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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 ze zm.).
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Wstęp
Szanowni Państwo,
Po raz trzeci przedstawiam Państwu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Raport o stanie
Gminy Drawsko za rok 2020.
Rok 2020 był szczególny z uwagi na sytuację związaną z pandemią. Niestety ograniczenia
związane z COVID -19 miały wpływ i to bardzo znaczący na funkcjonowanie samorządu w
wielu obszarach. Mimo naszych starań wielu zadań nie udało się zrealizować.
Wielokrotnie w swoich wypowiedziach wspominałem, że zamknąć, ograniczyć jest łatwo, ale
przywrócić i powrócić do wcześniejszej aktywności, aktywności, z której słyniemy, jest
bardzo trudno.
Dokonując analizy ubiegłorocznych działań należy patrzeć przez pryzmat rzeczywistości, w
której przyszło nam funkcjonować. Trudno w wielu aspektach dokonać porównania i
przedstawić wnioski podsumowujące.
Samorząd Gminy Drawsko przeprowadzał inwestycje, gospodarował mieniem komunalnym,
realizował dokumenty planistyczne, wspierał działalność oświatową, kulturalną, sportową,
dbał o bezpieczeństwo swoich mieszkańców i turystów.
Struktura raportu opiera się na zadaniach realizowanych w 2020r. oraz planie budżetowym.
Raport jest istotnym elementem w relacji pomiędzy organem stanowiącym a wykonawczym.
Dodatkowo należy uznać tą ,,nową instytucję’’ jako forum komunikacji ze społecznością
lokalną.
Do Państwa oceny pozostawiam ten szczególny 2020 rok.
Patrząc na przyszłość naszej gminy, jej dalszy rozwój, jestem pełen nadziei na lepszy czas;
czas, który pozwoli razem zrealizować niejedno zamierzenie dla podstawowego, wspólnego
celu-poprawy jakości życia mieszkańców, w myśl słów Henrego Forda:
„Spotkać się to początek,
zgodzić się to postęp,
pracować razem to sukces.’’
Z poważaniem,
(-) Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
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1. Informacje ogólne
Gmina Drawsko to gmina wiejska, położona 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 km2 przy rozciągłości południkowej 8’58’’ (52 o43’32’’ – 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.
W gminie zlokalizowana jest stacja PKP w Drawskim Młynie na trasie Poznań – Szczecin, a w odległości 3 km
od Drawska w Krzyżu zlokalizowany jest węzeł kolejowy, w którym przecinają się ważne linie kolejowe
zachód-wschód oraz północ-południe (trasa do Berlina).
Wspomniana powyżej struktura gruntów gminy, a także w miarę dogodne połączenia komunikacyjne, przede
wszystkim transportem samochodowym, ale również kolejowym, zdecydowanie sprzyjają rozwojowi turystyki.
Gmina Drawsko posiada swój herb zatwierdzony przez Komisję Heraldyczną.
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.

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.
Z końcem roku 2020 zostały uregulowane również zasady wizualizacji: w zakresie hasła promocyjnego i logo
Gminy Drawsko oraz nowej strony internetowej www.gminadrawsko.pl i Biuletynu Informacji Publicznej.
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Hasło promocyjne zostało wybrane w konkursie ogłoszonym dla mieszkańców.
Logo opracowała firma zewnętrzna na nasze zlecenie.

Nowa strona internetowa, odświeżony BIP oraz obecność Gminy Drawsko w social mediach to niezbędne
narzędzia promocyjne i marketingowe obecnych czasów.
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2. Informacje finansowe
Dochody ogółem 2020r., w tym:

31.603.979,93

Dochody bieżące

29.247.640,32

Dochody majątkowe

2.356.339,61

Wydatki ogółem 2020r., w tym:

29.610.346,47

Wydatki bieżące

27.827.764,93

Wydatki majątkowe

1.782.581,54

Przychody

1.354.428,63

Rozchody

533.353,28

Zadłużenie na 31.12.2020

4.903.552,44

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W STOSUNKU DO PLANU 2020
plan na 31.12.2020
31 603 979,93
30 840 297,29

wykonanie na 31.12.2020

31 004 470,29
29 610 346,47

-164 173,00

dochody

wydatki

1 993 633,46

deficyt/nadwyżka
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WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W STOSUNKU DO
PLANU 2020
plan

wykonanie

1 324 234,00 1 207 269,00

684 707,00

533 353,28

przychody

rozchody

różnica
-639 527,00 -673 915,72

ZADŁUŻENIE W STOSUNKU DO WYKONANYCH
DOCHODÓW 2020 (WSKAŹNIK 15,52%)
zadłużenie na 31.12.2020

dochody wykonane

31 603 979,93

4 903 552,44

1
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Zadłużenie gminy na koniec 2020r.:
Lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rodzaj Instytucja,
zobowią w której
zania
zaciągnięt
o
zobowiąza
nie

Zadanie, na które zaciągnięto
zobowiązanie

pożyczk NFOŚiGW
a
Warszawa

zakup średniego samochodu ratowniczogaśniczego z napędem terenowym 4x4 dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Drawsku

pożyczk NFOŚiGW
a
Warszawa
pożycz
ka

kredyt

kredyt

kredyt

kredyt

kredyt

kredyt

kredyt

WFOŚiG
W Poznań

PEKAO
SA
Czarnków
BS Wieleń

BS Wieleń

BS Wieleń

BS Wieleń

BS
Mikołów

BS Wieleń

Kwota
zadłużenia
na dzień
31.12.2020

zakup średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Pęckowie
pokrycie części wkładu własnego inwestycji
pn. „Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Drawskim Młynie”
pokrycie wkładu własnego inwestycji pn.
„Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski –
budowa przystani wodnych na rzece
Noteć - Przystań w Drawsku”
pokrycie wkładu własnego inwestycji pn.
„Modernizacja i rozbudowa Amfiteatru w
Drawsku”
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”
pokrycie wkładu własnego inwestycji pn.
„Budowa ścieżki rowerowej w Gminie
Drawsko” (Drawsko-Piłka)
pokrycie wkładu własnego inwestycji pn.
„Budowa ogólnodostępnego boiska
wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem w
miejscowości Pęckowo Gmina Drawsko”
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”
sfinansowanie wkładu własnego inwestycji
pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego

Rok
zaciągn
ięcia
kredyt
u

Rok
ostatec
znej
spłaty
kredyt
u

2016

2025

2017

2027

2018

2028

2011

2024

2012

2024

2012

2024

2013

2023

2013

2023

2018

2033

2018

2033

259 052,00

302 224,00

431 224,00

315 196,36

258 532,80

102 249,08

19 702,80

35 666,52

2 159 816,48
682 227,76
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przy Szkole Podstawowej w Drawsku”
11

12

kredyt

kredyt

BS Wieleń
BS Wieleń

sfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa
drogi na ul. Polnej w Pęckowie”

214 933,28

sfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa
drogi w Chełście”

122 727,36

RAZEM

2018

2033

2018

2029

4 903 552,44

W 2020 roku nie zaciągnięto żadnego kredytu ani pożyczki, natomiast
dokonano spłaty zadłużenia na kwotę 374.706,64 co zmniejszyło zadłużenie
o 7,1%.
Spłata zadłużenia w latach minionych była na podobnym poziomie,
natomiast w roku 2019 była zasadniczo inna- wyższa z uwagi na możliwość
zniwelowania spłaty z wolnych środków, co było niezbędne dla utrzymania
właściwego poziomu wskaźników spłaty zadłużenia Gminy Drawsko w
prognozowanych latach.
Jednocześnie wykluczało to, znacząco, możliwość zaciągania nowych
zobowiązań kredytowych i powodowało konieczność organizowania
środków własnych dla wkładów do projektów dofinansowywanych ze
środków zewnętrznych.

Harmonogram spłat rat
zaciągniętych kredytów i pożyczek

Wysokość spłat

Rok
2021

215 902,00

2022

363 847,44

2023

441 928,00

2024

616 762,00

2025

417 702,00

2026

428 540,00

2027

428 365,00

2028

468 831,00

2029

414 928,00

2030

401 291,00

2031

235 152,00
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2032

235 152,00

2033

235 152,00

Razem

4 903 552,44

Wskaźniki spłaty zadłużenia wg danych z ostatniej uchwały
w spr. WPF tj. z 30.12.2020.

8,33
7,02

6,43
4,76

1,29

2020

1,32

2021

2,92

2,57

2,05

2022

5,24

4,72

1,97

2023

2024

2025

wskaźnik spłaty zobowiązań
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - art. 243 uofp

RELACJA WYKONANYCH WYDATKÓW BIEŻACYCH DO
DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W 2020 R.
wydatki bieżące

27 827 764,93

dochody bieżące

różnica

29 247 640,32

1 419 875,39

1
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Udział dochodów bieżących i majątkowych w dochodach
ogółem w 2020 r.
dochody
majątkowe
7%

dochody bieżące
93%

dochody bieżące

dochody majątkowe

Udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach
ogółem w 2020 r.
100,00%

93,98%
100,00%
80,00%
60,00%
6,02%

40,00%
20,00%
0,00%
%
wydatki bieżące

wydatki majątkowe

razem wydatki
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PODZIAŁ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

wydatki na
programy unijne;
169 298,30; 1%

wydatki na obsługe
długu; 95 809,74;
0%

świadczenia na
rzecz os. fizycznych;
10 137 754,72; 36%

wynagrodzenia i
składki ; 11 995
651,72; 43%

dotacja na zadania
bieżące; 554
054,17; 2%

wyd. bież. na
realizację zadań
statutowych; 4 875
196,28; 18%

Wykonanie wydatków majątkowych:
Dział Rozdział

Treść

010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan

Wykonanie

Stopień
realizacji

372 200,00

371 734,95

99,86%

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

45 200,00

45 200,00

100,00%

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

45 200,00

45 200,00

100,00%

45 200,00

45 200,00

100,00%

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

240 000,00

239 998,95

100,00%

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

240 000,00

239 998,95

100,00%

239 998,95

100,00%

86 536,00

99,47%

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy
W zakresie przedsięwzięcia została rozbudowana sieć
wodociągową w miejscowości Chełst: dz nr 214/2 - 42 m, dz.
80/2 – 180 m.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w
miejscowości Piłka
W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi dojazdowej
w miejscowości Piłka, w kierunku miejscowości Kamiennik –
240 000,00
400 m, oraz w kierunku Piłka – Las – 300 m.
Inwestycja
współfinansowana
z
Województwa
Wielkopolskiego, otrzymana kwota dofinansowania wynosi:
150 000,00.
01095 Pozostała działalność

87 000,00

13

Raport o stanie Gminy Drawsko za rok 2020

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

87 000,00

86 536,00

99,47%

43 500,00

43 296,00

99,53%

43 500,00

43 240,00

99,40%

W ramach przedsięwzięcia zbudowano wiatę, teren pod wiatę
utwardzono kostką brukową, zakupiono dwa zestawy
ogrodowe (stoły, ławki), grill betonowy – 1 szt., ławostoły pod
wiatę – 2 kpl., ławki ogrodowe – 5 szt., kosze na śmieci – 2 szt.
600 Transport i łączność
934 045,00

920 924,69

98,60%

Każdy w okolicy dobrze wie, że w Pęckowie dobre kołoce
piecze się. A jak ino waga drgnie, na siłownię udej się.
Inwestycja została sfinansowana z następujących źródeł:
- Województwo Wielkopolskie, w kwocie: 24 640,00 zł,
- wkład własny gminy, w kwocie: 16 156,00 zł,
- Fundusz Sołecki, w kwocie: 2 500,00 zł.
Zakres inwestycji objął montaż siłowni oraz klimatyzacji,
zakup 6 szt. ławek parkowych, kosza na śmieci – 1 szt.,
nasadzenie roślin.
Swojski klimat w Piłce mamy i Was wszystkich
zapraszamy. Możesz iść na grzyby w las i pod wiatą spędzić
czas
Inwestycja została sfinansowana z następujących źródeł:
- Województwo Wielkopolskie, w kwocie: 24 608,12 zł,
- wkład własny gminy, w kwocie: 16 131,88 zł,
- Fundusz Sołecki, w kwocie: 2 500,00 zł

6001 Drogi publiczne wojewódzkie
3

31 000,00

27 521,39

88,78%

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

31 000,00

27 521,39

88,78%

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla
Województwa Wielkopolskiego na nabycie własności
wydzielonych części działek na ścieżkę rowerową pomiędzy
miejscowościami Drawsko i Drawski Młyn

31 000,00

27 521,39

88,78%

102 035,00

102 035,00

100,00%

37 140,00

37 140,00

100,00%

60014 Drogi publiczne powiatowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Pomoc finansowa została udzielona na nabycie 20 działek o
łącznej powierzchni 0,2069 ha.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1336 P na odcinku
Drawski – Młyn – Pęckowo - -Piłka oraz drogi nr 1323 P na
odcinku Drawsko – Pęckowo – przebudowa istniejącej
ścieżki rowerowej
Zrealizowane wydatki związane są z wykonaniem
dokumentacji projektowej oraz usługą sporządzenia studium
wykonalności. Studium zostało wykonane na potrzeby złożenia
wniosku o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w ramach Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w
obszarze transportu miejskiego.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządami terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

37 140,00

37 140,00

100,00%

64 895,00

64 895,00

100,00%

64 895,00

64 895,00

100,00%

801 010,00

791 368,30

98,80%

801 010,00

791 368,30

98,80%

309 970,10

98,10%

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu
Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi-budowa ścieżki
rowerowej Krzyż Wlkp.- Drawsko przy drodze powiatowej
nr 1323P”
Udzieloną pomoc finansową przeznaczono na wykonanie
dokumentacji projektowej oraz dofinansowanie zakupy
czterech działek o nr: 231/4, 316/4, 317/7, 1087/4 których
łączna powierzchnia to 0,2431 ha.

