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Podstawa prawna opracowania raportu i przeprowadzenia debaty nad raportem: 

,,Art.  28aa.  [Raport o stanie jst]  

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. 

4.  Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała 

rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej 

kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. 

5.  W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. 

6.  W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. 

7.  Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady 

pisemne zgłoszenie, poparte podpisami: 

1) w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 20 osób; 

2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców - co najmniej 50 osób. 

8.  Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której 

ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania 

przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, 

chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. 

9.  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 

jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania. 

10.  W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć 

uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. Przepisy art. 28a ust. 3 i 5 stosuje się 

odpowiednio.’’ 

 

Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020r. t.j. poz.713). 
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Wstęp  
Wyraźna wizja, poparta dokładnymi planami, daje Ci niesamowite uczucie pewności i 

osobistej mocy.  

Brian Tracy 

 

Szanowni Mieszkańcy, Turyści, wszyscy odwiedzający Gminę Drawsko 

Kolejny rok za nami. Rok, który w pełni  jest realizowany budżetowo przeze mnie, jako 

Wójta Gminy Drawsko, oraz rok stanowiący nowy początek kadencji 2018-2023. 

Po ponad 365 dniach pracy na stanowisku Wójta przedstawiam Państwu dane- Raport o stanie 

Gminy Drawsko za 2019r. 

Informacje finansowe, dane demograficzne, stan mienia komunalnego, obowiązujące 

dokumentów strategiczne, działalność oświaty, kultury, sportu, bezpieczeństwa gminy i 

innych zasadniczych, istotnych sfer funkcjonujących w samorządzie gminnym wskazują, że 

jesteśmy obszarem z ogromnym potencjałem, który przy odpowiednich warunkach 

finansowych może prężnie i intensywnie się rozwijać.  

Posiłkując się ponownie ubiegłoroczną metodologią do tworzenia raportu przygotowaną przez 

Związek Miast Polskich oddaję w Wasze ręce swoiste kompendium wiedzy o minionym 2019 

roku. 

Szanowni Państwo 

Dyskutujmy nad rozwojem Naszej Małej Ojczyzny, bo tylko rozmowa, jak wiele przykładów 

w naszym życiu pokazuje, jest drogą do osiągnięcia pozytywnych rozwiązań, rozwiązań, 

które przyniosą tylko i wyłącznie rozwój Gminy Drawsko, a przez to podniosą jakość życia 

naszych mieszkańców.  

 

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%. 

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. 

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 zlokalizowany jest węzeł kolejowy, w którym przecinają się ważne linie kolejowe 

zachód-wschód oraz północ-południe. 

Wspomniana powyżej struktura gruntów gminy, a także w miarę dogodne połączenia komunikacyjne, przede 

wszystkim transportem samochodowym, ale również kolejowym, zdecydowanie sprzyjają rozwojowi funkcji 

turystycznej naszego obszaru. 

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  
 

Dochody 2019 r. ogółem, w tym: 30.644.942,82 

Dochody bieżące 27.345.236,07 

Dochody majątkowe  3.299.706,75 

 

Wydatki 2019 r. ogółem, w tym: 28.977.035,27 

Wydatki bieżące  26.593.162,44 

Wydatki majątkowe 2.383.872,83 

 

Przychody 2019 r. 651.522,08 

Rozchody 2019 r. 1.207.269,00 

 

Zadłużenie na 31.12.2019 5.278.259,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

dochody wydatki nadwyżka

30 753 853,29 30 050 292,29

703 561,00

30 644 942,82

28 977 035,27

1 667 907,55

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W STOSUNKU DO PLANU 2019

plan na 31.12.2019 wykonanie na 31.12.2019
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przychody rozchody różnica

620 673,00

1 324 234,00

-703 561,00

651 522,08

1 207 269,00

-555 746,92

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W STOSUNKU DO PLANU 
2019

plan wykonanie

1

5 278 259,08

30 644 942,82

ZADŁUŻENIE W STOSUNKU DO WYKONANYCH DOCHODÓW 2019 
(WSKAŹNIK 17,22%)

zadłużenie na 31.12.2019 dochody wykonane
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Zadłużenie Gminy na 31.12.2019 r.  

 

 

L

p. 

Rodzaj 

zobowiąz

ania 

Instytucja 

w której 

zaciągnięt

o 

zobowiąza

nie    

Zadanie na które zaciągnięto 

zobowiązanie  

Kwota 

zadłużenia 

na 

31.12.2019                                                     

Rok 

zacią

gnięc

ia 

kred

ytu  

Rok 

ostat

eczne

j 

spłat

y 

kred

ytu 

1 pożyczka NFOŚiG

W 

Warszawa 

zakup średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego z napędem terenowym 4x4 dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Drawsku 279 052,00 

2016 2025 

2 pożyczka NFOŚiGW 

Warszawa 

zakup średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Pęckowie 345 424,00 

2017 2027 

3 pożyczk

a 

WFOŚiG

W Poznań 

pokrycie części wkładu własnego 

inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Drawskim 

Młynie” 485 127,00 

2018 2028 

4 kredyt PEKAO 

SA 

Czarnków    

pokrycie wkładu własnego inwestycji pn. 

„Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski 

– budowa przystani  wodnych na rzece  

Noteć -  Przystań w Drawsku”    393 995,32 

2011 2024 

5 kredyt BS Wieleń pokrycie wkładu własnego inwestycji pn. 

„Modernizacja i rozbudowa Amfiteatru 

w Drawsku”                    344 710,20 

2012 2024 

6 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” 136 332,32 

2012 2024 

7 kredyt  BS Wieleń pokrycie wkładu własnego inwestycji pn. 

„Budowa ścieżki rowerowej w Gminie 

Drawsko” (Drawsko-Piłka) 29 554,20 

2013 2023 

8 kredyt BS Wieleń pokrycie wkładu własnego inwestycji pn. 

„Budowa ogólnodostępnego boiska 

wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 

w miejscowości Pęckowo Gmina 

Drawsko”                                                                53 500,08 

2013 2023 

9 kredyt BS Wieleń sfinansowanie  inwestycji pn. 

„Rozbudowa ujęć wody oraz rozbudowa 
30 859,08 

2012 2020 
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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”                             

10 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” 2 159 816,48 

2018 2033 

11 kredyt BS Wieleń sfinansowanie wkładu własnego inwestycji 

pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego 

przy Szkole Podstawowej w Drawsku” 682 227,76 

2018 2033 

12 kredyt BS Wieleń sfinansowanie inwestycji pn. 

„Przebudowa drogi na ul. Polnej w 

Pęckowie” 214 933,28 

2018 2033 

13 kredyt BS Wieleń sfinansowanie inwestycji pn. 

„Przebudowa drogi w Chełście” 122 727,36 

2018 2033 

     

RAZEM  5 278 259,08 

  

 

W 2019 roku nie zaciągnięto żadnego kredytu ani pożyczki, natomiast dokonano spłaty zadłużenia na 

kwotę  1.123.234,00 co zmniejszyło zadłużenie o 17,55%. 

 

Harmonogram spłat rat zaciągniętych 

kredytów i pożyczek 

 

Rok  Wysokość spłat  

2020 226 761,00 

2021 215 902,08 

2022 215 902,00 

2023 441 928,00 

2024 616 762,00 

2025 417 702,00 

2026 576 486,00 

2027 576 310,00 
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2028 468 831,00 

2029 414 928,00 

2030 401 291,00 

2031 235 152,00 

2032 235 152,00 

2033 235 152,00 

Razem  5 278 259,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

26 593 162,44
27 345 236,07

752 073,63

RELACJA WYKONANYCH WYDATKÓW BIEŻACYCH DO 
DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W 2019 R.

wydatki bieżące dochody bieżące różnica
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3,94
0,02

0,01

0,81

0,06

1,83
0,01

0,23

0,17

0,00

0,01

21,30

33,96

1,66

1,14
0,09

27,08

7,39

0,18

0,10

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00

010 – Rolnictwo i łowiectwo             

020 – Leśnictwo 

050 – Rybołówstwo  i rybactwo

600 - Transport i łączność

630 – Turystyka 

700 – Gospodarka  mieszkaniowa

710 - Działalność usługowa

750 – Administracja  publiczna 

751 – Urzędy naczelnych organów  …

752 - Obrona narodowa

754- Bezpieczeństwo publiczne i…

756 – Dochody od os. pr.fiz.i jedn. …

758 – Różne rozliczenia

801 – Oświata i wychowanie

852 – Pomoc społeczna

854 – Edukacyjna opieka wychow.  

855 - Rodzina

900 – Gosp. komunalna i ochrona …

921 – Kultura i ochr. dziedz. 

926 – Kultura  fizyczna i sport

Udział dochodów w poszczególnych działach w dochodach ogółem za 2019 r.
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0,00%

50,00%

100,00%

%

91,77%

8,23%

100,00%

Udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem w 
2019 r. 

wydatki bieżące wydatki majątkowe razem wydatki

952 537,32

70 000,00
121 069,86

1 240 265,35

finansowanie inwestycji 
dofin. z Województwa Wlkp.

dofin. z Powiatu Cz-T

fundusz sołecki

pozostałe środki własne
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Wykonanie wydatków majątkowych 

 

Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie 
Stopień 

realizacji 

 

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 645 503,00 1 645 501,18 100,00%  

 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 87 936,00 87 935,11 100,00%  

 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 87 936,00 87 935,11 100,00%  

 

Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na 

terenie gminy 

 

W ramach inwestycji rozbudowano sieć wodociągową w 

miejscowościach: Drawski Młyn na długości 307 m. oraz 

Drawsko na długości 153 m. 87 936,00 87 935,11 100,00% 

 

 

 

 

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 1 515 132,00 1 515 131,07 100,00%  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 515 132,00 1 515 131,07 100,00%  

Budowa mostu na rzece Miała, będącego w ciągu drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Chełst i 

Moczydła 

 

W ramach inwestycji nastąpiła rozbiórka elementów 

istniejącego mostu, oraz przygotowano teren pod nowy obiekt 

poprzez jego oczyszczenie, zabezpieczenie i zagospodarowanie. 

Konstrukcja stalowa nowego mostu została postawiona na 

uzbrojonych, betonowych oraz żelbetonowych podporach i 

fundamentach, wylano również betonowe korpusy 

przyczółkowe i skrzydełka. Na obiektach mostowych została 

wykonana izolacja przeciwwilgociowa, elementy stalowe 

zabezpieczono przed korozją. Jezdnie ułożono  z 

impregnowanych ciśnieniowo belek poprzecznych drewnianych 

na podkładzie z również zaimpregnowanych beli drewnianych. 

Dojazdy do mostu wykonano z tłucznia kamiennego, 

umocniono koryto rzeki, stożki a także skarpy przy drodze i 

rzece. 

 

Inwestycja współfinansowana z Województwa 

Wielkopolskiego w kwocie 700.000,00.  

1 245 696,00 1 245 696,00 100,00% 
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Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 

miejscowościach Chełst i Moczydła 

 

W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogę dojazdową 

do miejscowości Moczydła o powierzchni 1 880 m2, po 

uprzednim przygotowaniu nawierzchni. 

 

Inwestycja współfinansowana z Województwa 

Wielkopolskiego, otrzymana kwota dofinansowania wynosi: 

105 750,00.  

159 966,00 159 965,07 100,00% 

 

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 

miejscowości Piłka 

   

W ramach inwestycji położono 1 120 m2 mieszanki asfaltu 

lanego wykonanego z mieszanki grysowej po uprzednim 

przygotowaniu nawierzchni.  

 

Inwestycja współfinansowana ze środków Województwa 

Wielkopolskiego w kwocie: 97 600,00. 

109 470,00 109 470,00 100,00% 

 

 

01095  Pozostała działalność 42 435,00 42 435,00 100,00%  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 435,00 42 435,00 100,00%  

Czysta woda, ptaków trele, ciepłe noce i kąpiele. Drawski 

Yndzel ożywimy, chlubą Gminy uczynimy - zachowanie, 

odtwarzanie i promowanie dziedzictwa kulturowego, 

przyrodniczego lub krajobrazowego oraz tradycji 

społeczności lokalnej 

  

Zgodnie z założeniami projektu wykonano obiekty małej 

architektury tj. ścieżka spacerowa – 306 m, ławki parkowe – 8 

szt., krąg kamienny murowany na ognisko o średnicy 2m, 

siedziska przy ognisku z kłód drewna dębowego dł. 2 m – 8 szt., 

lampy solarne parkowe – 3 szt., zamontowano także trzy kosze 

na śmieci oraz nawieziono 200 m2 piasku na plażę. 

 

Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach IX Edycji Konkursu 

„Pięknieje Polska wieś” współfinansowanego przez Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego w kwocie 29 704,00. 

 

Inwestycja została sfinansowana w kwocie 2 000,00  z Funduszu 

Sołeckiego Sołectwa Drawsko. 

42 435,00 42 435,00 100,00% 

 

600 Transport i łączność 460 966,00 333 948,85 72,45%  

 60013  Drogi publiczne wojewódzkie 423 000,00 296 967,02 70,20%  
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 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  

350 000,00 296 967,02 84,85%  

 

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 w ramach ogłoszonego 

przetargu otrzymano ofertę znacząco niższą niż zamawiający 

założył na realizację zadania. 

 

350 000,00 296 967,02 84,85% 

 

 

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla 

Województwa Wielkopolskiego na nabycie własności 

wydzielonych części działek lub zapłatę odszkodowań dla 

właścicieli nieruchomości za przejęcie ich nieruchomości na 

ścieżkę rowerową pomiędzy miejscowościami Drawsko i 

Drawski Młyn 

 

Na podstawie wniosku Wielkopolskiego Zarządu Dróg  w 

Poznaniu zmieniono termin udzielania pomocy finansowej na 

rok 2020. Zmiana ta została podyktowana brakiem 

kompletności dokumentacji na którą składają się: ostateczne 

decyzje podziałowe, dokumentacja z EGIB Powiatu 

Czarnkowsko - Trzcianeckiego, operaty szacunkowe, 

oświadczenia, właścicieli o przyjęciu proponowanych wartości 

za nabywane działki oraz akty notarialne. 

73 000,00 0,00 0,00% 

 

 60016 Drogi publiczne gminne 37 966,00 36 981,83 97,41%  

 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 064,00 29 997,83 99,78%  

 

Przebudowa drogi w Kamienniku polegająca na wykonaniu 

chodnika 

 

W ramach inwestycji po uprzednim wykonaniu robót ziemnych i 

drogowych na podsypce cementowo – piaskowej został położony 

chodnik z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm – 130 m2, oraz 

chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm pod wjazdy – 

24,50 m2. 

 

Inwestycja została zrealizowana z Funduszu Sołeckiego Sołectwa 

Kamiennik w kwocie: 11 063,37. 

 

 

 

 

 

 

 

30 064,00 29 997,83 99,78% 

 

 

Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. 

Szacherskiego w miejscowości Drawsko w Gminie Drawsko 

 

W ramach inwestycji w roku 2019 zaktualizowano kosztorys 

przebudowy ulicy Płk. Szacherskiego, wykonano również 

pierwsze prace ziemne.  

7 902,00 6 984,00 88,38% 
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630 Turystyka 16 783,33 16 580,93 98,79%  

 

63003 Zadania w zakresie upowszechniani turystyki 16 783,33 16 580,93 98,79%  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 783,33 16 580,93 98,79%  

Zagospodarowanie plaży przy jeziorze Piast 

Dla placu rekreacji w Kwiejcach  został wykonany projekt 

instalacji elektrycznej, postawiono lampę oświetleniową – 1 

szt., poniesiono koszty przyłącza kablowego. 

Inwestycja została częściowo sfinansowana z Funduszu 

Sołeckiego Sołectwa Kwiejce,  w kwocie 8 773,33. 

16 783,33 16 580,93 98,79% 

 

700 Gospodarka mieszkaniowa 156 282,62 155 576,96 99,55%  

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 156 282,62 155 576,96 99,55%  

 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 156 2822,62 155 576,96 99,55%  

 

Budowa mieszkań socjalnych 

W ramach inwestycji w pomieszczeniach piwnicy wstawiono 

drzwi - 9 szt. 

W mieszkaniu nr III została położona instalacja elektryczna, 

wodno-kanalizacyjna oraz c.o. Wykonano ocieplenie ścian 

budynku płytami styropianowymi, zostały położone izolacje, 

tynki i gładzie gipsowe. Zamontowano urządzenia sanitarne w 

kuchni i łazience, pomalowano sufity oraz ściany, na 

posadzkach położono terakotę oraz panele podłogowe. Nastąpił 

odbiór instalacji wod.-kan. c.o., wentylacji w trzech 

mieszkaniach. 

84 282,62 84 282,62 100,00% 

 

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania 

pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na poradnię K i 

gabinet lekarski wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi 

 

Przebudowa pomieszczeń obejmuje roboty rozbiórkowe 

wewnętrzne tj.: rozebranie ścianki, wykucie otworów, usunięcie 

ościeżnic, zerwanie posadzki, wywóz gruzu. W ramach robót 

ogólnobudowlanych przewidziano postawienie ścianek 

działowych, wykonanie przesklepień otworów, położenie gładzi 

z tynku, gruntowanie oraz malowanie, montaż przewodów 

wentylacyjnych. Montaż instalacji sanitarnej oraz elektrycznej 

poprzedził demontaż istniejących elementów, poniesione 

nakłady dotyczyły przygotowania instalacji kanalizacyjno-

sanitarnej oraz instalacji wody zimnej i ciepłej pod montaż 

urządzeń, a także położenie przewodów oraz puszek 

izolacyjnych.  

Przedsięwzięcie sfinansowano z środków Powiatu 

Czarnkowsko – Trzcianeckiego w kwocie 70 000,00. 

 

 

 

72 000,00 71 294,34 99,02% 

 

750 Administracja publiczna 32 443,00 30 892,77 95,22%  
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 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12 443,00 12 442,77 100,00%  

 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 443,00 12 442,77 100,00%  

 

Elektronizacja obsługi sesji Rady Gminy 

 

W ramach inwestycji nastąpił: 

- zakup tabletów 10" Huawei MediaPad T3 10 WIFI -15 szt, 

- zakup rocznego certyfikatu Commercial Wildcard SSL, 

- opłacono koszty konfiguracji i  uruchomienia oprogramowania 

Systemu Rada, udostępnienia panelu administracyjnego wraz z 

mechanizmem umożliwiającym zamieszczanie materiałów 

filmowych na dedykowanym kanale TV. 

 

 

 

 

12 443,00 12 442,77 100,00% 

 

 

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 000,00 18 450,00 92,25%  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 18 450,00 92,25%  

Klimatyzacja w pomieszczeniach urzędu gminy 

 

Dostawa i montaż klimatyzatorów Hisnese w pomieszczeniach 

biurowych - 3 sztuki (biuro nr 13 - 1 szt, biuro nr 15 - 1 szt, 

biuro nr 16 - 1 szt). 

 

 

 

20 000,00 18 450,00 92,25% 
 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 70 740,00 70 740,00 100,00%  

 

75405  Komendy powiatowe Policji 5 500,00 5 500,00 100,00%  

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 
5 500,00 5 500,00 100,00%  

Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji 

 

Częściowe dofinansowanie zakupu samochodu osobowego 

segment C w wersji nieoznakowanej na potrzeby Komendy 

Powiatowej Policji w Czarnkowie. 

