jest zwykle podtrzymywana.  

Jest dużo stowarzyszeń, które z upływem lat wypracowały już sobie pewne hasła; są nimi, np. 

nazwy imprez, które organizują.  

Są organizacje, które powstały na terenie Gminy Drawsko, gdzie członkami są mieszkańcy; są 

jednak i takie stowarzyszenia, które nie mają siedziby na terenie gminy, a ich członkami są 

również osoby spoza  regionu, ale mimo to działają na terenie Gminy Drawsko, traktując nas, 

jako dobrego partnera do licznych przedsięwzięć. 

Samorząd Gminy Drawsko corocznie spotyka się z prezesami stowarzyszeń na spotkaniu 

noworocznym, a efektem współpracy jest już organizowana „Spartakiada Stowarzyszeń”, 
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integrująca członków stowarzyszenia i mieszkańców, ale będąca przede wszystkim dobrą 

zabawą. 

Na terenie Gminy Drawsko jest zarejestrowanych na dzień sporządzania raportu (tj. 18.04.2019 

r.) 20 organizacji pozarządowych. Dominującą formą działalności wybieraną przez obywateli 

jest stowarzyszenie posiadające osobowość prawną nadaną przez KRS.  

W roku 2018 powstały dwa nowe stowarzyszenia – Biegacze Józefa Noji i Klub Seniora „Złote 

Lata”.  

Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych w  Gminie Drawsko w roku 2018: 

Lp Nazwa stowarzyszenia Prezes Miejscowość 

1. Miłośników Ziemi 

Nadnoteckiej 

Marzanna Dymek Drawski Młyn 

2.  Młodzi dla Wsi Ewelina Michałowska Chełst 

3. Rodziców Dzieci i Osób 

Niepełnosprawnych 

Gabriela Kowal Drawsko 

4. Sympatyków Kwiejc Nowych 

i Zieleńca w gminie Drawsko 

Zofia Idzikowska Kwiejce Nowe 

5. Klub Morsa Drawsko Ryszard Ociepa Drawsko 

6. Koło Noteć Drawski Młyn Jacek Sikora Drawski Młyn 

7.  MUKKT FUDOKAN Krzysztof Czekała Pęckowo 

8.  Piłecka Przystań Wojciech Nawrot Piłka 

9. Nasza Wieś Naszym Domem Łucja Magdziarz Kamiennik 

10. Wartościowa Książka Dariusz Sękowski Kwiejce Nowe 

11.  Aktywni Razem Włodzimierz Gapski Drawsko 

12.  Biegacze Józefa Noji Bogdan Gapski Pęckowo 

13.  Klub Seniora Złote Lata Anna Sekuterska Pęckowo 

14.  Ochotnicza Straż Pożarna w 

Drawsku 

Paweł Matuszczak Drawsko 

15. Ochotnicza Straż Pożarna w 

Piłce 

Roman Madaj Piłka 

16. Ochotnicza Straż Pożarna w 

Pęckowie 

Jacek Koza Pęckowo 
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17. Ochotnicza Straż Pożarna w 

Kawczynie 

Radosław Graj Kawczyn 

18. Ochotnicza Straż Pożarna w 

Chełście 

Wiesław Terka Chełst 

19. LZS „Orzeł” Pęckowo Krystian Kawczyński Pęckowo 

20. LZS „Sokół” Drawsko Henryk Kolasiński Drawsko 

 

  

 

 

Gmina Drawsko współpracuje również bardzo aktywnie ze stowarzyszeniami, których siedzibą 

nie jest  miejscowość  Gminy Drawsko: 

• PCT Riders 

• Koło Turystyki Rowerowej PTTK – 50 plus z Drawskiego Młyna 

• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Drawsko 

• Polski Komitet Pomocy Społecznej – Klub Seniora Drawsko 

• Nadnotecka Grupa Rybacka w Pile 

• Stowarzyszenie ,,Związek Miast i Gmin Nadnoteckich’’  z siedzibą w Nakle nad 

Notecią 

• Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania 

• Wielkopolska Organizacja Turystyczna  

• Krzyskie Towarzystwo „Amazonki” 

Stowarzyszenia w Gminie Drawsko

1. Stowarzyszenia zwykłe

2. Stowarzyszenia OSP

3. Stowarzyszenia sportowe
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Te wszystkie stowarzyszenia mimo tak różnorodnego zakresu jaki realizują doskonale 

wpisują się w działania drawskiego samorządu, wspierając, rozwijając i podnosząc 

zdecydowanie jakość życia naszych mieszkańców. 

 

8. Oświata 
 

Jednostki prowadzone przez Gminę Drawsko w roku szkolnym 2017/2018 to: 

- Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Drawsku, 

- Szkoła Podstawowa im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Drawskim Młynie, 

- Szkoła Podstawowa im. Józefa Noji w Pęckowie, 

- Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku, 

- Szkoła Podstawowa im. Józefa Chociszewskiego w Chełście, 

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Piłce. 

W roku ubiegłym liczba uczniów w szkołach podstawowych ogółem wyniosła 484, w 

oddziałach gimnazjalnych natomiast 133 uczniów, z tego uczęszczający do oddziałów 

gimnazjalnych w Chełście to 33  uczniów. 

Organizacja pracy szkół i przedszkola opierała się na arkuszach organizacji szkoły 

zatwierdzonych przez Wójta Gminy Drawsko.  

 

Liczebność uczniów w szkołach w naszej gminie w latach 2008 – 2017 przedstawia tabela oraz 

wykres poniżej: 

 

 
Szkoły 

podstawowe 

Gimnazjum /  

oddziały gimnazjalne 

w szkole podstawowej 

2017/2018 

Rok szkolny 2008/2009 435 267 

Rok szkolny 2009/2010 415 245 
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Rok szkolny 2010/2011 412 233 

Rok szkolny 2011/2012 419 220 

Rok szkolny 2012/2013 415 202 

Rok szkolny 2013/2014 416 198 

Rok szkolny 2014/2015 436 203 

Rok szkolny 2015/2016 470 196 

Rok szkolny 2016/2017 417 212 

Rok szkolny 2017/2018 484 133 

31 sierpnia 2017r. Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku zakończyło swoją 

działalność, jako osobna jednostka oświatowa, a oddziały gimnazjalne do zakończenia roku 

szkolnego 2018/2019 funkcjonowały będą w Szkole Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza 

Kutrzeby w Drawsku. 

W roku szkolnym 2017/2018 szczegółowy stan uczniów w rozbiciu na poszczególne klasy w 

szkołach przestawia tabela nr 1.  
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Tabela nr 1. Stan organizacji szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych w roku 

szkolnym – na koniec roku szkolnego 2017/2018:  

L.p. Wyszczególnienie 

Liczb

a 

oddzi

ałów 

Liczba 

ucznió

w 

ogółem 

W tym         

w 

klasach

:         I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

1. Szkoła 

Podstawowa im. 

Tadeusza Kutrzeby 

w Drawsku 

 

8 

 

139 

 

11 

 

6 

 

27 

 

27 

 

12 

 

19 

 

37 

2. Szkoła 

Podstawowa im. 

Św. Urszuli 

Ledóchowskiej            

w Drawskim 

Młynie 

 

6 

 

61 

 

11 

 

0 

 

12 

 

19 

 

10 

 

3 

 

6 

3. Szkoła 

Podstawowa im. J. 

Noji w Pęckowie 

 

7 

 

89 

 

13 

 

3 

 

13 

 

21 

 

14 

 

12 

 

13 

4. Szkoła 

Podstawowa w 

Piłce 

 

6 

 

52 

 

5 

 

0 

 

11 

 

15 

 

8 

 

7 

 

6 

5. Szkoła 

Podstawowa im. 

Józefa 

Chociszewskiego         

w Chełście 

 

8 

 

143 

 

20 

 

12 

 

29 

 

26 

 

15 

 

19 

 

22 

 Razem  617       82 

6. oddziały 

gimnazjalne 

     7    133    

77 

  

56 

    -  

 Ogółem         --------- ----

- 

----

- 

----

- 

---- -  
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Liczebność dzieci w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Drawsku w kolejnych latach 

przedstawiała się następująco:  

- w roku szkolnym 2009/2010 do przedszkola uczęszczało 188 dzieci,     

- w roku szkolnym 2010/2011 do przedszkola uczęszczało 191 dzieci,  

- w roku szkolnym 2011/2012 do przedszkola uczęszczało 198 dzieci,  

- w roku szkolnym 2012/2013 do przedszkola uczęszczało 215 dzieci, 

- w roku szkolnym 2013/2014 do przedszkola uczęszczało 222 dzieci 

- w roku szkolnym 2014/2015 do przedszkola uczęszczało 195 dzieci 

- w roku szkolnym 2015/2016 do przedszkola uczęszczało 151 dzieci.  

- w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkola uczęszczało 186 dzieci 

- w roku szkolnym 2017/2018 do przedszkola uczęszczało 189 dzieci 

 

Tabela nr 2 przedstawia ilość grup oraz dzieci w rozbiciu na poszczególne oddziały. 

 

Tabela nr 2. Stan organizacji Gminnego Przedszkola Publicznego w Drawsku: lata od 

2014/2015 -  2017/2018: 

  

Liczba 

dzieci 

2014/2015 

Liczba 

dzieci 

2015/2016 

Liczba 

dzieci  

2016/2017 

Liczba 

dzieci  

2017/2018 

1. O/Drawsko 43 31 45 50 

2. O/Piłka 17 14 20 24 

3. O/Pęckowo 33 28 34 37 

4. O/Drawski Młyn 37 33 39 33 

5. O/Chełst 24 19 24 21 

6. O/Kamiennik 20 13 10 11 

7. O/Kawczyn 21 13 13 13 

 Razem 195 151 185 189 
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Przedszkole w pełni zabezpieczało aktualne potrzeby edukacyjne mieszkańców. 

 

Tabela nr 3. Średnie zatrudnienie w jednostkach oświatowych Gminy Drawsko w roku 

szkolnym 2017/2018: 

L.p.  
Pełna nazwa 

jednostki 

Zatrudnienie  

ogółem Etaty               

Osoby 

Nauczyciele    

Etaty                

Osoby 

Obsługa       

Etaty                

Osoby 

1.  Szkoła 

Podstawowa im. 

Tadeusza 

Kutrzeby w 

Drawsku 

 

37,69 

 

47 

osób 

 

29,77 

 

35 

osób 

 

7,92 

 

12 osób 

2.  Szkoła 

Podstawowa im. 

Św. Urszuli 

Ledóchowskiej          

w Drawskim 

Młynie 

 

11,18 

 

18   

osób + 

palacz 

 

  9,26 

 

15  

osób 

 

1,92 

 

3  + 

palacz w 

sezonie 

1 et. 

3.  Szkoła 

Podstawowa im. 

J. Noji w 

Pęckowie 

 

13,47 

 

23 

osoby 

+  

palacz 

 

  10,28 

  

18  

osób 

 

3,19 

5 osoby 

+ palacz 

w 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Liczba dzieci
2014/2015

Liczba dzieci
2015/2016

Liczba dzieci
2016/2017

Liczba dzieci
2017/2018

O/Drawsko

O/Piłka

O/Pęckowo

O/Drawski Młyn

O/Chełst

O/Kamiennik

O/Kawczyn
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sezonie 

1 et. 

4.  Szkoła 

Podstawowa im. 

Jana Pawła II         

w Piłce 

   

12,05 

 

22 

osoby 

+  

palacz 

 

 9,46 

 

18 

osób 

 

2,59 

 

4 + 

palacz w 

sezonie 

1 et. 

5.  Szkoła 

Podstawowa im. 