6001 Drogi publiczne gminne
6
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych
Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ulicy
Płk. Szacherskiego w miejscowości Drawsko w gminie
Drawsko

W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię wraz z
elementami ulic oraz podbudową. Wykonano również 315 971,00
kanalizację deszczową oraz odwodnienie poprzez założenie
zbiorników retencyjno – rozsączających.
Inwestycja współfinansowana z środków Funduszu Dróg
Samorządowych, w kwocie 244 609,00.
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Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ulicy Płk.
Królickiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko
Przebudowa drogi objęła przeprowadzenie robót ziemnych i
drogowych przygotowujących podłoże do wykonania
kanalizacji deszczowej, w ramach której zostało położone 90 m
kanałów z rur, zamontowano studnie rewizyjne – 2 szt.,
studzienki ściekowe – 6 szt. Wykonany został zbiornik
retencyjno – rozsączający o średnicy 2 000 mm.
264 335,00

262 516,36

99,31%

Przebudowa drogi objęła przeprowadzenie robót ziemnych i
drogowych, wykonanie odwodnienia poprzez położenie 26 m
kanałów z rur PCV, montaż studni rewizyjnych z kręgów
betonowych – 2 szt. i studzienek ściekowych z osadnikiem - 4 220 704,00
szt. oraz położenie 1 158 m2 nawierzchni z kostki brukowej.
Poniesione zostały nakłady na dokumentacje projektową,
nadzór inwestorski, pełnienie funkcji koordynatora robót oraz
projekt stałej organizacji ruchu

218 881,84

99,17%

133 353,00

122 414,65

91,80%

133 353,00

122 414,65

91,80%

90 000,00

86 145,66

95,72%

Z kostki betonowej położono następujące nawierzchnie: zjazdy
– 218, 66 m2, jezdnia – 778,42 m2, chodnik – 239,54 m2.
Poniesione zostały nakłady na dokumentacje projektową,
nadzór inwestorski, pełnienie funkcji koordynatora robót oraz
projekt stałej organizacji ruchu.
Inwestycja współfinansowana z środków Funduszu Dróg
Samorządowych, w kwocie 204 034,70.
Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ulicy
Leśnej w miejscowości Drawski Młyn w gminie Drawsko

Inwestycja współfinansowana z środków Funduszu Dróg
Samorządowych, w kwocie 170 004,00.
700 Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
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Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania
pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na poradnię K i
gabinet lekarski wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi
Inwestycja
objęła
rozbiórkę
elementów
konstrukcji
betonowych zbrojonych, ścian, filarów, kolumn. Wykuto
otwory w ścianach, zdemontowano ościeżnice, zerwano
posadzki z tworzyw sztucznych. Została położona posadzka z
wykładzin rulonowych PCW – zgrzewanych oraz z płytek.
Przesklepiono otwory w ścianach, obsadzono belki stalowe,
zostały również postawione ściany działowe z płyt kartonowo –
gipsowych, na ściany położono gładzie, tynki oraz płytki. W
ramach prac stolarskich zamontowano ościeżnice drewniane,
skrzydła drzwiowe płytowe, w pomieszczeniu recepcji
zamontowano system fasadowy aluminiowy z drzwiami.
Położono nową instalację kanalizacyjno – sanitarną, instalację
wody ciepłej i zimnej oraz instalację elektryczną.
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

90 000,00

86 145,66

95,72%

43 353,00

36 268,99

83,66%

33 690,00

33 149,99

98,40%

4 500,00

3 119,00

69,31%

4 500,00

0,00

0,00%

663,00

0,00

0,00%

17 000,00
17 000,00
4 700,00

16 789,50
16 789,50
4 489,50

98,76%
98,76%
95,52%

4 700,00

4 489,50

95,52%

12 300,00

12 300,00

100,00%

Wykup gruntu pod ścieżkę rowerową Chełst-Kawczyn
Gmina Drawsko nabyła niezabudowane nieruchomości,
położone w obrębie: Chełst Zachód, oznaczone geodezyjnie
jako
działki:
107/1,109/1,91/2,106/1,179/5,179/6,179/4,191/1,192/2
o
2
łącznej powierzchni 1 785 m , z przeznaczeniem pod ścieżkę
rowerową
Chełstpod
- Kawczyn.
Kupno działki
przepompownię ścieków w Drawskim
Młynie
Gmina Drawsko nabyła niezabudowaną nieruchomość,
oznaczoną geodezyjnie jako działka 582/2, o pow. 0,01 ha
położoną w obręb: Drawsko, z przeznaczeniem pod
przepompownie ścieków
Kupno działki na przepompownie ścieków w Drawsku ul.
Szosa Dworcowa
Przyczyną niewykonania inwestycji jest przedłużająca się
procedura przetargowa prowadzona przez Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa.
Kupno działki pod chodnik w Chełście
Nieruchomość
została
zakupiona przez
Zarząd
Inwestycja zostanie
zrealizowana
w 2021
r. Dróg
Wojewódzkich
750 Administracja publiczna
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Klimatyzacja w pomieszczeniach urzędu gminy
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Montaż klimatyzatora Hisense w pomieszczeniu biurowym nr 9
– 1 szt.
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Zakup serwera do urzędu
Zakupiony został serwer firmy Dell, typ R440, pamięć RAM 32 GB, dysk SSD – 480 GB.

12 300,00

12 300,00

100,00%

10 100,00

10 100,00

100,00%

6 100,00

6 100,00

100,00%

na

6 100,00

6 100.00

100,00%

Wydatek na Fundusz Wsparcia Policji został poniesiony celem
częściowego dofinansowania zakupu pojazdu służbowego dla
Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie

6 100,00

6 100,00

100,00%

75412 Ochotnicze straże pożarne

4 000,00

4 000,00

100,00%

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

4 000,00

4 000,00

100,00%

4 000,00

4 000,00

100,00%

91 351,07

91 347,40

100,00%

80101 Szkoły podstawowe

40 000,00

40 000,00

100,00%

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

40 000,00

40 000,00

100,00%

40 000,00

40 000,00

100,00%

80104
Przedszkola
Zakup kotła
C.O K-G 150 KW.

51 351,07

51 347,40

99,99%

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

51 351,07

51 347,40

99,99%

15 620,00

15 618,75

99,99%

35 731,07

35 728,65

99,99%

215 949,15

215 264,54

99,68%

5 444,00

5 443,50

99,99%

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75405 Komendy powiatowe Policji
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji

Dotacja dla OSP Kawczyn na dofinansowanie zakupu
motopompy
Częściowe dofinansowanie kosztów zakupu przez OSP
Kawczyn motopompy pływającej z osprzętem
801 Oświata i wychowanie

Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Piłce

Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Kamienniku

Wymiana
centralnego
i komina w
Montaż kotłapieca
c.o. PER
- EKO KSMogrzewania
22 KW.
przedszkolu w Piłce
Montaż kotła C.O. typ: PER - EKO KSM 22 KW wraz z
rozbudową instalacji zasilania kotła, oddzielenie pomieszczenia
kotłowni od wejścia do piwnicy, dobudowanie komina.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
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Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo –
gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

5 444,00

5 443,50

99,99%

Wpłata Gminy na PRGOK z tytułu udziału w kosztach
działalności Związku powstałych na skutek obowiązku
zwrotu części dofinansowania budowy PSZOK na terenie
Gminy i Miasta Okonek oraz Gminy Wyrzysk.

5 444,00

5 443,50

99,99%

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

210 505,15

209 821,04

99,68%

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

210 505,15

209 821,04

99,68%

56 000,86

55 832,79

99,70%

5 625,00

5 625,00

100,00%

73 476,00

73 438,91

99,95%

Wykonanie oświetlenia na Wybudowaniu w Drawskim
Młynie
W ramach inwestycji wykonano przyłącze linii kablowej
oświetleniowej oraz zamontowano 5 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 35 034,86.
Projekt oświetlenia ulicznego na ul. Noteckiej i Akacjowej
w Drawskim Młynie
W ramach inwestycji zostały wykonane mapy geodezyjne
przeznaczone do celów projektowych we skali 1:500, na działki
nr 737-777, obręb Drawsko.
Inwestycja została w całości zrealizowana z Funduszu
Sołeckiego Sołectwa Drawski Młyn.
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Pęckowie
W ramach inwestycji wykonano przyłącze linii kablowej
oświetleniowej oraz zamontowano 9 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 Pęckowo, w kwocie: 36 466,00.
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Wykonanie oświetlenia ulicznego w Piłce
W ramach inwestycji wykonano przyłącze linii kablowej
oświetleniowej oraz zamontowano 4 lampy oświetlenia
ulicznego na postawionych w ramach inwestycji słupach.
Inwestycja obejmowała również opracowanie projektu
technicznego oraz usługę geodezyjną.

21 700,89

21 261,16

97,97%

53 702,40

53 663,18

99,93%

34 019,00

34 005,81

99,96%

9210 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
9

23 260,00

23 247,00

99,94%

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

23 260,00

23 247,00

99,94%

14 760,00

14 760,00

100,00%

8 500,00

8 487,00

99,85%

9219 Pozostała działalność
5

10 759,00

10 758,81

100,00%

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10 759,00

10 758,81

100,00%

Inwestycja została częściowo zrealizowana z Funduszu
Sołeckiego Sołectwa Piłka, w kwocie: 5 443,89.
Wykonanie oświetlenia ulicznego w Kawczynie
W ramach inwestycji zostały wykonane mapy geodezyjne
przeznaczone do celów projektowych w skali 1:500, na działkę
nr 94 obręb Kawczyn oraz projekt oświetlenia ulicznego.
Rozpoczęte zostały również prace polegające na wykonaniu
linii kablowej.
W roku 2020 inwestycja została w części sfinansowana z
Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kawczyn.
Realizację inwestycji umieszczono w załączniku nr 1 do
uchwały nr IXXV/163/2020 Rady Gminy Drawsko, z dnia 30
grudnia
2020
r.,
w
sprawie
ustalenie
wykazu
niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko,
które z upływem roku budżetowego 2020 nie wygasają, w
której to, określono ostateczny termin dokonania wydatku na
31.05.2021 r. W ramach wydatków niewygasających
zabezpieczono kwotę: 35 267,78.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Montaż klimatyzacji na Sali Wiejskiej w Chełście
W ramach inwestycji
klimatyzatorów.

wykonawca

zamontował

3

szt.

Inwestycja została w całości zrealizowana z Funduszu
Sołeckiego Sołectwa Chełst
Montaż klimatyzacji w świetlicy w Pełczy
W ramach inwestycji
klimatyzatorów.

wykonawca

zamontował

3

szt.

Inwestycja została w całości zrealizowana z Funduszu
Sołeckiego Sołectwa Pełcza
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Kupno wiaty – altanki do miejscowości Moczydła
10 759,00

10 758,81

100,00%

1 808 017,22 1 782 581,54

98,59%

Inwestycja została w całości zrealizowana z Funduszu
Sołeckiego Sołectwa Moczydła
Razem:

Aktywa gminy na 31.12.2020
Aktywa bilansu łącznego na 31.12.2019

36 012 276,27

Aktywa bilansu łącznego na 31.12.2020

36 354 703,96

Różnica - zwiększenie

342 427,69

Aktywa
Aktywa bilansu łącznego na 31.12.2019

Aktywa bilansu łącznego na 31.12.2020

różnica - zwiększenie

36 012 276,27 36 354 703,96

342 427,69
1
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Udział % dochodów w poszczególnych działach w dochodach ogółem za
2020 r.
926 – Kultura fizyczna i sport

1,18

921 – Kultura i ochr. dziedz.

0,17

900 – Gosp. komunalna i ochrona… 0,11
855 - Rodzina

30,36

854 – Edukacyjna opieka wychow.

0,11

852 – Pomoc społeczna

0,78

851- Ochrona zdrowia

0,00

801 – Oświata i wychowanie

3,02

758 – Różne rozliczenia

38,42

756 – Dochody od os. pr.fiz.i jedn.…

20,63

754- Bezpieczeństwo publiczne i… 0,00
751 – Urzędy naczelnych organów… 0,16
750 – Administracja publiczna

0,54

710 - Działalność usługowa

0,02

700 – Gospodarka mieszkaniowa
630 – Turystyka

1,63
0,08

600 - Transport i łączność

1,19

050 – Rybołówstwo i rybactwo

0,02

020 – Leśnictwo

0,03

010 – Rolnictwo i łowiectwo

1,55

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00
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Udział % wydatków w poszczególnych działach w wydatkach ogółem 2019 r.

1,44

926 Kultura fizyczna i sport
921 Kultura i ochr.dziedzictwa narodowego

2,06

900 Gosp.komunalna i ochr.środowiska

3,56

855 Rodzina

32,47

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

0,17

853 Pozost.zadania w zakresie polityki społ.

0,02

852 Pomoc społeczna
851 Ochrona zdrowia

2,84
0,27

801 Oświata i wychowanie

34,81

758 Różne rozliczenia

0,00

757 Obsługa długu publicznego

0,32

756 Doch.od os.pr.i fiz.i innych jedn.nie pos.osob.pr. oraz… 0,00
754 Bezpiecz.publ. I ochr.p.pożarowa

1,11

751 Urzędy naczel.organów wł.państw., kontroli i ochr.… 0,17
750 Administracja publiczna
710 Działalność usługowa

12,66
0,03

700 Gospodarka mieszkaniowa
630 Turystyka

1,02
0,14

600 Transport i łączność
050 Rybołówstwo i rybactwo

4,62
0,01

010 Rolnictwo i łowiectwo

2,26
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00
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FINANSOWANIE INWESTYCJI W 2020
dofin. z Województwa Wlkp.

329 949,19
dofin. z Budżetu Państwa (FDS)
998 417,78

374 037,70
fundusz sołecki

80 175,87

pozostałe środki własne

Ocena stanu finansów: porównując stan finansów roku 2019 do roku 2020 należy
stwierdzić, że kondycja finansowa Gminy Drawsko uległa poprawie z uwagi na pozyskanie
środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych, nie funkcjonowanie, z uwagi na pandemię,
obiektów szkół, świetlic itp. nie wykonujących bieżących wydatków, pozyskany zwrot 50%
składek ZUS za marzec, kwiecień, maj ubiegłego roku w związku sytuacją pandemiczną.