5 500,00 5 500,00 100,00% 
 

75412 Ochotnicze straże pożarne 65 240,00 65 240,00 100,00%  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 260,00 18 260,00 100,00%  

Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy 

strażnic OSP w Pęckowie i Kawczynie 

 

W ramach inwestycji poniesiono koszty wykonania map oraz 

projektu rozbudowy strażnic. 

 

18 260,00 18 260,00 100,00% 

 

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 43 000,00 43 000,00 100,00%  

Zakup samochodu specjalnego dla OSP Chełst 

 

Zakup samochodu specjalnego pożarniczego FSC –

STARACHOWICE STAR 266 dla OSP Chełst 

43 000,00 43 000,00 100,00% 
 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 

3 980,00 3 980,00 100,00% 

 

Dotacja dla OSP Drawsko na dofinansowanie zakupu 

zbiornika przenośnego na wodę 

 

Częściowe dofinansowanie kosztów zakupu przez OSP 

Drawsko prądownicy wodnej – 1 szt., aparatu powietrznego 

nadciśnieniowego z maską – 1 szt. oraz zbiornika przenośnego 

na wodę o poj. min. 2 000 dm3  

3 980,00 3 980,00 100,00% 
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900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 92 820,00 91 838,11 98,94%  

 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 92 820,00 91 838,11 98,94%  

 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 92 820,00 91 838,11 98,94%  

 

Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej w 

Drawskim Młynie 

 

W ramach inwestycji wykonano przyłącze oraz zamontowano 6 

lamp oświetlenia ulicznego na postawionych w ramach 

inwestycji słupach. Inwestycja obejmowała również 

opracowanie projektu technicznego oraz usługę geodezyjną. 

 

Inwestycja została częściowo zrealizowana z Funduszu 

Sołeckiego Sołectwa Drawski Młyn w kwocie: 19 000,00. 

 

29 810,00 29 809,77 100,00% 

 

 

Projekt oświetlenia ulicznego na Wybudowaniu w 

Drawskim Młynie 

W ramach inwestycji opracowano projekt oświetlenia ulicznego. 

 

Inwestycja została w całości zrealizowana z Funduszu 

Sołeckiego Sołectwa Drawski Młyn. 

 

 

5 600,00 4 653,00 83,09% 

 

 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Pęckowie  

 

W ramach inwestycji wykonano przyłącze oraz zamontowano 

11 lamp oświetlenia ulicznego na postawionych w ramach 

inwestycji słupach na ul. Różanej – 2 szt., ul. Słonecznej 2 szt., 

ul. Kwiatowej 7 szt. Inwestycja obejmowała również 

opracowanie projektu technicznego oraz usługę geodezyjną.  

 

Inwestycja została zrealizowana z Funduszu Sołeckiego Sołectwa 

Pęckowo w kwocie 25 000,00 

 

W miesiącu lipcu wykonano mapy do celów projektowych dla 

rozbudowy oświetlenia ulicznego w Pęckowie w kierunku Piłki. 

 

 

32 610,00 32 609,84 100,00% 

 

 

Wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku Piłki Las i 

Kwiejc Nowych 

 

W ramach inwestycji nastąpiła poprawa jakości oświetlenia 

drogowego w kierunku Piłka Las i Kwiejce Nowe. Pozostałe  

prace będą wykonywane w nadchodzących latach.  

 

Inwestycja została w całości zrealizowana z Funduszu 

Sołeckiego Sołectwa Piłka. 

24 800,00 24 765,50 99,86% 
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921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 38 795,00 38 794,03 100,00%  

 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9 300,00 9 300,00 100,00%  

 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 300,00 9 300,00 100,00%  

 

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Chełście 

 

W ramach inwestycji w roku 2019 zostało wykonane 

zadaszenie wiaty przy świetlicy 

 

 

9 300,00 9 300,00 100,00% 

 

92195 Pozostała działalność 29 495,00 29 494,03 100,00%  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29 495,00 29 494,03 100,00%  

Ogrodzenie placu zabaw „Zankauty” 

 

Inwestycja została w całości zrealizowana z Funduszu 

Sołeckiego Sołectwa Chełst w miesiącu lipcu. 

 

14 815,00 14 814,66 100,00% 

 

 

Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Kwiejcach 

Nowych 

 

Inwestycja objęła wykonanie przyłącza kablowego, montaż 

lampy oświetlenia drogowego na postawionym w ramach 

inwestycji słupie, poniesiono koszty opłaty przyłączeniowej. 

Teren placu zabaw został ogrodzony płotem wykonanym z 

tarcicy. 

 

Inwestycja została częściowo zrealizowana z Funduszu 

Sołeckiego Sołectwa Kwiejce Nowe, w kwocie 11 000,00. 

14 680,00 14 679,37 100,00% 

 

Razem: 
 

2 514 332,95 

 

 

2 383 872,83 94,81% 
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Aktywa gminy na 31.12.2019 

Aktywa bilansu łącznego na 31.12.2018 35 556 926,85 

Aktywa bilansu łącznego na 31.12.2019 36 012 276,27 

różnica - zwiększenie  455 349,42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowania zewnętrzne:

35 556 926,85 36 012 276,27

455 349,42

AKTYWA 

Aktywa bilansu łącznego na 31.12.2018 Aktywa bilansu łącznego na 31.12.2019

różnica - zwiększenie



22 
 

1. 22.02.2019 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 
– Wielkopolska Odnowa Wsi 

Gmina Drawsko 
Ścieżka spacerowa na Yndzlu (ławki, kosze na śmieci, lampy solarne, 
miejsce na ognisko) 

2. 12.03.2019 Fundacja Amicis Gmina Drawsko Zakup platformy dla osób niepełnosprawnych do SP Drawsko 

3. 22.03.2019 Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania Grupa nieformalna  Organizacja Dnia Dziecka 

4. 22.03.2019 Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania Grupa nieformalna  Warsztaty taneczne 

5. 21.03.2019 
Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Klub Seniora Złote Lata” 

Pęckowo 
Warsztaty z szydełkowania 

6. 26.03.2019 Biura Niepodległa GOK Weekend dla Niepodległej w Gminie Drawsko 

7. 28.03.2019 Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania Rada Sołecka wsi Kawczyn Piotr Łastowski – wielki człowiek, który odmienił życie małej wsi. 

8. 09.04.2019 Program „Senior+” Gmina Drawsko 
Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” – remont części budynku 

Urzędu Gminy w Drawsku 

9. 12.04.2019 
Fundusz Dróg Samorządowych – Wielkopolski 

Urząd Wojewódzki w Poznaniu 
Gmina Drawsko 

Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ul. Płk. 

Szacherskiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko 

10. 12.04.2019 
Fundusz Dróg Samorządowych – Wielkopolski 

Urząd Wojewódzki w Poznaniu 
Gmina Drawsko 

Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ul. Leśnej w 

miejscowości Drawski Młyn w gminie Drawsko 

11. 12.04.2019 
Fundusz Dróg Samorządowych – Wielkopolski 

Urząd Wojewódzki w Poznaniu 
Gmina Drawsko 

Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ul. Płk. 

Królickiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko 

12. 16.04.2019 Wielkopolska Wiara – Centrum PISOP  Grupa nieformalna  
Integracja lokalnej społeczności poprzez ukwiecenie placu zabaw w 

Drawskim Młynie  

13. 16.04.2019 Wielkopolska Wiara – Centrum PISOP Grupa nieformalna 
Dzień dla ciała i dla duszy - warsztaty taneczne i wykłady o 

zdrowym odżywianiu 

14. 24.04.2019 
Urząd Gminy Drawsko 

„ Weekend na sportowo” 

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 

Nadnoteckiej 
 „Trzeźwo, zdrowo, na sportowo!” 

15. 29.04.2019 Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Gmina Drawsko Święto Noteci – Marina Yndzel Drawsko 2019 

16. 06.05.2019 
Ośrodek Profilaktyki i Promocji Zdrowia – UG 

Drawsko 
Grupa nieformalna  „Mamo! Tato! Nie zażywaj” 

17. 07.05.2019 Fundacja za górami za lasami Gmina Drawsko „Pszczela Przystań w Drawsku” 

18. 16.05.2019 
Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego – PROW 
Gmina Drawsko 

Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ul. Leśnej w 

miejscowości Drawski Młyn w gminie Drawsko 

19. 22.05.2019 
Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego – Departament Środowiska 
GOK, Gmina Drawsko XX Odlotowy Festyn Grzybowy „Grzyby, las wokół nas” 

20. 23.05.2019 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 
Stowarzyszenie Rodziców, Dzieci i Osób 

Niepełnosprawnych 
VI Paraolimpiada 
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21. 31.05.2019  Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów Gmina Drawsko  Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kawczynie 

22. 16.06.2019 
Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego „Moja 

mała ojczyzna” 

Stowarzyszenie Rodziców, Dzieci i Osób 

Niepełnosprawnych 
Winda dla osób niepełnosprawnych i organizacja VII Paraolimpiady 

23. 16.06.2019 
Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego  „Moja 

mała ojczyzna” 

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 

Nadnoteckiej Dr. Młyn 
Miasteczko rowerowe w Drawskim Młynie 

24. 16.06.2019 
Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego  „Moja 

mała ojczyzna” 
Stowarzyszenie Klub Seniora Złote lata” Doposażenie placu zabaw w Pęckowie 

25. 17.06.2019 UMWW – Nasza wieś, naszą sprawą Stowarzyszenie „Młodzi dla Wsi” Chełst Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Chełście. 

26. 17.06.1019 UMWW – Nasza wieś, naszą sprawą 
Stowarzyszenie „Nasza wieś, naszym 

domem” Kamiennik 
Budowa wiaty rekreacyjnej w Kamienniku. 

27. 30.06.2019 Fundacja Santander Gmina Drawsko Drawski Yndzel ożywimy – kino letnie tu zrobimy 

28. 30.06.2019 Fundacja Santander 
Stowarzyszenie „Nasza Wieś Naszym 

Domem” Kamiennik  

Pomost, przystań las – tak Kamiennik wita was! – doposażenie 

istniejącej przystani w Kamienniku 

29. 01.07.2019 Fundacja Orlen Dar Serca Gmina Drawsko Remont Pomnika Św. Floriana w Kawczynie 

30. 08.07.2019 NGR UMWW PO RYBY 2014-2020 
MGOK Wieleń (partnerstwo Gmina 

Drawsko) 

Między Wieleniem a Drawskiem – rzeka Noteć dla mieszkańców i 

turystów. 

31. 22.07.2019 Wielkopolska Odnowa Wsi Gmina Drawsko Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Pęckowie 

32. 22.07.2019 Wielkopolska Odnowa Wsi Gmina Drawsko Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chełście 

33. 26.08.2019 
Fundusz Dróg Samorządowych – Wielkopolski 

Urząd Wojewódzki w Poznaniu 
Gmina Drawsko 

Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ul. Płk. 

Szacherskiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko 

34. 
26.08.2019 Fundusz Dróg Samorządowych – Wielkopolski 

Urząd Wojewódzki w Poznaniu 
Gmina Drawsko 

Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ul. Leśnej w 

miejscowości Drawski Młyn w gminie Drawsko 

35. 
26.08.2019 Fundusz Dróg Samorządowych – Wielkopolski 

Urząd Wojewódzki w Poznaniu 
Gmina Drawsko 

Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ul. Płk. 

Królickiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko 

36. 30.08.2019 WFOŚiGW Poznań Gmina Drawsko Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drawsko 

37. 06.09.2019 UMWW DWEFS Gmina Drawsko Klub Seniora „SENIOR+” w Gminie Drawsko 

38. 10.09.2019 MEN Gmina Drawsko Wymiana okien w Sali gimnastycznej SP Drawsko 

39. 25.10.2019 UMWW Poznań Gmina Drawsko Sieć wodociągowa 

40. 25.10.2019 UMWW Poznań ZKiW Sieć kanalizacyjna i wodociągowa 

41. 02.12.2019 Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania LZS „Orzeł” Pęckowo 

"Nowe pomosty wybudujemy i ludzi nad jezioro w Kwiejcach 

przyciągniemy - urządzenie ogólnodostępnej plaży i placu rekreacji 

wraz z budową pomostów na jeziorze Piast w Kwiejcach" 

42. 02.12.2019 Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania Młodzi  dla wsi Ścieżka edukacyjno-historyczna i wiata 

43. 09.12.2019 Biuro Niepodległa GOK Weekend dla niepodległej w Gminie Drawsko 

44. 20.12.2019 NFOŚiGW Gmina Drawsko 
Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z 

działalności gospodarczej z terenu Gminy Drawsko 
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3. Informacje o stanie mienia komunalnego 
Gmina Drawsko corocznie sporządza Informację o stanie mienia komunalnego.  

Jest to dokument stanowiący załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za poprzedni rok.  

Informacja o stanie mienia komunalnego przedstawia zmiany w majątku gminy w ciągu roku.  

Część  opisowa do Informacji  o stanie  Mienia Gminy Drawsko w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12. 2019 

roku: 

Powierzchnia ogółem zasobu gruntów gminnych na dzień 31.12.2019 roku wynosi 420,2442 ha, różnica do 

31.12.2018 roku wynosi 1,9495 ha. Różnice te wynikają ze zmian stanu mienia, jak niżej:  

 

Rodzaj mienia 

 

 

Stan na 

31.12.2018rok 

 

/ w ha / 

 

Różnica 

wynikająca  

ze sprzedaży  

i obrotu 

/ w ha / 

 

Stan na 31.12.2019rok 

 

/ w ha / 

Użytki rolne 37,4119 -0,1900 37,2219 

Drogi 265,4901 -1,6057 263,8844 

Grunty leśne  

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

Tereny rekreacyjne 2,6149 --- 2,6149 

Tereny budowlane  

i zabudowane 
12,5686 -0,1538 12,4148 

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

Cmentarze 2,4400 --- 2,4400 

Ogrody działkowe 3,4000 --- 3,4000 

Pozostałe (m.in. rowy, wody stojące, 

nieużytki, place tereny  zielone,  

zadrzewione i zakrzaczone, tereny różne) 

53,4865 --- 53,4865 

 

Razem: 422,1937 

-1,9495 

 

 

420,2442 

Przedstawione wyżej zmiany wynikają: 

z nieodpłatnego nabycia przez Gminę Drawsko aktem notarialnym od osoby prywatnej drogi – nieruchomości 

oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 742/7 o  pow. 0,1419 ha w obrębie Drawsko; 
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z nieodpłatnego nabycia przez Gminę Drawsko aktem notarialnym od osoby prywatnej drogi – nieruchomości 

oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 740/5 o  pow. 0,0542 ha, działka nr 740/6 o  pow. 0,0359 ha - w 

obrębie Drawsko; 

z nieodpłatnego nabycia przez Gminę Drawsko aktem notarialnym od osoby prywatnej drogi – nieruchomości 

oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 739/5 o  pow. 0,0542 ha, działka nr 739/6 o  pow. 0,0352 ha,  działka 

nr 739/7 o  pow. 0,0529 ha - w obrębie Drawsko; 

z podziału geodezyjnego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 724/2 w obrębie Drawsko na 4 

działki: nr 724/6 – o pow. 0,1050ha, nr 724/7 – o pow. 0,0842 ha, nr 724/8 – o pow. 0,0954 ha, nr 724/9 – o 

pow. 0,0205 ha; 

ze zbycia przez Gminę Drawsko nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 78/8- o pow. 0,1010 ha  

położonej w obrębie Chełst Zachód; 

ze zbycia przez Gminę Drawsko nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 78/9- o pow. 0,1010 ha, 

nr 78/10-o pow. 0,1469 ha  położonych w obrębie Chełst Zachód; 

z nieodpłatnego nabycia przez Gminę Drawsko nieruchomości stanowiącej drogę w drodze decyzji Wojewody 

Wielkopolskiego, tj. działki nr 639 – o pow. 0,2800 ha w obrębie Piłka; 

z decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o uchyleniu części decyzji Wojewody Pilskiego – na 

skutek czego z mienia Gminy Drawsko wyłączono nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 637/1 o 

pow. 1,9800 ha w obrębie Piłka, która wchodzi w skład pasa drogi wojewódzkiej. 

Gmina jest właścicielem 11 działek – o pow. 1,6032 ha oddanych w użytkowanie wieczyste.  

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.  

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 śród osiedlowe, działka nr 

142 Kwiejce Nowe – droga. 

W 2019 roku zakończyło się przed Wojewodą Wielkopolskim postepowanie w przedmiocie nabycia przez 

Gminę Drawsko nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 639 w obrębie Piłka stanowiąca drogę.
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RZECZOWE AKTYWA na dzień 31 grudnia 2019 roku 
    

  

Opis mienia wg grup rodzajowych 
łączna ilość (w 

ha,szt.) 

wartość szacunkowa 

(w złotych) 

Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych 

uzyskane dochody w 2019 roku klasyfikacja budżetowa 

a)
 p

ra
w

o
 w

ła
sn

o
śc

i 

b) inne prawa majątkowe 

o
g

ra
n

ic
zo

n
e 

p
ra

w
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rz
ec

zo
w

e
 

u
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tk
o

w
an

ie
 

w
ie
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w
ie
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 s
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ak
cj
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h

 

in
n
e,

  
n
p
.t

rw
ał

y
 z

ar
zą

d
, 

p
o
si

ad
an

ie
 

grunty rolne 37,2219 310 117,97 36,2139         1,0080     

drogi, ulice, chodniki 263,8844 2 522 606,72 262,4684   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  12,4148 218 903,00 11,9196   0,4952           

działki przem. handl. 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 420,2442 4 049 248,82 413,9253   4,2309     2,0880 0,00   

budynki mieszkalne                     

bud. niemieszkalne                     

obiekty szkolne                     

obiekty przedszkolne                     

ośrodki kultury, świetlice, place zabaw                     

ośrodki sportu i rekr.                     
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obiekty służby zdrowia                     

placówki usługowo-hand.                     

inne budynki                      

sieć wodociągowa                 
  

  sieć sanitarna                 

sieć cieplna                     

wysypiska śmieci                     

inne obiekty (przepompownie, hydrofornia)                     

środki transportowe i inne urządzenia                     

ogółem wartość majątku gminy                     

uzyskane dochody wg  tyt. własności     0,00   0,00     0,00     
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4. Informacja o realizacji polityk  

4.1 Strategia rozwoju Gminy Drawsko  
Strategia rozwoju Gminy Drawsko 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).  

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.  

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: 

,,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 

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16793509_art(18)_3?pit=2019-05-05
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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 

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. 

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 
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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 

Szczegółowa prezentacja zadań inwestycyjnych za 2019r. znajduje się 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 będzie dokonywana ewentualnie przy tworzeniu 

niniejszego raportu w formule co rocznej analizy i ewentualnych korek założeń. 
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4.2 Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego 
zagospodarowania Gminy Drawsko  
Studium składa się 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.  

W ramach gminy wyznaczono w studium trzy kierunki zagospodarowania przestrzennego: 

-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, 

-południowy -  rejon Kwiejc,  Kwiejc Nowych, Piłki , Marylina, w którym nastąpi umiarkowany rozwój 

podporządkowany  ochronie środowiska przyrodniczego, związany z rozwojem funkcji turystycznych, 

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

zabudowy, 

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:  

a. 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,  Piłce,  Kamienniku, Chełście,  Kwiejcach i Marylinie. 