Józefa 

Chociszewskiego       

w Chełście 

 

17,06 

 

32 

osoby 

+  

palacz 

 

  14,03 

 

27 

osób 

 

3,03 

 

5 + 

palacz w 

sezonie 

1 et. 

7.  Gminne 

Przedszkole 

Publiczne im. 

Jana Brzechwy 

w Drawsku 

 

31,62 

45 

osób + 

palacz  

 

15,53 

 

28 

osób 

 

16,09 

17 + 

palacz w 

sezonie 

1 et. 

 

 

Tabela nr 4. Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w jednostkach 

oświatowych Gminy Drawsko  w roku szkolnym 2017/2018:  

 

L.p. Wyszczególnienie 
od 01.09.2017 do 

31.12.2017 rok 

od 01.01.2018 do 

31.08.2018 rok 

1. Przedszkole  1.276,- 4.970,- 

2. Szkoły podstawowe:  

- Drawski Młyn 1.152,35 4.340,26 

- Pęckowo 1.442,36 3.363,26 

- Drawsko 6.558,37 7.058,29 
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- Chełst 2.459,15 1.534,20 

- Piłka 882,35 3.018,26 

 Ogółem          13.770,58          24.284,27 

 

 

Tabela nr 5. Poziom wykształcenia nauczycieli na dzień 31.08 2018r.: 

L.p. Wyszczególnienie 

Poziom wykształcenia (w osobach) 

Wyższe mgr z pp  Licencjat 
Pozostałe 

wykształcenie 
Razem 

ilość 

osób 
% ogółu 

ilość 

osób 
% ogółu 

ilość 

osób 

% 

ogółu 

ilość 

osób 

 1. 

 Szkoła Podstawowa 

im. Tadeusza 

Kutrzeby           w 

Drawsku 

33 94,29% 2   5,71% -  35 

 2. 

Szkoła Podstawowa 

im. Św. Urszuli 

Ledóchowskiej               

w Drawskim Młynie 

15 100% -   - -  15 

 3. 

 Szkoła Podstawowa     

im. J. Noji w 

Pęckowie 

16 88,89% 2 11,11% -  18 

 4. 

Szkoła Podstawowa    

im. Jana Pawła II           

w Piłce 

17 94,44% 1   5,56% -  18 

 5. 

Szkoła Podstawowa     

im. Józefa 

Chociszewskiego            

w Chełście 

23 85,19% 4    14,81% -  27 

67. 
 Gminne 

Przedszkole 
20 71,43% 8  28,57% -  28 
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Publiczne im. Jana 

Brzechwy w 

Drawsku 

  
 

Ogółem  
124 87,94%  17 12,06% -  141 

 

Ponad 87% nauczycieli zatrudnionych w szkołach w naszej gminie posiada wykształcenie 

wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.  

Tabela nr 6. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli na koniec roku szkolnego 

2017/2018: 

L.p. Wyszczególnienie 

Stopień awansu zawodowego 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

Raze

m 

ilość 

osób 

% 

ogółu 

ilość 

osób % ogółu 

ilość 

osób % ogółu 

ilość 

osób % ogółu 

ilość 

osób 

 1. 

Szkoła Podstawowa 

im. gen. dyw.  

Tadeusza Kutrzeby         

w Drawsku 0  7  8  20  35 

 2. 

Szkoła Podstawowa 

im. Św. Urszuli 

Ledóchowskiej            

w Drawskim Młynie 0  1  4  10  15 

 3. 

Szkoła Podstawowa 

im. J. Noji  w 

Pęckowie 1  3  8  6  18 

 4. 

 Szkoła Podstawowa  

w Piłce 1  2  6  9  18 
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Dowozy uczniów 

Realizując obowiązki określone  w art. 32 ust. 5 i 6 oraz w art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016r. - Prawo oświatowe, dowożono uczniów do szkół oraz refundowano rodzicom 

wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego oraz zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół.  

W roku szkolnym 2017/2018 wydatki te ogółem opiewają na kwotę w wysokości 249.510,57 

zł,  z tego wydatkowano:  

od dnia 

1 stycznia do 

dnia 31 

sierpnia 

od dnia 

1 września do 

dnia 31 

grudnia 

(kol. 3 x B1) (kol. 3 x B2)
8x(kol.4x 

kol.6)+4x(kol.5xkol.7)
(kol. 9 - kol. 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 nauczyciel stażysta 100% 2 752,92 2 752,92 4,20 1,27 106 482,95 119 967,88 13 484,93

2 nauczyciel kontraktowy 111% 3 055,74 3 055,74 9,81 16,32 439 293,18 485 741,48 46 448,30

3 nauczyciel mianowany 144% 3 964,20 3 964,20 24,81 24,16 1 169 914,70 1 206 897,19 36 982,49

4 nauczyciel dyplomowany 184% 5 065,37 5 065,37 39,27 42,04 2 443 129,26 2 680 860,15 237 730,89

Lp.

Średnie  wynagrodzenie 

Suma iloczynów 

średniorocznej liczby 

etatów i średnich 

wynagrodzeń, o których 

mowa w art. 30 ust. 3 Karty 

Nauczyciela, ustalonych 

dla okresów 

obowiązywania 

poszczególnych kwot 

bazowych

Średnioroczna liczba 

etatów ustalana dla 

okresów obowiązywania 

poszczególnych kwot 

bazowych 
Wskaźniki 

określone w 

art. 30 ust. 3 

Karty 

Nauczyciela
od dnia 

1 stycznia do 

dnia 31 

sierpnia 

od dnia 

1 września do 

dnia 31 

grudnia 

Stopnie awansu 

zawodowego

Wydatki poniesione w roku 

na wynagrodzenia w 

składnikach wskazanych w 

art. 30 ust.1 Karty 

Nauczyciela

Kwota różnicy 

 5. 

Szkoła Podstawowa 

im. Józefa 

Chociszewskiego                     

w Chełście 4  4  8  11  27 

 6. 

Gminne Przedszkole 

Publiczne im. Jana 

Brzechwy w 

Drawsku 1  12  10  5  28 

   Ogółem 7 4,96% 29 20,57% 44 31,21% 61 43,26% 141 
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1.  na dowóz uczniów do szkół w gminie Drawsko zamieszkałych w znacznym oddaleniu 

od szkół kwotę w wysokości 184.138,14 zł,  

2.  na zwrot kosztów za wykonanie obowiązku dowozu dzieci w formie ryczałtu na 

podstawie zawartych umów z rodzicami 5.969,40 zł 

3. na dowóz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego kwotę 43.200 zł, 

do Szkoły Specjalnej w Gębicach oraz do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

Wychowawczego w Drezdenku 

4.  na dowóz dzieci na zajęcia pozalekcyjne SKS na salę gimnastyczną w Drawsku 

16.203,03.zł.  

 

Pomoc materialna dla uczniów 

Zadaniem własnym gminy jest udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym. Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym gmina 

otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. 

Wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych. Ustawa przewiduje możliwość 

przyznania stypendium szkolnego uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej 

występuje m.in. niepełnosprawność lub ciężka i długotrwała choroba. 

Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych.  

Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy określone było w kwocie 514,- zł 

na jednego członka rodziny.  

Na powyższe zadanie wykorzystano dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 

25.448,78.zł w 2017r.   

w 2016r.    28.356,10 zł 

w 2015r.    82.336,56 zł 

w 2014r.    61.848,83 zł 

w 2013r.    82.949,44 zł 

w 2012r.    71.206,40 zł 
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w 2011r.    90.933,00 zł . 

Tabela nr 7 pokazuje liczbę przyznanych stypendiów szkolnych w roku szkolnym 2017/2018, 

z wyszczególnieniem typów szkół, w których uczniowie pobierali naukę. 

 

Tabela nr 7. Stypendia szkolne w roku szkolnym 2017/2018: 

L.p. Wyszczególnienie Stypendium szkolne 

1. Liczba wniosków ogółem 67+5 losowe 

2. 

 

Liczba wniosków pozytywnie 

załatwionych: 

 67+5 losowe 

w tym 

odnoszących 

się do 

uczniów 

 

szkół podstawowych 

 

 38+1 losowe 

 

oddziałach 

gimnazjalnych 

 

 17+2 losowe 

 

innych 

 

 12+2 losowe 

3. 

 

Nakłady finansowe ogółem (w zł) 

 

30.775,10 

 

Placówki oświatowe organizują dożywianie w formie cateringu, przede wszystkim w formie 

posiłku obiadowego. Udzielanie pomocy w zakresie dożywiania to zadanie własne gminy, 
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realizowane zgodnie z ustawą o pomocy społecznej poprzez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej.  

Tak jak i w latach ubiegłych za rok szkolny 2017/2018 przyznano nagrody uczniom zdolnym. 

Nagrody przyznano na podstawie uchwały Rady Gminy Drawsko Nr XLV/311/2018 z dnia 28 

marca 2018r. w sprawie przyjęcia Drawskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych 

dzieci  i młodzieży uczących się na terenie Gminy Drawsko. 

W tym roku po raz pierwszy, w związku ze zmianą uchwały Rady Gminy Drawsko, przyznano 

je w czterech kategoriach:  

- Lidera Przedmiotu, 

- Prymusa Szkoły, 

- Lidera Edukacji, 

- Omnibusa. 

Razem przyznano uczniom 22 nagrody, w tym dla trzynastu Liderów Edukacji, jednego Lidera 

Przedmiotu, pięciu Prymusów oraz trzech Omnibusów. 

Nagrody zostały wręczone uczniom na uroczystej sesji Rady Gminy Drawsko w dniu 26 

września 2018r. 

 

Dotacja celowa na podręczniki 

Dotacja celowa  udzielona została na wyposażenie ośmioletnich szkół podstawowych w:  

▪ podręcznik lub materiał edukacyjny z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, 

przyrodniczej i społecznej (elementarz) oraz podręcznik lub materiał edukacyjny z 

zakresu języka obcego nowożytnego oraz materiał ćwiczeniowy dla uczniów klas II 

▪ podręczniki i/lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas V 

i VIII 

W zakresie pozostałych klas szkół podstawowych oraz dotychczasowych gimnazjów dotacja 

zostanie zrealizowane także w zakresie zakupu:  

▪ materiałów ćwiczeniowe dla uczniów klasy I, III, IV, VI i VII szkoły podstawowej oraz 

uczniów klasy III gimnazjum. 

 

 

 

 

 



Strona 118 z 156 
 

Wysokość kwot dotacji celowej:  

szkoła 

podstawowa 

podręczniki i/lub 

materiał edukacyjny 

materiał 

ćwiczeniowy 

Klasa I  75,00 zł (74,25) 50,00 zł (49,50) 

Klasa II 75,00 zł (74,25) 50,00 zł (49,50) 

Klasa III 25,00 zł (24,75) 50,00 zł (49,50) 

Klasa IV 140,00 zł (138,60)  25,00 zł (24,75) 

Klasa V 180,00 zł (178,20)  25,00 zł (24,75) 

Klasa VI 140,00 zł (138,60)  25,00 zł (24,75) 

Klasa VII 250,00 zł (247,50) 25,00 zł (24,75) 

Klasa VIII 250,00 zł (247,50) 25,00 zł (24,75) 

gimnazjum   

Klasa II 250,00 zł (247,50)  25,00 zł (24,75) 

Klasa III 250,00 zł (247,50) 25,00 zł (24,75) 

 

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym 

lub znacznym, niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz z 

autyzmem, w tym z zespołem Aspergera kwota dotacji została zwiększona o odpowiedni 

wskaźnik. 