Dofinansowania zewnętrzne:
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Dotujący

L.p.

Data

Dotowany

1

07.01.2020

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w
Poznaniu
Wydział Polityki Społecznej

Gmina Drawsko

2.

10.10.2020

Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Sportu i Turystyki

Klub Morsa Drawsko

Drawski Yndzel ożywimy - chlubą gminy uczynimy! Rozwój
ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

3.

10.10.2020

Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Sportu i Turystyki

Klub Morsa Drawsko

Święto Noteci - Marina Yndzel Drawsko 2020

4.

10.10.2020

Nadnotecka Grupa Rybacka

5.

14.01.2020

Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Sportu i Turystyki

Stowarzyszenie
Biegacze Józefa Noji

II Bieg im. Józefa Noji w Pęckowie

6.

15.01.2020

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

Stowarzyszenie
Biegacze Józefa Noji

II Bieg im. Józefa Noji w Pęckowie

7.

07.02.2020

Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Sportu i Turystyki

Gmina Drawsko

Gmina Drawsko

Nazwa projektu

Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”

Przeciwdziałanie kłusownictwu i ochrona środowiska naturalnego
rzeki Noteć przed negatywnymi skutkami działalności ludzi.

Remont zaplecza (ogólnodostępnego) sanitarno – szatniowego w
Gminnej Sali Gimnastycznej w Drawsku
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8.

25.02.2020

Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Gmina Drawsko

"Każdy z okolicy dobrze wie, że w Pęckowie dobre kołoce piecze
się. A jak ino waga drgnie, na siłownię udej się"

9.

25.02.2020

Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Gmina Drawsko

"Swojski klimat w Piłce mamy i Was wszystkich zapraszamy.
Możesz iść na grzyby w las i pod wiatą spędzić czas"

10.

25.02.2020

Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Gmina Drawsko

„Na kajaku wiara płynie by odpocząć w Marylinie, więc im wiatę
postawimy, jadłem z grilla ugościmy”

11.

27.02.2020

Fundacja Orlen Dar Serca
ORLEN dla Strażaków

12.

06.03.2020

Czarnkowsko – Trzcianecka Lokalna
Grupa Działania
Aktywni Mieszkańcy

Stowarzyszenie
Rodziców Dzieci i
Osób
Niepełnosprawnych

13.

06.03.2020

Czarnkowsko – Trzcianecka Lokalna
Grupa Działania
Aktywni Mieszkańcy

Rada Sołecka Wsi
Kawczyn

14.

12.03.2020

Fundacja Orlen Dar Serca
Moje miejsce na Ziemi

Gmina Drawsko

15.

02.04.2020

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Gmina Drawsko

16.

17.05.2020

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Gmina Drawsko

17.

18.05.2020

18.

18.05.2020

Fundacja Orlen Dar Serca
Czuwamy! Pamiętamy!
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu

OSP Kawczyn

Gmina Drawsko
Gmina Drawsko

Zakup aparatów powietrznych

Wychodzą z cienia podwórkowe wspomnienia

Pyry spod pierzyny na bieszczadzkim szlaku – warsztaty kulinarne
Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w
Drawsku
Zdalna szkoła – komputery dla szkół
Zdalna szkoła +
Renowacja Pomnika Józefa Noji w Drawskim Młynie
Święto Noteci – Marina Yndzel Drawsko 2019
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19.

21.05.2020

20.

21.05.2020

21.

27.05.2020

22.

29.05.2020

Departament Środowiska
Działania proekologiczne i prokulturowe
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Nasza wieś, nasza wspólna sprawą
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Nasza wieś, nasza wspólna sprawą
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Środowiska
Działania proekologiczne i prokulturowe
Narodowy Instytut Wolności
Program Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO
– Priorytet 5 Wsparcie doraźne Edycja
2020

Klub Morsa Drawsko

OSP Kawczyn

Stowarzyszenie
Biegacze Józefa Noji

Klub Morsa Drawsko

01.06.2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu

03.06.2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu

25.

03.06.2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu

OSP Drawsko

26.

04.06.2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu

OSP Pęckowo

27.

29.06.2020

Czarnkowsko – Trzcianecka Lokalna
Grupa Działania
Działaj Lokalnie

Stowarzyszenie Klub
MORSA Drawsko

23.

24.

OSP Kawczyn

OSP Chełst

Zakup materiałów promujących Klubu MORSA Drawsko i
sołectwo Drawsko
Chcesz powąchać róże, bratki – przyjdź do Centrumraji na
kwitnące rabatki! – Zagospodarowanie i doposażenie istniejącego
placu sportowo - rekreacyjnego
I Bieg im. Józefa Noji

Zakup silnika do łodzi motorowej

Zakup aparatów powietrznych i wyposażenia osobistego
ochronnego strażaków dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kawczynie w Gminie Drawsko.

Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełście w
Gminie Drawsko poprzez zakup wyposażenia
osobistego ochronnego strażaka oraz sprzętu uzbrojenia i techniki
specjalnej.
Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Drawsku w
Gminie Drawsko w hełmy strażackie i sprzęt
do oświetlenia terenu akcji ratowniczej.

Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Pęckowie w Gminie Drawsko.

Drawski Yndzel ożywimy - kino letnie tu zrobimy!
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Stowarzyszenie Klub
Seniora Złote Lata

Peckowo łączy pokolenia - warsztaty kulinarne,
jako działanie zmniejszające negatywne skutki
epidemi
Straż z Kawczyna daje radę i seniorom w czasie
COVID skosi trawę!

28.

29.06.2020

Czarnkowsko – Trzcianecka Lokalna
Grupa Działania
Działaj Lokalnie

29.

29.06.2020

Czarnkowsko – Trzcianecka Lokalna
Grupa Działania
Działaj Lokalnie

OSP Kawczyn

01.07.2020

Nadnotecka Grupa Rybacka
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego
Program „Rybactwo i Morze”

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

30.

31.

24.07.2020

32.

24.07.2020

33.

24.07.2020

34.

10.08.2020

Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu
Odnowa wsi szansą dla aktywnych
sołectw
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Odnowa wsi szansą dla aktywnych
sołectw
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Odnowa wsi szansą dla aktywnych
sołectw
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Fundusz Dróg Samorządowych

Gmina Drawsko

Gmina Drawsko

Gmina Drawsko

Gmina Drawsko

Budowa wiaty rekreacyjnej i boiska do siatkówki plażowej w
miejscowości Drawski Młyn

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kawczynie

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Drawsku

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Pęckowie

Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ul. Polna w
miejscowości Pęckowo w Gminie Drawsko
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35.

07.08.2020

36.

07.09.2020

37.

21.09.2020

38.

30.09.2020

39.

30.09.2020

40.

30.09.2020

41.

30.09.2020

42.

30.09.2020

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Fundusz Inwestycji Lokalnych
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Aktywna Wieś Wielkopolska
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Poznaniu
Wielkopolska Otwarta dla Osób z
Niepełnosprawnościami_2020
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Fundusz Inwestycji Lokalnych
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Fundusz Inwestycji Lokalnych
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Fundusz Inwestycji Lokalnych
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Fundusz Inwestycji Lokalnych
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Fundusz Inwestycji Lokalnych
Wielkopolski Regionalny Program
Operacyjny na lata 2014-2020
Działanie 3.3 „Wspieranie strategii
niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska”
Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w
obszarze transportu miejskiego”

43.

30.09.2020

44.

07.10.2020

Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Poznaniu
„STOP COVID-19. Bezpieczne
systemy społeczne w Wielkopolsce”

45.

27.10.2020

Nadnotecka Grupa Rybacka
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego
Program „Rybactwo i Morze”

46.

04.11.2020

Dostępna Szkoła

Gmina Drawsko

Gmina Drawsko

Stowarzyszenie
Rodziców Dzieci i
Osób
Niepełnosprawnych
Gmina Drawsko
Gmina Drawsko
Gmina Drawsko
Gmina Drawsko
Gmina Drawsko

Gmina Drawsko

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

------------Sołectwo Kawczyn

Wychodzą z cienia podwórkowe wspomnienia

Elewacja UG i plac za urzędem
Przebudowa Szkoły Podstawowej w Drawsku
Przebudowa Szkoły Podstawowej w Chełście
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości
Pełcza

Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski
Młyn-Pęckowo-Piłka oraz nr 1323P na odcinku Drawsko-Pęckowo
– przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej

Dopłaty dla pracowników, zakup środków ochrony osobistej,
sprzęt do zapobiegania

Na kajaku wiara płynie by odpocząć w Marylinie, więc im wiatę
postawimy, jadłem z grilla ugościmy

29
Przystosowanie do osób niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej

Raport o stanie Gminy Drawsko za rok 2020
w Drawsku i Chełście w Gminie Drawsko

47.

09.11.2020

Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa
Biuro powiatowe w Czarnkowie
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
Infrastruktura Domów Kultury 2021

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

48.

30.11.2020

49.

28.12.2020

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Fundusz Inwestycji Lokalnych

Gmina Drawsko

50.

28.12.2020

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Gmina Drawsko

Biuro Programu Niepodległa 2021

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

51.

29.12.2020

Chryzantemy dla Gminy Drawsko

Remont Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Drawsko oraz zakup
niezbędnego wyposażenia na potrzeby edukacji kulturalnej.

Przebudowa Szkoły Podstawowej w Drawsku
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kawczynie

Weekend dla Niepodległej w gminie Drawsko

Dane dotyczące wniosków składanych przez podmioty inne niż gmina i jej jednostki są przygotowane na podstawie informacji przekazanych
przez stowarzyszenia.
Ocena sytuacji w zakresie sięgania po dofinansowania zewnętrzne: w 2019r. złożonych było 44 wnioski, a w roku 2020 51 szt. Wzrost
spowodowany jest zwiększeniem możliwość pojawiających się rodzajów dofinansowań niezbędnych dla samorządu oraz wzrostem aktywności
organizacji pozarządowych, grup nieformalnych: 16 wniosków złożyły organizacje, a w 2019r., a w 2020 19 szt.
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3. Informacje o stanie mienia komunalnego
Gmina corocznie sporządza informację o stanie mienia komunalnego, co stanowi załącznik do
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za poprzedni rok, przedkładanego Radzie Gminy i
Regionalnej Izbie obrachunkowej.
Informacja ta przedstawia zmiany w majątku gminy w ciągu roku.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dokument ten powinien zawierać:
a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
b) dane dotyczące:
– innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach
rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
– posiadania,
c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia
złożenia poprzedniej informacji,
d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw
majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu
terytorialnego.
Część opisowa do Informacji o stanie mienia Gminy Drawsko w okresie od
01.01.2020r. do 31.12. 2020r.
I. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
1. Powierzchnia ogółem zasobu gruntów gminnych na dzień 31.12.2020r. wynosi 420,9102
ha, różnica do 31.12.2019 roku wynosi 0,6660 ha. Różnice te wynikają ze zmian stanu
mienia, jak niżej:

Rodzaj mienia

Stan na
Stan na
31.12.2019
31.12.2020
Różnica
rok
rok
wynikająca
/ w ha /

ze
sprzedaży

/ w ha /
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i obrotu
/ w ha /

Użytki rolne

37,2219

---

37,2219

263,8844

+0,8620

264,7464

43,3411

---

43,3411

2,6149

---

2,6149

12,4148

-0,2060

12,2088

Działki przemysłowohandlowe

1,4406

---

1,4406

Cmentarze

2,4400

---

2,4400

Ogrody działkowe

3,4000

---

3,4000

53,4865

+0,0100

53,4965

Drogi
Grunty leśne
i pod zalesienie
Tereny rekreacyjne
Tereny budowlane
i zabudowane

Pozostałe (m.in. rowy,
wody stojące, nieużytki,
place tereny zielone,
zadrzewione i zakrzaczone,
tereny różne)

+0,6660
Razem:

420,2442

420,9102

Przedstawione wyżej zmiany wynikają:
1) z podziału geodezyjnego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 5/1 w
obrębie Chełst o pow. 0,4100 ha i zbycia nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako
działka nr 5/4 w obrębie Chełst o pow. 0,0043 ha;
2) z podziału geodezyjnego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 263
w obrębie Kawczyn o pow. 0,4100 ha;
3) z podziału geodezyjnego nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działka: nr
170 o pow. 0,4600 ha, nr 174/2 o pow. 0,0100ha, nr 123 o pow.0,5500ha, nr 105/1 o
pow. 0,3000ha w obrębie Chełst Zachód;
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4) z nieodpłatnego nabycia przez Gminę Drawsko aktem notarialnym od osoby
prywatnej drogi – nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 367/21 o
pow. 0,1268 ha, działka nr 367/23 o pow. 0,3917 ha w obrębie Pęckowo;
5) z nieodpłatnego nabycia przez Gminę Drawsko aktem notarialnym od osoby
prywatnej drogi – nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 40/2 o pow.
0,2504 ha w obrębie Drawsko Nadleśnictwo;
6) z ubytku powierzchni na skutek pomiaru nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako
działka nr 815 w obrębie Pęckowo;
7) ze zbycia przez Gminę Drawsko nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka
nr 724/6- o pow. 0,1050 ha położonej w obrębie Drawsko;
8) z nabycia przez Gminę Drawsko nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka
nr 582/2 o pow. 0,0100 ha położonej w obrębie Drawsko z przeznaczeniem pod
przepompownię ścieków;
9) z nabycia przez Gminę Drawsko nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka:
nr 107/1 o pow. 0,0231ha, nr 109/1 o pow. 0,0362ha, nr 91/2 o pow. 0,0340ha, nr
106/1 o pow. 0,0117ha, nr 179/5 o pow. 0,0180ha, nr 179/6 o pow. 0,0128ha, nr 179/4
o pow. 0,0115ha, nr 191/1 o pow. 0,0110ha, nr 191/2 o pow. 0,0202ha – położonych
w obrębie Chełst Zachód z przeznaczeniem pod ścieżkę rowerową Kawczyn – Chełst;
10) ze zbycia przez Gminę Drawsko nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka
nr 78/5- o pow. 0,1010 ha położonej w obrębie Chełst Zachód.
2.