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 Drawsko jest wyposażona w układ drogowy w relacjach wojewódzkich i lokalnych ( powiatowych i 

gminnych) 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 łączność kolejowa na kierunku zachodnio– 

wschodnim, tj. z Gorzowem Wlkp., Piłą, Bydgoszczą Poznaniem oraz Warszawą.  

Sieć dróg lokalnych 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.  

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.  

W studium gminy Drawsko określono tereny które mogą być przeznaczone pod zabudowę, są to: 
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obszary które mogą być przeznaczone pod zabudowę produkcyjno-usługową we  wsiach:  Drawsko, Drawski 

Młyn, Chełst,  Kamiennik i Pęckowo, 

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

pod ekstensywną zabudowę letniskową i agroturystykę we wsiach: Kwiejce , Kwiejce Nowe,  Kamiennik,  

Marylin,  Piłka. 

Ocena aktualności studium- studium jako dokument planistyczny wskazuje aktualne kierunki rozwoju gminy. 
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4.3 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Drawsko  
Na obszarze Gminy Drawsko obowiązują dwa rodzaje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

-miejscowe plany zagospodarowania sporządzone w oparciu o przepisy nieobowiązującej już ustawy z dnia 7 

lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym, 

-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 

 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 

 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 

 XXIX / 127 / 97 02.07.97 r. dz. urzędowy woj. pilskiego nr 31, 

poz. 144 z 10-10-1997 roku 

KAWCZYN, działka nr 206 

 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 

 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 

 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 

 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 

 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 

 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 

 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 

 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 

 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 
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 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 

 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 

 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 

 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 

 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 

 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 

 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 

 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 

 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 

 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 

 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 

 X / 66 / 2003 28.07.03 r. dz. urzędowy woj. 

wielkopolskiego  nr 153, poz. 2891 

z 26-09-2003 roku 

CHEŁST, działka nr 233 

 X / 67 / 2003 28.07.03 r. dz. urzędowy woj. 

wielkopolskiego  nr 153, poz. 2892 

z 26-09-2003 roku 

KAMIENNIK, działka nr 1 

 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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 X/51/2007 27.06.2007 r. dz. urzędowy woj. 

wielkopolskiego nr 172, poz. 3751 

z 29-11-2007 roku 

 

DRAWSKO 

 X/52/2007 27.06.2007 r dz. urzędowy woj. 

wielkopolskiego nr 172, poz. 3751 

z 29-11-2007 roku 

PIŁKA 

 X/53/2007 27.06.2007 r dz. urzędowy woj. 

wielkopolskiego nr 172, poz. 3753 

z 29-11-2007 roku 

PĘCKOWO 

 X/54/2007 27.06.2007 r dz. urzędowy woj. 

wielkopolskiego nr 172,poz. 3754 

z 29-11-2007 roku 

KAMIENNIK 

 X/55/2007 27.06.2007 r dz. urzędowy woj. 

wielkopolskiego nr 172,poz. 3755  

29-11-2007 roku 

KWIEJCE 

 X/56/2007 27.06.2007 r dz. urzędowy woj. 

wielkopolskiego nr 172, poz. 3756  

29-11-2007 roku 

KAWCZYN 

 X/57/2007 27.06.2007 r dz. urzędowy woj. 

wielkopolskiego nr 172, poz. 3757 

z 29-11-2007 roku 

PEŁCZA 

 XLIII/260/2010 31.03.2010r. dz. urzędowy woj. 

wielkopolskiego nr 130, poz. 2465 

z 06.07.2010 roku 

MARYLIN 

 XLIII/260/2010 31.03.2010 r. dz. urzędowy woj. 

wielkopolskiego nr 131, poz. 2586 

z 07.07.2010 roku 

KWIEJCE NOWE 

 XLV/278/2010 20.05.2010r. dz. urzędowy woj. 

wielkopolskiego nr 180, poz. 3347 

z 08.09.2010 roku 

DRAWSKI MŁYN 

 XLV/279/2010 20.05.2010r. dz. urzędowy woj. 

wielkopolskiego nr 189, poz. 3511 

z 15.09.2010 roku 

CHEŁST 

 XXV/140/2012 27.06.2012r. dz. urzędowy woj. 

wielkopolskiego 

poz.  3832 z 13-09-2012r 

Drawsko, cz. działki nr 461 

 XXV/141/2012 27.06.2012r. dz. urzędowy woj. 

wielkopolskiego 

Drawsko, działki nr 266, 267, 268 
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poz.  4302 z 12-10-2012r 

 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 

  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 

  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 

  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 

  VI/46/2015 25.03.2015r. dz. urzędowy woj. 

wielkopolskiego 

poz.  2205 z 07-04-2014 r. 

Kwiejce Nowe, dz. 168/6 

  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 

 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 

 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 

 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 
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dotyczyły zrealizowanych celów 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 Drawskim Młynie – 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. 

Ocena aktualności planów- stwierdza się, że obowiązujące plany są aktualne. Zmiany planów będą 

sporządzane w miarę potrzeb związanych z realizacją inwestycji gminnych i prywatnych inwestorów. 
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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 obowiązuje uchwała 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: 1.977,29 m2.  

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

Kamienniku i w Pęckowie.  

Większość budynków stanowiąca zasoby mieszkaniowe 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.  

Wyjątkiem jest wielorodzinny budynek mieszkalny znajdujący się w Drawskim Młynie, który został oddany do 

użytku w 2019 r. 

W 2020 r. planowana jest sprzedaż kolejnych 2 mieszkań: w Drawsku i w Drawskim Młynie. 

Zasady polityki czynszowej: 

-stawki czynszu za 1 m2  powierzchni użytkowej lokali ustala Wójt Gminy Drawsko w drodze zarządzenia na 

podstawie ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

Kodeksu cywilnego, 

-za 100% bazę wyposażenia mieszkania uznaje się: zimną wodę, ciepłą wodę, ubikację, łazienkę (wanna, 

prysznic), centralne ogrzewanie, instalacja kanalizacji sanitarnej, 

-ustala  się  czynniki obniżające wysokość stawki  bazowej czynszu: 

a.   10%  w  przypadku braku  wody zimnej  w  mieszkaniu, 

b.   10% w przypadku braku   wody ciepłej w mieszkaniu, 

c.   10%  w  przypadku braku  ubikacji  w  mieszkaniu, 

d.   10%  w  przypadku braku  łazienki (wanna, prysznic) w  mieszkaniu, 

e.    10%  w  przypadku braku  centralnego ogrzewania  w  mieszkaniu, 

f.    10%  w przypadku braku instalacji kanalizacji sanitarnej, 

g.     5%  w  przypadku  położenia  lokalu na poddaszu (strych) oraz z uwagi na usytuowanie budynku: odległość 

od głównych punktów użyteczności publicznej (Poczta, Przychodnia lekarska, Urząd Gminy):  

- Pęckowo - 5% 

- Chełst - 5% 

- Piłka - 10%  

- Kamiennik - 10% . 

Obniżenie stawki bazowej czynszu następuje poprzez zsumowanie wszystkich występujących w lokalu 

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

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

Ocena aktualności programu- założenia programu są aktualne i odnoszą się do stanu budynków oraz 

informacji konsultowanych z użytkownikami. 
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4.5 Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości 
Niniejszy plan sporządza się na 3 lata. Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Wójt Gminy Drawsko. 

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

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. 

Aktualny plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Drawsko sporządzono na lata 2019 – 

2022.  

Ustalenia tego dokumentu są następujące: 

-ogólna powierzchnia gruntów mienia Gminy Drawsko na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi  422,1937 ha. 

Rozdysponowanie mienia komunalnego przedstawia się następująco: 

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste 1,8827 

Gminny zasób nieruchomości 422,1937 

Razem mienie komunalne 424,0764 

Zasób nieruchomości Gminy Drawsko tworzą: 

Lp. Rodzaj mienia Powierzchnia w ha na dzień 31.12.2018 

1 grunty pod drogami 265,4901 

2 grunty rolne 37,4119 

3 pozostałe, w tym: lasy, ogrody 

działkowe, tereny rekreacyjne, tereny 

budowlane i zabudowane, działki 

przemysłowo-handlowe, cmentarze, 

nieużytki, rowy, zadrzewienia, itp.  

119,2917 

 RAZEM  422,1937 

Stan zasobu Gminy Drawsko w poszczególnych miejscowościach przedstawia poniższa tabela  wg stanu na 

dzień 31.12.2018r.: 

 
Obręb Miejscowości wchodzące w skład obrębu 

Powierzchnia w ha na dzień 

01.01.2019 

1. Chełst Chełst 15,1926 

2. Chełst Zachód Chełst 23,2372 

3. Drawsko Drawsko, Drawski Młyn 68,2299 

4. Drawsko Nadleśnictwo Drawsko, Pęckowo 14,4679 

5. Kawczyn Kawczyn 11,1002 

6. Kamiennik Kamiennik 32,3764 

7. Kwiejce Kwiejce 24,9746 

8. Kwiejce Nowe Kwiejce Nowe 62,8533 

9. Marylin Marylin 37,6786 
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10. Moczydła Moczydła 8,0667 

11. Pełcza Pełcza 5,5000 

12. Pęckowo Pęckowo 42,4968 

13. Piłka Piłka 76,0195 

RAZEM 422,1937 

Prognoza udostępnienia oraz nabywania nieruchomości do zasobu: 

Plan 2019 2020 2021 

Sprzedaż w drodze przetargu i 

bezprzetargowo 

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

Sprzedaż lokali 

mieszkalnych/budynków 

2 szt. --- --- 

Przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności 

2 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: 

Plan 2019 2020 2021 

Sprzedaż w drodze przetargu i 

bezprzetargowo 

110 000,00 zł 141 540,00 zł  100 000,00 zł 

Sprzedaż lokali 

mieszkalnych/budynków 

180 000,00 zł 20 000,00 zł 0,00 zł 

Przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności 

0,00 zł 204,68 zł 102,34 zł 

Oddanie w dzierżawę 269 297,20 zł 269 297,20 zł 269 297,20 zł 

Opłaty za użytkowanie wieczyste 8 139,52 zł 8 139,52 zł 8 139,52 zł 

W 2019 roku planowana była sprzedaż poniższych nieruchomości: 

obręb Chełst Zachód – 2 działki – 55 000,00 zł-sprzedano 3 działki o wartości 73.779,96 zł netto 

Drawski Młyn – 1 działka – 55 000,00 zł-nie sprzedano, 

budynek mieszkalny w Drawskim Młynie – 180 000,00zł-nie sprzedano 

W 2020 roku planowana jest sprzedaż poniższych nieruchomości: 

Drawski Młyn (obręb Drawsko) – 1 działka – 21040,00 zł, 

obręb Chełst Zachód – 3 działki – 70 500,00 zł; 

Kwiejce  - 2 działki – 50 000,00 zł; 

lokal mieszkalny w Drawsku -  20 000,00 zł; 

nieruchomości zaplanowane do sprzedaży, a nie sprzedane w roku 2019. 

W 2021 roku planowana jest sprzedaż poniższych nieruchomości: 

obręb Chełst Zachód – 4 działki – 100 000,00 zł; 
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nieruchomości zaplanowane do sprzedaży, a nie sprzedane w roku 2020. 

W zakresie dzierżawy gruntów z gminnego zasobu nieruchomości planuje się: 

- 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 planuje się pozostawić bez zmian 

chyba, że nieruchomości te staną się zbędne biorącemu w użyczenie. 

W zakresie nabywania nieruchomości do zasobu gminy planuje się nabywać nieruchomości niezbędne do 

realizacji przez gminę celów publicznych ujęte w planie wydatków. W razie dokonania nie przewidzianych 

zakupów, nabycie będzie możliwe po uprzednim zaplanowaniu środków finansowych w trakcie realizacji 

budżetu, w ciągu roku budżetowego. 

Ocena aktualności planu- plan jest aktualizowany do potrzeb samorządu w zakresie zbywania i nabywania 

nieruchomości.  
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4.6 Program opieki nad zabytkami  
Na terenie Gminy Drawsko mamy dziewięć obiektów  wpisanych do rejestru zabytków: 

CHEŁST 

kościół ewangelicki, obecnie rzymski, 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. XVIII w., 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, 1884, - 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. 1918 r., 

 - budynek gospodarczy. 

KAWCZYN 

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

KWIEJCE  

kościół ewangelicki, obecnie filialny 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 parafialny p.w. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej, 1868r., nr rejestru 197/Wlkp./A z dnia 

27.07.2004r. wraz z cmentarzem przykościelnym. 

Ponadto gmina prowadzi Gminną Ewidencję Zabytków Nieruchomych i Archeologicznych, w której oprócz 

wyżej wymienionych zabytków znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków oraz stanowiska archeologiczne. Obiekty archeologiczne występują pojedynczo lub w 

zespołach stanowisk archeologicznych. 

Ocena aktualności programu- program wymaga aktualizacji. 

 

 

 



45 
 

4.7 Plan gospodarki niskoemisyjnej 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwolił 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 nie 

inwestycyjne 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. 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%. Zdefiniowano następujące cele 

szczegółowe dla realizacji celu głównego:  

1.  wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów 

komunalnych,  

2. modernizacja źródeł ciepła oraz wzrost zastosowania OZE w produkcji energii użytkowej w sektorze 

mieszkalnym i rolnym,  

3.  zmniejszenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych,  

4. promocja i edukacja oraz wspieranie idei proekologicznych. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 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:  

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. 

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.  

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).  

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.  

Gmina Drawsko zlokalizowana jest na terenie o stosunkowo wysokiej prędkości wiatru w ciągu roku. Jak 

pokazują dane 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. Teren gminy znajduje się w obszarze II kategorii wietrzności i może być teoretycznie wykorzystany do 

budowy farm wiatrowych. 

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). 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 jako energia pochodząca ze źródła ziemi klasyfikuje Gminę Drawsko jako położoną w 

obszarze, o wysokiej temperaturze wód podziemnych, która sięga do 80-90oC, co rekomenduje montaż na 

przykład gruntowych pomp ciepła na terenie gminy.  

Gmina Drawsko ma duże predyspozycje do produkcji biomasy i biogazu. Obecnie jednak na terenie gminy nie 

ma instalacji wykorzystujących biomasę do produkcji ciepła. 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. 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. 
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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 i 

Rejonowy Oddział w Pile. 

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. 

Ocena aktualności planu- 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.  

Mając na uwadze zmienność warunków otoczenia, a także fakt, że każde podejmowane działanie niesie ze sobą 

określone rezultaty i doświadczenia, niniejszy plan może ulec korekcie wraz ze zmianami w postępie 

technicznym, czy możliwościami finansowymi gminy. 
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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”. 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Drawsko został wykonany zgodnie z ustawowymi wymogami ustawy 

Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. 

Celem programu jest przeprowadzenie analizy stanu obecnego środowiska naturalnego w gminie oraz określenie 

kierunków działań bieżących i długofalowych samorządu w zakresie ochrony środowiska. Działania te zostały 

wyznaczone na podstawie analizy w zakresie takich elementów jak: rzeźba terenu, powietrze atmosferyczne, 

wody podziemne i powierzchniowe, gleba, flora i fauna, klimat akustyczny oraz wielkość emisji pól 

elektromagnetycznych. 

Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków na terenie naszej Gminy odpowiada 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 pobieranych z ujęcia Chełst. Budynki mieszkalne podłączone do kanalizacji 54,9%, do 

wodociągu 93,5%. 

Na terenie Gminy Drawsko zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych posiada 4 przedsiębiorców: 

- Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku  Sp. z o.o. 

- WALD - MAR Waldemar Bogusławski 

- Firma Handlowo – Usługowa Grzegorz Jeżewski 

- Firma Handlowo – Usługowa RAFAŁ GIŚ. 

Gmina Drawsko w listopadzie 2018r. zakończyła inwestycję ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w 

Drawskim Młynie. Inwestycja ta zmodernizowała funkcjonującą oczyszczalnię ścieków, która obecnie obsługuje 

3 skanalizowane miejscowości, Drawsko, Drawski Młyn, Pęckowo.  

W zakresie programu dalszej budowy kanalizacji na terenie naszej gminy w rachubę wchodzi jedynie Chełst i 

Kamiennik jako miejscowości o najbardziej zwartej zabudowie w pozostałych miejscowościach zaplanowane 

jest funkcjonowanie przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych.   

Gmina Drawsko prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, 

która jest na bieżąco aktualizowana. Dodatkowo prowadzona jest ewidencja zawartych umów z 

przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w ww. zakresie opróżniania bezodpływowych zbiorników 

nieczystości ciekłych.   

W 2019 roku: 

1. wpłynęło 66 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew na nieruchomościach należących do osób fizycznych, 

2. przeprowadzono 17 postępowań w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów – wydano 11 

zezwoleń na wycinkę drzew, 

3. sporządzono 17 wniosków do Starosty Powiatu w Czarnkowie o wycinkę drzew na nieruchomościach 

gminnych. 

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia 

mogące znacząco i potencjalnie oddziaływać na środowisko muszą być poprzedzone uzyskaniem decyzji o 
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środowiskowych uwarunkowaniach. W 2019 r. przeprowadzono następujące postępowania zmierzające do 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn.: 

1. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 442, 443 (obręb 

0012) w miejscowości Pęckowo, Gmina Drawsko”, 

2. „Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko XI o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej w zachodniej 

części działki o nr ew.: 624/1 obręb 0003 Drawsko w rejonie miejscowości Drawsko (woj. wielkopolskie, powiat 

czarnkowsko-trzcianecki, gmina Drawsko) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem 

energii i stacją ładowania”, 

3. „Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko IX o mocy wytwórczej do 0,55 MW na działce o nr ew.: 

601/1 obręb Drawsko w rejonie miejscowości Drawsko (woj. wielkopolskie, powiat czarnkowsko-trzcianecki, 

gmina Drawsko) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii”, 

4. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej PV Pęckowo o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr 487 obręb 

0012 Pęckowo (woj. Wielkopolskie, gm. Drawsko) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem 

energii, placem manewrowym i przyłączem”, 

5. „Budowa zastawek oraz progów na rowach odwadniających na terenie leśnictw zlokalizowanych w 

Nadleśnictwie Potrzebowice – Część II” Zadanie nr 4: Budowa 5 progów w leśnictwie Kwiejce, 

6. „Budowa zastawek oraz progów na rowach odwadniających na terenie leśnictw zlokalizowanych w 

Nadleśnictwie Potrzebowice – Część II”. Zadanie nr 3: Budowa 3 progów w leśnictwie Kaczeniec, 

7. „Budowa zastawek oraz progów na rowach odwadniających na terenie leśnictw zlokalizowanych w 

Nadleśnictwie Potrzebowice  - Część I’’ Zadanie nr 2: Budowa zastawki w leśnictwie Kamiennik na działce nr 

ew. 7006, 

8. „Budowa zastawek oraz progów na rowach odwadniających na terenie leśnictw zlokalizowanych w 

Nadleśnictwie Potrzebowice – Część II’’ Zadanie nr 1: Budowa 2 progów w leśnictwie Kamiennik, 

9. „Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko VIII o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej w północnej 

części działki o nr ew.: 601/1 obręb 0003 Drawsko w rejonie miejscowości Drawsko (woj. wielkopolskie, powiat 

czarnkowsko-trzcianecki, gmina Drawsko) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem 

energii i stacją ładowania”, 

10.„Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko IV o mocy wytwórczej do 0,9 MW na w południowej części działki 

o nr ew. 627/3 obręb 0003 Drawsko w rejonie miejscowości Drawsko (woj. wielkopolskie, pow. czarnkowsko-

trzcianecki) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii  

i stacją ładowania”, 

11.„Budowa farmy fotowoltaicznej PV Pęckowo III o mocy wytwórczej do 1 MW na części działek o nr ew.: 

485/1, 486 obręb 0012 Pęckowo (woj. wielkopolskie, gmina Drawsko)  wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną, w tym z magazynem energii i stacją ładowania”, 

12.„Budowa małej elektrowni wodnej przy istniejącym stopniu wodnym Drawsko, który jest usytuowany na 

rzece Noteci w km 170 + 970 drogi wodnej Wisła – Odra wraz z dostosowaniem stopnia wodnego do swobodnej 

migracji ryb, w województwie wielkopolskim, na terenie gmin Drawsko i Krzyż Wielkopolski”. 