Na realizację tego zadania jednostka samorządu terytorialnego, otrzymała dotację celową z 

budżetu państwa, udzielaną przez wojewodę w wysokości 73.232,67 zł dla uczniów z 

niepełnosprawnością na podręczniki dostosowane otrzymano 4.512,03 zł 

Doskonalenie młodocianych pracowników 

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu 

przygotowania zawodowego, przysługuje na wniosek pracodawcy dofinansowanie kosztów 

kształcenia. Aby otrzymać  dofinansowanie pracodawcy muszą złożyć wniosek w terminie 
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trzech miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w 

art. 121 ust.1 pkt 2 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe. 

Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce 

zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia 

określonych warunków. 

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych 

pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Drawsko wnioski rozpatrywano zgodnie z 

dyspozycją  art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe, §1, 6, 11 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego 

młodocianych i ich wynagradzania (t. j. Dz. U. 2014r. poz. 232 ze zm.). W art. 122 ust. 11 

powyższej ustawy dofinansowanie młodocianych pracowników nakazuje się traktować jako 

pomoc de minimis, udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji 

(WE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r.  w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do 

pomocy de minimis. (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)  

 

Tabela nr 8 pokazuje liczbę złożonych i rozpatrzonych pozytywnie wniosków oraz poniesione 

wydatki z tego tytułu. 

Tabela nr 8.  Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników w 2017r. 

Liczba 

pracodawców, którzy 

otrzymali 

dofinansowanie 

Liczba młodocianych, którzy 

ukończyli naukę zawodu, 

przyuczenie do wykonywania 

określonej pracy: 
Kwota jaką 

wypłacono w 

roku 2017 

pracodawcom w 

ramach 

dofinansowania 

Wysokość 

środków, 

pochodzących z 

FP, 

przekazanych 

przez 

Wojewodę 

Ogółem  

w tym w cyklu 

kształcenia: 

22 mies. 36 mies. 

15 15 1 14 118.684,59 118.864,59 

 

Na realizację powyższego zadania w 2017 r. otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego dotację 

pochodzącą ze środków Funduszu Pracy w kwocie jak wyżej  tj. 118.864,59 zł. 



Strona 120 z 156 
 

Pozostałe dotacje dla szkół oraz środki finansowe pozyskane z rezerwy oświatowej 

  

W sierpniu 2017r. oraz w kwietniu 2018r. samorząd wystąpił do Wojewody z wnioskami o 

udzielenie wsparcia finansowego z programu rządowego pn. "Aktywna tablica" 

W ramach programu w 2017 roku otrzymano wsparcie dla szkoły podstawowej w Drawskim 

Młynie, w Drawsku i w Chełście –  dofinansowanie w wysokości 14.000,- zł dla każdej szkoły,  

wkład własny samorządu to 10.500,- zł.  

W 2018 roku  wsparcie otrzymały szkoły podstawowe w Piłce i w Pęckowie w wysokości 

14.000,- zł każda, wkład własny samorządu 7.000,- zł. 

Wszystkie szkoły podstawowe w gminie zostały wyposażone w nowoczesne tablice 

interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe. 

Ogółem gmina otrzymała dofinansowania 70.000,- zł  

Wkład własny samorządu  to 17.500,- zł 

 

We wrześniu 2017r. samorząd wystąpił z wnioskiem o dotację na zakup sprzętu na wyposażenie 

gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Była to dotacja celowa z budżetu państwa pn. „Dotacja 

celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadanie własne polegające na 

prowadzenie szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej 

w sprzęt”. Otrzymano 100% dofinansowania na szkołę, w której funkcjonował już gabinet 

pielęgniarki. 

Szkoła podstawowa w Pęckowie i Chełście – otrzymały  po 4500,- zł 

Szkoła podstawowa w Drawskim Młynie – otrzymała 6700,- zł. Wysokość dofinansowania 

zależała od ilości uczniów w szkole. 

Ponadto już drugi rok z rzędu samorząd podpisał porozumienie  ze Szkolnym Związkiem 

Sportowym „WIELKOPOLSKA” w Poznaniu na realizację zadania pn. „Szkolny Klub 

Sportowy” realizowanego w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z 

zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Ideą projektu było i jest nadal organizacja 

i prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dwa razy w tygodniu po 60 minut w każdej 

szkole. W ramach projektu otrzymano na każdą szkołę sprzęt sportowy o wartości 240 zł, 

koszulki dla dzieci uczestniczących w projekcie i nauczyciela, pokrycie kosztów 

wynagrodzenia nauczycieli – razem 28.000 zł, ubezpieczenie NNW oraz OC, a także 

zapewniono nadzór merytoryczny i logistyczny, wsparcie koordynatora ogólnopolskiego w 

ramach ewaluacji i promocji projektu. 
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W listopadzie 2017r. samorząd wystąpił z wnioskiem do Wojewody w ramach programu 

rządowego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i w 2018r. otrzymał dotację na 

książki do bibliotek szkolnych. Zakupiono nowości czytelnicze nie będące podręcznikami 

szkolnymi.  

Szkoła Podstawowa w Chełście i Pęckowie otrzymały po 4000 zł oraz 1000 zł wkładu z 

samorządu a Szkoła Podstawowa w Drawskim Młynie i w Piłce trzymały po 2480 zł + 620 zł 

wkładu od samorządu. 

Razem uzyskano dofinansowanie z programu w wysokości 12.960,- zł 

Wkład własny samorządu to 3.240,- zł 

Razem otrzymano dofinansowanie w wysokości 15.700,- zł 

Wszystkie szkoły podstawowe w gminie na podstawie złożonych i zaakceptowanych przez 

gminę deklaracji i arkuszy diagnostycznych zostały zakwalifikowane do programu pn. 

„Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 

Projekt został zainicjowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, a realizowany 

jest przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  

Szkoły uczestniczące w Projekcie zostaną wyposażone w nowoczesne pracownie 

informatyczne (laptopy, tablety itp.).  

Ponadto zostanie wybudowana wewnątrzszkolna sieć internetowa umożliwiająca podłączenie 

szkół do regionalnej sieci edukacyjnej.  

W maju 2018r. samorząd wystąpił do MEN z wnioskiem o zwiększenie części oświatowej 

subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce 

dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w 

szkołach podstawowych. 

Program zakłada dofinansowanie do wyposażenia pracowni/laboratoriów i jest zaplanowany 

na 4 lata - 2018, 2019, 2020, 2021.  

Wprowadzono tutaj roczny limit aplikowania z tego kryterium do ¼ szkół prowadzonych lub 

dotowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W sytuacji, gdy jednostka samorządu  

jest organem prowadzący dla szkół w ilości od 1 do 4, może ubiegać się o wsparcie w 2018 r. 

na jedną szkołę rocznie.  

W dniu 11 maja 2018r. wysłano informację dot. możliwości składania wniosków przez szkoły, 

gdzie szkoła w Drawskim Młynie błyskawicznie, bo jeszcze tego samego dnia, złożyła wniosek 

o dofinansowanie. 
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W dniu 15 maja br. samorząd wystąpił z wnioskiem o zwiększenie subwencji dla szkoły w 

Drawskim Młynie na kwotę 31.203,- zł i otrzymał w sierpniu 2018r. wnioskowaną kwotę w 

całości (decydowała szybkość złożenia wniosku do MEN).  

Kolejny wniosek do gminy wpłynął 25 maja br. ze szkoły podstawowej w Pęckowie, a 28 maja 

2018r. wniosek do gminy złożyła szkoła podstawowa w Chełście.  

Kolejność złożenia wniosków do gminy przez szkoły, będzie kolejnością wysyłania wniosków 

w latach 2019-2021 o zwiększenie 0,4% rezerwy w tym kryterium do MEN. 

 

Remonty w jednostkach oświatowych 

W szkole podstawowej w Drawskim Młynie zrobiono remont w bibliotece szkolnej oraz 

pracowni chemicznej na co wydatkowano kwotę 4.375,58 zł. 

 

W szkole podstawowej w Pęckowie utworzono izbę pamięci: wymiana okien, modernizacja 

ścian, zakup gablot i witryn,  wyremontowano klasę VI – odświeżenie ścian, zakup nowych 

rolet. Wydatkowano 9.720 zł. Wymieniono oświetlenie i skrzynkę elektryczną. 

 

W szkole podstawowej w Drawsku w budynkach po gimnazjum naprawiono instalację 

elektryczną, instalację c.o. oraz instalację sanitarną. Doprowadzono instalację wodną            do 

gabinetu pielęgniarki. Wydatkowano na to 18.136,- zł. Następnie wykonano remont dachu na 

pawilonie na co wydatkowano kwotę ok. 50.000,- zł, oraz całkowity remont łazienki chłopców 

na co wydatkowano 18.000,- zł. 

 

W szkole podstawowej w Chełście przeprowadzono renowację wystawek od strony 

południowej budynku szkoły na co wydatkowano 7.500 ,- zł. Wymieniono rynny na 

wymienionej części dachu na co wydano 5 600 zł. Poza tym naprawiono instalację c.o., 

pomalowano korytarz oraz klatkę schodową na łączną sumę 4.430,24 zł. 

 

W szkole podstawowej w Piłce naprawiono elewacje zewnętrzną, gdzie wydano na materiały 

remontowe 2.187,14 zł 

 

W Gminnym Przedszkolu Publicznym ogółem wydatkowano kwotę  78.970,35 zł, z tego:     

- w Piłce kwota 2.237,56 zł – wymiana dwóch pokryw betonowych na komorach zbiorników 

bezodpływowych, pomalowano płoty drewniane na placu zabaw, 
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- w Drawsku kwota 49.475,64 zł – naprawa dachu, wykonanie kanałów wentylacyjnych w 

przedszkolu, wymiana okien w łazienkach, remont pomieszczeń przedszkola i zaadaptowanie 

jednej klasy ze szkoły podstawowej na salę, a drugiej na szatnię, położenie paneli, wykonanie 

przejścia do szkoły podstawowej w Drawsku, zakup i montaż dwóch pomp  do kotła c.o.  

- w Pęckowie wydano kwotę 1.722,50 zł – na remont sali dzieci młodszych, doprowadzenie do 

należytego stanu sanitarno-technicznego ścian, na materiały do naprawy dachu. 

- w Kamienniku wydano kwotę 22.310,65 zł na pozostały remont kuchni, łazienki i sal.  

- w Chełście – wydano kwotę 3.224,- zł na zakup i montaż pompy do kotła co., naprawę 

instalacji elektrycznej i usługę dekarską. 

Szczegółowe rozliczenie poniesionych wydatków stanowi i stanowić będzie treść sprawozdania 

z wykonania budżetu. 

 

9. Bezpieczeństwo: Ochotnicze Straże Pożarne, Policja 
 

9.1. Posterunek Policji w Drawsku 

 

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE 

DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W DRAWSKU ZA 2018 ROK - dane Posterunku 

Policji w Drawsku 

Zagrożenie przestępczością kryminalną: 

W 2018 r. na terenie Posterunku Policji w Drawsku odnotowano łącznie  ogółem 58 przestępstw 

z czego  o charakterze kryminalnym odnotowano 37 przestępstw z tzw. 7 kategorii,  7 

przestępstw, narkotykowych 0 oraz gospodarczych 3 przy wykrywalności 69,3%. 