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

3.

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jst:
Gmina jest w trakcie procesu regulowania stanu prawnego nieruchomości, których jest
posiadaczem. Część z tych działek będzie nabywana z mocy prawa na podstawie art. 5
ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie
terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. 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 142 Kwiejce Nowe – droga. W 2020 roku zakończyło się przed Wojewodą
Wielkopolskim postepowanie w przedmiocie nabycia przez Gminę Drawsko
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nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1297/1 obręb Drawsko wieś
Drawski Młyn. Wojewoda odmówił przekazania na rzecz Gminy Drawsko własności
przedmiotowej nieruchomości. Dnia 2 marca 2020 roku Gmina Drawsko złożyła
odwołanie od decyzji Wojewody do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.

34

Raport o stanie Gminy Drawsko za rok 2020

grunty rolne
drogi, ulice, chodniki
lasy
ogrody działkowe
tereny rekreacyjne
tereny budowlane i
zabudowane
działki przemysłowohandlowe
cmentarze
pozostałe
ogółem
budynki mieszkalne
bud. niemieszkalne
obiekty szkolne
obiekty przedszkolne
ośrodki kultury, świetlice,
place zabaw
ośrodki sportu i rekreacji
obiekty służby zdrowia
placówki usługowohandlowe
inne budynki

37,2219 310 117,97 36,2139
264,7464 2 579 410,13 263,3304
43,3411 361 090,76 43,3411
3,4000
28 327,44
3,4000
2,6149
21 792,33
2,6149
12,2088

186 561,51

0,3360

11,7136

0,4952

1,4406
25 983,87
0,4242
2,4400
20 329,11
2,4400
53,4965 542 547,62 51,1132
420,9102 4 076 160,74 414,5913

1,0164
2,3833
4,2309

uzyskane
dochody
w 2020
roku

np.trwały
zarząd,
posiadanie

wierzytelno
ści
udział w
spółkach,
akcjach
inne,

ograniczon
e prawa
rzeczowe
użytkowani
e wieczyste

a) prawo
własności

I. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE na dzień 31 grudnia 2020
roku
Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych
b) inne prawa majątkowe
łączna
wartość
Opis mienia wg grup
ilość (w
szacunkowa
rodzajowych
ha,/szt.)
(w złotych)

klasyfikacja budżetowa

1,0080
1,0800

2,0880

0,00
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sieć wodociągowa
sieć sanitarna
sieć cieplna
wysypiska śmieci
inne obiekty
(przepompownie,
hydrofornia)
środki transportowe i inne
urządzenia
ogółem wartość majątku gminy
uzyskane dochody wg tytułu własności

0,00

0,00

0,00

Ocena stanu mienia komunalnego: zmiany w stanie mienia komunalnego wynikają z niezbędnych regulacji dla prawidłowej gospodarki
nieruchomościami w zakresie realizacji niezbędnych zadań dla samorządu Gminy Drawsko

36

Raport o stanie Gminy Drawsko za rok 2020

4. Informacja o realizacji polityk
4.1 Strategia rozwoju Gminy Drawsko
Strategia rozwoju Gminy Drawsko to zasadniczy dokument strategiczny jaki tworzą jednostki samorządowe,
,,scenariusz osiągania celów przyszłości, do których dąży wspólnota samorządowa, a dzięki któremu dokona się
transformacji sytuacji obecnej na projektowaną.’’
Strategia powinna mieć charakter kroczący. Ewentualne korekty bądź uzupełnienia powinny być
dokonywane stosownie do zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych.
Do dokumentu strategii powinny być wprowadzane nowe działania, wynikające z pojawiających się możliwości,
bądź identyfikowanych potrzeb.
Co 2-3 lata powinien być dokonany jego gruntowny przegląd i aktualizacja wraz z ewentualnym przesunięciem
okresu programowania.
13 listopada 2020r. zmiana przepisów ustawy o samorządzie gminnym dała podstawę, wprost, dla samorządów
do tworzenia strategii rozwoju dodając:
,,Art. 10e. 1 [Elementy strategii rozwoju gminy; spójność z innymi strategiami rozwoju]
1.
Gmina może opracować strategię rozwoju gminy.
2.
Strategia rozwoju gminy jest spójna ze strategią rozwoju województwa oraz strategią rozwoju ponadlokalnego,
obejmującą tę gminę.
3.
Strategia rozwoju gminy zawiera wnioski z diagnozy, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378),
przygotowanej na potrzeby tej strategii, oraz określa w szczególności:
1)
cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym;
2)
kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych;
3)
oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym, oraz wskaźniki ich osiągnięcia;
4)
model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy;
5)
ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie;
6)
obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa, o której mowa w art. 11 ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815 oraz z
2020 r. poz. 1378), wraz z zakresem planowanych działań;
7)
obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy, jeżeli takie zidentyfikowano, wraz z zakresem
planowanych działań;
8)
system realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych;
9)
ramy finansowe i źródła finansowania.
4.
Strategię rozwoju gminy sporządza się w formie tekstowej oraz graficznej zawierającej zobrazowanie treści, o
których mowa w szczególności w ust. 3 pkt 4, 6 i 7.
Art. 10f. 2 [Opracowanie projektu, przyjęcie oraz aktualizacja strategii rozwoju gminy]
1.
Rada gminy, w drodze uchwały, określa szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii
rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o
zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
2.
Projekt strategii rozwoju gminy opracowuje wójt oraz przedkłada go zarządowi województwa w celu wydania
opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki
przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa.
3.
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Zarząd województwa wydaje opinię, o której mowa w ust. 2, w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu
strategii rozwoju gminy. W przypadku braku opinii we wskazanym terminie uznaje się, że strategia rozwoju
gminy jest spójna ze strategią rozwoju województwa.
4.
Strategia rozwoju gminy jest przyjmowana przez radę gminy w drodze uchwały.
5.
Strategia rozwoju gminy podlega aktualizacji, jeżeli wymaga tego sytuacja społeczna, gospodarcza lub
przestrzenna gminy albo gdy jest to konieczne dla zachowania jej spójności ze strategią rozwoju województwa.
Do aktualizacji strategii rozwoju gminy stosuje się ust. 1-4.”
Uchwalona 30 grudnia 2015r. Strategia Rozwoju Gminy Drawsko uchwałą Rady Gminy Drawsko nr
XV/98/2015 została stworzona na lata 2016-2024 po przeprowadzeniu diagnozy, szerokich konsultacji
społecznych (ankiety, wywiady, spotkania, dyskusje).
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:
,,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 1.2. Podejmowanie działań na rzecz poprawy infrastruktury innych zarządców dróg
Program 2. Rozbudowa pozostałej infrastruktury technicznej
Projekt 2.1. Dalsza budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Projekt 2.2. Budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy
Program 3. Zagospodarowanie przestrzenne i ochrona środowiska
Projekt 3.1. Podejmowanie działań na rzecz drożności jezior i rzek
Projekt 3.2. Poprawa ładu i estetyki w Gminie
Projekt 3.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz działania, wykorzystujące odnawialne
źródła energii
Projekt 3.4. Edukacja ekologiczna mieszkańców i wspieranie wykorzystania alternatywnych źródeł energii-
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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
Projekt 4.2. Orientacja Gminy na inwestorów
Program 5. Wspieranie rozwoju turystyki
Projekt 5.1. Budowa oraz rozwój infrastruktury i oferty turystycznej
Projekt 5.2. Wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarstw agroturystycznych
Projekt 5.3. Promocja turystyczna Gminy
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
Projekt 6.2. Poprawa poziomu nauczania w szkołach. Zwiększenie liczby zajęć dodatkowych
Projekt 6.3. Uatrakcyjnienie oferty kultury i rozrywki
Projekt 6.4. Rozwój infrastruktury i oferty sportowo-rekreacyjnej
Program 7. Zdrowie, pomoc społeczna, bezpieczeństwo
Projekt 7.1. Poprawa dostępności i jakości usług medycznych na terenie Gminy
Projekt 7.2. Promowanie zdrowego trybu życia
Projekt 7.3. Zwiększenie pomocy dla najbardziej potrzebujących mieszkańców
Projekt 7.4. Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego
Program 8. Aktywność społeczna i sprawne zarządzanie Gminą
Projekt 8.1. Aktywizacja mieszkańców, wspieranie aktywności i integracji społecznej
Projekt 8.2. Sprawne zarządzanie Gminą
Szczegółowa informacja w zakresie zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2020r. znajduje się w części
,,Informacje finansowe”.
Ocena strategii –strategia jest dokumentem aktualnym i zawiera zadania do realizacji w przestrzeni czasowej do
roku 2024. Ocena stanu realizacji strategii jest dokonywana przy tworzeniu niniejszego raportu poprzez
dokonanie analizy możliwości uzależnionych od środków jakimi dysponujemy i jakie możemy pozyskać.
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4.2 Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego
zagospodarowania Gminy Drawsko
Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1945) w celu określenia polityki przestrzennej
gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, rada gminy podejmuje
uchwałę w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy. Studium sporządza się dla terenów położonych w granicach administracyjnych gminy,
składa się ono z części tekstowej oraz części graficznej. Dokument ten nie stanowi aktu prawa
miejscowego, jednakże jest wiążący dla organów gminy przy sporządzaniu planów
miejscowych. Oznacza to, że wszystkie plany miejscowe uchwalane przez radę gminy nie
mogą być sprzeczne z zapisami studium.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko
przyjęte zostało dnia 26 kwietnia 2000 roku uchwałą Rady Gminy Drawsko nr
XX/138/2000.
Dnia 13 listopada 2015 roku zarządzeniem zastępczym nr KN-I.4102.11.2015.19 Wojewoda
Wielkopolski wprowadził do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Drawsko obszary udokumentowanych złóż kopalin.
Obowiązujący dokument zawiera wielopłaszczyznową inwentaryzację stanu Gminy Drawsko
na którą składają się: uwarunkowania środowiska przyrodniczego, kulturowego, zagadnienia
rozwoju demograficzno-gospodarczego, stan rolnictwa, komunikacji i infrastruktury
technicznej oraz określa on istniejące uwarunkowania rozwoju przestrzennego. Na tej
podstawie wyznaczone zostały cele i kierunki rozwoju gminy.
W ramach gminy wyznaczono w studium trzy kierunki zagospodarowania przestrzennego:
a) północny - rejon Drawska, Drawskiego Młyna, Chełstu, Pęckowa, w którym nastąpi
intensyfikacja działań związanych z zabezpieczeniem miejsc pracy, rozwoju usług,
zabezpieczenia miejsc zamieszkania oraz intensywnego rozwoju rolnictwa,
b) południowy - rejon Kwiejc, Kwiejc Nowych, Piłki, Marylina, w którym nastąpi
umiarkowany rozwój podporządkowany ochronie środowiska przyrodniczego, związany
z rozwojem funkcji turystycznych,
c) leśny, w którym działania będą prowadzone w oparciu o plany urządzenia lasu.
Kierunek leśny obejmuje znaczną część gminy z uwagi na charakter tego regionu (około
60% powierzchni gminy to lasy).
W ramach każdego obszaru wyznaczono tereny osadnicze (zabudowane lub przeznaczone
pod zabudowę) i obszary przyrodnicze które są wyłączone z zabudowy ( lasy, łąki, grunty
wysokich klas).
W studium Drawska przyjęto podział gminy na:
1. obszary wyłączone z zabudowy i obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej – 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%),
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- zieleni, obejmujące: parki, cmentarze, zieleń pocmentarną, ogrody działkowe i
skupiska zieleni wysokiej.
W obszarze wyłączonym z zabudowy zawarta jest strefa przyrodnicza istotna dla utrzymania
równowagi przyrodniczej. Stanowi ją dolina rzeki Noteci z przyległymi łąkami. Ochrona
tego terenu przed zabudową oprócz walorów krajobrazowych ma istotne znaczenie dla
warunków klimatycznych, ekosystemu wód, przeciwdziałania lub zapobiegania szkodliwym
wpływom na środowisko powodującym jego zniszczenie lub zmianę charakteru elementów
przyrodniczych. W znacznej części tego obszaru należy zachować walory naturalne.
Większość tego obszaru objęta jest strefą zalewową rzeki Noteci.
Na terenie gminy z rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyodrębniono obszary:
1) gruntów rolnych najwyższych klas (III i IV), o szczególnych priorytetach dla produkcji
rolnej -wyłączony z zabudowy,
2) pozostałych gruntów rolnych, na których dopuszcza się zabudowę związaną głównie z
produkcją rolną, hodowlaną lub przetwórstwem.
Obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyłączony z zabudowy obejmuje rejon wsi
Drawsko i Pęckowo.
2. obszary przeznaczone pod zabudowę:
po wyłączeniu z przestrzeni gminy:
- obszaru objętego ochroną środowiska przyrodniczego,
- obszaru rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyłączonej z zabudowy-pozostały teren
stanowi obszar przeznaczony pod zabudowę,
obszary przeznaczone pod zabudowę obejmują:
- wszystkie tereny zainwestowane,
- tereny przeznaczone pod zabudowę (o korzystnych warunkach gruntowo-wodnych).
- obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej, tereny użytków rolnych niskich klas, dla których
warunki zabudowy określi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a zabudowa
terenu związana będzie głównie z produkcją rolną, hodowlą lub przetwórstwem rolnospożywczym.
Tereny przeznaczone pod zabudowę obejmują tereny przyległe do istniejącej zabudowy we
wsiach: Drawsko, Drawski Młyn, Pęckowo, Piłka, Kamiennik, Chełst, Kwiejce i Marylin.
3. obszary przekształceń przestrzennych
Studium zakładało, że przekształceń przestrzennych będą wymagały tereny przeznaczone
pod przyszłe zainwestowanie. Na całym obszarze gminy będą występować przekształcenia
wynikające ze zmiany funkcji, uzupełnienia zabudowy i modernizacji istniejących zasobów.
Kierunki rozwoju komunikacji
Gmina jest w sposób wystarczający wyposażona w układ drogowy w relacjach krajowych i
lokalnych oraz linię kolejową ze stacją w Drawskim Młynie zapewniającą połączenia gminy z
ważnymi ośrodkami gospodarczo – administracyjnymi kraju, jakimi są Warszawa, Poznań i
Szczecin. Ponadto poprzez 3 – kilometrową odległość z Drawska do Krzyża, możliwa jest też
łączność kolejowa w kierunku zachodnio– wschodnim, tj. z Gorzowem Wlkp., Piłą,
Bydgoszczą 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
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gruntowe, w tym również droga wojewódzka nr 133 Piłka-Sieraków. Drogi w gminie
wymagają stopniowego ulepszania nawierzchni, a także zagospodarowania poboczy i
ewentualnej realizacji parkingów przydrożnych.
Przy drodze wojewódzkiej nr 181 położona jest siedziba gminy – Drawsko.
Celem poprawy bezpieczeństwa ruchu i sprawności przejazdu, w studium zaproponowano
na tej drodze południowe obejście Drawska. Z uwagi na ograniczone środki finansowe na
budowę i utrzymanie dróg wojewódzkich, zarówno termin budowy i lokalizacja obejścia
Drawska jak i przebudowa dróg wojewódzkich odsunięta jest w czasie.
Kierunki rozwoju sieci osadniczej
Nadrzędnym kierunkiem rozwoju terenów osadniczych gminy jest podnoszenie ładu
przestrzennego przy kształtowaniu zabudowy przy zachowaniu walorów przyrodniczych i
kulturowych środowiska.
W studium gminy Drawsko określono tereny, które mogą być przeznaczone pod zabudowę,
są to:
1) obszary które mogą być przeznaczone pod zabudowę produkcyjno-usługową we wsiach:
Drawsko, Drawski Młyn, Chełst, Kamiennik i Pęckowo,
2) pod zabudowę mieszkaniową we wsiach: Drawsko, Drawski Młyn, Piłka, Pęckowo,
3) pod ekstensywną zabudowę letniskową i agroturystykę we wsiach: Kwiejce, Kwiejce
Nowe, Kamiennik, Marylin, Piłka.
Przestrzeń inwestycyjną w gminie stanowią obszary, które mogą być przeznaczone pod
zabudowę, określone granicą zlewni grawitacyjnej ścieków sanitarnych – wskazane na
załączniku graficznym do studium.
Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Drawsko:
kształtowanie polityki przestrzennej na obszarze gminy na podstawie ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy do jej zadań własnych.
Dokument studium chociaż nie stanowi aktu prawa miejscowego, jest aktem którego ustalenia
dają władzom gminy wytyczne do kształtowania i realizacji polityki przestrzennej gminy przy
tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Kształtowanie przestrzeni
oraz polityka przestrzenna gminy to proces ciągły, wymagający jednocześnie okresowej
oceny przyjętych kierunków i celów rozwoju w zakresie zmian uwarunkowań i potrzeb oraz
analizy zmian w postępującym w gminie zagospodarowaniu. Wobec powyższego zgodnie z
art. 32 ust.1 ww. ustawy w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt
dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w
opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w
nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji o warunkach zabudowy oraz
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszczonych w rejestrach, oraz
wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego.
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Na tej podstawie w 2017 roku Wójt Gminy Drawsko przedstawił Radzie Gminy Drawsko
ocenę aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko. Rada Gminy
Drawsko po analizie przedstawionego dokumentu przyjęła go uchwałą Nr XXXV/239/2017 z
dnia 22 czerwca 2017 roku. W dokumencie zatwierdzonym przez Radę Gminy Drawsko
określono, że Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego powinno
być aktualizowane odpowiednio do potrzeb, a także w przypadkach określonych w przepisach
prawa. Dokonana ocena potwierdziła, że studium jest aktualne w zakresie podziału gminy na
obszary funkcjonalne i zasady ich zagospodarowania. Obrane kierunki polityki przestrzennej
wprowadzane są w planach miejscowych. Zmianę studium należy sporządzać w oparciu o
składane w tej sprawie wnioski, po ich szczegółowej analizie pod kątem zgodności z przyjętą
polityką przestrzenną gminy oraz po ocenie szansy rozwoju gminy. Ocena wykazała jednak,
że obecne studium nie uwzględnia co najmniej dwóch istotnych aspektów wynikających ze
zmian ustaw:
- ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmienionej ustawą o rewitalizacji
(Dz.U. 2015r., poz. 1777) w szczególności dotyczy to tematyki wynikającej z treści art. 10
ustawy. Wprowadzone przepisy zobowiązują gminy do wykonania analiz i bilansów
ekonomicznych, środowiskowych, społecznych i demograficznych dotyczących terenów
przeznaczonych pod zabudowę, uzbrojenia tych terenów;
- ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2012r., poz. 145 ze zm.) – zobowiązujące gminy do
uwzględnienia w studium obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.
Po przeprowadzeniu analiz wniosków w sprawie zmiany studium stwierdza się, że konieczna
jest zmiana studium we wnioskowanych zakresach.
Pierwszy z wniosków dotyczy przesunięcia przebiegu obwodnicy m. Drawsko. Sprawa ta
wymaga analizy i decyzji ze strony władz gminy dotyczącej kierunku przesunięcia
obwodnicy, czy też przeniesienia jej w inne miejsce.
Drugi wniosek dotyczy zmiany przeznaczenia terenu rolnego w studium na cele aktywizacji
gospodarczej lokalizacji domu spokojnej starości. Na lokalizację tej inwestycji rada gminy
wyraziła już zgodę podejmując uchwałę o przystąpieniu do zmiany studium. Kolejne zmiany
studium należy sporządzać w oparciu o składane w tej sprawie wnioski, po ich szczegółowej
analizie pod kątem zgodności z przyjętą polityką przestrzenną gminy oraz szansy dla rozwoju
gminy.
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4.3 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Gminy Drawsko
Na