Umorzono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

pn.: ,,Budowa pomostu pływającego na jez. Piast dla 8 statków, długość linii brzegowej 20 m’’, gdyż inwestycja 

nie jest przedsięwzięciem, dla którego wymagane było uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Zadania gminy w zakresie gospodarki odpadami realizuje Pilski Region Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi PRGOK Piła, 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 
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Rady Gminy Drawsko Nr XXL/139/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. Opłaty za zagospodarowanie odpadów 

naliczane są w zależności od liczby osób zamieszkałych na terenie nieruchomości. Ponadto, mieszkańcy Gminy 

Drawsko mogą korzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Drawskim Młynie. 

Przyjmowane są w nim: 

1.tworzywa sztuczne (meble z PCV, doniczki, rury PCV, wiadra, zabawki, opakowania), 

2.papier i tektura (gazety, książki, katalogi, tektura, worki papierowe, opakowania), 

3.szkło (szyby, szkło domowe, opakowania ze szkła), 

4.opakowania wielomateriałowe (kartony po mleku, sokach), 

5.odpady wielkogabarytowe (meble, wykładziny, dywany, ceramika sanitarna), 

6.zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (sprzęt RTV/AGD), 

7.metale (złom stalowy, aluminium, metale kolorowe), 

8.odpady zielone (trawa, liście, gałęzie), 

9.zużyte opony, 

10.odpady budowlane i remontowe, 

11.tekstylia (odzież, firany, zasłony, obrusy), 

12.farby, tusze, kleje, 

13.rozpuszczalniki, 

14.środki ochrony roślin, 

15.lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (świetlówki, termometry), 

16.baterie i akumulatory. 

W ramach realizowanego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Drawsko przeprowadzono w 2019 r. następujące działania: 

1. odławiano bezdomne zwierzęta, dla których nie było możliwości ustalenia właścicieli, w szczególności chore 

lub zagrażające życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu ludzi, 

2. zapewniano miejsca w schronisku zwierzętom bezdomnym, wałęsającym się, pozostającym bez właściciela, 

3. przyjmowano zgłoszenia o konieczności dokarmiania wolno żyjących kotów,  

4. zgłaszano potrzeby udzielenia pomocy poszkodowanemu lub choremu zwierzęciu do firmy, która w ramach 

zawartej z gminą umowy miała obowiązek przewiezienia poszkodowanego zwierzęcia do przychodni 

weterynaryjnej, wykonującej niezbędne zabiegi lecznicze, 

5. prowadzono galerię zwierząt przeznaczonych do adopcji na stronie internetowej schroniska, stronie www 

gminy. 

Ocena aktualizacji programu-poszczególne elementy programu są aktualizowane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
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4.9 Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla 
Gminy Drawsko 
Uchwała Nr XXXVI/205/2013 Rady Gminy Drawsko z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Drawsko. 

Na budżet jednostki 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 za rok 2019r. przedstawiał się następująco: 9.092.590,10zł co stanowiło 31,37% zrealizowanego budżetu 

Gminy Drawsko,  

( w porównaniu  w roku 2018: 7.907.406,16 zł co stanowiło -  26,34 %  zrealizowanego budżetu Gminy 

Drawsko ). 

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

kwotę 43.744,71 zł ( w porównaniu w 2018r. odprowadzono kwotę: 47.609,41 zł ). 

Wartości zasiłków okresowych i celowych w latach 2015-2019: 

rok 2015 2016 2017 2018 2019   

kwota (zł) 35.860 47.348 30.588 26.787 29.061 

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 poniesionych wydatków na zasiłki stałe w latach 2015-2019: 

rok 2015 2016 2017 2018 2019 

kwota (zł) 119.018 142.271 126.453 110.849 99.270 

Świadczenie ma tendencje stałą, średnio w roku uprawnionych do świadczenia jest ok. 20 osób. 

Wartości poniesionych wydatków na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego w latach 2015-2019: 

rok 2015 2016 2017 2018 2019 

kwota (zł) 10.646  12.804 11.376 9.762 8.374 

 

Wartości poniesionych wydatków na utrzymanie w DPS w latach 2015-2019: 

rok 2015 2016 2017 2018 2019 

kwota (zł) 

liczba osób 

100.647 

4  

95.688 

5 

164.444 

7 

179.504 

6 

167.084 

6 

kwota zwrotu (zł) x x 33.519 28.942 14.273 

 

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  tej opieki  na rzecz gminy. 
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Wartości poniesionych wydatków i zwrotów z tytułu realizacji usług opiekuńczych w latach 2015-2019: 

rok 2015 2016 2017 2018 2019 

kwota (zł)  15.589  23.353 28.912 39.372 88.368 

wartość zwrotu % 24 22 21 11,31 17,91 

W usługach opiekuńczych również obserwuje się wyraźny wzrost wydatków. 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. 

Wartości poniesionych wydatków na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki w latach 2015-2019: 

rok 2015 2016 2017 2018 2019 

kwota (zł) 

liczba osób 

13.536 

1  

13.536 

1  

13.536 

1  

18.273 

2  

17.736 

2 

Wartości poniesionych wydatków na zadanie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i „Posiłek w szkole i w 

domu” 

rok  2015 2016 2017 2018 2019 

 

kwota programu ogółem 

 

62.654 

 

43.882 

 

23.263 

 

23.689 

 

18.560 

 w tym  

  

dożywianie dzieci w szkołach 

( liczba dożywianych dzieci 

średnio / rok) 

38.399 

61 

26.844 

40 

13.528 

21 

17.584 

15 

8.344 

13 

zasiłki celowe  24.255 17.038 9.735 6.105 10.216 

W kolejnych latach obserwuje się wyraźnie malejącą tendencje w zakresie dożywiania dzieci w szkołach.  

Od września 2019r. nie realizuje się posiłków w szkołach na terenie gminy z uwagi znikomą liczbę 

zainteresowanych ( 3 wnioski ). 

W zakresie pracy socjalnej w 2019 z tej formy pomocy skorzystały 164 rodziny. 

Od świadczeń przyznanych w ramach pomocy społecznej nie wniesiono żadnego odwołania. 

Zespół interdyscyplinarny: 

Wartości poniesionych wydatków na obsługę zadania Zespołu Interdyscyplinarnego w latach 2015-2019 oraz 

liczba założonych ,,Niebieskich Kart’’: 

rok 2015 2016 2017 2018 2019 

liczba założonych NK 10 7 8 11 12 

kwota (zł) 183,00 1.475,00 1.650,00 1.988,00 317,00 

Karta Dużej Rodziny: 

Wartości wydanych Kart Dużej Rodziny w latach 2015-2019 oraz ilość: 
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rok 2015 2016 2017 2018 2019 

koszty obsługi zadania (zł) 226 106 125 46 1.358 

liczba wydanych kart (szt.) 92 27 53 21 523 

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne: 

Wartości poniesionych wydatków na dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne w latach 2015-2019: 

rok 2015 2016 2017 2018 2019 

dod. mieszkaniowe  (zł) 7.459 13.105 16.805 11.968 9.467 

liczba rodzin  6 6 7 6 3 

dod. energetyczne (zł) 432  747 819 442 227 

liczba rodzin  3 4 4 4 1 

Ponadto w roku 2019 nie umieszczono dzieci w pieczy zastępczej oraz nie zatrudniono asystenta rodziny. Pomoc 

oraz monitoring rodzin z problemami wychowawczymi prowadzona jest przez pracowników socjalnych, w 

ramach pracy socjalnej z rodzinami.  

Świadczenia rodzinne: 

Wartości wydatków na świadczenia rodzinne w latach 2015-2019: 

Rodzaj 2015 2016 2017 2018 2019 

Świadczenia rodzinne ogółem,  w 

tym: 

1.890.753 2.231.657 2.402.466 2.234.041 2.314.619 

Zasiłki rodzinne 646.704 751.675 782.694 718.301 602.974 

Dodatki z tyt. urodzenia dziecka 32.000 23.372 27.522 19.234 17.737 

Dodatek z tyt. urlopu 

wychowawczego 

20.427 39.916 40.304 22.667 26.589 

Dodatek z tyt. samotnego 

wychowywania 

45.500 46.942 37.891 36.992 45.333 

Dodatek z tyt. kształcenia i 

rehabilitacji 

30.080 37.677 41.814 36.748 32.401 

Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku 40.800 41.478 40.634 36.617 30.701 

Dodatek z tyt. nauki poza miejscem 48.928 63.860 71.835 60.638 55.490 

Dodatek w rodzinie wielodzietnej 83.010 87.631 87.214 80.951 77.799 

Zasiłki pielęgnacyjne 325.125 318.546 307.224 302.614 372.617 

Świadczenia pielęgnacyjne 405.440 469.748 547.132 583.653 669.656 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 59.228 67.945 67.667 77.936 85.151 

Jednorazowa zapomoga z tyt. 

urodzenia 

54.000 46.000 61.000 51.000 45.000 

Zasiłek dla opiekuna 99.511 87.360 73.707 40.430 34.660 
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Świadczenie rodzicielskie X 149.507 207.828 172.493 210.511 

Jednorazowe św.  „Za życiem” X X 8.000 0 8.000 

Wartości wydatków poniesionych na składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych w latach 2015-2019: 

rok 2015 2016 2017 2018 2019 

kwota 109.792 123.340 141.690 121.072 132.492 

Wartości poniesionych wydatków na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od świadczeń rodzinnych w 

latach 2015-2019: 

rok 2015 2016 2017 2018 2019 

kwota 16.157  17.316 22.685 28.918 31.563 

Wartości poniesionych wydatkowanych kosztów obsługi świadczeń rodzinnych w latach 2015-2019: 

rok 2015 2016 2017 2018 2019 

kwota (zł) 68.207 76.925 81.492 76.516 87.644 

Fundusz alimentacyjny: 

Wartości poniesionych wydatków na świadczenia funduszu alimentacyjnego w latach 2017-2019: 

rok 2017 2018 2019 

wota (zł) 149.812 141.600 153.050 

Koszty obsługi (zł) 4.494 4.248 4.591 

Wartości przeprowadzonych działań wobec dłużników alimentacyjnych: 

Rodzaj działania 2017 2018 

 

2019 

Liczba przeprowadzonych wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi  11 7 9 

Liczba informacji przekazanych komornikom sądowym  21 12 16 

Liczba powiadomień urzędu pracy o aktywizacji zawodowej dłużnika 

alimentacyjnego 

5 3 2 

Liczba wszczętych postępowań o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za 

uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych  

6 3 3 

Liczba decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się 

od zobowiązań alimentacyjnych 

6 4 

 

1 

Liczba złożonych wniosków o ściganie za przestępstwo z art. 209 Kk 20 9 5 

Liczba informacji przekazanych do biura informacji gospodarczych 186 233 43 

Wartości odzyskanych kwot od dłużników alimentacyjnych w latach 2017 – 2019: 

rok 2017 2018 2019 

kwota ( zł) 42.871,47 73.264,82 63.207,04 

500+świadczenia wychowawcze i 300+dobry start: 
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Wartości poniesionych wydatków na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ oraz kosztów obsługi 2016-

2019: 

rok od maja 2016 2017 2018 2019  

świadczenia 3.424.337 4.608.071 4.243.518 5.245.659 

koszty 68.401 70.148 64.621 68.169 

„Dobry start” to finansowe wsparcie dla rodzin w przygotowaniu wyprawki szkolnej dla ucznia w wysokości: 

300zł. 

Łączny koszt programu stanowił: 238.500 zł, ustalono uprawnienia i wypłacono łącznie 809 świadczeń 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku jako jednostka prowadzi własną obsługę: kadrową, 

budżetowo-księgową, administracyjno-kancelaryjną, sporządza własną sprawozdawczość rzeczowo- finansową z 

powierzonych zadań, prowadzi własną politykę w zakresie ochrony danych osobowych. Zasoby kadrowe GOPS 

to:  

- pracownicy socjalni – 3 etaty, 

- referenci – 2 etaty 

- główna księgowa – 1 etat 

- kierownik – 1 etat 

Wydatki na zatrudnienie kadry w 2019r. wyniosły: 468.198,83 zł. 

Ocena aktualizacji strategii- strategia uwzględnia wszystkie aspekty problemów społecznych, w 2021r. 

wymaga aktualizacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

4.10 Program profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 
Z Diagnozy środowiskowej przeprowadzonej w I kwartale 2018 roku na grupie 212 dorosłych mieszkańców 

Gminy Drawsko wynika, iż najpoważniejszym problemem społecznym Gminy Drawsko w ich opinii 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.  

W grupie respondentów udział wzięło 25 sprzedawców alkoholu, 62,7% ankietowanych stanowiło kobiety, wiek 

respondentów wahał się od 18 do 77 lat (przeciętny wiek wynosił 41 lat), 22,3% ankietowanych posiadało 

wyższe wykształcenie, 66,4% - średnie, zaś 10,3% osób – wykształcenie podstawowe, 19,4 % respondentów 

pozostawało wówczas bez pracy.  

 

Ankietowani określali problem w skali od 1 do 5 (1-nie ważne, 5 – bardzo ważne). 

 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

emigracja zarobkowa

przestępczość

zanieczyszczenie środowiska

przemoc w szkole

uzależnienie od komputera

uzależnienie od alkoholu

niepełnosprawność

bezdomność

bezrobocie

przemoc w rodzinie

narkotyki

ubóstwo

3,27

3,27

3,5

2,94

3,24

3,8

2,84

2,27

3,35

2,94

2,96

3,05

WAŻNOŚĆ PROBLEMÓW W GMINIE DRAWSKO
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W tym samym czasie przeprowadzono również badanie ankietowe wśród  uczniów czterech Szkół 

Podstawowych oraz z Gimnazjum w Drawsku. Reprezentowaną badaną grupę stanowiło 97 uczniów ze Szkół 

Podstawowych oraz 97 uczniów Gimnazjum. Kwestionariusz składał się z 32 pytań dotyczących *problemu 

przemocy rówieśniczej i *domowej oraz problemu *alkoholowego i *narkotykowego.  

Jeśli chodzi o warunki życia, na pytanie dotyczące zatrudnienia rodziców: 69 % ankietowanych deklarowało, iż 

oboje rodziców pracuje, u 27% ankietowanych pracuje wyłącznie ojciec, u 2%  uczniów pracuje wyłącznie 

matka, natomiast 2 % ankietowanych przyznało, iż żadne z rodziców nie pracuje.  

W kwestii problemu przemocy w szkole uczniowie wskazali jako istotny częstotliwość występowania zjawiska. 

 
SP Chełst SP Drawsko 

SP Drawski 

Młyn 
SP Pęckowo Gimnazjum 

Wyśmiewanie 1,94 2,00 3.11 2,48 3,20 

Obgadywanie 1,88 1,77 3,16 2,90 3,12 

Przezywanie 2,19 1,92 2,94 2,67 2,80 

Grożenie 1,31 1,00 1,56 1,33 1,80 

Wymuszanie pieniędzy 1,00 1,00 1,21 1,02 1,10 

Zamykanie w 

pomieszczeniach 
1,19 1,15 1,47 1,12 1,21 

Niechęć do pracy z 

kimś z klasy 
1,44 1,46 2,48 2,17 2,50 

Kradzieże 1,13 1,08 1,24 1,02 1,40 

Bicie, kopanie, 

poszturchiwanie 
1,25 1,31 1,30 1,54 2,20 

Dotykanie osób bez ich 

zgody 
1,44 1,08 2.08 1,88 1,75 

Wysyłanie obraźliwych 

smsów 
1,00 1,00 1,24 1,08 2,45 

Umieszczanie w 

internacie materiałów 

bez zgody 

uwiecznionych na nich 

osób 

1,06 1,00 1,22 1,15 1,60 

Wulgarne lub złośliwe 

komentowanie treści w 

Internecie 

1,44 1,00 1,38 1,31 3,69 

96,40%

3,60%

PICIE W PRACY LUB PRZYCHODZENIE DO 
PRACY POD WPŁYWEM ALKOHOLU 
POWINNO BYĆ SUROWO KARANE?

ZGADZAM SIĘ

NIE ZGADZAM SIĘ
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Ankietowani uczniowie określali zagrożenia w skali od 1 do 5 – ocena „1” oznaczała, że nigdy, „2” – rzadziej 

niż raz w miesiącu, „3” – przynajmniej raz w miesiącu, „4” – przynajmniej raz w tygodniu, zaś „5” – codziennie. 

Przemoc występująca w domu mierzona była tą samą skalą, uczniowie ocenili, iż problem ten występuje w 

rodzinie bardzo rzadko. 

 
Bicie, dawanie 

klapsów 

Poszturchiw

anie 
Krzyczenie Zaniedbywanie 

Wyzywanie, 

obrażanie 

SP Chełst 1,13 1,25 1,31 1,19 1,06 

SP Drawsko 1,54 1,08 1,62 1,00 1,00 

SP Drawski Młyn 1,20 1,07 2,10 1,33 1,18 

SP Pęckowo 1,10 1,04 1,90 1,25 1,15 

Gimnazjum 1,10 1,08 2,12 1,00 1,40 

Skala problemu narkotykowego w Gminie Drawsko: 

 
SP Chełst SP Drawsko 

SP Drawski 

Młyn 
SP Pęckowo Gimnazjum 

Moi rówieśnicy mają 

kontakt z 

narkotykami 

16 15 11 11 69 

W mojej szkole są 

uczniowie, którzy 

biorą narkotyki 

10 9 11 10 60 

Znam osobiście 

kogoś, kto zażywa 

narkotyki 

1 2 9 8 48 

Wiem, od kogo 

można kupić 

narkotyki 

2 3 6 6 20 

Zażywałem 

narkotyki 
0 2 1 2 12 

Są to odpowiedzi twierdzące. 