Rodzaj 

przestępstwa 

Przestępstwa 

ogółem 

Przestępstwa 

kryminalne 

Przestępstwa 7 

kategorii 

Przestępstwa 

narkotykowe 

Przestępstwa 

gospodarcze 

Gmina 

Drawsko 

58 48 7 0 3 

Analiza zagrożenia przestępczością ogólną i kryminalną wskazuje na stabilizację stanu 

bezpieczeństwa w tym zakresie. Osiągnięto to poprzez odpowiednią dyslokację i zadaniowanie 

służb patrolowych oraz obchodowych. 
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W tym okresie wskaźnik wykrywalności ustabilizował się na zbliżonym poziomie. W 

minionym roku wynosił on 69,3%. utrzymanie tego poziomu wykrywalności oraz jego poprawa 

będzie stanowić główne zadanie działań policjantów Posterunku Policji w Drawsku 

Na terenie gminy Drawsko w 2018 r. roku dominowały przestępstwa o charakterze pospolitym 

tj. drobne kradzieże cudzej rzeczy-4,  oszustwa -8, nietrzeźwi kierujący-9, alimenty-22. 

Na terenie działania posterunku nie odnotowano zdarzeń szczególnie niebezpiecznych dla 

porządku prawnego takich jak rozbój, czy zabójstwo, jak również przestępstw szczególnie 

uciążliwych dla społeczeństwa. 

Działalność prewencyjna Posterunku Policji w Drawsku: 

Teren działania Posterunku Policji w Drawsku obejmuje gminę Drawsko i jest podzielony na 

2 rejony służbowe dzielnicowych oznaczone jako rejon: 

Rejon nr 3 -Drawsko, Drawski Młyn, Pęckowo, Marylin 

Rejon nr 4 -Chełst, Piłka, Kamiennik, Moczydła, Kawczyn ,Pełcza, Kwiejce Nowe, 

Kwiejce Stare 

 

Na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa wykonano łącznie 820  służb obchodowych i 

patrolowych oraz przeprowadzono  391 interwencji. 

W 2018 roku  nałożono łącznie 170 mandatów karnych , na łączną kwotę około 34 000 zł.  

Na terenie Gminy Drawsko w roku 2018 zastosowano  86 pouczeń.   

Spośród wszystkich  mandatów karnych nałożono 127  drogowych oraz 43 porządkowych.  

Z wykroczeń porządkowych najwięcej nałożono mandatów z ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości -15 . 

Na terenie Posterunku Policji w Drawsku przeprowadzono także 36 czynności wyjaśniających 

w sprawach o wykroczenia, z czego 19 wniosków zakończyło się skierowaniem do sądu i 17 

wniosków zakończyło się odstąpieniem od ukarania z powodu niewykrycia sprawcy 

wykroczenia. 

Zespół prewencji PP Drawsko  w roku 2018 zatrzymał 11 sprawców przestępstw na gorącym 

uczynku popełnienia przestępstwa , ponadto  4 osoby poszukiwane do ustalenia miejsca pobytu. 
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Z zakresu prewencji kryminalnej dzielnicowi utrzymywali ciągłą współpracę z organami 

administracji samorządowej. Współpraca ta to przede wszystkim wzajemne wspieranie 

inicjatyw w zakresie wspólnych działań prewencyjnych. Współpracowaliśmy z Urzędem 

Gminy w Drawsku, a także z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Komisją 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dyrektorami szkół i przedszkoli, 

leśniczymi i pracownikami Straży Leśnej, właścicielami i kierownictwem zakładów  oraz lokali 

gastronomicznych. Dzielnicowi przeprowadzili spotkania z dziećmi w przedszkolach, szkołach 

podstawowych i gimnazjach, w trakcie których poruszali tematy bezpieczeństwa w szkole, w 

domu, odpowiedzialności prawnej osób nieletnich związanej ze spożywaniem alkoholu i 

zażywaniem narkotyków.   

Dzielnicowi utrzymywali stały kontakt z mieszkańcami, biorąc udział w licznych spotkaniach. 

Organizowali także spotkania i prowadzili rozmowy z indywidualnymi mieszkańcami.  

Prowadzili rozmowy z przedstawicielami firm i zakładów ma temat instalacji monitoringu na 

rzecz poprawy bezpieczeństwa. Omawiano sposoby wzajemnej współpracy z Policją celem 

zapobiegania przestępczości i minimalizowania jej skutków oraz wykrywania sprawców. 

Kontrolowano także rejon Przystani Yndzel, miejsca grupowania się młodzieży celem 

zapobiegania dewastacji mienia. Ponadto dzielnicowi na bieżąco w trakcie służby obchodowej 

organizowali spotkania ze społecznością, sołtysami wsi, w trakcie których przeprowadzali 

rozmowy na temat występujących zagrożeń i sposobów ich zwalczania.  

Przeprowadzali spotkania z przedstawicielami GOPS, podczas których rozmawiali na temat 

pomocy rodzinom z problemami alkoholowymi oraz na temat rodzin objętych procedurą 

Niebieskiej Karty. Poruszano również tematykę handlu ludźmi, żebractwa i osób bezdomnych. 

W trakcie spotkań z pracownikami socjalnymi omawiane były problemy rodzin z problemem 

alkoholowym oraz tych gdzie występuje przemoc. W celu udzielenia pomocy rodzinom 

uzgadniane były kierunki działań wszystkich zaangażowanych podmiotów. Dzielnicowi byli 

zobligowani do przeprowadzania wizyt kontrolnych.  

Dzielnicowi podejmowali współpracę w ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego,  

oraz w pracach Grup Roboczych, na którym omawiane były problemy przemocy w rodzinie 

oraz podejmowane działania mające na celu przeciwdziałaniu temu zjawisku.  

W 2018 roku na terenie działania Posterunku Policji w Drawsku zorganizowano 2  imprezy o 

charakterze masowym tj. „Motopiknik PCT Riders”,”XIX Odlotowy Festyn Grzybowy” w 

czasie którego nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. 
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Bezpieczeństwo w ruchu drogowym: 

W 2018 roku na terenie działania Posterunku Policji w Drawsku odnotowano łącznie  3 

wypadki drogowe, w wyniku których 2 osoby zostały ranne, a 1 osoba zabita.  

Odnotowano 26 kolizji drogowych.  

Zanotowano spadek ilości zaistniałych wypadków drogowych jak również kolizji.  

Najwięcej zdarzeń drogowych w Gminie Drawsko odnotowano w miejscowości Drawski Młyn  

oraz Chełst. Najczęstszą przyczyną zdarzeń była nadmierna prędkość, niezachowanie należytej 

odległości pomiędzy pojazdami oraz nieostrożne wejście na jezdnie przed jadący pojazd.  

W dalszym ciągu na wysokim poziomie utrzymuje się przestępczość kierowania pojazdem po 

użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie. Policjanci w celu przeciwdziałania temu 

procederowi  i eliminowania nietrzeźwych kierujących z drogi prowadzili wspólne działania z 

policjantami Wydziału Ruchu Drogowego KPP Czarnków pod nazwą „Trzeźwy Poranek” i 

„Prędkość”.  

Zagrożenie wypadkami i kolizjami obrazuje poniższa tabela: 

Rok 2018 Liczba 

 Wypadków 

Liczba 

 Zabitych 

Liczba 

 Rannych 

Liczba 

 Kolizji 

DRAWSKO - 

OBSZAR WIEJSKI 

3 1 2 26 

 

Krajowa Mapa Zagrożeń i Bezpieczeństwa: 

W 2018 roku odnotowaliśmy 4 zagrożenia zaznaczone na Krajowej Mapie Zagrożeń i 

Bezpieczeństwa  na terenie Gminy Drawsko, z czego potwierdzono 1 zagrożenie. Głównym 

problemem było spożywanie alkoholu, gromadzenie się nieletnich  oraz przekroczenie 

dozwolonej prędkości.  

Podsumowanie stanu bezpieczeństwa: 

Na podstawie przytoczonych wyżej najważniejszych wskaźników obrazujących stan 

przestępczości w Gminie Drawsko zauważyć należy, że zagrożenie przestępczością kształtuje 
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się na podobnym poziomie jak w roku 2017.  W dalszym stopniu dominują drobne kradzieże 

cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem oraz oszustwa internetowe. Niezmiennymi czynnikami 

wpływającymi na popełnianie przestępstw są: bezrobocie, działalność grup przestępczych 

spoza rejonu oraz słabe zabezpieczenie mienia zagrożonego kradzieżą 

Bardzo ważnym elementem podnoszącym poprawę bezpieczeństwa byłoby wprowadzenie na 

terenie gminy monitoringu na głównych ciągach komunikacyjnych, jak również umieszczenie 

 na tablicach wjazdowych do miejscowości informacji z napisem „teren monitorowany”. 

 

9.2. Ochotnicze Straże Pożarne  

 

Informacja  Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Drawsko za 

2018r. 

 

Na terenie gminy funkcjonują jednostki ratowniczo – gaśnicze: 

 

OSP DRAWSKO 

- należy do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego 

- ilość członków – 36 druhów – w tym 16 druhów Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 

- samochody-  FORD TRANSIT- 2014, MAN -  2015, OPEL ASTRA -1991, 

- wyjazdy 156 

 

OSP PĘCKOWO 

- należy do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego  

- ilość członków – 40 druhów  

- samochody - MAN -2017 

- wyjazdy 54 

 

OSP PIŁKA 

- jednostka gaśnicza 

- ilość członków – 22 druhów  
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- samochody -  JELCZ STAR – 1988 

- wyjazdy 24 

 

OSP KAWCZYN 

- jednostka gaśnicza 

- ilość członków – 22 druhów,5 druhów Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 

- samochody- FIAT DUKATO – 2002 

- wyjazdy 36 

 

OSP CHEŁST 

- jednostka gaśnicza 

- ilość członków 27 druhów, 9 druhów Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 

- samochody: -  STAR 200 – 1990 r. 

- wyjazdy - 40 

 

10. Rolnictwo 
 

Grunty rolne  na terenie Gminy Drawsko to 5240 ha, z czego użytki zielone to 2062 ha ( łaki 

1543 ha, pastwiska 519 ha) grunty orne to 2774  ha, sady 4 ha, grunty rolne zabudowane 150 

ha, grunty pod stawami 36 ha, grunty pod rowami 45 ha, nieużytki 169 ha. 

Bonitacja  gleb  wynosi 80 %. Ilość gruntów klasy V, VI  jest najmniejsza w powiecie.                                

Rolnicy z gminy korzystają z następujących funduszy:    

Akcyza  paliwowa  

Rolnik otrzymywał dofinansowanie 86 litrów na 1 ha, 1 zł  do 1 litra. 

Złożono  240 wniosków. 

Kwota  dopłat  wyniosła 199.151,49 zł  

Dopłaty suszowe  

Złożono 170 wniosków. 
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Wnioski szacowane  były przez Gminną Komisję powołaną  przez  Wojewodę 

Wielkopolskiego,  straty  akceptował wojewoda, a płatności wypacała  Agencja  

Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa po  złożeniu  wniosku  przez  rolnika.   

Szkody  łowieckie 

Komisja szacująca: 

• przedstawiciel  Urzędu  Gminy         

• przedstawiciel  Koła  Łowieckiego  

• rolnik, który  poniósł  szkodę. 

Złożono 15 wniosków. 

Kwota  wypłaconych  odszkodowań  przez Koło Łowieckie  Puszcza Nadnotecka                   

w  Drawskim  Młynie-8 tys. zł. 

Od  stycznia  2019   r. wnioski  składa  się  do  koła łowieckiego,  na  terenie którego  

wystąpiły  straty. 

Na terenie Gminy Drawsko do  badania  mięsa  zwierząt łownych oraz badania mięsa 

zwierząt rzeźnych na  trenie gospodarstwa wyznacza się lekarza weterynarii.  

 

Ponadto na  terenie  gminy  powołane  są  następujące  komisje: 

Komisja  ds.  szacowania  zakresu i  wysokości   strat  w  gospodarstwach  rolnych,  w   

których  wystąpiły  straty.   