obszarze

Gminy

Drawsko

obowiązują

dwa

rodzaje

miejscowych

planów

zagospodarowania przestrzennego:
1) miejscowe

plany

zagospodarowania

sporządzone

w

oparciu

o

przepisy

nieobowiązującej już ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu
przestrzennym,
2) miejscowe plany zagospodarowania sporządzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
LP

numer uchwały

data uchwały

miejsce i data publikacji planu

1.

XXIX / 125 / 97

02.07.97 r.

2.

XXIX / 126 / 97

02.07.97 r.

3.

XXIX / 127 / 97

02.07.97 r.

4.

III / 13 / 98

02.12.98 r.

5.

III / 14 / 98

02.12.98 r.

6.

III / 15 / 98

02.12.98 r.

7.

III / 16 / 98

02.12.98 r.

8.

III / 17 / 98

02.12.98 r.

9.

III / 18 / 98

02.12.98 r.

10.

III / 19 / 98

02.12.98 r.

11.

V / 42 / 98

23.12.98 r.

12.

V / 43 / 98

23.12 98 r.

dz. urzędowy woj. pilskiego nr 31,
poz. 142 z 10-10-1997 roku
dz. urzędowy woj. pilskiego nr 31,
poz. 143 z 10-10-1997 roku
dz. urzędowy woj. pilskiego nr 31,
poz. 144 z 10-10-1997 roku
dz. urzędowy woj. pilskiego nr 35,
poz. 306 z 28-12-1998 roku
dz. urzędowy woj. pilskiego nr 38,
poz. 326 z 31-12-1998 roku
dz. urzędowy woj. pilskiego nr 35,
poz. 307 z 28-12-1998 roku
dz. urzędowy woj. pilskiego nr 35,
poz. 308 z 28-12-1998 roku
dz. urzędowy woj. pilskiego nr 35,
poz. 309 z 28-12-1998 roku
dz. urzędowy woj. pilskiego nr 35,
poz. 310 z 28-12-1998 roku
dz. urzędowy woj. pilskiego nr 35,
poz. 311 z 28-12-1998 roku
dz. urzędowy woj. pilskiego nr 38,
poz. 338 z 31-12-1998 roku
dz. urzędowy woj. pilskiego nr 38,
poz. 339 z 31-12-1998 roku

13.

XIV / 85 / 99

02.08. 99 r.

14.

XIV / 86 / 99

02.08. 99 r.

15.

XIV / 87 / 99

02.08. 99 r.

16.

XIX / 131 / 2000

15.03.00 r.

17. XXXI / 221 / 2001

19.09.01 r.

dz. urzędowy woj.
wielkopolskiego nr 76, poz. 1482
z 26-10-1999 roku
dz. urzędowy woj.
wielkopolskiego nr 78, poz. 1498
z 04-11-1999 roku
dz. urzędowy woj.
wielkopolskiego nr 78, poz. 1499
z 04-11-1999 roku
dz. urzędowy woj.
wielkopolskiego nr 30, poz. 343
z 10-05-2000 roku
dz. urzędowy woj.

teren objęty planem/nr działki
CHEŁST, działki nr 171/5, 12/2
KAMIENNIK, działki nr 190-200,
2, 378/8
KAWCZYN, działka nr 206
KWIEJCE, działki nr 114, 115
MARYLIN, działki nr 88/1-88/4
KWIEJCE NOWE, działka nr 206/3
KWIEJCE NOWE, działka nr 238/3
KWIEJCE NOWE, działka nr 168/1
KWIEJCE NOWE, działka nr 170/5
CHEŁST, działki nr 163, 91/1, 106 –
Chełst Zachód
PIŁKA, działki nr 47, 51
MARYLIN, działki nr 172/2 –
zabudowa rekreacyjna wokół jez.
Moczydło
KWIEJCE NOWE, działka nr 36
MARYLIN, działka nr 68/13
MARYLIN, działka nr 68/15
PIŁKA, działka nr 654/18
KWIEJCE, działka nr 47/6
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18. XXXI / 222 / 2001

19.09.01 r

19. XXXI / 223 / 2001

19.09.01 r

20. XXXI / 224 / 2001

19.09.01 r

21.

V / 30 / 2003

23.01.03 r.

22.

V / 31 / 2003

23.01.03 r.

23.

V / 33 / 2003

23.01.03 r.

24.

X / 66 / 2003

28.07.03 r.

25.

X / 67 / 2003

28.07.03 r.

26.

X / 68 / 2003

28.07.03 r.

27.

X/51/2007

27.06.2007 r.

28.

X/52/2007

27.06.2007 r

29.

X/53/2007

27.06.2007 r

30.

X/54/2007

27.06.2007 r

31.

X/55/2007

27.06.2007 r

32.

X/56/2007

27.06.2007 r

33.

X/57/2007

27.06.2007 r

34.

XLIII/260/2010

31.03.2010r.

35.

XLIII/260/2010

31.03.2010 r.

36.

XLV/278/2010

20.05.2010r.

wielkopolskiego nr 139, poz. 2764
z 15-11-2001 roku
dz. urzędowy woj.
wielkopolskiego nr 139, poz. 2765
z 15-11-2001 roku
dz. urzędowy woj.
wielkopolskiego nr 139, poz. 2766
z 15-11-2001 roku
dz. urzędowy woj.
wielkopolskiego nr 139, poz. 2767
z 15-11-2001 roku
dz. urzędowy woj.
wielkopolskiego nr 63, poz. 1188
z 17-04-2003 roku
dz. urzędowy woj.
wielkopolskiego nr 35, poz. 671 z
07-03-2003 roku
dz. urzędowy woj.
wielkopolskiego nr 35, poz. 673 z
07-03-2003 roku
dz. urzędowy woj.
wielkopolskiego nr 153, poz. 2891
z 26-09-2003 roku
dz. urzędowy woj.
wielkopolskiego nr 153, poz. 2892
z 26-09-2003 roku
dz. urzędowy woj.
wielkopolskiego nr 153, poz. 2893
z 26-09-2003 roku
dz. urzędowy woj.
wielkopolskiego nr 172, poz. 3751
z 29-11-2007 roku
dz. urzędowy woj.
wielkopolskiego nr 172, poz. 3751
z 29-11-2007 roku
dz. urzędowy woj.
wielkopolskiego nr 172, poz. 3753
z 29-11-2007 roku
dz. urzędowy woj.
wielkopolskiego nr 172,poz. 3754
z 29-11-2007 roku
dz. urzędowy woj.
wielkopolskiego nr 172,poz. 3755
29-11-2007 roku
dz. urzędowy woj.
wielkopolskiego nr 172, poz. 3756
29-11-2007 roku
dz. urzędowy woj.
wielkopolskiego nr 172, poz. 3757
z 29-11-2007 roku
dz. urzędowy woj.
wielkopolskiego nr 130, poz. 2465
z 06.07.2010 roku
dz. urzędowy woj.
wielkopolskiego nr 131, poz. 2586
z 07.07.2010 roku
dz. urzędowy woj.
wielkopolskiego nr 180, poz. 3347
z 08.09.2010 roku

KWIEJCE NOWE, działki nr 171/1171/6
KWIEJCE, działka nr 91/1
KAWCZYN, działka nr 221/1
PIŁKA, działki nr 133/3, 133/4
KAWCZYN, działki nr 164/2, 164/3
KWIEJCE, działka nr 47/5
CHEŁST, działka nr 233
KAMIENNIK, działka nr 1
PIŁKA, działka nr 541/2

DRAWSKO
PIŁKA
PĘCKOWO
KAMIENNIK
KWIEJCE
KAWCZYN
PEŁCZA
MARYLIN
KWIEJCE NOWE
DRAWSKI MŁYN
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37.

XLV/279/2010

20.05.2010r.

38.

XXV/140/2012

27.06.2012r.

39.

XXV/141/2012

27.06.2012r.

40.

LI/304/2014

30.06.2014r.

41.

LI/305/2014

30.06.2014r.

42.

LV/328/2014

13.11.2014r.

43.

VI/45/2015

25.03.2015r.

44.

VI/46/2015

25.03.2015r.

45.

XV/102/2015

30.12.2015r.

46.

XXXVI/240/2017

28.06.2017r.

47.

XLII/290/2017

28.12.2017r.

48.