W przeprowadzonych badaniach podjęto również próbę zdiagnozowania problemu alkoholowego wśród 

uczniów. Ankieterzy z otrzymanych odpowiedzi wywnioskowali, iż nastolatki spożywają głównie piwo (41 

osób), znacznie rzadziej wódkę (11 osób) czy wino (10 osób), ponadto 12 osób uważa, że piwo to nie alkohol, 29 

osób z ankietowanych przyznało, że rozmawiali z rodzicami na temat alkoholu, 65 spośród 194 ankietowanych 

wie, gdzie w gminie osoba niepełnoletnia może bez problemu kupić alkohol. 
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Podmiotem inicjującym realizację zadań z zakresu profilaktyki w sferze uzależnień w Gminie Drawsko jest 

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która zbiera się raz w miesiącu, 

w szczególnych przypadkach zwołuje się dodatkowe spotkania, w 2019 roku było ich 13. 

W minionym roku GKRPA na badanie przez biegłych (psycholog i psychiatra), w celu wydania opinii w 

przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania rodzaju zakładu leczniczego skierowała 3 osoby, w sądzie 

złożono 1 wniosek o sądowe zobowiązanie do leczenia odwykowego, 3 uczestników zadeklarowało dobrowolne 

uczestnictwo w terapii w podmiocie leczenia uzależnień przez okres 2 lat. 

W roku 2019 Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile na Dział Opieki nad 

Osobami Nietrzeźwymi przyjął 19 osób z terenu Gminy Drawsko. Wobec osób przyjętych prowadzona jest 

profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna, podczas pobytu zapewniona jest opieka lekarska oraz 

odpowiednie warunki sanitarno – higieniczne. 

PORÓWNANIE WYDATKÓW PONIESIONYCH NA PROFILAKTYKĘ UZALEŻNIEŃ W LATACH 2018 i 

2019: 

 2018 rok 2019 rok 

Nazwa zadania Koszt zadania Koszt zadania 

POMOC TERAPEUTYCZNA 12 805,00 zł 17 035,00 zł 

PROWADZENIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH 11 284,00 zł 11 956,00 zł 
WSPOMAGANIE DZIAŁNOŚCI INSTYTUCJI, 

STOWARZYSZEŃ, SZKÓŁ SŁUŻĄCEJ 

ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I 

NARKOTYKOWYCH 

36 075,77 zł 35 846,82 zł 

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH,  W TYM: 
38 663,29 zł 50 510,74 zł 

- wynagrodzenie pełnomocnika 4 820,35 zl 16 451,32 zł 

- wynagrodzenie członków GKRPA 20 302,18 zł 20 048,79 zł 

- koszt opinii biegłych sądowych 720,00 zł 1 134,72 zł 

- opłaty sądowe za przymusowe leczenie 160,00 zł 40,00 zł 

- utrzymanie ośrodka 4 235,68 zł 7 289,09 zł 

- szkolenie członków GKRPA, nauczycieli 4 627,32 zł 2 145,00 zł 

- diagnoza problemów środowiskowych 2 500,00 zł 0,00 zł 
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- pozostałe (ulotki profilaktyczne, literatura specjalistyczna, 

delegacje) 
1 297,76 zł 3 401,82 zł 

SUMA: 98 828,06 zł 115 348,56 zł 

 

 

W roku 2019 podjęto szereg działań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych w 

ramach profilaktyki uniwersalnej adresowanej do dzieci, młodzieży, populacji rodziców i dziadków. Zadania te 

skierowano do szkół, świetlic, sołectw oraz stowarzyszeń na zasadzie organizacji konkursów: 

Międzyszkolny Zlot Turystyczno-Ekologiczny  

- na realizację zadania przeznaczono kwotę 1 000,00 zł,  

Międzyszkolne zawody w biegach przełajowych  "Wsparcie na starcie" 

- na realizację zadania przeznaczono kwotę 1 000,00 zł, 

Wypoczynek letni, zimowy i weekendowy dla dzieci z terenu gminy pod hasłem:                                                                         

"Po wypoczynek z uśmiechem" - na realizację zadania przeznaczono kwotę 5 264,00 zł – w ramach konkursu 

złożono 7 ofert,  

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 8 000,00 zł – w ramach 

konkursu złożono 9 ofert, 8 oferentom przyznano środki, 

Ogłoszono dwa konkursy dla stowarzyszeń na realizację zadania publicznego pod następującymi hasłami: 

 "Weekend na sportowo" - na realizację zadania publicznego przeznaczono kwotę 8 000,00 zł, kwota została 

rozdzielona pomiędzy 3 oferty,  

,,Między pokoleniami – więcej nas łączy niż dzieli. Poznajmy inny świat” 

- na realizację zadania publicznego przeznaczono kwotę 5 000,00 zł, złożono 4 oferty,  3 z nich spełniły 

wymagania formalne. 

W klasach ósmych Szkół Podstawowych oraz trzeciej klasie Gimnazjum zrealizowano  program 

rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania 
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Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii z zakresu 

profilaktyki uniwersalnej pn.: „Archipelag Skarbów”. Koszt realizacji programu wyniósł: 6 210,00 zł. 

Ponadto w ramach działalności profilaktycznej w miesiącu lutym opłacono przejazd uczniów z Szkoły 

Podstawowej w Drawskim Młynie do Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnienia dla Dzieci w Rogoźnie, 

oraz dofinansowano przejazd członków Wspólnoty Anonimowych Alkoholików na XXI Ogólnopolskie 

Spotkanie Trzeźwościowe w Licheniu. Zakupiono również ulotki informacyjno – edukacyjne przeznaczone dla 

realizatorów działań „Po wypoczynek z uśmiechem” i „Mamo! Tato!  Nie zażywaj!’’ oraz dla osób 

korzystających z pomocy Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego. 

Na dzień 1 stycznia 2019 r. 26 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. W trakcie 

roku 4 sklepy zrezygnowały z prowadzenia działalności, co skutkowało wygaśnięciem pozwoleń, natomiast 

działalność rozpoczęło 3 nowych przedsiębiorców, którzy wystąpili o otrzymanie koncesji na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

 Liczba pozwoleń na dzień 

01.01.2019  

Liczba pozwoleń na dzień 

31.12.2019 
 

Do 4,5% 

zawartości 

alkoholu 

oraz piwa 

Od 4,5% do 

18 % 

zawartości 

alkoholu (z 

wyjątkiem 

piwa) 

Powyżej 

18% 

zawartości 

alkoholu 

Do 4,5% 

zawartości 

alkoholu 

oraz piwa 

Od 4,5% do 

18 % 

zawartości 

alkoholu (z 

wyjątkiem 

piwa) 

Powyżej 

18% 

zawartości 

alkoholu 

- do spożycia w 

miejscu sprzedaży 
7 5 5 5 4 4 

- do spożycia poza 

miejscem sprzedaży 
19 18 18 20 19 19 

WARTOŚĆ SPRZEDAŻY  BRUTTO   NAPOJÓW  ALKOHOLOWYCH  SPOŻYWANYCH W MIEJSCU 

SPRZEDAŻY, W LATACH 2018 - 2019 WG. OŚWIADCZEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW: 

 

WARTOŚĆ SPRZEDAŻY BRUTTO NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH SPOŻYWANYCH POZA MIEJSCEM 

SPRZEDAŻY, W LATACH 2018 - 2019 WG. OŚWIADCZEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW: 
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A -do 4,5% B - od 4,5% do

18%
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122 217,98

15 109,91

120 541,39

52 424,10

5 596,50

40 427,80

ROK 2018

ROK 2019
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http://www.ipin.edu.pl/
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4.11 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi  
Program został uchwalony uchwałą nr II/9/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.11.2018r. 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 2019”.  

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: 

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans 

tych rodzin i osób, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na 

rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, 

edukacji, oświaty i wychowania, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 

młodzieży, 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,  turystyki i krajoznawstwa, promocji i 

organizacji wolontariatu, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.  
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DOTACJE UDZIELONE W 

2019r. STOWARZYSZENIA 

 

 

 

 
       

               

lp. komu 

tryb 

normalny/ 

uproszcz. nr umowy  

data złożenia 

oferty data umowy 

kwota 

umowy 

termin 

przekazania 

z umowy 

kwota 

przekazana 

data 

przekazania 

termin 

poniesienia 

wydatków 

do dnia: 

data 

rozliczenia/ 

sprawozdania 

z umowy 

data wpływu 

 rozliczenia/ 

spraw. 

kwota 

zwrotu 

data 

zwrotu 

Celowe - pożytek publiczny 

1. LZS SOKÓŁ 

Drawsko 

konkurs 

1/S/2010 20.03.2019r. 22.03.2019r. 

43 

000,00 30 dni od  15 000,00 05.04.2019 31.12.2019 30 dni 30.01.2020 0,00   

          15.06.2019 6 000,00 12.06.2019           

          30.08.2019 10 000,00 28.08.2019           

          25.10.2019 12 000,00 22.10.2019           

RAZEM 43 000,00             

2. LZS ORZEŁ 

Pęckowo 

konkurs 

2/O/2019 20.03.2019r. 22.03.2019r. 

87 

000,00 30 dni od  15 000,00 22.03.2019 31.12.219 30 dni 30.01.2020 0,00   
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          30.04.2019 15 000,00 26.04.2019           

          20.06.2019 15 000,00 13.06.2019           

          25.07.2019 15 000,00 24.07.2019           

          30.09.2019 15 000,00 26.09.2019           

          30.11.2019 12 000,00 29.11.2019           

RAZEM 87 000,00         0,00   

3. FUDOKAN uproszcz. 3/FUDOKAN/2019 04.03.2019r. 25.03.2019 500,00 30 dni 500,00 03.04.2019 30.04.2019 30 dni 27.05.2019     

4. 

Rodziców Dzieci 

i Osób Niepełn. uproszcz. 9/SRDiON/2019 07.08.2019r. 10.09.2019 

2 

500,00 5 dni 2 500,00 11.09.2019 20.11.2019 30 dni 15.11.2019     

5. 

Koło PZW 

"Noteć" Dr.Młyn uproszcz. 7/Wędkarze/2019 17.06.2019r. 27.06.2019 

1 

600,00 5 dni 1 600,00 28.06.2019 08.07.2019 30 dni 07.08.2019     

6. Biegacze J.Noji uproszcz. 10/BIEGACZE/2019 22.08.2019r. 30.08.2019 

2 

213,63 5 dni 2 213,63 02.09.2019 30.09.2019 30 dni 30.10.2019     

7. FUDOKAN uproszcz. 11/FUDOKAN/2019 25.09.2019r 07.10.2019 500,00 5 dni 500,00 11.10.2019 10.11.2019 30 dni 10.12.2019     

8. FUDOKAN uproszcz. 15/FUDOKAN/2019 14.11.2019r. 03.12.2019 1000 5 dni 1000 06.12.2019 31.12.2019 30 dni 07.01.2020     

92605     RAZEM: 

138 

313,63   137 313,63         0,00   

  

9. 

PZERiI Emeryci 

A.Łuczak, 

W.Godlewska uproszcz. 4/INWALIDZI/2019 22.03.2019r. 12.04.2019 

1 

000,00 30 dni 1 000,00 15.04.2019 30.04.2019 30 dni 30.05.2019     
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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”.  

10. 
PKPS Seniorzy L.Kasior, 

I.Góźdż-Czkała uproszcz. 5/PKPS/2019 25.04.2019r. 10.06.2019 

2 

500,00 5 dni 2 500,00 13.06.2019 30.09.2019 30 dni 28.08.2019     

11. Aktywni razem 1 uproszcz. 6/Aktywni/2019 03.06.2019r. 14.06.2019 750,00 5 dni 750,00 17.06.2019 30.06.2019 30 dni 12.07.2019     

12. 

PZERiI A.Łuczak, 

W.Godlewska 2 uproszcz. 8/INWALIDZI/2019 26.07.2019r.  14.08.2019 

1 

500,00 5 dni 1 500,00 14.08.2019 24.08.2019 30 dni 20.09.2019     

13. Amazonki uproszcz. 12/Amazonki/2019 03.10.2019r. 11.10.2019 700,00 10 dni 700,00 16.10.2019 31.10.2019 30 dni 27.11.2019     

14. Aktywni razem 2 uproszcz. 13/Aktywni/2019 03.10.2019r. 15.10.2019 750,00 5 dni 750,00 17.10.2019 30.10.2019 30 dni 29.11.2019r.     

15. 

Nasza 

wieś…Kamiennik uproszcz. 

14/Nasza 

wieś/2019 21.10.2019r. 30.10.2019 500,00 5 dni 500,00 30.10.2019 15.11.2019 30 dni 09.12.2019     

92195   RAZEM: 

7 

700,00   7 700,00         0,00   
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5. Realizacja uchwał  
W 2019 r. odbyło się 11 posiedzeń Sesji Rady Gminy Drawsko, na którym podjęto 80 uchwał. 

  

Rada Gminy Drawsko w 2019 r. pracowała z rocznym ramowym planem pracy przyjętym do realizacji na V 

zwyczajnej sesji Rady Gminy Drawsko w dniu 13.02.2019 r. Oprócz stałych, należących do jej wyłącznej 

kompetencji spraw takich jak: uchwalenie budżetu, jego nowelizacje, zmian WPF, zaciąganie kredytów 

długoterminowych, absolutorium, ustalanie lokalnych podatków i opłat, udzielanie dotacji celowej, dopłat do 

ceny usługi odbioru ścieków komunalnych i dowożonych do oczyszczalni, rozpatrzeniem skarg, Rada Gminy 

zajmowała się:  

- określeniem zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom w przedszkolach i szkołach prowadzonych 

przez Gminę Drawsko; 

- określeniem zasad przysługiwania diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych i sołtysów; 

- przyjęciem statutów sołectw: Drawsko, Drawski Młyn, Pęckowo, Piłka, Pełcza, Kwiejce, Kawczyn, 

Kamiennik, Chełst, Moczydła, Kwiejce Nowe, Marylin; 

- przekształceniem Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku poprzez likwidację 

innych miejsc prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przeniesienia siedziby 

szkoły  z ulicy Nadnoteckiej 22b w Drawsku na ulicę Powstańców Wielkopolskich 83-85 w Drawsku; 

Uchwały w zakresie
finansowów

oświaty

pomocy społecznej

rozpatrzenia skarg

przyjęcia regulaminów, programów, statutów

innych spraw (wotum zaufania, absolutorium, nadanie nazw ulic, diet itp.)
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- ustaleniem planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drawsko oraz 

określeniem granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Drawsko; 

- planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych 

przez Gminę Drawsko, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz 

specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest 

przyznawane na rok 2019; 

- określeniem wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu 

Publicznym im. Jana Brzechwy w Drawsku, prowadzonym przez Gminę Drawsko; 

- uchwaleniem „Drawskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w 

placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Drawsko; 

- programem wspierania edukacji dzieci i młodzieży z terenu gminy Drawsko; 

- programem „Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 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 2020” 

- uchwaleniem „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 

2020 

- regulaminem korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Drawsku; 

- Oceną Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko; 

- określeniem szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych; 

- rozpatrzeniem skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie, Dyrektora Szkoły 

Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku oraz na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Drawsku; 

- uchwaleniem regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Drawsko; 

- udzieleniem Wójtowi Gminy Drawsko wotum zaufania; 

- absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko; 

- powierzeniem Wójtowi Gminy Drawsko uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o 

charakterze użyteczności publicznej; 

- nadaniem nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn; 

- utworzeniem Klubu Senior + 

- ustalenia średniej ceny paliwa w Gminie Drawsko na rok szkolny 2019/2020. 

Debata nad raportem o stanie gminy, udzielenie wotum zaufania i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 

Drawsko z tytułu wykonania budżetu gminy Drawsko za rok 2018 były jednymi z głównych punktów obrad IX 

sesji Rady Gminy Drawsko w dniu 12 czerwca 2019 r. W obydwu przypadkach uchwały zostały przyjęte 

jednogłośnie.  

Uroczysty charakter miała miejsce XI sesja Rady Gminy Drawsko w dniu 30 września 2019 r., gdzie Wójt 

Gminy Drawsko i Przewodniczący Rady Gminy Drawsko już po raz 12. w obecności radnych, sołtysów, 
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dyrektorów szkół oraz rodziców wyróżnionych dzieci przyznali wyróżnienia dla uczniów w ramach 

„Drawskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci uczących się lub zamieszkujących na terenie 

Gminy Drawsko”.  

Ocena realizacji uchwał-realizacja uchwał następuje zgodnie z zapisami wskazanymi w treści. 
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6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i 
współpraca międzynarodowa 
Samorząd Gminy Drawsko od wielu lat wspiera stowarzyszenia w zakresie procedur dokumentacyjnych, udziela 

pożyczek, czy wspomaga bazą lokalową. Najważniejszym elementem jest wzajemna chęć współpracy, dzielenie 

się swoimi doświadczeniami i realizacja wyznaczanych sobie celów, czy wręcz wspólnych projektów 

szczególnie w zakresie poprawy infrastruktury.  

Są organizacje, które powstały na terenie Gminy Drawsko, gdzie członkami są mieszkańcy. Są i takie 

stowarzyszenia, które nie mają siedziby na terenie gminy, a ich członkami są również osoby spoza  regionu, ale 

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”, 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.) 21 

organizacji pozarządowych.  

Dominującą formą działalności wybieraną przez obywateli jest stowarzyszenie posiadające osobowość prawną 

nadaną przez KRS.  

W roku 2019 do Krajowego rejestru Sądowego pod nr KRS 0000812132 zostało wpisane Stowarzyszenie „Piłka 

łączy pokolenia” w Piłce. 

Wykaz Stowarzyszeń zarejestrowanych w  Gminie Drawsko w roku 2019: 

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. „Piłka łączy pokolenia” Katarzyna Kołodziej Piłka 

15.  Ochotnicza Straż Pożarna w 

Drawsku 

Paweł Matuszczak Drawsko 

16. Ochotnicza Straż Pożarna w Piłce Roman Madaj Piłka 

17. Ochotnicza Straż Pożarna w 

Pęckowie 

Jacek Koza Pęckowo 

18. Ochotnicza Straż Pożarna w 

Kawczynie 

Radosław Graj Kawczyn 

19. Ochotnicza Straż Pożarna w 

Chełście 

Wiesław Terka Chełst 

20. LZS „Orzeł” Pęckowo Krystian Kawczyński Pęckowo 

21. LZS „Sokół” Drawsko Henryk Kolasiński Drawsko 
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Gmina Drawsko współpracuje również bardzo aktywnie ze stowarzyszeniami, które nie są zarejestrowane na 

terenie Gminy Drawsko: Koło Turystyki Rowerowej PTTK – 50 plus, Polski Związek Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów – Koło Drawsko, Polski Komitet Pomocy Społecznej – Klub Seniora Drawsko, Nadnotecka Grupa 

Rybacka, Związek Miast i Gmin Nadnoteckich, Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania, 

Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Krzyskie Towarzystwo „Amazonki”,Ośrodek Wsparcia - Klub Senior +. 

Rok 2019 to zapoczątkowanie współpracy partnerskiej z Litwą.  

Pierwsze spotkanie z litewską delegacją – dyrektorem litewskiej szkoły Gintautasem Draugelis oraz Mirosławem 

Kolendą odbyło się w lipcu 2019 r. w drawskim urzędzie przy zaangażowaniu Jana Modera. Nakreślono wstępną 

wizję współpracy. 