Skład  komisji  jest  uzgodniony  z  Wojewodą  Wielkopolskim: 

• Przewodniczący-przedstawiciel Urzędu  Gminy  Drawsko 

• Członek - przedstawiciel  ODR  Poznań  

• Członek – przedstawiciel WIR Poznań 

• Członek – przedstawiciel WIR Poznań 

• Członek -przedstawiciel  Urzędu  Gminy  Drawsko.  

 

Na terenie Gminy  Drawsko  są również wskazane osoby, gospodarstwa do przyjmowania  

zwierząt  zabitych,  padłych  lub  poddanych  ubojowi  z  nakazu  Inspektora  Weterynarii: 
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11. Sport 
 

IMPREZY  SPORTOWE  W  2018  ROKU 

LP NAZWA  IMPREZY TERMIN MIEJSCE ORGANIZATOR UWAGI 

 

1  

 

 

 

2   

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

Mistrzostwa Gminy  Drawsko 

w  Halowej Piłce  Nożnej   

 

 

Mistrzostwa Gminy Drawsko 

w  Halowej  Piłce Nożnej kl. I 

– IV i V - VI 

 

 

Mistrzostwa  Gminy  Drawsko 

w  Tenisie  Stołowym  

Seniorów/ Seniorek 

 

 

Udział  w Powiatowym  

Turnieju ZŁOTA  WIEŻA   

 

 

Mistrzostwa  Gminy  Drawsko 

w Piłce  Nożnej drużyn 11 

osobowych z  okazji   

Konstytucji  3  Maja 

 

 

Powiatowy Turniej  Piłkarska 

Kadra   Czeka chłopców  

rocznik  2006 i młodsi 

 

 

 

Udział  w  Turnieju  

Wojewódzkim 

 

 

 

Piłkarska Kadra Czeka 

dziewczynek / mała,  duża/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

luty 

 

 

 

luty 

 

 

 

luty 

 

 

 

marzec 

 

 

 

maj 

 

 

 

maj 

 

 

 

 

maj 

 

 

 

 

czerwiec 

 

Gminna Sala 

Gimnastyczna w 

Drawsku 

 

 

Gmina  Sala 

Gimnastyczna  w  

Drawsku  

 

 

Świetlica  wiejska w 

Pęckowie 

 

 

Szkoła  Podstawowa  

Rychlik 

 

 

Boisko  sportowe w  

Drawsku 

 

 

 

Czarnków 

 

 

 

 

Koźmin  Wielkopolski 

 

 

 

 

Boisko sportowe  w  

Drawsk 

Urząd  Gminy, 

organizacje,  

stowarzyszenia 

 

Urząd  Gminy, szkoły,  

organizacje  sportowe 

 

 

 

Urząd Gminy, Świetlice 

 

 

 

Powiatowe  Zrzeszenie  

LZS 

 

 

Urząd  Gminy Drawsko 

 

 

 

 

Powiatowe  Zrzeszenie 

LZS 

 

 

 

Wielkopolskie 

Zrzeszenie LZS 

 

 

 

 

Urząd  Gminy 

Drawsku, koła  LZS 

W  turnieju wystartowały  

cztery  drużyny. 

 

W  turnieju  w każdej  kategorii 

wystartowały  dwie  

reprezentacje Drawska,  także  

dziewczyny. 

 

 

Startowało 5  zawodników i  

jedna zawodniczka  z Pęckowa 

i  1  zawodnik z  Piłki 

 

 

Udział  w  tym  turnieju  

reprezentacji  gminy,  która  

zajęła 3  miejsce. 

 

 

W  turnieju  wystartowały 

cztery  drużyny. 

 

 

 

W  turnieju tym  drużyna  z  

Drawska  zajęła   4  miejsce 

 

 

 

W turnieju  uczestniczyła dr. 

Dziewczynek  Orliczek, która  

zajęła  3  miejsce w   

Województwie Wielkopolskim;  

drużyna  dziewczynek  

starszych  zajęła  6  miejsce  w  

województwie 

 

W  turnieju uczestniczyły  po  2  

reprezentacje  z  Drawska  i  

Roska w  kat.  Żak  i  Orlik  
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9 

 

 

 

10 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

12 

 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

17 

 

 

 

 

Dzień Dziecka  Turniej  

Piłkarski 

Drawsko  -  Rosko 

 

 

Udział reprezentacji gminy w  

Mistrzostwach Powiatu    

Czarnkowsko Trzcianeckiego 

w  Piłce Plażowej 

 

 

Międzynarodowy  Bieg im, J 

Noji 

 

 

 

Turniej  sołectw - Gminy  

Drawsko 

 

 

Mistrzostwa  Gminy  w  

tenisie  ziemnym 

 

 

Mistrzostwa  Gminy w  tenisie  

stołowym par deblowych 

 

 

Mały  Bieg  im  J. Nojego  -  

Pęckowo 

 

 

 

 

Mistrzostwa  Powiatu  w  

Halowej  Piłce  Nożnej 

Oldbojów 

 

 

Gwiazdkowy  Turniej  w  

Halowej  Piłce  Nożnej 

 

lipiec 

 

 

 

lipiec 

 

 

 

 

sierpień 

 

 

 

sierpień 

 

 

 

sierpień/ 

wrzesień 

 

 

wrzesień 

 

 

 

wrzesień 

 

 

 

 

grudzień 

 

 

 

grudzień 

 

 

 

 

- 

 

 

 

Boisko   w Jędrzejewie  

 

 

 

 

Pęckowo  -  Drawsko -  

Krzyż - Wieleń 

 

 

 

Boisko, amfiteatr  w  

Drawsku 

 

 

Kort  w  Drawskim  

Młynie 

 

 

Kort w  Drawskim  

Młynie 

 

 

Treny  przy  Szkole  

Podstawowej  w  

Peckowie 

     

 

 

Gminna Sala  

Gimnastyczna  w  

Drawsku 

 

 

Gminna Sala  

Gimnastyczna  w  

Drawsku 

 

 

 

Powiatowe  Zrzeszenie  

LZS 

 

 

Powiatowe  Zrzeszenie  

LZS 

 

 

 

 

Komitet  Organizacyjny 

 

 

 

Rady  Sołeckie  z  

terenu Gminy  Drawsko 

  

 

Rada  Sołecka  w 

Drawskim  Młynie  

klub  tenisa  ziemnego 

 

Rada Sołecka  w  

Drawskim  Młynie  

klub  tenisa  ziemnego 

 

 

Szkoła  Podstawowa  

Pęckowo ,  Szkoły  z  

terenu  Gminy  

Drawsko 

 

 

Powiatowe  Zrzeszenie 

LZS , Gminy  z  

Powiatu  Czarnkowsko  

Trzcianeckiego 

 

 

Organizacje,  kluby  

sportowe z gminy  

Drawsko i  gmin  

ościennych 

 

 

 

W  turnieju  startowała  

reprezentacja  gminy  z  

Drawskiego Młyna, zajęła  5  

miejsce 

 

Uczestniczyła  reprezentacja 

gminy, która  zajęła  5  miejsce 

 

 

 

 

Zabezpieczenie  nagród  i  

oprawy w  Pęckowie 

 

 

Zawody  na  stałe  wpisują  się  

do  kalendarza  imprez  

sportowych, są integracją 

społeczeństwa  gminy. 

 

Zawody  dla  sympatyków i  

zawodników  tej  dyscypliny  

sportu 

 

Zawody  dla sympatyków i  

zawodników  tej  dyscypliny  

sportu 

 

 

Impreza  lokalna  i  gminna, 

która  kultywuje  tradycje  o  

wielkim  człowieku  J. Noji.  

 

 

XX  -lat  tradycji , promocji 

Gminy  Drawsko w  powiecie,  

najstarsze  zawody  dla  

seniorów. Gmina Drawsko  -  

Powiat  Czarnkowsko -  

Trzcianecki – Powiatowe  

Zrzeszenie  LZS 

 

X  lat  turnieju  piłkarskiego na  

małej  sali  sportowej w  okresie  

świątecznym,  integracja  

młodzieży  przez  sport  
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IMPREZY  SPORTOWE W 2018 ROKU  ORGANIZOWANE PRZEZ ANIMATORA ORLIKA 

 

LP NAZWA  IMPREZY TERMIN MIEJSCE ORGANIZATOR 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

8 

 

 

Ferie na sportowo  

-gry i zabawy dla dzieci 

-tenis ziemny dla dzieci i 

młodzieży  

-piłka ręczna i nożna dla 

młodzieży 

-unihokej, zbijak  

 

Spartakiada Stowarzyszeń  

 

 

Liga Halowej Piłki Nożnej  

 

 

Otwarcie sezonu orlika 

 

 

Rozpoczęcie sezonu tenisa na 

korcie 

 

Majówka na sportowo: 

-turniej orlików  

-turniej tenisa 

-turniej siatkówki  

-turniej piłki nożnej 

-podsumowanie z wręczeniem 

nagród 

 

Rozpoczęcie wakacji na Orliku 

 

Turniej piłki nożnej o Puchar 

Wójta Gminy Drawsko 

 

Luty 

 

 

 

 

 

 

Luty 

 

 

Luty-

Marzec 

 

Marzec  

 

 

Kwiecień 

 

 

Maj  

 

 

 

 

 

 

 

Czerwiec  

 

Lipiec 

 

Gminna Sala 

Gimnastyczna w 

Drawsku 

 

 

 

 

 

Gminna Sala 

Gimnastyczna w 

Drawsku 

 

Gminna Sala 

Gimnastyczna w 

Drawsku 

Orlik Chełst  

 

 

Drawski Młyn 

 

 

 

-Orlik Chełst 

-Kort tenisowy 

Drawski Młyn 

-Yndzel Drawsko 

-Boisko Drawsko 

-Amfiteatr 

Drawsko 

 

Orlik Chełst 

 

Orlik Chełst 

 

Gmina Drawsko 

 

 

 

 

 

 

Gmina Drawsko 

 

 

Gmina Drawsko 

 

 

Gmina Drawsko 

 

 

Gmina Drawsko 

 

 

Gmina Drawsko 

 

 

 

 

 

 

Gmina Drawsko 

 

 

Gmina Drawsko 

 



Strona 134 z 156 
 

9 

 

10 

 

 

Zakończenie wakacji  

 

Turniej Siatkówki  

 

 

 

Sierpień 

 

Wrzesień 

Orlik Chełst 

 

Boisko Kawczyn 

Gmina Drawsko 

 

Sołtys wsi, Radni Gminy Drawsko, 

Gmina Drawsko 

 

12.Kultura 
 

Życie kulturalne w Gminie Drawsko organizuje szereg osób, podmiotów i instytucji:  

- Urząd Gminy Drawsko, 

- Sołtysi i Rady Sołeckie, 

- Gminny Ośrodek Kultury, Turystyki, Rekreacji i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko, 

- świetlice wiejskie (Pęckowo, Drawsko, Chełst), 

- biblioteki publiczne, 

- szkoły,  

- przedszkole, 

-Przystań Yndzel, 

- stowarzyszenia (w tym jednostki OSP), 

- grupy nieformalne, 

- inicjatywy osób prywatnych. 