XLII/291/2017

28.12.2017r.

dz. urzędowy woj.
wielkopolskiego nr 189, poz. 3511
z 15.09.2010 roku
dz. urzędowy woj.
wielkopolskiego
poz. 3832 z 13-09-2012r
dz. urzędowy woj.
wielkopolskiego
poz. 4302 z 12-10-2012r
dz. urzędowy woj.
wielkopolskiego
poz. 4713 z 04-09-2014r

dz. urzędowy woj.
wielkopolskiego
poz. 4714 z 04-09-2014 r
dz. urzędowy woj.
wielkopolskiego
poz. 6809 z 17-12-2014 r.
dz. urzędowy woj.
wielkopolskiego
poz. 2204 z 07-04-2014 r.
dz. urzędowy woj.
wielkopolskiego
poz. 2205 z 07-04-2014 r.
dz. urzędowy woj.
wielkopolskiego
poz. 210 z 07-01-2016 r.
dz. urzędowy woj.
wielkopolskiego
poz. 4736, z 03.07.2017 r.
dz. urzędowy woj.
wielkopolskiego
poz. 322, z 08.01.2018r.

dz. urzędowy woj.
wielkopolskiego
poz. 323, z 08.01.2018r.

CHEŁST
Drawsko, cz. działki nr 461
Drawsko, działki nr 266, 267, 268
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
Drawsko (Drawski Młyn), działki nr
1299/21cz., 808/2, 793/1
Chełst, dz. 193/9, 193/10, 18; Chełst
Zachód, dz. 72/3
Pęckowo, dz. 194/1cz, 195/1cz,
196cz, 197cz, 633
Kwiejce Nowe, dz. 168/6
linia elektroenergetyczna 110 kV
relacji Morzyczyn Drawski Młyn
obręb Drawsko wieś Drawski Młyn,
dz. 744/8 i 74/13 cz – teren
oczyszczalni ścieków
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
Obręb Drawsko, wieś Drawski
Młyn, dz. 686 cz.

Plany miejscowe sporządzone w oparciu o ustawę z 7 lipca 1994 roku, wymieniowe w
pkt. 1-26 wykazu, dotyczyły z reguły małych obszarów. W większości plany te są
,,skonsumowane’’. Jednakże chociaż plany te dotyczyły zrealizowanych celów
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 2003r.
Objęły one całe zabudowane części miejscowości wraz z terenami położonymi w bliskim
46

Raport o stanie Gminy Drawsko za rok 2020

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 m. Drawski Młyn – jest to
obszar ponad 7 ha leżący w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków i toru kolejowego Poznań –
Szczecin. Teren ten stanowi własność gminy i został przygotowany dla potencjalnych
inwestorów.
Uchwałą nr XV/102/2015 z 30 grudnia 2015 roku uchwalony został miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii elektroenergetycznej 110 kV relacji
Morzyczyn- Drawski Młyn na terenie Gminy Drawsko.
Ocena aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy
Drawsko:
Stwierdzono, że obowiązujące plany są aktualne. Zmiany planów będą sporządzane w miarę
potrzeb związanych z realizacją inwestycji gminnych i prywatnych inwestorów.
Obowiązujące plany miejscowe obejmują zurbanizowaną część gminy wraz z terenami
przyległymi, pozostały obszar gminy to w dużej części lasy i tereny rolne. W planach
miejscowych wyznaczono znaczną liczbę terenów pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną i letniskową indywidualną. Nowe plany zagospodarowania przestrzennego
należy sporządzać w zależności od składanych wniosków i wnioskowanego przeznaczenia. O
przystąpieniu do sporządzenia planów decydować będą władze gminy, na podstawie
przeprowadzonych analiz składanych w tej sprawie wniosków z uwzględnieniem możliwości
finansowych gminy dotyczących zarówno sporządzenia dokumentów planistycznych jak
również możliwości późniejszej realizacji ustaleń planów miejscowych. Jako priorytetowe
powinny być realizowane plany miejscowe dla wyznaczania nowych obszarów
inwestycyjnych (usługowe, produkcyjne i in.), obszarów cennych przyrodniczo, czy też
obszarów o nieaktualnych zapisach. Powinnyśmy dążyć do wyznaczenia nowych obszarów
pod nowe miejsca pracy dających szansę rozwoju gminy.
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4.4 Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy określa uchwała Rady Gminy
Drawsko nr XXII/148/2020 z dnia 29.09.2020r. w sprawie wieloletniego programu
gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Drawsko na lata 2020-2024.
Ponadto w zakresie gospodarki mieszkaniowej obowiązuje uchwała nr XLIX/285/2014 Rady
Gminy Drawsko z dnia 16.04.2014r., w której zostały określone zasady wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drawsko.
W bieżącym roku zostanie podjęta nowa uchwała w zakresie zasad wynajmowania lokali
mieszkalnych uwzględniająca zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U.2020 r. poz. 611) oraz zgodna z
ustawą o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. 2021 r. poz.
11).
W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drawsko wchodzi 41 mieszkań, w tym dwa
mieszkania objęte są najmem socjalnym, 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 zasób komunalny to budynki powstałe na początku
ubiegłego wieku. Są to obiekty mocno wyeksploatowane, wymagające remontu i
modernizacji, konieczna jest m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana
grzejników centralnego ogrzewania, remonty kominów i wymiana pokryć dachowych,
usuwanie bieżących awarii: instalacji elektrycznej, wodociągowej itp.
W najlepszym stanie technicznym jest wielorodzinny budynek mieszkalny znajdujący się w
Drawskim Młynie, który został oddany do użytku w 2019 r.
Gmina nie planuje budowy nowych mieszkań, ale istnieje możliwość wykupu mieszkań przez
najemców lokali znajdujących się w budynkach wolnostojących tj. nieprzylegających do
szkół i przedszkoli zgodnie z uchwałą …
W 2021 r. zakłada się sprzedaż 3 mieszkań: w Drawsku i w Drawskim Młynie.
Zasady polityki czynszowej:
- stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali ustala, corocznie, 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,
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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.
Zmiana wysokości stawki bazowej nie może nastąpić częściej niż raz do roku.
Najemcy lokali opłacają czynsz miesięczny, z góry, do 10 dnia miesiąca.
Ocena programu – założenia programu i polityki czynszowej są aktualne i odnoszą się do
stanu budynków oraz informacji ze strony użytkowników.
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4.5 Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości 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 (tj.
Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości,
które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste
oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.
Gminny zasób nieruchomości może być wykorzystany na cele rozwojowe gminy oraz
zorganizowaną działalność inwestycyjną głównie w zakresie infrastruktury technicznej jak
również na realizację innych celów publicznych.
Podstawą działania przy dysponowaniu nieruchomościami gminnymi prócz ustawy jest:
uchwała Nr XXXV/211/2009 Rady Gminy Drawsko z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie
zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania oraz
najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,
- oraz Wieloletni Prognoza Finansowa.
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 2018r. wynosi
422,1937 ha.
-w skład gruntów mienia komunalnego wchodzą:
Lp.

Rodzaj mienia

Powierzchnia w ha na dzień 31.12.2018

1.

grunty pod drogami

2.

grunty rolne

3.

pozostałe

119,2917

RAZEM

422,1937

265,4901
37,4119

-rozdysponowanie

mienia komunalnego przedstawia się następująco:
grunty oddane w użytkowanie wieczyste
gminny zasób nieruchomości

1,8827
422,1937

Razem mienie komunalne

424,0764

-zasób nieruchomości Gminy Drawsko tworzą:
Lp.
Rodzaj mienia
1
grunty pod drogami
2

grunty rolne

3

pozostałe, w tym: lasy, ogrody
działkowe, tereny rekreacyjne,
tereny budowlane i zabudowane,

Powierzchnia w ha na dzień 31.12.2018
265,4901
37,4119
119,2917
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działki przemysłowo-handlowe,
cmentarze, nieużytki, rowy,
zadrzewienia, itp.
422,1937

RAZEM

-stan zasobu Gminy Drawsko w poszczególnych miejscowościach przedstawia poniższa
tabela (stan na dzień 31-12-2018r.):
Obręb

Miejscowości wchodzące w
skład obrębu

Powierzchnia w ha na
dzień 01.01.2019

Chełst
Chełst
Drawsko, Drawski Młyn
Drawsko, Pęckowo
Kawczyn
Kamiennik
Kwiejce
Kwiejce Nowe
Marylin
Moczydła
Pełcza
Pęckowo
Piłka
RAZEM
Prognoza udostępnienia oraz nabywania nieruchomości do zasobu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Chełst
Chełst Zachód
Drawsko
Drawsko Nad.
Kawczyn
Kamiennik
Kwiejce
Kwiejce Nowe
Marylin
Moczydła
Pełcza
Pęckowo
Piłka

15,1926
23,2372
68,2299
14,4679
11,1002
32,3764
24,9746
62,8533
37,6786
8,0667
5,5000
42,4968
76,0195
422,1937

Rozdysponowanie 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
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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

0,00 zł

204,68 zł

102,34 zł

269 297,20 zł

269 297,20 zł

269 297,20 zł

8 139,52 zł

8 139,52 zł

8 139,52 zł

Przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w
prawo własności
Oddanie w dzierżawę
Opłaty za użytkowanie
wieczyste

W 2020 roku planowana była sprzedaż poniższych nieruchomości:
1. Drawski Młyn (obręb Drawsko) – 1 działka – 21040,00 zł,
2. obręb Chełst Zachód – 3 działki – 70 500,00 zł;
3. Kwiejce - 2 działki – 50 000,00 zł;
4. lokal mieszkalny w Drawsku - 20 000,00 zł;
5. nieruchomości zaplanowane do sprzedaży a nie sprzedane w roku 2019;
W 2021 roku planowana jest sprzedaż poniższych nieruchomości:
1. obręb Chełst Zachód – 4 działki – 100 000,00 zł;
2. 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.
Zestawienia nieruchomości przeznaczonych do zbycia i nabycia sporządzane są corocznie
przy planach budżetowych.
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Program zagospodarowania nieruchomości zasobu Gminy Drawsko ma na celu poprawę oraz
racjonalizację wykorzystania zasobu do celów prowadzenia zadań własnych gminy i
zleconych oraz zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej.
W ramach programu za najważniejsze i najistotniejsze cele uznaje się:
1. posiadanie nieruchomości, które można przeznaczyć na realizację zadań własnych i
zleconych gminy,
2. dążenie do posiadania szerokiej oferty nieruchomości z przeznaczeniem pod
zabudowę mieszkaniową i letniskową, celem możliwości udostępnienia
zainteresowanym,
3. dążenie do posiadania oferty nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę
usługowo-przemysłową, celem możliwości udostępnienia zainteresowanym,
4. udostępnienie nieruchomości poprzez dzierżawę lub najem,
5. racjonalizację opłat i czynszów,
6. racjonalne gospodarowanie środkami budżetowymi przeznaczonych na utrzymanie i
udostępnianie gminnego zasobu nieruchomości.
Ocena 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 programu- program wymaga aktualizacji oraz konsultacji z konserwatorem
zabytków.
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4.7 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym, obejmującym
swoim zakresem cały obszar terytorialny Gminy Drawsko.
Na płaszczyźnie regionalnej, działania przewidziane w PGN zmierzać powinny do poprawy,
jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano znaczące przekroczenia poziomów
dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu.
Natomiast w ujęciu lokalnym zadaniem planu jest uporządkowanie działań podejmowanych
przez gminę sprzyjających wymienionym niżej celom:
1.

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

2.

wskazanie tendencji rozwojowych,

3.
dobór działań, które mogą przyczynić się do redukcji gazów cieplarnianych,
zmniejszenia wykorzystywania energii finalnej oraz wzrostu wykorzystywania energii ze
źródeł odnawialnych,
4.

wskazanie źródeł finansowania planowanych działań,

5.
wskazanie podmiotów gminnych odpowiedzialnych za realizację Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej
poprzez termomodernizację istniejących budynków, wykorzystanie energii pochodzącej
z siły wiatru, energii słonecznej, geotermalnej, energii wodnej, biomasy, biogazu.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Drawsko to dokument, którego celem jest określenie
wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, pozwalającej osiągnąć
długofalowe korzyści środowiskowe, gospodarcze i ekonomiczne.
Ponadto dokument ten ma na celu przeprowadzenie analizy możliwych do realizacji
przedsięwzięć inwestycyjnych, których wdrożenie przyczyni się do zmniejszenia zużycia
energii, zwiększenia produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a tym samym do
redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Dokument jest narzędziem mającym przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w
pakiecie klimatyczno-energetycznym dla naszego kraju, który obejmuje:
1.

redukcję gazów cieplarnianych,

2.

zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

3.
redukcję zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie
efektywności energetycznej.
Wychodząc naprzeciw trendom zmierzającym do redukcji emisji gazów cieplarnianych, a
przede wszystkim w trosce o środowisko naturalne Gmina Drawsko wyraziła wolę
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przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy
Drawsko.
Aktualizacja-nowe opracowanie w zakresie PGN Rozszerzenie Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej przygotowane w lipcu 2020 roku. Podyktowane było min. wnioskiem
inwestycyjnym w ww. zakresie dotyczącym budowy ścieżki rowerowej Drawsko-PęckowoPiłka (rower jako środek transportu bez emisji spalin-zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
komunikacyjnych).
Obowiązek sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz realizacja zawartych w nim
przedsięwzięć wynika z założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej
przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 r., które określają wyzwania związane ze
zmianą klimatu oraz stworzenie optymalnego modelu gospodarki zorientowanej na
innowacyjność i zdolnej do konkurencji na europejskim i globalnym rynku.
Istotą sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - zgodnie z definicją zrównoważonego
rozwoju- jest zapewnienie korzyści środowiskowych, społecznych i ekonomicznych,
płynących z działań obniżania emisji CO2, m.in. poprzez zmniejszenie energochłonności,
wzrost świadomości obywateli oraz wdrożenie innowacyjnych technologii, co w
konsekwencji spowoduje wzrost konkurencyjności Gminy Drawsko.
Ocena planu: przygotowany plan wraz z rozszerzeniem jest dokumentem aktualnym i
niezbędny dla realizacji polityki gospodarki niskoemisyjnej, a przez to dla wnioskowania w
zakresie inwestycji ograniczających emisję gazów.
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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 2001 roku (Dz.U. z 2020
poz. 1219 ze zm.).
Celem programu jest przeprowadzenie analizy stanu obecnego środowiska naturalnego w
gminie oraz określenie kierunków działań bieżących i długofalowych samorządu w zakresie
ochrony środowiska.
Stan poszczególnych elementów środowiska na terenie gminy oceniono jako dobry.
Dokument określa główne problemy środowiskowe Gminy Drawsko w postaci priorytetów
ekologicznych i przypisanych do nich celów operacyjnych, jakie należy podjąć w zakresie
ochrony środowiska. Wyznaczone cele operacyjne stanowią podstawę dla realizacji
konkretnych działań na przestrzeni kilkunastu lat. Działania te zostały wyznaczone na
podstawie analizy stanu środowiska przyrodniczego, w zakresie takich elementów jak: rzeźba
terenu, litologia, powietrze atmosferyczne, wody podziemne i powierzchniowe, gleby, flora i
fauna, klimat akustyczny oraz wielkość emisji pól elektromagnetycznych.
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków
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 Drawsko-Abisynia oraz zasoby wód czwartorzędowych pobieranych z ujęcia
Chełst.
Tabela -ujęcia wód na terenie Gminy Drawsko
Miejs
ce
ujęcia
wody

l. studni

wydajno Ujęcia
ść ujęcia wód nr
wody
decyzji
m3/h

Czy
ujęcie
posiad
a stację
uzdatni
ania –
miejsco
wość

Miejsco
wości
obsługi
wane
przez
wodoci
ąg

pobór
wody na
koniec
2019r.
tys. m3

pobór
wody na
koniec
2020 r.
tys. m3
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SUW 2
Draws
ko Abisy
nia

48

SUW
Chełst

50

2

OŚ.6341.8
6.2011.MF
z dnia
30.12.2011
, zmiana
OS.6341.1
15.2016.M
F z dnia
13.02.2017
OS.6341.8
7.2011.MF
z dnia
30.12.2011
zmiana
OS.6341.1
14.2016.M
F z dnia
23.02.2017

TAKDrawsk
o

Drawsk 166 417
i Młyn,
Drawsk
o,
Pęckow
o, Piłka,
Marylin

174 193

TAKChełst

Chełst, 57 819
Kamien
nik,
Kwiejce
Nowe,
Kwiejce
,
Moczyd
ła,
Pełcza,
Kawczy
n

52 813

Budynki mieszkalne podłączone do kanalizacji to 54,9 %, do wodociągu 93,5% ogółu
ludności gminy-dane GUS za rok 2018.
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.
Urząd Gminy Drawsko prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych
oczyszczalni ścieków, która jest na bieżąco aktualizowana.
W urzędzie prowadzona jest ewidencja zawartych umów z przedsiębiorcami prowadzącymi
działalność w ww. zakresie opróżniania bezodpływowych zbiorników nieczystości ciekłych.
Usuwanie drzew i krzewów
W 2020 roku:
1. wpłynęło 64 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew na nieruchomościach należących do osób
fizycznych,
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2. przeprowadzono 18 postępowań w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i
krzewów – wydano 11 zezwoleń na wycinkę drzew,
3. sporządzono 23 wnioski do Starosty Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego o wycinkę
drzew na nieruchomościach gminnych.
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
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 (Dz. U. 2021 r. poz. 247 ze zm.) przedsięwzięcia mogące znacząco i
potencjalnie oddziaływać na środowisko muszą być poprzedzone uzyskaniem decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach.
W 2020 r. przeprowadzono następujące postępowania zmierzające do wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach pn.:
1. „Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda na działkach nr
273/1 i 275/1, obręb Kawczyn, gm. Drawsko”.
2. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko XII 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. ,,Zalesienie użytku rolnego na działce o numerze ewidencyjnym 686/2 w obrębie
ewidencyjnym Pęckowo’’.
4. ,,Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 3,0 MW wraz z infrastrukturą
towarzyszącą, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 453 obręb Pęckowo,
Gmina Drawsko’’.
5. ,,Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 2,0 MW wraz z infrastrukturą
towarzyszącą, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 157 obręb Pęckowo,
Gmina Drawsko’’.
6. ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastruktura towarzyszącą na działce nr ew.
639 (obręb 0003) w miejscowości Drawsko, Gmina Drawsko’’(proj. Drawsko III)
7. ,,Budowa Elektrowni Słonecznej ,,Pęckowo’’ wraz z infrastrukturą towarzyszącą na
działkach nr 417, 787, 386/2 oraz 660 o mocy do 8 MW (obręb Pęckowo) w
miejscowości Pęckowo, gmina Drawsko’’.
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8. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko XIII o mocy do 1 MW realizowanej
w granicach części działki o nr ew.: 624/1 obręb 0003 Drawsko (woj. wielkopolskie,
pow. czarnkowsko-trzcianecki) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z
magazynem energii i stacją ładowania’’.
9. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko XIV o mocy do 1 MW realizowanej
w granicach części działki o nr ew.: 624/1 obręb 0003 Drawsko (woj. wielkopolskie,
pow. czarnkowsko-trzcianecki) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z
magazynem energii i stacją ładowania’’.
10. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko Nadleśnictwo o mocy wytwórczej do 15
MW realizowanej na działce o nr ew.: 10 obręb 0004 Drawsko Nadleśnictwo (woj.
wielkopolskie, powiat czarnkowsko-trzcianecki, gmina Drawsko) wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii i stacją ładowania’’.
11. „Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko V o mocy wytwórczej do 1,0 MW
realizowanej
w granicach części działki o nr ew.: 601/1 obręb 0003 Drawsko (woj. wielkopolskie,
powiat czarnkowsko-trzcianecki, gmina Drawsko) wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną, w tym z magazynem energii i stacją ładowania’’.
12. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko VI o mocy wytwórczej do 1,0 MW
realizowanej
w granicach części działki o nr ew.: 601/1 obręb 0003 Drawsko (woj. wielkopolskie,
pow. czarnkowsko-trzcianecki) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z
magazynem energii i stacją ładowania’’.
13. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną na działkach w obrębie Pęckowo o nr ewidencyjnych 134, 144, 145, 146,
147, 151, 152, 167, 168, 169, 170, 172, 173/1, 265, 266, 267, 269, 270, 271, 285, 286,
287, 288, 290, 294, 295, 296/2, 308, 459, 643, 644 oraz na działce w obrębie Drawsko
o nr ewidencyjnym 505/2 w gminie Drawsko’’.
Postępowania zakończyły się wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o
braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Umorzono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa Elektrowni Słonecznej ,,Pęckowo’’ wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na działkach nr 417, 787, 386/2 oraz 660 o mocy do 8MW (obręb Pęckowo) w
miejscowości Pęckowo, gmina Drawsko’’, gdyż inwestor wycofał wniosek oraz
przedsięwzięcie pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną
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infrastrukturą techniczną na działkach w obrębie Pęckowo o nr ewidencyjnych 134, 144, 145,
146, 147, 151, 152, 167, 168, 169, 170, 172, 173/1, 265, 266, 267, 269, 270, 271, 285, 286,
287, 288, 290, 294, 295, 296/2, 308, 459, 643, 644, 647, 661/2,663 oraz na działce w obrębie
Drawsko o nr ewidencyjnym 505/2, w gminie Drawsko, ponieważ inwestor nie uzupełnił
braków formalnych wniosku w wyznaczonym terminie.
Gospodarka odpadami
Właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Drawsko obowiązują zapisy prawa
miejscowego. Jednym z podstawowych aktów prawa lokalnego w zakresie zagadnień ochrony
środowiska jest Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drawsko,
zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nr XXL/139/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.
Zadania Gminy Drawsko w zakresie gospodarki odpadami realizuje Pilski Region Gospodarki
Odpadami Komunalnymi PRGOK Piła.
Opłaty za zagospodarowanie odpadów naliczane są w zależności od liczby osób
zamieszkałych na terenie nieruchomości. Pobierana opłata przeznaczona jest na pokrycie
kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w skład których
wchodzi: odbiór, transport, utylizacja odpadów, utrzymanie zakładów przetwarzania odpadów
i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zysk firmy obsługującej,
koszt obsługi administracyjnej i informatycznej systemu. Odpady zebrane z terenu gminy
przekazywane były do dalszego zagospodarowania w odpowiednich zakładach przetwarzania
odpadów zgodnie z obowiązującym prawem.
Mieszkańcy Gminy Drawsko mogą korzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) w Drawskim Młynie. Przyjmowane są w nim:
tworzywa sztuczne (meble z PCV, doniczki, rury PCV, wiadra, zabawki, opakowania), papier
i tektura (gazety, książki, katalogi, tektura, worki papierowe, opakowania), szkło (szyby, szkło
domowe, opakowania ze szkła), opakowania wielomateriałowe (kartony po mleku, sokach),
odpady wielkogabarytowe (meble, wykładziny, dywany, ceramika sanitarna), zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny (sprzęt RTV/AGD), metale (złom stalowy, aluminium, metale
kolorowe), odpady zielone (trawa, liście, gałęzie), zużyte opony, odpady budowlane i
remontowe, tekstylia (odzież, firany, zasłony, obrusy), farby, tusze, kleje, rozpuszczalnik,
środki ochrony roślin, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (świetlówki,
termometry), baterie i akumulatory.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
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W ramach realizowanego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko przeprowadzono w 2020 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, dokarmiano
zwierzęta w miejscu ich przebywania karmą, zakupioną przez gminę,
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,
6. zlecano do lekarza weterynarii sterylizację i kastrację zwierząt z terenu gminy,
7. zapewniano, w razie konieczności, opiekę zwierzętom gospodarskim.
Na realizację zadań wynikających z corocznie uchwalanego programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko w 2020 r.
przeznaczono 87 000,00 zł (uchwała Nr XIV/97/2019 Rady Gminy Drawsko z dnia 18
grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r.).
Usuwanie azbestu
W 2020 roku Gmina Drawsko otrzymując dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Poznaniu oraz z budżetu
własnego zrealizowała zadanie pn. ,,Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków
mieszkalnych, inwentarskich
i gospodarczych na terenie gminy Drawsko’’.
O dofinansowanie przedmiotowego zadania mogły ubiegać się osoby fizyczne, rolnicy,
uzyskujący dochody z rolnictwa, wspólnoty mieszkaniowe.
W ramach realizowanego zadania bezpłatnie usunięto azbest z 15 gospodarstw znajdujących
się na terenie Gminy Drawsko.
Ilość usuniętego azbestu w 2020 roku z terenu Gminy Drawsko wyniosło 30,11 Mg.
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Łączny koszt całkowity 18 149,54 zł netto, dotacja z WFOŚiGW 10 538,50 zł, wkład władny
gminy +VAT 9 063,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.
Ocena programu-poszczególne elementy programu są aktualizowane i realizowane zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz możliwościami finansowymi.

4.9 Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla
Gminy Drawsko
Uchwała nr XXVII/178/2021 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 kwietnia 2021r.w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Drawsko na lata 20212027
I.

Wstęp, zakres zadaniowy jednostki.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku (GOPS) został powołany w 1990r. do
realizacji celów zadań ówczesnej ustawy o pomocy społecznej. Na przestrzeni kolejnych
lat, działalność jednostki powiększała się o kolejne zadania zlecane na podstawie innych
ustaw, przepisów prawa i upoważnień.

II.

Wydatki GOPS w Drawsku za 2020r. Analiza zadaniowa budżetu GOPS.
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 2020r. przedstawiał się
następująco: 10.451.577,10 na które złożyły się dwa główne działy: 1- Pomoc społeczna i
2 – rodzina. Całkowity budżet GOPS w 2020r. wyniósł 10.451.577,10 zł i wzrósł do roku
poprzedniego o kwotę; 1.358.987 zł, co w większości stanowi wzrost kwoty
wypłaconych świadczeń wychowawczych 500+.

III.

Zadania pomocy społecznej.
Pomoc społeczna obejmuje wsparcie dla osób i rodzin i może mieć zarówno formę
pieniężną jak i niepieniężną.
1. Zasiłki okresowe i celowe:
pomoc pieniężna udzielana jest na podstawie kwalifikacji w drodze rodzinnego
wywiadu środowiskowego i przyznawana po spełnieniu ustawowych przesłanek.
Kwota zasiłku celowego jest uznaniowa, kwota zasiłku okresowego jest obligatoryjna.
Zasiłki mogą być wypłacane w formie pieniężnej, świadczeń rzeczowych albo opłaty
za zakup lub usługę. Zasiłki mogą być przyznane na pokrycie wypadków losowych.
Wartość tych wydatków ma tendencję ruchomą, w zależności od zgłoszonych potrzeb
i występujących zdarzeń losowych w danym roku.