Od 24-28 września 2019 r. Wójt Gminy Drawsko Bartosz Niezborała wraz z Przewodniczącym Rady Gminy 

Drawsko Ryszardem Jabłonowskim i współpracownikami urzędu odbyli wizytę studyjną na Litwie. Celem 

spotkania było poznanie funkcjonowania samorządów Lazdijai i Alytus wraz z ich jednostkami oraz specyfiką 

turystyczną i gospodarczą.  

Efektem spotkań były rozmowy prowadzące do nawiązania partnerskiej współpracy w sferze edukacyjnej, 

polityki senioralnej, kulturze, sporcie oraz inicjatywach i przedsięwzięciach dla rozwoju społeczeństw i 

regionów Polski i Litwy. 

W dniach 19-20 listopada 2019 r. odbyła się rewizyta delegacji litewskiej w Gminie Drawsko wraz z Mer 

Lazdijaj Ausmą Miškinienė, podczas której doprecyzowano warunki umowy partnerskiej oraz zaprezentowano 

gościom wybrane miejsca w Gminie Drawsko: Szkołę Podstawową w Chełście, Park Grzybowy i kościół w 

Piłce, Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Bacca” w Drawskim Młynie, marinę „Yndzel” w 

Drawsku.  Pierwszym elementem współpracy „w praktyce” będzie wymiana grup senioralnych oraz dzieci i 

młodzieży szkolnej. 

 

 

Stowarzyszenia w Gminie Drawsko

1. Stowarzyszenia zwykłe

2. Stowarzyszenia OSP

3. Stowarzyszenia sportowe
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7. Oświata  
Podczas letniej przerwy wakacyjnej w 2019r. w Szkole Podstawowej im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w 

Drawskim Młynie wykonano całkowity remont dachu, odnowienie kominów i udrożniono rynny na budynku 

szkoły. 

  

Naprawiono nieczynną instalację odgromową na całości budynku.  

Naprawiono lampy i wymieniono świetlówki we wszystkich klasach, odmalowano korytarz na parterze budynku 

oraz odmalowano zalany wcześniej sufit. 

W Szkole Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie przeprowadzono remont generalny klasy IV, w której 

wymieniono stolarkę okienną, wygipsowano i pomalowano ściany, położone panele podłogowe oraz kupiono 

nowe meble. 

 

Przeprowadzono remont pomieszczenia gospodarczego, w którym wymieniono okna, drzwi, panele podłogowe 

oraz kupiono nowe meble. 

W gabinecie dyrektora położono nowe panele podłogowe, odświeżono zaplecze pracowni fizyczno-chemicznej 

oraz zakupiono nowe regały w pracowni. 
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Wymieniono także główne drzwi wejściowe. 

 

 

W Szkole Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku wygipsowano i pomalowano korytarz 

pomiędzy gabinetem higienistki a toaletą, pomalowano korytarz w budynku nr 1. W pawilonie również 

wygipsowano i pomalowano korytarz a także położono strukturę żywiczną na ścianach. Wyremontowano 

świetlice i przeznaczono pomieszczenie na gabinet dyrektora. Wyremontowano toaletę dziewcząt. 
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W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Piłce pomalowano salę nr 1, naprawiono podłogę i wymieniono 

wykładzinę. 

  

W Szkole Podstawowej im. Józefa Chociszewskiego w Chełście podczas przerwy wakacyjnej przeniesiono i 

odpowiednio przystosowano budynek po byłym oddziale gimnazjalnym, przeprowadzono generalny remont 

pomieszczenia na piętrze- przystosowanie go jako pracownia językowa, a także wykonano kapitalny remont 

klatki schodowej i zamontowano nowe drzwi. 
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W Gminnym Przedszkolu Publicznym im. Jana Brzechwy w Drawsku: 
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-w oddziale w Piłce naprawiono bramę wjazdowej do przedszkola oraz instalację elektryczną (zalecenia 

pokontrolne). 

-w oddziale w Pęckowie wyremontowano salę „Motylki” oraz szatnię.  

-w oddziale w Drawskim Młynie wymieniono dachówki na budynku przedszkola – podklejenie gąsiorów oraz 

uszczelnienie opierzenia. Wymieniono grzejnik w szatni. Utwardzono chodnik z kostki brukowej oraz 

naprawiono instalację elektryczną (zalecenia pokontrolne).  

- w oddziale w Drawsku wymieniono okna i wyremontowano klasy po szkole w Drawsku i dostosowano je do 

sal przedszkolnych oraz przeprowadzono remont w kuchni.  

- w oddziale w Chełście przeprowadzono remont w kotłowni i wymieniono rury. Dach pokryto blachą płaską 

oraz wymalowano sufity w salach po zalaniu. 

- w oddziale w Kawczynie zrobiono remont części opłotowania od strony Placu Sportowo – Rekreacyjnego 

„CENTRUMRAJA”. 
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Liczba uczniów w szkołach podstawowych: 

 

 

 

Stan organizacji szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019:  

L.

p. 

Wyszczególnienie Liczba 

oddział

ów 

Liczba 

ucznió

w 

ogółem 

W tym         

w 

klasach

:         I 

 

II  

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

1. Szkoła Podstawowa 

im. Tadeusza Kutrzeby 

w Drawsku 

10 150 10 11 6 28 27 12 19 37 

2. Szkoła Podstawowa 

im. Św. Urszuli 

7 72 10 12 0 12 19 11 3 6 
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Ledóchowskiej            

w Drawskim Młynie 

3. Szkoła Podstawowa 

im. J. Noji w Pęckowie 

7 100 10 13 3 13 21 14 13 13 

4. Szkoła Podstawowa w 

Piłce 

7 58 6 5 0 11 15 8 7 6 

5. Szkoła Podstawowa 

im. Józefa 

Chociszewskiego         

w Chełście 

9 

 

154 12 20 11 14 15 26 19 22 

 Razem 40 534         

6. Oddziały gimnazjalne 4     78   78      

 Ogółem  44     611 ------- ----- ----- ---- ---- -   

 

Liczba dzieci w Gminnym Przedszkolu im. Jana Brzechwy w Drawsku: 

  Liczba dzieci 

2014/2015 

Liczba dzieci 

2015/2016 

Liczba dzieci  

2016/2017 

Liczba dzieci  

2017/2018 

Liczba dzieci 

2018/2019 

1. O/Drawsko 43 31 45 50 68 

2. O/Piłka 17 14 20 24 22 

3. O/Pęckowo 33 28 34 37 39 

4. O/Drawski Młyn 37 33 39 33 28 

5. O/Chełst 24 19 24 21 21 

6. O/Kamiennik 20 13 10 11 7 

7. O/Kawczyn 21 13 13 13 16 

 Razem 195 151 185 189 201 
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Średnie zatrudnienie w jednostkach oświatowych Gminy Drawsko w roku szkolnym 2018/2019: 

L.p. Pełna nazwa jednostki Zatrudnienie  ogółem  

Etaty               Osoby 

Nauczyciele    Etaty                

Osoby 

Obsługa        

Etaty                Osoby 

1. Szkoła Podstawowa 

im. gen. dyw. 

Tadeusza Kutrzeby w 

Drawsku 

 

33,05 

 

49 osób 

 

26,00 

 

39 osób 

 

7,05 

 

10 osób 

2. Szkoła Podstawowa 

im. Św. Urszuli 

Ledóchowskiej          

w Drawskim Młynie 

 

13,56 

 

20   osób + 

palacz 

 

11,65 

 

17  osób 

 

1,91 

 

3  + palacz w 

sezonie 1 et. 

3. Szkoła Podstawowa 

im. J. Noji w 

Pęckowie 

 

17,35 

 

29 osób +  

palacz 

 

13,83 

  

25  osób 

 

2,68 

 4 osoby + 

palacz w 

sezonie 1 et. 

4. Szkoła Podstawowa 

im. Jana Pawła II         

w Piłce 

   

15,49 

 

26 osób +  

palacz 

 

12,81 

 

23 osoby 

 

2,59 

 

3 + palacz w 

sezonie 1 et. 

5. Szkoła Podstawowa 

im. Józefa 

Chociszewskiego       

w Chełście 

 

19,11 

 

30 osoby +  

palacz 

 

15,65 

 

25 osób 

 

3,46 

 

5 + palacz w 

sezonie 1 et. 

7. Gminne Przedszkole 

Publiczne im. Jana 

Brzechwy w Drawsku 

 

32,55 

42 osoby + 

palacz  

 

15,22 

 

24 osoby 

 

17,33 

18 + palacz w 

sezonie 1 et. 

  131,11 

et. 

 95,16 et.  35,02 

et. 

 

W zakresie doskonalenia zawodowego środki na dofinansowanie nauczycieli planowane są   w wysokości 0,8% 

planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Przeznaczane są z 
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uwzględnieniem kwalifikacji nauczycieli oraz zgłaszanych przez nauczycieli potrzeb w zakresie ich uzupełniania 

i podnoszenia, oceny przydatności form doskonalenia zawodowego w pracy nauczycieli, zadań związanych z 

realizacją polityki oświatowej gminy. 

Maksymalna kwota dofinansowania kosztów kształcenia zawodowego nauczyciela nie może być wyższa niż 

3000,- zł 

W roku szkolnym 2018/2019 na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w gminie wydatkowano 

kwotę 29.641,65 zł    

Nakłady na dokształcanie i doskonalenie zawodowe w rozbiciu na poszczególne jednostki w roku szkolnym 

2018/2019: 

L.p. Wyszczególnienie od 01.09.2018 do 

31.12.2018 rok 

od 01.01.2019 do 

31.08.2019 rok 

1. Przedszkole  1953,00 3470,00 

2. Szkoły podstawowe:  

3. Drawski Młyn 99,92 3000,00 

4. Pęckowo 1798,04 2713,68 

5. Drawsko 7906,09 1001,28 

6. Chełst 3328,92 1000,00 

7. Piłka 2157,04 1213,68 

    

 Ogółem 17.243,01 12.398,64 

Liczba nauczycieli  z podziałem na stopień awansu zawodowego w latach 2014-2018: 

 Rok szkolny 

2014/2015 

Rok szkolny 

2015/2016 

Rok szkolny 

2016/2017 

Rok szkolny 

2017/2018 

Rok szkolny 

2018/2019 

Bez stopnia      

Stażysta 1 6 8 7 10 

Kontraktowy 26 23 15 29 29 

Mianowany 44 34 43 44 44 

Dyplomowany 47 49 58 61 70 

 118 112 124 141 153 
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Wynagrodzenia nauczycieli: 

W wyniku przeprowadzonej analizy wynika, iż średnie płace nauczycieli w gminie Drawsko w 2018 r. 

przekraczały kwoty minimalne określone przepisami Karty Nauczyciela i Gmina nie poniosła żadnych 

dodatkowych kosztów finansowych na wypłacanie dodatków uzupełniających w styczniu 2019r. 

Wyniki jakie osiągnęli uczniowie naszej gminy w porównaniu z powiatem, województwem i okręgiem:  

 Oddziały 

gimnazjalne w 

Drawsku 

Powiat Województwo Okręg 

Część humanistyczna: 

historia i wos 

52,92 53,00% 58,03% 57,28 

Część humanistyczna: język 

polski 

60,47 57,34% 61,23% 60,64 

Część matematyczno-

przyrodnicza: matematyka 

33,23 36,66% 41,33% 40,15 

Część matematyczno-

przyrodnicza: przedmioty 

przyrodnicze 

43,63 45,18% 49,00% 48,08 

Język angielski poziom 

podstawowy 

56,65 60,17% 66,36% 66,37 

Język angielski poziom 

rozszerzony 

39,31 47,16% 51,06% 51,59 

Język niemiecki poziom 

podstawowy 

39,31 47,78% 48,98% 50,77 

Język niemiecki poziom 

rozszerzony 

37,35 39,41% 36,70% 38,1 

Zestawienie średnich wyników egzaminu ósmoklasisty w porównaniu z wynikami OKE 
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Nazwa jednostki Liczba 

uczniów 

zdających 

j. polski matematyka j. angielski 

Średni wynik kraju  63,00% 45,00% 59,00% 

Średni wynik okręgu  60,50% 42,07% 56,68% 

Średni wynik 

województwa 

 61,04% 43,07% 56,28% 

Średni wynik powiatu  58,18% 38,57% 48,57% 

Średni wynik gminy  66,95% 39,54% 45,51% 

     

Szkoła Podstawowa w 

Drawskim Młynie 

6 

 w tym 1 

uczeń ze 

specyficznymi 

trudnościami 

w nauce  

67,33% 55,00% 46,50% 

Szkoła Podstawowa w 

Pęckowie 

12                w 

tym 1 uczeń z 

orzeczeniem o 

potrzebie 

kształcenia 

specj. 

65,00% 35,08% 41,58% 

Szkoła Podstawowa w 

Drawsku 

35                w 

tym 1 uczeń z 

orzeczeniem o 

potrzebie 

kształcenia 

specj. 

72,34% 46,11% 50,34% 

Szkoła Podstawowa w 

Chełście 

21                w 

tym 1 uczeń z 

orzeczeniem o 

potrzebie 

kształcenia 

specj. 

67,24% 32,71% 48,24% 

Szkoła Podstawowa w 

Piłce 

6 38,00% 18,50% 14,67% 

Szczegółowe dane, gdzie kontynuują naukę absolwenci z naszych szkół zawiera poniższe zestawienie:  

Typ szkoły Absolwenci gimnazjum Absolwenci szkoły 

podstawowej 

w Technikum 26 38 

w Liceum 30 29 
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w Szkole branżowej 22 17 

Ogółem absolwentów 78 84 

 

W roku szkolnym 2018/2019 wydatki te ogółem opiewają na kwotę w wysokości 263.094,34 zł,  z tego 

wydatkowano:  

a)  na dowóz uczniów do szkół w gminie Drawsko zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół kwotę 

w wysokości 202.106,11 zł,  

b)  na zwrot biletów i kosztów za wykonanie obowiązku dowozu dzieci w formie ryczałtu na podstawie 

zawartych umów z rodzicami 8.962,21 zł, 

c) na dowóz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego kwotę 43.403,22 zł, do Szkoły 

Specjalnej w Gębicach oraz do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Drezdenku, 

d)  na dowóz dzieci na zajęcia pozalekcyjne SKS na salę gimnastyczną w Drawsku 8.962,21 zł.  

Stypendia szkolne (socjalne) w roku szkolnym 2018/2019: 

L.p. Wyszczególnienie Stypendium szkolne 

1. Liczba wniosków ogółem 41 + 1 losowy 

Informacja dotycząca kształcenia specjalnego w szkołach w roku szkolnym 2018/2019:

Nazwa jednostki

Uczniowie z 

orzeczeniami o 

potrzebie 

kształcenia 

specjalnego

Uczniowie z 

opiniami z 

Poradnii 

Psychologiczno-

Pedagogicznej

godziny 

rewalidacji

godziny 

logopedii

godziny 

korekcyjno-

kompensacyjne

godziny terapii 

padogogicznej

godziny 

nauczania 

indywidualnego

zajęcia 

dydaktycz

no-

wyrównaw

cze

Szkoła Podstawowa 

im. Św. Urszuli 

Ledóchowskiej w 

Drawskim Młynie 4 uczniów 10 uczniów 8 4 0 4

26 - specjalna 

organizacja nauki 

+ nauczyciel 

wspomagający 2

Szkoła Podstawowa 

im. Jóefa Noji w 

Pęckowie 6 uczniów 14 uczniów 12 8 5 1 10 5

Szkoła Podstawowa 

im. gen. dyw. 

Tadeusza Kutrzeby 

w Drawsku 10 uczniów 24 uczniów 14 6 6

26               
( 1 dziecko ze  

względu na stan 

zdrowia) 11

Szkoła Podstawowa 

im. Józefa 

Chociszewskiego w 

Chełscie 8 uczniów 25 uczniów 16 5 5 6 0 2

Szkoła Podstawowa 

im. Jana Pawła II w 

Piłce 5 uczniów 3 uczniów 10 4 1 3 0 4

Gminne Przedszkole 

Publiczne im. Jana 

Brzechwy w 

Drawsku 2 uczniów 10 uczniów 6 5,5 2,5 0 0 0

Ogółem 35 uczniów 86 uczniów 66 32,5 19,5 14 62 24
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2. 

 

Liczba wniosków pozytywnie załatwionych: 

 41+1 losowy 

w tym 

odnoszących się 

do uczniów 

 

szkół podstawowych 

 

 28+1 

 

oddziałach gimnazjalnych 

 

 3 

 

innych 

 

 10 

3. 

 

Nakłady finansowe ogółem (w zł) 

 

22.206,- 

Na koniec roku szkolnego 2018/2019 na podstawie „Drawskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych 

dzieci i młodzieży uczących się  na terenie Gminy Drawsko” przyznane zostały  Nagrody Gminy uczniom 

zdolnym.  

Uczniowie nagrodzeni, poza wysokimi wynikami w nauce, bardzo dobrym zachowaniem, byli finalistami 

różnych konkursów na szczeblu wojewódzkim oraz zdobywali wysokie miejsca w powiecie i rejonie.  

Nagrody Gminy  przyznano  w czterech kategoriach:  

- Lidera Przedmiotu, - Prymusa Szkoły, - Lidera Edukacji, - Omnibusa. 

Nagrody otrzymało razem 36 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych oraz klas III oddziałów  

gimnazjalnych w gminie, w tym przyznano nagrody dla: 

-    5 Prymusów, -  25 Liderów Edukacji oraz-   6  Omnibusów. 

 Uczniowie publicznych szkół podstawowych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej 

mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników. 

Na realizację tego zadania jednostka samorządu terytorialnego, otrzymała dotację celową z budżetu państwa, 

udzielaną przez Wojewodę w wysokości 77.712,69 zł.  

Już trzeci rok z rzędu nasza gmina podpisała 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.  
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W 2019r. wystąpiliśmy dla drugiej w kolejności szkoły podstawowej 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 

W związku z tym 18 kwietnia wystąpiliśmy z wnioskiem do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie 

subwencji dla szkoły podstawowej w Pęckowie na kwotę 31.160,30 zł.  

Kwota jaką otrzymaliśmy na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy 

programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Pęckowie to 27.815,00 zł  

W lipcu zeszłego roku wszystkie szkoły podstawowe przystąpiły do projektu „Cyfrowa szkoła”. Projekt jest 

realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś 

Priorytetowa 8 – Edukacja, Działanie 8.1. - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki 

szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.3 - Kształcenie ogólne 

– Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020). 