W kalendarz imprez kulturalnych w 2018 r., organizowanych na terenie Gminy Drawsko, 

wpisały się takie wydarzenia, jak: 

• Zlot Morsów w Gminie Drawsko 

• Bal karnawałowy Stowarzyszenia „Rodziców Dzieci i Osób Niepełnosprawnych” 

• II Spartakiada Stowarzyszeń  

• Otwarcie sezonu letniego 2018 – Spring Party Drawsko 

• Gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja 

• Gminny Dzień Strażaka, Zawody Strażackie 

• Rejs z bezpiecznym portem  

• Motopiknik – Stowarzyszenie PCT Riders 

• Charytatywna Gala Disco Polo 
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• Dzień Dziecka w Drawsku 

• Podsumowanie Roku Sportowo – Kulturalnego 

• „Ognisko pod wierzbą”  

• „Łączy nas granica” 

• XIX Odlotowy Festyn Grzybowy „Grzyby, las wokół nas”, 

• „W Kamienniku na koniku”  

• „Festyn Rodzinny”  

• Festyn jubileuszowy w Kawczynie „Jak biesiada to tylko w Kawczynie”, 255-lecie wsi, 

70-lecie OSP  

• „Drawsko-przeszłość w teraźniejszości” 

• „Kwiejce Nowe i wszyscy razem”  

• „Święto Noteci” 

• „Festyn Rodzinny” – impreza rekreacyjno – sportowa 

• „Święto Noteci”  na Przystani Yndzel 

• Wieczornica Józefa Noji 

• Notecki Półmaraton Józefa Noji 

• „Na sportowo czas zakończyć wakacje”  

• „Pilanie to my”  

• „Lubicie kołoce, kołaczcie do Pęckowa” 

• Dożynki gminne  

• VI Paraolimpiada Osób Niepełnosprawnych  

• Obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100. rocznicy 

wybuchu Powstania Wielkopolskiego 

✓ „Gwieździsty Zlot Niepodległości  

✓ Gminne obchody Święta Niepodległości 

✓ „Nikt im iść nie kazał, poszli…” – wieczornica w Pęckowie 

Kalendarz imprez w roku 2018 rozpoczął IV Zlot Morsów w Gminie Drawsko 27.01.2018 r. 

na drawskiej marinie, zainicjowany przez Klub Morsa Drawsko we współpracy ze Żnińskim 

klubem Morsa, Klubem Morsów Morświny ze Świnoujścia, PCT Riders i wolontariuszami.  

Na balu karnawałowym  Stowarzyszenia Rodziców Dzieci i Osób Niepełnosprawnych 

członkowie stowarzyszenia bawili się 01.02.2018 r. w świetlicy wiejskiej w Pęckowie.  
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W II. Spartakiadzie Stowarzyszeń 25.02.2018 r. udział wzięło 11. Stowarzyszeń: Klub 

Seniora Drawsko, Piłecka Przystań, Sympatycy Kwiejc Nowych i Zieleńca, OSP Pęckowo, 

OSP Kawczyn, OSP Drawsko, Nasza Wieś Naszym Domem, Klub Morsa Drawsko, Fudokan, 

Młodzi dla Wsi, Rodziców Dzieci i Osób Niepełnosprawnych.  

W roku 2018 Sołtysi i Rady Sołeckie wzorem lat poprzednich kontynuowali na terenie Gminy 

Drawsko cykl letnich imprez pn. „Lato w Puszczy Noteckiej”.  Ich celem jest podkreślenie 

walorów przyrodniczych i folkloru regionu, a także integracja społeczności lokalnej. Podczas 

imprez przygotowywane są atrakcje dla wszystkich grup wiekowych lokalnego społeczeństwa, 

organizowane są wystawy rękodzieła lokalnych twórców, prezentowane charakterystyczne 

walory danej miejscowości.  

Sołectwo Drawsko swoje działania skierowało w stronę dzieci, stąd organizacja Dnia Dziecka 

w drawskim amfiteatrze; podobnie jak Chełst i Pełcza, którzy organizują Dzień Dziecka – 

„Łączy nas granica”. Moczydła z miesięcy letnich przeniosły na początek czerwca imprezę 

„Ognisko pod wierzbą”.  Dużą dawkę atrakcji festynowych zaoferowały w 2018 r. sołectwa 

Kamiennik – „W Kamienniku na koniku”, sołectwo Drawski Młyn – „Festyn 

Rodzinny”, sołectwo Kwiejce Nowe – „Kwiejce Nowe i wszyscy razem”, sołectwo 

Piłka „Pilanie to my” oraz sołectwo Pęckowo „Lubicie kołoce, kołaczcie do 

Pęckowa”. 

Majówka w roku 2018, to Dzień Sportu w Gminie Drawsko w dniu 2 maja. Na obiektach 

sportowych - korcie tenisowym w Drawskim Młynie, na Orliku w Chełście oraz na boisku 

sportowym w Drawsku  rozegrano turnieje, których rozstrzygnięcie nastąpiło w amfiteatrze w 

Drawsku. Dzień zakończyła impreza klubowa w drawskim amfiteatrze. 3 maja odbyły się 

oficjalności związane z Świętem Konstytucji 3 Maja.  

Gminny Dzień Strażaka jednostki OSP z terenu Gminy Drawsko obchodziły w dniu 5 maja 

2018 r. Po złożeniu hołdu przy pomniku Św. Floriana w Kawczynie odbyły się zawody 

sportowo – pożarnicze na boisku sportowym w Pęckowie. 

„Rejs z bezpiecznym portem”, to impreza dla osób niepełnosprawnych, która odbyła się 18 

maja na drawskiej marinie „YNDZEL”.  Organizatorami była Gmina Drawsko, Stowarzyszenie 

"Bezpieczny Port" z Trzcianki, Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Osób Niepełnosprawnych z 

Drawska, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z Czarnkowa oraz Klub Morsa Drawsko. 

31 maja 2018 zorganizowano II edycję Charytatywnej Gali Disco Polo.  

Już po raz 15. Samorząd Gminy Drawsko nagrodził wyróżnionych w zakresie edukacji, kultury 

i sportu na corocznej uroczystości „Podsumowania Roku Sportowo-Kulturalnego”. 
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Podsumowano osiągnięcia i inicjatywy za rok szkolny 2017/2018, w zakresie uczniów szkół 

podstawowych i oddziałów gimnazjalnych oraz sportu masowego. Uroczystość odbyła się na 

marinie „YNDZEL” w Drawsku, w dniu 6 czerwca. 

W roku 2018 zorganizowano dwie imprezy masowe – Motopiknik współorganizowany przez 

Gminę Drawsko i Stowarzyszenie PCT Riders oraz XIX Odlotowy Festyn Grzybowy 

„Grzyby, las wokół nas”.  Oprócz corocznych atrakcji festyn zawierał w swoim programie 

transmisję Mistrzostw Świata; po raz pierwszy w drawskim amfiteatrze utworzono Strefę 

Kibica.  

Szczególny charakter miał w roku 2018 festyn w Kawczynie „Jak biesiada, to tylko w 

Kawczynie” 14.07.2018 r.; uroczystości związane były z 70-leciem Ochotniczej Straży 

Pożarnej i 255 – leciem wsi Kawczyn. Uroczystości były okazją do wręczenia odznaczeń i 

wyróżnień dla zasłużonych strażaków z terenu gminy oraz przypomnienia historii 

Kawczyna. Jubileuszom towarzyszyły liczne atrakcje festynowe. 

Inny wymiar w roku 2018 miała impreza „Święto Noteci” 21 lipca 2018 r. na Marinie 

w Drawsku, która organizowana była w ramach projektu „Przeszłość w teraźniejszości” 

Fundacji Hereditas Curturalis. Obozowisko, dym z kuchni polowej, mieszczanki i 

chłopki oraz wojowie w zbrojach były wizytówką wczesnośredniowiecznego klimatu. 

Liczne warsztaty, animacje i rekonstrukcje historii ukazywały lokalne dziedzictwo 

kulturowe regionu Gminy Drawsko.  

W pierwszą sobotę sierpnia tj. 04.08.2018 r. odbyła się „Wieczornica Józefa Noji”. W 

dyscyplinach sportowych i konkurencjach artystycznych zmagały się drużyny z sołectw: 

Chełstu, Drawskiego Młyna, Drawska, Kamiennika, Kawczyna, Kwiejc Nowych, Pęckowa. W 

II Turnieju Szkół wzięły udział szkoły z terenu Gminy Drawsko: Szkoła Podstawowa im. św. 

Urszuli Ledóchowskiej w Drawskim Młynie, Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. Tadeusza 

Kutrzeby w Drawsku, Szkoła Podstawowa im. Józefa Chociszewskiego w Chełście oraz 

organizatorzy - Szkoła Podstawowa im. Józefa Noji  w Pęckowie. Turniej składał się z dwóch 

etapów, które trwały w jednakowym czasie- konkurencje plastyczne i konkurencje sportowe.  

W niedzielę, tj. 5 sierpnia odbył się 39. Notecki Półmaraton im. Józefa Nojiego –DANEX na 

trasie Pęckowo-Krzyż-Wieleń.  

Organizatorami Dożynek Gminnych w roku 2018 był Urząd Gminy Drawsko i Sołectwo wsi 

Drawsko. 

Tego dnia rozstrzygnięto konkursy: „Wyróżnionych rolników”, „Piękna wieś – dziełem jej 
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mieszkańców” oraz „Najładniejszy wieniec dożynkowy”. 

       

VI Paraolimpiada Osób Niepełnosprawnych odbyła się 20.10.2019 r. w Gminnej Sali 

Gimnastycznej w Drawsku.  

 

Obchody 100. rocznicy odzyskania Niepodległości i 100. rocznicy wybuchu Powstania 

Wielkopolskiego  w Gminie Drawsko w roku 2018 miały szczególny wymiar. 10 listopada 

mieszkańcy Drawska i okolic wspólnie śpiewali na drawskiej marinie pieśni patriotyczne pod 

hasłem „Dla Ciebie Polsko”, w ramach organizowanego „Gwieździstego Zlotu 

Niepodległości”. W dniu 11 listopada Gmina Drawsko przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji 

„Hymn dla Niepodległej”. Główne uroczystości odbyły się w Kościele pw. NSPJ w Drawsku 

oraz przy Pomniku Wdzięczności, gdzie oddano hołd powstańcom i dokonano odsłonięcia 

odnowionego pomnika. Dalsze obchody to akademia, która odbyła się w Gminnej Sali 

Gimnastycznej w Drawsku.  Rozstrzygnięto przeprowadzone na tą okoliczność konkursy 

przedszkolne i szkolne, zaprezentowano inscenizacje sceniczne oraz wystawę pamiątek 

powstańczych. W ramach obchodów Samorząd Gminy Drawsko sfinansował cztery tablice na 

cmentarzach, które zawierają nazwiska spoczywających tam Powstańców Wielkopolskich.  

Uczczenie pamięci rocznic patriotycznych podjęła się również świetlica wiejska w Pęckowie. 

27 grudnia 2018 r. zainteresowani mogli obejrzeć montaż słowno-muzyczny „Tak przyszła 

wolność”. 
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13. Urząd Stanu Cywilnego  

L.p. Nazwa czynności Ilość czynności 

Rejestracja stanu cywilnego 

1.  Sporządzanie aktów stanu cywilnego  

 

89 

2.  Czynności materialno-techniczne z zakresu 

rejestracji stanu cywilnego nie skutkujące 

sporządzeniem aktu stanu cywilnego 

598 

  3. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego 

(skrócanych, zupełnych, na drukach 

wielojęzycznych) 

633 

      4. Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz 

przyjmowanie oświadczeń 

32 

5. Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach 

stanu cywilnego 

233 

6. Sporządzanie przypisków w aktach stanu 

cywilnego 

346 

7. Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego 

 

965 

8. Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk 

 

2 

Ewidencja Ludności 

1. Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia 

wyjazdu, zgłoszenia powrotu z pobytu 

czasowego 

183 

2. Usuwanie niezgodności 

 

52 

3. Wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych 

 

4 

4. Nadanie numeru PESEL 

 

31 

Udostępnianie danych 
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14. Działalność Gospodarcza na terenie Gminy Drawsko  
 

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), według 

stanu na dzień 31 grudzień 2018 r. ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które 

mają główne miejsce prowadzenia działalności w gminie Drawsko obejmowała 240 pozycji, z 

czego status „aktywny” posiadały 201 podmioty, status „wykreślony” posiadało 213 

podmiotów, status „zawieszony” posiadały 36 podmioty, a liczba podmiotów do prowadzenia 

działalności wyłącznie w formie spółki cywilnej obejmowała 3 pozycje.  

Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe i średnie 

zakłady rodzinne.  

W gminie wyodrębnić można różne rodzaje wykonywanych działalności. Do wiodących branż 

w zaliczyć należy:  

- usługi ogólnobudowlane,  

1. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców 

oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz 

Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów 

Osobistych oraz dokumentacji związanej z 

dowodami osobistymi 

8168 

2. Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny 

wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy, z 

rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania 

cudzoziemców oraz wydawanie zaświadczeń z 

RDO zawierających pełny wykaz danych osoby, 

której wniosek dotyczy 

141 

Dowody Osobiste 

1. Wydawanie dowodów osobistych 

 

566 

2. Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub 

uszkodzeniu dowodu osobistego 

46 

3. Unieważnienie dowodu osobistego w Rejestrze 

Dowodów Osobistych 

544 
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- działalności związane z leśnictwem, konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z 

wyłączeniem motocykli, 

- a także sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą 

żywności, napojów i wyrobów tytoniowych.  

Według podziału ze względu na kody PKD przeważającą część stanowią przedsiębiorstwa 

zajmujące się takimi kategoriami działalności jak:  

- malowanie i szklenie,  

- posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian,  

- wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,  

- transport drogowy towarów,  

- zakładanie stolarki budowlanej.  

 

Raport CEIDG z roku 2018 zawiera następującą liczbę złożonych i prawidłowo 

przetworzonych wniosków  w gminie Drawsko:  

- 30 wniosków o wpis do CEIDG przedsiębiorcy  

- 38 wniosków o zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych  

- 17 wniosków o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej  

- 10 wniosków o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej  

- 14 wniosków o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG.  

Łączna suma złożonych  wniosków w 2018r wyniosła 113. 
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Ogólnie w całej gminie w 2018r zarejestrowano 30 działalności gospodarczych.  

Dzieląc je na Sołectwa można wyodrębnić:  

- 5 działalności aktywnych w miejscowości Drawsko  

- 1 w Kwiejcach  

- 1 w Kwiejcach Nowych  

- 4 w Chełście  

- 5 w Drawskim Młynie  

- 3 w Piłce  

- 2 w Kamienniku  

- 4 w Pęckowie  

- 4 w Kawczynie  

- 1 w Marylinie.  

 

 

 

 

ilość złożonych wniosków

ilość zmienionych wniosków

ilość zmian z zawieszeniem

ilość zmian ze wznowieniem

ilość zakończeń
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Według raportu CEIDG: R024 RZ liczba zarejestrowanych działalności gospodarczych po 

przeważającym kodzie PKD wg rodzaju oraz sekcji PKD uwzględnia wszystkie 

przedsiębiorstwa, których na terenie gminy Drawsko działa 240, spośród których wybrano 10 

różnych działalności z podziałem na kody PKD: 

 

KOD PKD 

 

OPIS KODU PKD 

 

ILOŚĆ 

DZIAŁALNOŚCI 

 

412OZ 

Roboty budowlane związane ze wnoszeniem 

budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 

 

 

15 

0240Z Działalność usługowa związana z leśnictwem  

13 

 

4520Z 

Konserwacja i naprawa pojazdów 

samochodowych, z wyłączeniem motocykli 

 

12 

4941Z Transport drogowy towarów 11 

 

 

4711Z 

Sprzedaż detaliczna prowadzona w 

niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą 

żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 

 

 

 

10 

9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne  

8 

4331Z Tynkowanie 8 

2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych  

7 

1610Z Produkcja wyrobów tartacznych  

6 
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4391Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych  

5 

 

Podług powyższej tabeli pierwsze miejsce pod względem ilości sklasyfikowanych działalności 

gospodarczych i kodu PKD zajmują roboty budowlane związane ze wnoszeniem budynków 

mieszkalnych i niemieszkalnych. Podobnie jak działalność usługowa związana z leśnictwem. 

Nieco mniej, bo ponad połowę stanowią działalności takie jak produkcja wyrobów tartacznych, 

czy wykonywanie konstrukcji pokryć dachowych. 

 

16.Spółka komunalna 
 

Nazwa: Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  

Siedziba: 64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121 A 

Nazwa skrócona: ZKiW w Drawsku Sp. z o.o. 

Statystyczny numer identyfikacyjny: REGON 301634097 

Numer identyfikacji podatkowej: 7632115669 

Numer Krajowego Rejestru Sądowego: 0000376938 

1. Forma prawna.   

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca na podstawie przepisów prawa polskiego. 

Zawiązana na mocy aktu notarialnego sporządzonego w dniu 31.12.2010 roku w Kancelarii 

Notarialnej w Drezdenku, przy ulicy Poniatowskiego numer 19, przed notariuszem Wiesławą 

Górecką. Spółka wstąpiła we wszystkie prawa                 i obowiązki związane z działalnością 

przekształconego zakładu budżetowego – Zakładu Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku. 

2.Rada Nadzorcza. 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Rada Nadzorcza składa się z 

trzech członków, przy czym dwóch członków Rady Nadzorczej jest powoływanych i 

odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników, a trzeci członek jest powoływany i 

odwoływany przez pracowników Spółki jako ich przedstawiciel zgodnie z zasadami 
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przyjętymi w regulaminie wyborczym przyjętym przez załogę pracowników większością 

głosów.  

Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników. 

Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata.  

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: 

1) badanie i ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i 

dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu Spółki dotyczących 

podziału zysku albo pokrycia straty, 

2) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania           z wyników 

oceny, o której mowa w punkcie 1),  

3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,  

4) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,  

5) składanie szczegółowych pisemnych sprawozdań ze swojej działalności                 w przypadku 

zwołania zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz na każde żądanie Zgromadzenia 

Wspólników,  

6) wyrażenie zgody na powołanie i odwołanie prokurentów przez Zarząd 

7) reprezentowanie Spółki w umowach zawieranych z członkami Zarządu, w tym wykonywanie 

wobec członków Zarządu Spółki uprawnień ze stosunku pracy           w imieniu Spółki, a w 

szczególności zawieranie umowy o pracę z członkami Zarządu Spółki przez przedstawiciela 

Rady Nadzorczej delegowanego spośród jej członków,  

8) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub niniejszym 

aktem założycielskim.  

3. Zarząd.  

Zarząd Spółki jest jednoosobowy: 

- Prezes Zarządu. 

Zarząd powoływany jest na czas 4-letniej kadencji. 
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Zarząd Spółki kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem                           i 

reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie prawa nie 

zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej. 

Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.   

4. Dane o działalności. 

Spółka została powołana w celu realizacji zadań własnych Gminy Drawsko obejmujących: 

- zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie oraz oczyszczanie ścieków, 

- gminne drogi, ulice, mosty, place oraz organizację ruchu drogowego, w tym zimowego i 

letniego utrzymania dróg, 

- utrzymania i konserwacji terenów zielonych i zadrzewień, 

- wywozu i unieszkodliwienia odpadów. 

Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z PKD) 

2) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z PKD) 

3) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z PKD) 

4) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych                   i 

niemieszkalnych (41.20 Z PKD) 

5) Roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z PKD) 

6) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z PKD) 

7) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z PKD) 

8) Przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z PKD) 

9) Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z PKD) 

10) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z PKD) 

5. Zatrudnienie.  

Zatrudnienie w Spółce na dzień 31.12.2018 w ramach umowy o pracę wynosiło         19 osób, 

wszystkie osoby zatrudnione na pełen etat, 1 osoba zatrudniona w formie kontraktu 

menadżerskiego. 

6. Sprzedaż. 
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Przychody ze sprzedaży pochodzą ze sprzedaży wody wyrażonej w m3 , odbioru        i 

oczyszczenia ścieków wyrażonych w m3, opłaty stałej wyrażonej w zł/odbiorca/m-c, sprzedaży 

wewnętrznej oraz innych usług. 

W 2018r. Spółka sprzedała 160 123,32 m3 wody w poszczególnych miejscowościach Gminy 

Drawsko: 

− Drawsko   – 51 856,22 m3 

− Drawski Młyn  – 31 060,50 m3 

− Pęckowo   – 23 110,10 m3 

− Chełst   – 13 982,50m3 

− Moczydła   –   7 887,00 m3 

− Kamiennik   –   6 669,00 m3 

− Kawczyn   –   7 896,00 m3 

− Piłka    –   7 391,00 m3 

− Marylin  –   3 211,00 m3  

− Kwiejce                     –    2 783,00 m³  

− Kwiejce Nowe  –   1 916,00 m3 

− Pełcza   –   2 368,00 m3 

Z tytułu sprzedaży wody Spółka osiągnęła przychody netto w wysokości 

557 751,82 zł.  

W 2018r. Spółka odebrała i oczyściła 103 049,82 m3  ścieków komunalnych                       i 

przemysłowych oraz 2 414,40 m3 ścieków bytowych,  od  dostawców 

z poszczególnych miejscowości: 

              Ścieki komunalne i przemysłowe                  Ścieki bytowe (dowożone) 

- Drawsko   40 932,22 m3             395,93 m3  

- Drawski Młyn   37 956,50m3             387,39 m3  

- Pęckowo    24 161,10 m3             103,28 m3 

- Kamiennik     –                        8,61 m3 

- Chełst    –                     198,76 m3 

- Moczydła     –                          7,43 m3 
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- Pełcza     –               1,88 m3 

- Kawczyn     –                       61,97 m3 

- Kwiejce     –                        18,60 m3 

- Piłka     –                   358,35 m3 

- Marylin    –                        36,17 m3 

- Kwiejce Nowe   –            20,74 m3 

- pozostałe ścieki dowożone         –                652,07 m3 

Z tytułu odbioru i oczyszczania ścieków Spółka osiągnęła przychody netto       w wysokości 

661 929,69 zł.  

Ilość opłat stałych  wynosiła  28 438 sztuk, co dało przychód 71 955,50 zł netto. 

W I półroczu 2018 dopłata dla odbiorców wody z terenu Gminy Drawsko od ilości 72 104,41 

m³ za rok 2018 była równa 14 420,88 zł, opłaty stałej od ilości 12 649,00 szt wynosiła 8 854,30 

zł, usługi odbioru ścieków komunalnych z terenu Gminy Drawsko od ilości 86 508,82  m3 za 

rok 2018 była równa 205 890,99 zł netto. 

Dopłata dla ścieków dowożonych z terenu Gminy Drawsko od ilości 1 932,69 m3 za rok 2018 

wynosiła 13 084,32 zł netto. 

Wysokość stawek opłat za wodę i ścieki oraz opłaty stałej (abonamentowej)w 2018r. ustalana 

była od 01.01.2018r. do 03.07.2018r.  przez Radę Gminy, od 04.07.2018r. przez Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie; ceny na inne usługi ustalane są przez Zarząd Spółki w 

drodze Uchwał/Zarządzeń Prezesa. 