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoły zostały wyposażone w sprzęt komputerowy: 

- Szkoła Podstawowa w Pęckowie otrzymała laptop, aparat cyfrowy Panasonic, tablety  - 25,- szt. oraz 

rozbudowę sieci SIT – razem na kwotę 36.008,25 zł, 

- Szkoła Podstawowa w Drawskim Młynie otrzymała laptop, tablety – 25 szt., kamerkę do laptopa – razem na 

kwotę 18.960,- zł, 

- Szkoła Podstawa w Drawsku otrzymała 25 tabletów, laptop, aparat cyfrowy, kamerę i głośnik z mikrofonem 

36.008,25 zł, 

- Szkoła Podstawowa w Chełście otrzymała laptop, aparat cyfrowy Panasonic, tablety  - 25,- szt. oraz rozbudowę 

sieci SIT – razem na kwotę 36.008,25 zł, 

- Szkoła Podstawowa w Piłce otrzymała laptop, tablety – 25 szt., 3 tablety graficzne, mata do kodowania, zestaw 

do programowania, LEGO Education - 2 szt., LEGO akumulator - razem na kwotę 34. 460,91 zł. 
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8. Bezpieczeństwo  

8.1 OSP  
Na   terenie gminy funkcjonują następujące  jednostki  ratowniczo -  gaśnicze: 

1. OSP  Drawsko:   

-  należąca  do  Krajowego  Systemu  Ratownictwa  Gaśniczego   

-  ilość   członków  - 36  druhów  czynnych  - w tym   16 MDP 

-  samochody: FORD  TRANZYT- 2014, MAN   - 2015,  OPEL  Astra  1991 r. 

-wyjazdy  -   94. 

2. OSP  Pęckowo : 

- należąca do  Krajowego  Systemu  Ratownictwa  Gaśniczego 

- ilość  członków - 40 druhów  czynnych    

- samochody: MAN  2017 

-wyjazdy  -  31. 

3. OSP  Piłka: 

-  jednostka  gaśnicza 

-  ilość   członków- 30  druhów czynnych  

-  samochody: JELCZ  STAR- 1988, VW- T – 4  -  1994 

-wyjazdy  - 14. 

4. OSP  Kawczyn: 

- jednostka  gaśnicza 

- ilość  członków- 22  druhów  czynnych -  w tym 5 MDP 

- samochody : FIAT  DUKATO -  2002 

-wyjazdy   - 16 

5. OSP  Chełst:  

-  jednostka  gaśnicza 

-  ilość  członków   27  druhów  czynnych  -w tym 9  MDP  

-   samochody: STAR 266 - 1982 

-wyjazdy  -  32 

Ogółem   czynnych  strażaków  na  terenie  gminy  jest  167  druhów, w  tym 

11 druhen.   

Strażacy  corocznie  przechodzą   szkolenia   na  rożnym   szczeblu  i  różnej  specjalizacji: 

-  szkolenie  pierwszego  i  drugiego  stopnia   ratownictwa  gaśniczego 
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-  szkolenie   medyczno - sanitarne  / ogólne/ 

-  szkolenie  techniczne 

-  szkolenie   wodne  

-  obsługi  lądowisk i  lotnisk 

- cykliczne   szkolenia  kierowców. 

Samorząd  gminny  z  własnego  budżetu  przydzielił   poszczególnym  jednostkom  następujące  środki  

budżetowe  na  2019 r.: 

-OSP   Drawsko  -  60.000.00  zł,  

-OSP  Pęckowo   -  50.655,00  zł,  

-OSP  Piłka          -  35.850,00 zł,  

-OSP  Kawczyn   -  20.000,00 zł,  

-OSP  Chełst        -  20.000,00  zł. 

Wymienione  środki  finansowe  zostały  zużyte  na  zakup  umundurowania,  szkolenia,  doposażenie  jednostek  

w   sprzęt  gaśniczy,  ekwiwalenty  za   szkolenia, pożary  i  inne   zdarzenia,  paliwo  i  smary,  ubezpieczenia   

pojazdów  i   strażaków,  badania   lekarskie  kierowców, modernizacja i  remonty  budynków, okresowe  

badania  techniczne  oraz  przeglądy  gwarancyjne  pojazdów. 

W  roku  2019 strażacy  podejmowali  działania  ratowniczo  -  gaśnicze  w   następującym  zakresie:  gaszenie  

pożarów,  usuwanie  powalonych  drzew,  likwidacja   gniazd szerszeni  i  os,  zabezpieczenie   wypadków  

drogowych.                                      

W   ostatnim  okresie    strażacy   czynie   uczestniczyli  w   życiu   społeczności  lokalnej , to  jest w 

zabezpieczeniu  festynów , świąt  katolickich , procesji,  warta  przy  grobie  itp , czynnie   uczestniczyli   także  

w   życiu   gminy   biorąc   udział   w  obchodach   świąt   państwowych, festynu   grzybowego  itp., 

uczestniczyli   także  w   podnoszeniu   swych   sprawności  ,   szkoląc   się  i   doskonaląc   swe   umiejętności.   

Końcowym   efektem   tych   działań  były Międzygminne   Zawody   Sportowo  -   Pożarnicze,  które   w   

odbyły  się  w  na  boisku  sportowym  w  Drawsku,  a  organizatorem  była  OSP  Drawsko   oraz  Zarząd  

Gminny  OSP W  Drawsku  . Zawody połączone   były  z  dniem  Strażaka  w  zawodach  tych  wystartowały  

również 2  jednostki z  Miasta  i  Gminy  Krzyż  tj.  OSP  Krzyż  oraz  Kużnica  Żelichowska.  

Wyniki  w  zawodach  sportowo – pożarniczych: 

1m. OSP  Drawsko 2m. OSP  Kawczyn 3m. OSP  Piłka  4m. OSP  Pęckowo 5m. OSP  Chełst.  

Ocena sytuacji- dobry stan wyposażenia, który z uwagi na zmieniające się wymogi powinien być aktualizowany 

i wymieniany, duże nakłady finansowe w tym zakresie. 
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8.2 Policja 
W 2019 r. na terenie Posterunku Policji w Drawsku odnotowaliśmy łącznie  ogółem 75 przestępstw: 

Rodzaj 

przestępstwa 

Przestępstwa 

ogółem 

Przestępstwa 

kryminalne 

Przestępstwa 7 

kategorii 

Przestępstwa 

narkotykowe 

Przestępstwa 

gospodarcze 

Przestępstwa  

korupcyjne 

Gmina 

Drawsko 

75 54 42 2 8 2 

Teren działania Posterunku Policji w Drawsku obejmuje gminę Drawsko i jest podzielony  

na 2 rejony służbowe dzielnicowych oznaczone jako rejon: 

Rejon nr 3 - obsługiwał   ml.asp. Marcin Gapski  -Drawsko, Drawski Młyn, Pęckowo, Marylin 

Rejon nr 4 - obsługiwał  asp.szt. Jan Turek -Chełst, Piłka, Kamiennik, Moczydła, Kawczyn ,Pełcza, Kwiejce 

Nowe, Kwiejce Stare 

Na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa wykonano łącznie 560  służb obchodowych  

i patrolowych oraz przeprowadzono  około 300 interwencji. 

W 2019 roku  nałożono łącznie 163 mandatów karnych , na łączną kwotę około 34 000 zł.  

Na terenie Gminy Drawsko w roku 2019 zastosowano  97 pouczeń.   

Spośród wszystkich  mandatów karnych nałożono 129  drogowych oraz 34 porządkowych. 

Z wykroczeń porządkowych najwięcej nałożono mandatów z ustawy o wychowaniu w trzeźwości. 

Zespół prewencji PP Drawsko  w roku 2019 zatrzymał 13 sprawców przestępstw na gorącym uczynku 

popełnienia przestępstwa . 

W minionym roku na terenie działania Posterunku Policji w Drawsku odnotowano łącznie   

3 wypadki drogowe, w wyniku których 3 osoby zostały ranne, nie odnotowano ofiar śmiertelnych.  

Odnotowano 25 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 jezdnię przed jadący pojazd.  

Ocena sytuacji- na podstawie przytoczonych wyżej najważniejszych wskaźników obrazujących stan 

przestępczości w Gminie Drawsko zauważyć należy, że zagrożenie przestępczością kształtuje się na podobnym 

poziomie jak w roku 2018.  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 
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9. Rolnictwo  
1.Powierzchnia: 

-użytki rolne  4 831  ha -użytki  zielone  1 970 ha -grunty  rolne 2 833  ha 

2. Bonitacja gleb: 80 procent  to V i VI  klasa  - najmniejsza w powiecie.                                 

3. Struktura  obszarowa gospodarstw: 

-gospodarstwa o  powierzchni od 1 ha  do 5  ha   -  375       

-gospodarstwa o  powierzchni  od 6  do  15  ha  -  139 

-powyżej   15  ha – 90. 

4.Kierunki  produkcji: 

-produkcja  mleka -produkcja  mleka oraz  mięsa  wołowego -produkcja  roślinna -chów żywca  wołowego -

chów  trzody  chlewnej.      

5. Akcyza  paliwowa: 

-złożono 240  szt. wniosków -kwota  dopłaty  -199.151,49 zł.  

6. Dopłaty suszowe: 

-szacowanie  przez  komisję  gminną  powołaną  przez  Wojewodę Wielkopolskiego,  straty  akceptuje  

wojewoda, dopłaty wypłaca  Agencja  Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa po  złożeniu  wniosku  przez  

rolnika. Wykaz złożonych wniosków do Urzędu Gminy Drawsko z oszacowania zakresu i wysokości szkód w 

gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego 

zjawiska: 

Drawsko 35 Drawski Młyn 7 Pęckowo 39 Piłka 24 Kawczyn 9 Kamiennik 7 Kwiejce 12 Chełst 10 Marylin 5 

Pełcza 5 Moczydła 16 spoza gminy 14 SUMA 183 

7.Szkody  łowieckie: 

Od  stycznia  2019   r. wnioski  składa  się  do  koła łowieckiego,  na    terenie  którego wystąpiły  straty. 

Szacunku  strat dokonuje się  w  porozumieniu - rolnik i  koło  łowieckie. 

Do  badania  mięsa  zwierząt łownych oraz badania mięsa zwierząt rzeźnych na terenie gospodarstwa 

wyznaczono osobę -  Lech   Przybylski   Prywatna Praktyka Weterynaryjna Wieleń ul. Jaryńska 8. 

8.Na  terenie  gminy  powołane  są  następujące  komisje  stałe: 

-komisja  ds.  szacowania  zakresu i  wysokości   strat  w  gospodarstwach  rolnych,   w   których  wystąpiły  

straty,  -osoby  z  Gminy  Drawsko  wskazane do  szacowania  zwierząt  zabitych  lub  poddanych  ubojowi  z  

nakazu  Inspektora  Weterynarii. 

9.Lekarze  weterynarii  funkcjonujący  na  terenie  Gminy  Drawsko: 

Lech   Przybylski- Wieleń, Mariusz Wojtkowiak – Wieleń, Paulina  Jerzy -Kittel  - Drawsko. 
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10. Sport  
W Gminie  Drawsko  działalność  sportową  prowadzą  2  kluby  piłkarskie,  które  zarejestrowane  są  w  

Starostwie   Powiatowym  w  Czarnkowie. W  roku  2019  posiadały  następujące  drużyny  piłkarskie: 

Sezon  2018/ 2019 wiosna 

LZS  Orzeł   Pęckowo: 

-  drużyna  Orlik  I  Liga Klasa  Okręgowa 

-  drużyna  Młodzik   II   Liga  Klasa Okręgowa 

-  drużyna  Seniorów  V Liga  Klasa  Okręgowa 

LZS   Sokół   Drawsko: 

-   drużyna   Orlika  II  Liga   Klasa  Okręgowa 

-   drużyna   Młodzik   II  Liga   Klasa   Okręgowa 

-   drużyna   Trampkarz   II  Liga  Klasa   Okręgowa 

 Sezon  2019 / 2020 jesień 

 LZS  Orzeł  Pęckowo: 

 - drużyna   Orlik  II   Liga  Klasa  Okręgowa 

 - drużyna   Trampkarz   C 2   I  Liga  Klasa  Okręgowa 

-  drużyna  Seniorów  VI  Liga  Klasa  Okręgowa 

LZS   Sokół   Drawsko: 

-  drużyna  Orlik  II  liga  Klasa  Okręgowa 

-  drużyna  Młodzik  II  Liga  Klasa  Okręgowa 

-  drużyna  Trampkarz  II Liga  Klasa  Okręgowa. 

 

REALIZACJA   KALENDARZA  IMPREZ  SPORTOWYCH  2019  ROKU: 
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LP NAZWA  IMPREZY TERMIN MIEJSCE ORGANIZATOR UWAGI 

 

1  

 

 

 

2   

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

Mistrzostwa Gminy  w  

Halowej Piłce  Nożnej   

 

 

Mistrzostwa Gminy w  

Halowej  Piłce  Nożnej kl. 

I – IV i V - VI 

 

Mistrzostwa  Gminy  

Drawsko w  Tenisie  

Stołowym  Seniorów/ 

Seniorek 

 

XXI Wielkopolska  

Zimowa  Spartakiada 

Mieszkańców Wsi  

Ludowych  Zespołów  

Sportowych 

 

 

Otwarty  Turniej  Piłkarski   

drużyn 5  osobowych  o  

Puchar  Wójta  Gminy  

Drawsko 

luty 

 

 

 

luty 

 

 

luty 

 

 

 

marzec 

 

 

 

 

kwiecień 

 

 

Gminna Sal Gimnastyczna  

Drawsko 

 

 

Gminna  Sala   Gimnastyczna  w 

Drawsku  

 

 

Świetlica  Pęckowo 

 

 

 

OSiR  w  Golinie  

 

 

 

 

Boisko  wielofunkcyjne  w  

Drawsku 

 

Urząd  Gminy, organizacje,  

stowarzyszenia 

 

 

Urząd  Gminy, szkoły,  

organizacje  sportowe 

 

 

Urząd Gminy,  świetlice 

 

 

 

Marszałek  Województwa  

Wielkopolskiego Wojewódzkie  

Zrzeszenie  LZS 

 

 

 

Urząd  Gminy  

 

Turniej się  nie  odbył 

 

 

 

Odbyły się 2 turnieje:   

I turniej do  klasy IV -  4  drużyny,  II 

turniej do  klasy VI  - 3  drużyny  

 

Turniej  się  nie odbył 

 

 

 

W  reprezentacji Powiatu  Czarnkowsko  -  

Trzcianeckiego stratowały 4 osoby z  

Drawska 

 

 

 

W  Turnieju  wystartowały 4 drużyny, w  

tym 1 drużyna z Wielenia 
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6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Powiatowa Spartakiada 

LZS  Powiatu  

Czarnkowsko  

Trzcianeckiego 

 

Udział  w Powiatowym  

Turnieju ZŁOTA  WIEŻA   

 

Powiatowy Turniej  

Piłkarska Kadra   Czeka 

chłopców  rocznik  2006 i 

młodsi 

 

Udział  w  Turnieju  

Wojewódzkim 

Piłkarska Kadra Czeka -  

Koźmin  Wlkp. 

dziewczynek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Dzień Dziecka  Turniej  

Piłkarski 

Drawsko  -  Rosko 

 

 

 

maj 

 

 

 

maj 

 

 

maj 

 

 

maj 

 

 

 

 

czerwiec 

 

 

 

 

 

Sala  sportowa  w  Krzyżu 

 

 

 

Szkoła  Podstawowa  Rychlik 

 

 

Boisko  w  Drawsku 

 

 

Koźmin  Wlkp. 

 

 

 

 

Boisko  w  Drawsku 

 

 

 

 

 

Powiatowe  Zrzeszenie  LZS, 

urzędy  gmin, miast z  terenu  

powiatu 

 

 

Gmina Trzcianka 

 

 

Powiatowe  Zrzeszenie LZS 

 

 

Wielkopolskie Zrzeszenie LZS 

 

 

 

 

Urząd  Gminy,   koła  LZS 

 

 

 

 

 

Gmina  Drawsko  występowała  we  

wszystkich  konkurencjach zajmując  IV   

miejsce 

 

 

Turniej  się  nie  odbył 

 

Turniej odbył się na boisku w Drawsku, 

Lubaszu,  Krzyżu,  Czarnkowie 

 

 

Reprezentacja  dziewczyn z  Drawska 

uczestniczyła w  rozgrywkach, duża  kadra   

-  4  m. mała  -  5  m. 

 

 

 

Odbył  się  Turniej Piłkarski  na  boisku  

wielofunkcyjnym  w  Drawsku 
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11 

 

 

 

12 

 

 

 

 

13 

 

 

 

14 

 

 

 

15 

Udział reprezentacji gminy 

w  Mistrzostwach Powiatu  

Czarnkowsko 

Trzcianeckiego w  Piłce 

Plażowej 

 

Pierwsze  Mistrzostwa   

Powiatu  Czarnkowsko -  

Trzcianeckiego  w  Piłce  

Nożnej na trawie  -  

Samorządowców  

 

 

Międzynarodowy  Bieg 

im. J. Noji 

 

 

 

Turniej  Sołectw - Gminy  

Drawsko 

 

 

 

Mistrzostwa  Gminy  w  

Tenisie  Ziemnym 

lipiec 

 

 

 

 

czerwiec 

 

 

 

 

sierpień 

 

 

 

 

sierpień 

 

 

 

sierpień/ wrzesień 

 

Lubasz   OSiR 

 

 

 

 

Boisko   w Drawsku 

 

 

 

 

Pęckowo  -  Drawsko -  Krzyż  

Wieleń 

 

 

 

Boisko, amfiteatr  w  Drawsku 

 

 

 

 

Kort  w  Drawski  Młynie 

Powiatowe  Zrzeszenie  LZS 

 

 

 

 

Powiatowe  Zrzeszenie  LZS. 

 

 

 

 

Komitet  Organizacyjny 

 

 

 

 

Rady  Sołeckie  z  terenu Gminy  

Drawsko 

  

 

 

Rada  Sołecka  w Drawskim  

Młynie,  Klub  Tenisa  Ziemnego 

Turniej  się  nie  odbył 

 

 

 

 

Odbył   się I  Turniej  Samorządowców 

Powiatu  Czarnkowsko -  Trzcianeckiego w  

Piłce  Nożnej  (Dni  Gminy  Drawsko)  

 

  

 

Bieg  nie  odbył  się   

 

 

 

 

W turnieju wystartowały wszystkie  

sołectwa z  gminy  Drawsko. 

 

 

 

Turniej nie odbył się  
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16 

 

 

 

17 

 

 

18 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

Mistrzostwa  Gminy w  

Tenisie  Stołowym Par 

Deblowych 

 

 

Pierwszy  Bieg  im  J. Noji 

-  Pęckowo 

 

 

Mikołajkowe Mistrzostwa  

Powiatu Czarnkowsko -  

Trzcianeckiego w  

Halowej  Piłce  Nożnej  

ORLIKA 

 

MIKOŁAJKOWY Turniej  

Karate 

 

 

 

 

 

 

wrzesień 

 

 

 

wrzesień 

 

 

 

grudzień 

 

 

 

grudzień 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort w  Drawskim  Młynie 

 

 

 

Pęckowo  -  Drawski  Młyn -  

Drawsko  -  Pęckowo 

     

 

Sala  sportowa  w  Lubaszu 

 

 

 

 

Gminna  Sala  Gimnastyczna  w  

Drawsku 

 

 

 

 

 

 

Rada Sołecka  w  Drawskim  

Młynie,  Klub  Tenisa  Ziemnego 

 

 

 

Komitet  Organizacyjny 

 

 

 

Powiatowe  Zrzeszenie  LZS  w 

Czarnkowie  

 

 

Międzyszkolny Klub  Karate  

FUDOKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turniej  nie  odbył  się 

 

 

 

CROSS Pęckowski oraz I Bieg  im. J. Noji 

w Pęckowie  

 

  

W  zawodach  starowała  reprezentacja  

gminy / zawodnicy Drawsko,  Pęckowo,  

Drawski Młyn, 3  miejsce 

 

 

W  zawodach  uczestniczyli  zawodniczki,  

zawodnicy  z  gmin  Lubasz , Krzyż ,  

Drezdenko,  Drawsko 
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20 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

Podsumowanie Sportowe  

2019 

 

 

 

Mistrzostwa  Powiatu  w  

Halowej  Piłce  Nożnej 

Oldbojów 

 

 

 

 

Gwiazdkowy  Turniej  w  

Halowej  Piłce  Nożnej 

grudzień  

 

 

 

 

grudzień 

 

 

 

 

 

grudzień 

 

 

 

 

 

 

Gmina  Sala  Gimnastyczna  w  

Drawsku 

 

 

 

Gminna Sala  Gimnastyczna  w  

Drawsku 

 

 

 

 

 

Gminna Sala  Gimnastyczna  w  

Drawsku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd  Gminy  

 

 

 

 

Powiatowe  Zrzeszenie LZS , 

Gminy  z  Powiatu  

Czarnkowsko  Trzcianeckiego 

 

 

 

 

Urząd  Gminy 

Organizacje, Kluby Sportowe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawody   odbyły  się  w   Drawsku  

startowały  reprezentacje Wielenia.  Gminy  

Czarnków ,  Miasta  Czarnków oraz  Gminy  

Drawsko 

 

 

 

W zawodach  uczestniczyło  10  drużyn, 

wgrała  drużyna  reprezentująca Piłkę 
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11. Kultura  
Gmina Drawsko organizuje i angażuje się w organizacje rozmaitych imprez o charakterze kulturalno-

rozrywkowym. Cyklicznie odbywają się wydarzenia mające zapewnić mieszkańcom i turystom atrakcyjny sposób 

na spędzenie czasu wolnego.  

Życie kulturalne na terenie Gminy Drawsko tworzą: 

- Sołtysi i Rady Sołeckie, 

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

- szkoły, 

- przedszkole, 

- stowarzyszenia (w tym jednostki OSP), 

- grupy nieformalne, 

- inicjatywy osób prywatnych. 

W kalendarz imprez i wydarzeń kulturalnych w 2019 r., organizowanych na terenie Gminy Drawsko, wpisały się 

takie przedsięwzięcia, jak: Zlot Morsów w Gminie Drawsko, III Spartakiada Stowarzyszeń, Agrotargi w 

Czarnkowie, Gminne Obchody Święta Konstytucji 3 Maja, 5.Gminny Dzień Strażaka i Gminne Zawody 

Strażackie, Gmina Drawsko na Ekomajówce w Potrzebowicach, Festyny sołeckie, I Dni Gminy Drawsko z - XX 

Odlotowy Festyn Grzybowy „Grzyby, las wokół nas”, Dzień Sportu, I Samorządowy Turniej Piłki Nożnej, IV 

Samorządowy Turniej Wsi, Impreza Klubowa, Wizyta załogi tratwy „Pielgrzym”, Impreza rekreacyjno-sportowa 

„Święto Noteci”, Dożynki Gminne, Narodowe Czytanie, I Bieg im. Józefa Noji w Pęckowie oraz XXVII Cross 

im. Józefa Noji w Pęckowie, Włączenie jednostki OSP Pęckowo w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo – 

Gaśniczego, Gminny Konkurs Recytatorski, Gminne obchody Święta Niepodległości, Podsumowanie Roku 

Sportowo-Kulturalnego, Gminne obchody wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 

Ponadto w kalendarzu imprez Gminy Drawsko na stałe wpisały się również imprezy organizowane przez nasze 

stowarzyszenia. 

W roku 2019 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.  

22 czerwca 2019 r. – Jubileuszowy XX Odlotowy Festyn Grzybowy „Grzyby, las wokół nas” w ramach I Dni 

Gminy Drawsko oprócz części rekreacyjnej zawierał podziękowania za współpracę dl  przedstawicieli instytucji, 

firm i tych którzy pomagali w różny sposób przy realizacji tej sztandarowej imprezy. 

I Bieg im. Józefa Noji w Pęckowie oraz XXVII Cross im. Józefa Noji w Pęckowie odbył się w dniu 15 września 

2019 r. Inicjatorem biegu był Wójt Gminy Drawsko przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Biegacze Józefa Noji” 

i Szkoły Podstawowej w Pęckowie. 

27 grudnia 2019r. uczczono 101. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Główne uroczystości obchodów 

odbyły się w świetlicy wiejskiej w Pęckowie. 

Ocena sytuacji- duża aktywność organizacji pozarządowych współpracujących ściśle z samorządem 
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12. Działalność gospodarcza i zezwolenia alkoholowe 
Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), według stanu na dzień 31 

grudzień 2019 r. ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które mają główne miejsce prowadzenia 

działalności w gminie Drawsko obejmowała 496 pozycji, z czego status „aktywny” posiadało 216 podmiotów, 

status „wykreślony” posiadało 227 podmiotów, status „zawieszony” posiadało 45 podmiotów, a liczba 

podmiotów do prowadzenia działalności wyłącznie w formie spółki cywilnej obejmowała 3 pozycje.  

Do wiodących branż działalności gospodarczej w Gminie Drawsko wg PKD zaliczyć należy:  

 

KOD PKD 

 

OPIS KODU PKD 

 

ILOŚĆ 

DZIAŁALNOŚCI 

 

412OZ 

Roboty budowlane związane ze wnoszeniem budynków 

mieszkalnych i niemieszkalnych 

 

 

16 

0240Z Działalność usługowa związana z leśnictwem  

12 

 

4520Z 

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z 

wyłączeniem motocykli 

 

12 

4941Z Transport drogowy towarów 12 

 

 

4711Z 

Sprzedaż detaliczna prowadzona w 

niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, 

napojów i wyrobów tytoniowych 

 

 

 

10 

4331Z Tynkowanie 9 

2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych  

9 

9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne  

8 

1610Z Produkcja wyrobów tartacznych  

6 

4391Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych  

5 

Raport CEIDG z roku 2019 zawiera następującą liczbę złożonych i prawidłowo przetworzonych wniosków  w 

gminie Drawsko:  

- 33 wnioski o wpis do CEIDG przedsiębiorcy,  

- 82 wniosków o zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych,  

- 30 wniosków o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej,  

- 8 wniosków o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej,  

- 17 wniosków o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG.  

Łączna suma złożonych  wniosków w 2019r wyniosła 170.   

Ogólnie w całej gminie w 2019r. zarejestrowanych było 28 działalności gospodarczych w tym 2 zawieszone, 2 

wykreślone  i 15 zakończonych.  

Spośród ogólnej liczby (28) działalności z 2019r. możemy dokonać podziału na działalności aktywne, 

zawieszone i wykreślone co obrazuje poniższy wykres.   
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Zestawienie z I półrocza 2019r.  nowych i kontynuowanych koncesji alkoholowych: od początku roku do 

31.05.2019r.: 

- wydano 1  nowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych: 

„A” do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa - 1 

„B” od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 1 

„C” powyżej 18% zawartości alkoholu – 1 

- kontynuowano 61 koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych: 

„A” do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa - 22 

„B” od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 20 

„C” powyżej 18% zawartości alkoholu – 19 

Łącznie wydanych koncesji w I półroczu 2019r: 

„A” do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa - 23 

„B” od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 21 

„C” powyżej 18% zawartości alkoholu – 20 

Łącznie: 64 koncesje 

oraz 2 zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa. 

Zestawienie z II półrocza 2019r. nowych i kontynuowanych koncesji alkoholowych: od 1.06.2019r. do 

31.12.2019r.: 

- wydano 2  nowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych: 

„A” do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa - 2 

„B” od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 1 

„C” powyżej 18% zawartości alkoholu – 2 

- kontynuowano 64 koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych: 

22
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„A” do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa - 23 

„B” od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 21 

„C” powyżej 18% zawartości alkoholu – 20 

Łącznie wydanych koncesji w II półroczu 2019r: 

„A” do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa - 25 

„B” od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 22 

„C” powyżej 18% zawartości alkoholu – 22 

Łącznie : 69 koncesji 

oraz 12 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa. 

ŁĄCZNA ILOŚĆ KONCESJI -2019r.: 

 

„A” do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa - 25 

„B” od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 22 

„C” powyżej 18% zawartości alkoholu – 22 

 

Łącznie : 69 KONCESJI + 14 ZEZWOLEŃ JEDNORAZOWYCH = 83 ZEZWOLENIA 
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13. Urząd Stanu Cywilnego 

 

 

 

 

L.p. Nazwa czynności Ilość czynności 

Rejestracja stanu cywilnego 

 Sporządzanie aktów stanu cywilnego  

 

50 

 Czynności materialno-techniczne z zakresu rejestracji 

stanu cywilnego nie skutkujące sporządzeniem aktu stanu 

cywilnego 

125 

  3. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego 

(skróconych, zupełnych, na drukach wielojęzycznych) 

625 

      4. Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie 

oświadczeń 

25 

5. Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu 

cywilnego 

119 

6. Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego 173 

7. Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego 

 

282 

8. Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk 

 

5 

Ewidencja Ludności 

1. Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu, 

zgłoszenia powrotu z pobytu czasowego 

229 

2. Usuwanie niezgodności 

 

208 

3. Wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych 

 

6 

4. Nadanie numeru PESEL 

 

50 

Udostępnianie danych 

1. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz 

rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz udostępnienie 

danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz 

dokumentacji związanej z dowodami osobistymi 

20 

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 

210 

Dowody Osobiste 

1. Wydawanie dowodów osobistych 

 

470 

2. Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu 

osobistego 

29 

3. Unieważnienie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów 

Osobistych 

397 
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14. Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku sp. z 
o.o.  
Zatrudnienie w Spółce na dzień 31.12.2019 w ramach umowy o pracę wynosiło 20 osób, wszystkie osoby 

zatrudnione na pełen etat oraz 1 osoba zatrudniona w formie kontraktu menadżerskiego. 

Przychody ze sprzedaży pochodzą ze sprzedaży wody wyrażonej w m3, odbioru i oczyszczenia ścieków 

wyrażonych w m3, opłaty abonamentowej wyrażonej w zł/odbiorca/m-c, sprzedaży wewnętrznej oraz innych 

usług. 

W 2019r. spółka sprzedała 154 933,20 m3 wody w poszczególnych miejscowościach Gminy Drawsko: 

Drawsko   – 46 500,60 m3 Drawski Młyn  – 29 196,40 m3 

Pęckowo   – 23 851,10 m3 Chełst   – 14 655,10 m3 

Moczydła   –   7 863,00 m3 Kamiennik  –   6 209,00 m3 

Kawczyn   –   7 676,00 m3 Piłka   –   6 816,00 m3 

Marylin                –   4 293,00 m3 Kwiejce                  –    3 339,00 m³ 

Kwiejce Nowe                 –    2 727,00 m3 Pełcza   –   1 807,00 m3 

W 2019r. spółka zużyła również 4 743,00 m³ wody na własne cele. 

Z tytułu sprzedaży wody spółka osiągnęła przychody netto w wysokości 

562 737,02 zł. 

W 2019r. spółka odebrała i oczyściła 106 589,40 m3  ścieków komunalnych  i przemysłowych oraz 1 963,64 

m3 ścieków bytowych,  od  dostawców z poszczególnych miejscowości: 

              Ścieki komunalne i przemysłowe                  Ścieki bytowe (dowożone) 

- Drawsko 38 189,60 m3                                              108,30 m3  

- Drawski Młyn  43 580,40 m3      502,45 m3 

- Pęckowo           24 819,40 m3      143,00 m3 

- Kamiennik                                   12,65 m3 

- Chełst                                                            173,80 m3 

- Moczydła                                   15,40 m3 

- Pełcza                                  7,00 m3 

- Kawczyn                                   75,50 m3 

- Kwiejce                               15,70 m3 

- Piłka                          417,19 m3 

- Marylin                                  27,00 m3 

-  Kwiejce Nowe        23,10 m3 

- pozostałe ścieki dowożone                                                       442,55 m3 

W 2019r. spółka odebrała i oczyściła również 501,00 m3  ścieków komunalnych na własne cele. Z tytułu 

odbioru i oczyszczania ścieków spółka osiągnęła przychody netto w wysokości 725 015,26 zł. 
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Ilość opłat stałych  wynosiła  35 474,00 sztuk, co dało przychód 92 864,75 zł netto. 

Dopłata dla odbiorców usługi odbioru ścieków komunalnych z terenu Gminy Drawsko od ilości 82 588,50  

m3 za rok 2019 była równa 281 626,79 zł netto. 

Dopłata dla ścieków dowożonych z terenu Gminy Drawsko od ilości 1 564,75 m3 za rok 2019 wynosiła 11 

038,25 zł netto. 

Wysokość stawek opłat za wodę i ścieki oraz opłaty stałej (abonamentowej) w 2019r.  zatwierdza w formie 

taryfy regulator Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

Ceny na inne usługi ustalane są przez Zarząd Spółki w drodze Zarządzeń Prezesa. 

Pozostałe  przychody tj. 980 360,94 zł netto stanowią przychody z tytułu sprzedaży innych usług związanych z 

wykonawstwem robót wodno-kanalizacyjnych, wynajmem sprzętu specjalistycznego, prac remontowo-

budowlanych itp.: 

Gmina Drawsko                   893 095,95 zł netto 

                      Remont dróg gminnych                    176 044,42 

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Moczydłach         134 332,84 

Utworzenie klubu Senior +, remont części budynku Urzędu                         132 060,44 

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Piłce       89 000,00 

        Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnie ginekologiczno - położniczą i gabinet 

         lekarski                                                                                                                       57 962,88 

                      Budowa mieszkań socjalnych w Drawskim Młynie     54 047,46 

Budowa obiektów małej architektury – Przystań Yndzel                                41 810,69 

Rozbudowa sieci wodociągowej w Drawskim Młynie                                   44 038,08 

Przebudowa drogi w Kamienniku polegająca na budowie chodnika              24 388,48 

       Rozbudowa oświetlenia na ulicy Sosnowej w Drawskim Młynie oraz 

       w Pęckowie i Piłce                                                                                                          33 412,70 

Wykonanie usługi palacza kotłów c.o                                                             24 312,00 

Rozbudowa  sieci wodociągowej w Drawsku                                                 27 453,88 

Wywóz gruzu, utwardzenie i profilowanie dróg gminnych                             18 000,00 

Wykonanie progu zwalniającego na drodze gminnej w Chełście                     8 573,66 

   Naprawa opłotowania wzdłuż ścieżki pieszej, mycie grzybów, malowanie  ławek w Parku Grzybowym  

           w Piłce                                                                                                                           5 050,63 

Zagospodarowanie placu zbaw w Kwiejcach Nowych                  6 853,15 

Remont komina w świetlicy wiejskiej w Chełście                     6 504,06 

Rozbiórka ogrodzenia murowanego w Kawczynie przy przedszkolu                2 794,80 

      Usługa agregatem prądotwórczym podczas imprezy masowej  pn. XX Odlotowy Festyn Grzybowy "Grzyby,          

las wokół nas"                                                                                                                             2 600,00 
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Remont świetlicy wiejskiej w Drawsku                                                             1 422,77 

Wymiana przepalonych źródeł światła na boisku „Orlik” w Chełście                  813,01 

Montaż ogrodzenia w Drawsku ul. Powstańców Wlkp. 144                                 650,00 

      Dostarczenie materiałów z wyborów samorządowych do Archiwum  Państwowego  

       w Poznaniu – usługa transportowa                                                                                      650,00 

Usługa odkażania zbiorników na fekalia                                           320,00 

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki                    3 048,62 zł netto 

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na 

terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sezonie 2018/2019                                1 260,00 

Remont drogi                                                                                                                         1 788,62 

BACCA FILIP BIERBASZ                 619,58 netto 

Analiza ścieków w zakładzie                       619,58         

Zakład Usług Technicznych AGH Atlasiński i Wspólnicy S.J.                    4 050,00 zł netto 

Analiza ścieków                                                                4 050,00 

PUH KGKS Sylwia Kawczyńska                                   741,53 zł netto 

Utwardzenie terenu kostką betonową                                                                                         741,53                                                                                                            

MaxZłom Krzysztof Ziglewski          2 487,32 zł netto 

Złom stalowy                            2 307,32 

Usługa sprzętem                                                                                                                         180,00 

Redon Nakło Sp. z o.o.                                                                                                  24 360,00 zł netto 

Przygotowanie podłoża pod nawierzchnię ścieżki pieszo-rowerowej  

Drawsko-Drawski  Młyn                                                                                                       24 360,00                                                                                   

Wydanie zaświadczenia o jakości wody                                60,00 zł netto 

Demontaż wodomierza na wniosek odbiorcy                 200,00 zł netto 

Opłata za sprawdzenie i potwierdzenie uzbrojenia                                                       400,00 zł netto 

Wymiana wodomierza po rozmarznięciu, uszkodzeniu                              296,20 zł netto 

Wykonanie przyłączy wodociągowych                                 5 248,11 zł netto 

Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej                               5 708,96 zł netto 

Pozostała sprzedaż                                    20 044,67 netto    

Sprzedaż pojazdu Renault Master                                                                            2 775,61 

Usługa koparko-spycharką "Catepillar 428B"                           3 970,00 

 Usługa ciągnikiem z przyczepą                                                                                                       75,00 

Ułożenie kostki brukowej                                                                                                             9 033,71                                                                                     
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Usługa agregatem prądotwórczym                                       880,00 

Remont chodnika                                                                                                                    2 777,35 

Wymiana hydrantu                                                                                                                     533,00 

Sytuacja majątkowa spółki 

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.   

Wartość aktywów netto na dzień 31.12.2019r. wynosi ogółem             1 536 877,80 

Wynik finansowy na dzień 31.12.2019 r. wynosi                                                                  49 112,59 

Ocena stanu finansowego spółki- ostateczny wynik finansowy spółki wskazuje, że spółka wykazuje pozytywny 

wynik finansowy za 2019r.  
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PODSUMOWANIE: 
Opracowując Raport o stanie Gminy Drawsko  wzięliśmy pod uwagę wszystkie rodzaje 

działalności jakie są realizowane w naszym samorządzie zgodnie z ustawą o samorządzie 

gminnym.  

Przygotowany dokument daje Państwu obraz, przede wszystkim finansowy, stanu gminy w 

roku 2019.  

W sposób szczególny wskazujemy finanse pozyskane w zakresie środków zewnętrznych, nie 

tylko przez samorząd, ale wielokrotnie przez ściśle współpracujące stowarzyszenia, których 

pomysły są tożsame z potrzebami samorządu i które są jednocześnie jedyną możliwością dla 

realizacji znaczących inwestycji dla poprawy jakości życia naszych mieszkańców, a przez to 

rozwoju Gminy Drawsko.  

Spectrum przedstawionych spraw, które realizuje samorząd jest bardzo szerokie, dlatego 

wskazanie uwagi w raporcie na tak wiele aspektów.  

 

 

(-) Bartosz Niezborała  

Wójt Gminy Drawsko  

 