Pozostałe  przychody tj. 1 132 068,45 zł netto stanowią przychody z tytułu sprzedaży innych 

usług związanych z wykonawstwem robót wodno-kanalizacyjnych, wynajmem sprzętu 

specjalistycznego, prac remontowo-budowlanych itp.: 

Dla Gminy Drawsko                   981 169,89 zł netto 

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Piłce      191 138,10 

Przebudowa, rozbudowa szatni na boisku sportowym w Pęckowie   114 566,80 

Przebudowa drogi na ul. Polnej w Pęckowie                            201 017,34 



Strona 150 z 156 
 

Przebudowa drogi w Chełście         100 325,00 

Remont dróg gminnych                77 137,44 

           Przebudowa chodnika na ul. Kwiatowej w Drawskim Młynie               46 496,95 

           Przebudowa chodnika na ul. Szkolnej  w Drawsku                                 52 845,53 

           Remont chodnika na ul. Jana Pawła II w Drawskim Młynie                    39 548,06 

Budowa mieszkań socjalnych            32 984,93 

Rozbudowa sieci wodociągowej w Kwiejcach                                           26 000,00 

Przebudowa drogi gminnej w Kamienniku          24 390,24 

Wykonywanie usługi palacza kotła c.o. w budynku Urzędu Gminy w Drawsku  

       przy ul. Powstańców Wlkp. 121 w Drawsku i świetlicy wiejskiej   17 552,00 

Remont drogi na ul. Szkolnej w Drawsku                     13 821,14 

Rozbudowa  oświetlenia ulicznego w Pęckowie                                       11 454,47 

Wykonywanie usługi palacza kotła c.o. w budynku Gminnej Biblioteki  

 Publicznej i budynku komunalnym przy ul. Powstańców Wlkp.140  

 w Drawsku                4 553,00 

Montaż wiaty przystankowej w Moczydłach                                              3 929,90 

Naprawa chodnika i wjazdu na ulicy Mostowej w Drawsku         3 736,62 

Wymiana pokryw betonowych – mieszkania komunalne Chełst             2 690,00 

Wykonanie usługi konserwatora w budynku Gimnazjum im. Ziemi 

                    Nadnoteckiej w Drawsku             2 632,00 

Remont kanalizacji deszczowej na ul. Szkolnej w Drawsku         2 675,58 

Remont przepustu na drodze w Piłce            2 528,79 

Wykonywanie usługi palacza kotłów c.o. w budynkach Gimnazjum im. Ziemi  

Nadnoteckiej w Drawsku                          2 051,00 
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Demontaż starej i montaż nowej bramy w mieszkaniach komunalnych    

                ul. Nowa w Drawsku                                                                       1 250,00 

Wykonywanie usługi palacza kotła c.o. w budynku Gminnej Sali Gimnastycznej  

przy ul. Powstańców Wlkp. 83-85 w Drawsku                       1 244,00 

Wykonywanie usługi palacza kotła c.o. w mieszkaniach komunalnych przy  

ul. Powstańców Wlkp. 83-85 w Drawsku                       1 153,00      

Czyszczenie przepustów w Drawsku            1 000,00 

Wymiana świetlówek w sali gimnastycznej w Drawsku                           1 000,00 

Naprawa piłkochwytów na boisku przy Szkole Podstawowej                             w 

Pęckowie                                                                                                           538,00 

Odśnieżanie dróg gminnych                510,00 

Usługa odkażania zbiorników na fekalia                           400,00 

 

Dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego           810,00 zł 

netto  

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na  

terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego  

w sezonie 2017/2018                810,00 

BACCA FILIP BIERBASZ              1 077,18 netto 

Analiza ścieków w zakładzie             1 077,18         

Zakład Usług Technicznych AGH Atlasiński i Wspólnicy S.J.         44 393,54 zł netto 

Analiza ścieków                                               3 007,50 

Przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne przy rozbudowie                         

              oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie                                  35 000,00 

Naprawa dmuchawy Kaeser na oczyszczalni ścieków w                                               



Strona 152 z 156 
 

                  Drawskim Młynie                                                                           6 386,04 

Chantal Sp. z o.o.                                10 199,13 zł netto 

 Wykonanie utwardzenia terenu pod plac zabaw w Kwiejcach              10 199,13 

Odlewnia Żeliwa „DRAWSKI” S.A.                       270,00 zł netto 

 Odśnieżanie dróg na terenie zakładu                                                               270,00 

Dla Województwa Wielkopolskiego                              26 484,34 

zł netto 

 Wykonanie krawężnika i odwodnienia we wsi  Kamiennik                   11 943,12 

            Remont nawierzchni chodnika w Drawskim Młynie                               14 541,22 

MaxZłom Krzysztof Ziglewski        22 910,17 zł netto 

 Złom stalowy              22 910,17 

Zakład Masarski Tomasz Kowal             376,54 zł netto  

Analiza ścieków w zakładzie                376,54 

Wydanie zaświadczenia o jakości wody             60,00 zł netto 

Demontaż wodomierza na wniosek odbiorcy             50,00 zł netto 

Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu  

przedsiębiorstwa               360,00 zł netto 

Opłata za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu  

przedsiębiorstwa                 630,00 zł netto 

Wymiana wodomierza po rozmarznięciu, uszkodzeniu      1 321,90 zł netto 

Wykonanie przyłącza wodociągowego         6 458,87 zł netto 

Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej                    3 790,61 zł netto 

Pozostała sprzedaż              31 706,28 netto    

Sprzedaż pojazdów ZKiW w Drawsku Sp. z o.o.   - 3 szt      18 162,60 

            Usługa koparko-spycharką "Catepillar 428B"            3913,01 
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            Usługa ciągnikiem z przyczepą                                                                        950,00 

Usługa przecinarką                         30,00 

Usługa transportu ziemi                                                                                  1 894,46 

Usługa agregatem prądotwórczym            3 173,01 

Naprawa uszkodzonej sieci wodociągowej w Pęckowie                           2 966,20 

Naprawa uszkodzonych studzienek                                                                377,00 

Usługa transportowa samochodem Renault Master             240,00 

7. Sytuacja majątkowa Spółki.   

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.   

Wartość aktywów netto na dzień 31.12.2018r. wynosi ogółem  1 383 181,34 

Wynik finansowy na dzień 31.12.2018 r. wynosi                                                  3 293,64 

Przeprowadzone w spółce badanie rocznego sprawozdania finansowego przez 

niezależnego biegłego rewidenta ( spółka nie miała obowiązku przeprowadzenia takiego 

badania) zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych 

Standardów Badania stwierdza, że sprawozdanie przedstawia rzetelny i jasny obraz 

majątkowej i finansowej sytuacji spółki, jest zgodne z obowiązującymi przepisami i 

zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. 
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17.  Gospodarka odpadami komunalnymi 
 

Gmina Drawsko od 2013r. jest członkiem współzałożycielem związku celowego 

międzygminnego 14 samorządów- Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi. 

Związek został powołany dla realizacji zadań własnych gmin w zakresie gospodarki 

odpadami komunalnymi. 

Organami związku są: 

Organ uchwałodawczy: Zgromadzenie, które stanowią Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydent 

Piły oraz dodatkowi przedstawiciele Gminy Piła i jeden przedstawiciel Gminy Wyrzysk. 

Organ wykonawczy: Zarząd  

Organ kontrolny: Komisja Rewizyjna 

Rok 2018 to I posiedzenie Zgromadzenia w nowej kadencji, gdzie 17 grudnia 2018r. nastąpiły 

wybory do organów związku.  

Rok 2018 to początek przygotowań w zakresie wzrostu opłat i zmiany systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi. 

Prognozy zakładają, że po podwyżce opłat nastąpi zmiana proporcji osób segregujących do 

niesegregujących:  

- zbiórka selektywna z 67 % na 85 %,  

- zbiórka nieselektywna z 33 % na 15 % 

Nadwyżka budżetowa na dzień 01.01.2019r. wynosiła: 6 446 163,44 zł 

Miesięczny koszt obsługi operatora:  

• do 31 grudnia 2018r. - 2,2 mln zł, 

• od 1 stycznia 2019r. do 30 kwietnia 2019r. - 2,7 mln zł, 

• prognoza od 1 maja 2019r. - 4,4 mln zł. 

Liczba osób wykazanych w złożonych deklaracjach: 4846, wg GUS-5869, różnica 1023-17% 

4467 ludność w zabudowie jednorodzinnej t.j. 92% wszystkich deklaracji, 379 ludność w 

zabudowie wielorodzinnej t.j. 8% 

1907 osób deklaracja zbiórki nieselektywnej (39,4%), 2939 osób deklaracja zbiórki 

selektywnej (60,6%) 

1483,2 Mg zebrano odpadów mieszanych 
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-Wskaźnik wytwarzanych odpadów ( per capita) w przeliczeniu na 1 mieszkańca biorąc pod 

uwagę ilość zadeklarowanych osób oraz masę odpadów zebranych w ciągu całego 2018r. 359 

kg ( najmniej w PRGOK), średnio w PRGOK 444 kg ( Gmina Białośliwie 501 kg –

najwięcej). 

-Wskaźnik wytwarzania zmieszanych odpadów komunalnych per capita – 306 kg (najmniej w 

PRGOK), średnio PRGOK 343 kg, ( 433 kg Gmina Białośliwie najwięcej). 

-Masa selektywnie zebranych odpadów w przeliczeniu na jedną zadeklarowaną osobę 53 

kg/Mk rok, 145 kg/Mk rok Miasto Piła najwięcej, 36 kg/Mk rok Gmina Wieleń najmniej. 

Masa odpadów selektywnie zebranych: 

-opakowania z papieru, tektury 5,0 Mg, 

-opakowania z tworzyw sztucznych 46,7 Mg 

-opakowania ze szkła 42,2 Mg 

-metale 12,4 Mg 

-zużyte opony 4,2 Mg 

-odpady ulegające biodegradacji 10,7 Mg 

-odpady wielkogabarytowe 108,0 Mg 

-odpady budowlane 28,9 Mg 

Masa odpadów razem 258,3 Mg 

Koszty poniesione na gospodarkę odpadami na terenie ZM”PRGOK” w 2018r. zgodnie z 

informacją z wykonania planu finansowego za 2018r. (stan na 31.12.2018r.) kształtowały się 

następująco: 

− 

transport odbiór i zagospodarowanie odpadów:  

25.946.058,27 zł 

− 

punkt odbioru odpadów zielonych: 

21.410,89zł 

− 
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odbiór, transport i zagospodarowanie przeterminowanych lekarstw z aptek:  

31.708,80 zł 

− 

łącznie :  

25.999.177,96 zł 

W roku 2018 wybudowano na terenie 12 gmin PSZOK-i, Punkty Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych. W Gminie Drawsko PSZOK powstał w Drawskim Młynie. PSZOK 

zostanie uruchomiony w bieżącym roku. 

 

Podsumowanie  
 

Szanowni Państwo 

Przygotowując niniejszy dokument starliśmy się z współpracownikami przedstawić wszystkie 

sfery działalności samorządu w ujęciu roku 2018.  

Raport daje obraz stanu Gminy Drawsko w zakresie kondycji finansowej, ale i innych 

zasadniczych zadań realizowanych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.  

Przed nami perspektywa kilkuletniej współpracy, dlatego dokument ten chcemy potraktować, 

jako podstawę dalszych działań dla rozwoju Gminy Drawsko. 

W dużej mierze to co będziemy uzgadniać w okresie danego roku zależeć będzie od tego, 

jakie będą możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych zarówno dla projektów 

inwestycyjnych, jak i projektów miękkich. 

Niezaprzeczalnym faktem dla nas jest i powinien być rozwój Gminy Drawsko, a przez to 

podnoszenie jakości życia naszych mieszkańców i wszystkich odwiedzających urokliwą 

Gminę Drawsko. 

(-) Bartosz Niezborała  

Wójt Gminy Drawsko  

 

 

 