63

Raport o stanie Gminy Drawsko za rok 2020

Wartości zasiłków okresowych i celowych w latach 2015-2020
rok
2015
2016
2017
2018
2019
2020
kwota (zł) 35.860 47.348 30.588 26.787 29.061 33.535
2. Zasiłki stałe:
pomoc pieniężna udzielana na podstawie kwalifikacji w drodze rodzinnego wywiadu
środowiskowego, przyznawane obligatoryjnie po spełnieniu ustawowych przesłanek,
m.in. kryterium dochodowego, wieku, niepełnosprawności. Kwota maksymalna
zasiłku stałego (obecnie 645 zł) jest obligatoryjna.
Wartości poniesionych wydatków na zasiłki stałe w latach 2015-2020
rok
2015
2016
2017
2018
2019
2020
kwota (zł) 119.018 142.271 126.453 110.849 99.270 79.266
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pomocy społecznej:
osobom uprawnionym do zasiłku stałego z pomocy społecznej przysługuje prawo do
opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z przepisami ustawy z 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych. Prawo do składek ustalane jest w drodze prowadzonego postępowania a
naliczone składki (9 %) odprowadzane są w określonych terminach do ZUS.
Wartości poniesionych wydatków na opłacenie składek ubezpieczenia
zdrowotnego w latach 2015-2020
rok
2015
2016
2017 2018 2019 2020
kwota (zł) 10.646 12.804 11.376 9.762 8.374 6.471
4. Utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej:
osobie wymagającej stałej pomocy, a pozbawionej tej pomocy ze strony rodziny,
przysługuje prawo umieszczenia w placówce całodobowego pobytu – domu pomocy
społecznej (DPS), w którym pobyt jest odpłatny do wysokości kosztu ustalonego
przez organ prowadzący placówkę. Na koszt pobytu składają się: opłaty mieszkańców,
opłaty osób zobowiązanych oraz opłatę gminy kierującej osobę do placówki. Gminie
przysługuje zwrot poniesionych wydatków od osób zobowiązanych.
Wartości poniesionych wydatków na utrzymanie w DPS w latach 2015-2020
rok
2015
2016
2017
2018
2019
2020
kwota (zł) 100.647 95.688 164.444 179.504 167.084 113.604
liczba osób
4
5
7
6
6
4
kwota zwrotu (zł)
x
x 33.519 28.942 14.273
7.400
W zakresie opłat za utrzymanie w DPS stanowiących koszt gminy, obserwuje się
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.
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.
5. Usługi opiekuńcze:
mieszkańcom gminy, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają
pomocy innych osób, przysługuje pomoc w postaci usług opiekuńczych. Pomoc
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udzielenia jest w drodze rozpoznania rodzinnym wywiadem środowiskowym, po
spełnieniu ustawowych przesłanek. Usługi te realizowane są przez GOPS w formie
zawartych umów zlecenia z opiekunkami środowiskowymi. W zależności od
posiadanego dochodu, korzystający z usług opiekuńczych, są zwolnieni z opłat lub
ponoszą odpłatność za przyznane usługi, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Drawsko z
dnia 14 września 2018 r.
Wartości poniesionych wydatków i zwrotów z tytułu realizacji usług
opiekuńczych w latach 2015-2020
rok
2015
2016
2017
2018
2019
2020
kwota (zł) 15.589 23.353 28.912 39.372 88.368 76.908
wartość zwrotu %
24
22
21 11,31 17,91 35,33
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.
6. Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki:
zadanie realizowane jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej jako wypłata
wynagrodzenia przyznawanego przez sąd.
Wartości poniesionych wydatków na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie
opieki w latach 2015-2020
rok
2015
2016
2017
2018
2019
2020
kwota (zł) 13.536 13.536 13.536 18.273 17.736 24.135
liczba osób
1
1
1
2
2
3
7. Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”:
środki na realizację tego programu pochodzą: z budżetu państwa - 60% oraz budżetu
gminy - 40%. W wyniku pozytywnych decyzji Wojewody, Gmina Drawsko otrzymała
w 2020r. 80% środków z budżetu państwa przy 20% udziale budżetu gminy. Poza
dożywianiem dzieci w szkołach środki przeznaczane są również na bezpośrednią
pomoc pieniężną lub rzeczową dla mieszkańców.
Wartości wydatków na zadanie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i
„Posiłek w szkole i w domu”
rok
2015
2016
2017
2018
2019
2020
kwota programu ogółem
w Dożywianie dzieci
tym w szkołach
( liczba
dożywianych
dzieci średnio /
rok)
Zasiłki celowe

62.654 43.882 23.263 23.689 18.560 11.765
38.399 26.844 13.528 17.584 8.344
0
61
40
21
15
13
0

24.255 17.038

9.735

6.105 10.216 11.765

Na przełomie 6 kolejnych lat obserwuje się malejącą tendencje w zakresie
dożywiania dzieci w szkołach. Od września 2019r. nie realizuje się posiłków w
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szkołach z uwagi na brak zainteresowania tą formą pomocy.
8. Praca socjalna i administracyjna zlecona do GOPS:
W 2020r. łącznie:
1) przeprowadzono łącznie - 175 rodzinnych wywiadów środowiskowych.
2) wydano decyzji/ informacji o prawie do świadczenia:
a) świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne - 246
b) pomoc społeczna - 189
c) świadczenia wychowawcze 500+ - 85
d) fundusz alimentacyjny - 1
e) dodatek mieszkaniowy - 7
f) dodatek energetyczny - 2
3) odwołano się od decyzji GOPS:
a) pomoc społeczna – 1 przypadek
b) świadczenia rodzinne - wydano 11 decyzji odmownych, w tym 1 odwołanie
przekazano do SKO
c) świadczenia pielęgnacyjne - wydano 13 decyzji odmownych, w tym 12 przekazano do
SKO.
IV.

Zespół Interdyscyplinarny
W Gminie Drawsko działa od 2011r. na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jest ciałem kolegialnym, obligatoryjnie
zespalającym podmioty: pomocy społecznej, policji, ochrony zdrowia, oświaty,
profilaktyki alkoholowej oraz dodatkowo kuratora zawodowego. Celem jest
przeciwdziałanie przemocy w rodzinach, ochrona przed przemocą oraz profilaktyka.
Wszyscy członkowie Zespołu wykonują swoją pracę bezpłatnie w ramach obowiązków
służbowych. Wydatki poniesiono tylko na niezbędne materiały biurowe, udział
pracowników GOPS w szkoleniach.
Wartości poniesionych wydatków na obsługę zadania Zespołu Interdyscyplinarnego
w latach 2015-2020
rok 2015 2016 2017 2018
2019
2020
liczba założonych NK
10
7
8
11
12
14
kwota (zł) 183 1.475 1.650 1.988
317
267

V.

Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny to zgodnie z ustawą system zniżek i dodatkowych uprawnień dla
rodzin 3+. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów
m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej, czy rekreacyjnej. Celem KDR jest
wsparcie budżetów rodzin wielodzietnych. Od momentu wejścia w życie przepisów t.j. od
2015r. realizowana jest w GOPS Drawsko.
Wartości wydanych Kart Dużej Rodziny w latach 2015-2020
rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020
koszty obsługi zadania (zł) 226 106 125
46 1.358 197
liczba wydanych kart (szt.)
92
27
53
21
523
57

VI.

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne.
Zadanie prowadzone przez GOPS od 2015r. na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca
2001r. o dodatkach mieszkaniowych, poszerzone o ustalanie prawa do dodatków
energetycznych. Ubiegający się o dodatek mieszkaniowy musi spełnić łącznie trzy
warunki: posiadać tytuł prawny do mieszkania, osiągać określone dochody oraz zajmować
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lokal o wyznaczonej normatywnej powierzchni użytkowej.
Wartości poniesionych wydatków na dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne
w latach 2015-2020
rok 2015
2016
2017
2018 2019
2020
dod. mieszkaniowe (zł) 7.459 13.105 16.805 11.968 9.467 11.813
liczba rodzin
6
6
7
6
3
4
dod. energetyczne (zł)
432
747
819
442
227
222
liczba rodzin
3
4
4
4
1
1
VII.

Asystent rodziny i system pieczy zastępczej, placówki i utrzymanie
Zadanie prowadzone przez GOPS na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Podstawą działań jest wsparcie rodziny
w odbudowywaniu prawidłowych relacji w rodzinie oraz we właściwym wypełnianiu ról
społecznych przez jej członków. W roku 2020 wystąpiło umieszczenie 1 dziecka w
pieczy zastępczej, nie zatrudniono asystenta rodziny. Pomoc oraz monitoring rodzin z
problemami wychowawczymi prowadzona jest przez pracowników socjalnych, w ramach
pracy socjalnej z rodzinami.
Wartości poniesionych wydatków na pieczę zastępczą w latach 2015-2020
rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020
koszty obsługi zadania (zł)
0
0
0
0
0 275
liczba dzieci
0
0
0
0
0
1

VIII.

Świadczenia rodzinne
Zadanie zlecone GOPS na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach
rodzinnych, od 2004r. realizowane w GOPS Drawsko jako zadanie zlecone z zakresu
administracji rządowej. Środki finansowe pochodzą z budżetu państwa, a na obsługę
zadania naliczana jest dotacja. Prawo do świadczeń ustala się na wniosek po spełnieniu
ustawowych przesłanek. Obowiązkiem wnioskodawcy jest informowanie o wszelkich
zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń. Organ zobowiązany jest również do
ustalania oraz dochodzenia zwrotu świadczeń nienależnie pobranych. Do finansowania
świadczeń rodzinnych mają zastosowanie przepisy o finansach publicznych.
1. Świadczenia rodzinne:
prawo do świadczeń ustalane jest po spełnieniu ustawowych przesłanek, wysokości
świadczeń są obligatoryjne.
Wartości wydatków na świadczenia rodzinne w latach 2015-2020
Rodzaj
2015
2016
2017
2018
2019
świadczenia
Świadczenia
1.890.75 2.231.65 2.402.46 2.234.04 2.314.61
rodzinne razem,
3
7
6
1
9
w tym:
1. zasiłki
646.704 751.675 782.694 718.301 602.974
rodzinne
2. dodatki z
32.000
23.372
27.522
19.234
17.737
tyt.
urodzenia
dziecka
3. dodatek z
20.427
39.916
40.304
22.667
26.589
tyt. urlopu

2020
2.397.35
4
511.319
8.230

36.418
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wychow.
4. dodatek z
tyt.
samotnego
wych.
5. dodatek z
tyt. kształc.
i rehab.
6. dodatek z
tyt.
rozpoczęci
a roku
7. dodatek z
tyt. nauki
poza miejsc
8. dodatek w
rodzinie
wielodzietn
ej
9. zasiłki
pielęgnacyj
ne
10. świadczeni
a
pielęgnacyj
ne
11. specjalny
zasiłek
opiekuńczy
12. jednorazow
a
zapomoga
z tyt.
urodzenia
13. zasiłek dla
opiekuna
14. świadczeni
e
rodzicielski
e
15. jednorazow
e
świadczeni
e „Za
życiem”

45.500

46.942

37.891

36.992

45.333

46.862

30.080

37.677

41.814

36.748

32.401

27.645

40.800

41.478

40.634

36.617

30.701

26.226

48.928

63.860

71.835

60.638

55.490

59.881

83.010

87.631

87.214

80.951

77.799

73.896

325.125

318.546

307.224

302.614

372.617

407.379

405.440

469.748

547.132

583.653

669.656

933.006

59.228

67.945

67.667

77.936

85.151

58.280

54.000

46.000

61.000

51.000

45.000

43.000

99.511

87.360

73.707

40.430

34.660

29.760

X

149.507

207.828

172.493

210.511

131.452

X

X

8.000

0

8.000

4.000

2. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych:
w ramach tego zadania uprawnionym do niektórych świadczeń rodzinnych opłacane są
składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Składki te są obliczane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
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(27,53 %) i odprowadzane w określonych terminach do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.
Wartości wydatków poniesionych na składki emerytalno-rentowe od świadczeń
rodzinnych w latach 2015-2020
rok
2015
2016
2017
2018
2019
2020
kwota 109.792 123.340 141.690 121.072 132.492 171.865
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych:
osobom uprawnionym do niektórych świadczeń rodzinnych przysługuje prawo do
opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z przepisami ustawy o 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych. Prawo do składek ustalane jest w drodze prowadzonego postępowania a
naliczone składki (9 %) odprowadzane są w określonych terminach do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.
Wartości poniesionych wydatków na opłacenie składek ubezpieczenia
zdrowotnego w latach 2015-2020
rok
2015
2016
2017
2018
2019
2020
kwota 16.157 17.316 22.685 28.918 31.563 41.421
4. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych:
Koszty obsługi zadania wynoszą odpowiednio: 3% od wypłaconych świadczeń, 30 zł
od ilości decyzji wydanych w sprawie świadczenia rodzicielskiego oraz 124 zł od
decyzji w sprawie świadczenie „Za życiem” i stanowią część dotacji otrzymywanych
na realizację tych zadań.
Wartości poniesionych wydatkowanych kosztów obsługi świadczeń rodzinnych w
latach 2015-2020
rok
2015
2016
2017
2018
2019
2020
kwota (zł) 68.207 76.925 81.492 76.516 87.644 103.246
IX.

Fundusz alimentacyjny oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych
Zadanie zlecone do GOPS i realizowane przez GOPS od 2017r. na podstawie ustawy z
dnia 7 września 2007r. o pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów. Celem
funduszu alimentacyjnego jest wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji
finansowej z powodu niemożności egzekucji alimentacyjnej.
Wartości poniesionych wydatków na świadczenia funduszu alimentacyjnego w latach
2017-2020
rok
2017
2018
2019
2020
kwota (zł)
149.812 141.600 153.050 137.377
koszty obsługi (zł)
4.591
4.121
4.494
4.248
Ustawa zobowiązuje również do prowadzenia działań wobec dłużników alimentacyjnych
oraz współpracy z organami egzekucyjnymi. W wyniku prowadzonych działań wobec
dłużników alimentacyjnych, odzyskano część należności:
Wartości odzyskanych kwot od dłużników alimentacyjnych w latach 2017 - 2020
rok
2017
2018
2019
2020
kwota ( zł) 42.871,47 73.264,82 63.207,04 55.485,00

X.

Świadczenia

wychowawcze

(500+)

oraz

program

„Dobry

start”

(300+)
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1. Świadczenie wychowawcze (500+):
świadczenie wychowawcze to zadanie zlecone do GOPS od maja 2016r. na podstawie
ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+).
Przewiduje ono wsparcie w postaci 500 zł dla rodzin wychowujących dzieci.
Świadczenia przyznawane są po spełnieniu ustawowych przesłanek, w obligatoryjnie
stanowionych kwotach. W 2020r. w Gminie Drawsko uprawnionych do świadczenia
było 1158 dzieci.
Wartości poniesionych wydatków na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+
oraz kosztów obsługi 2016-2020
rok od maja 2016
2017
2018
2019
2020
świadczenia
3.424.337 4.608.071 4.243.518 5.245.659 6.504.444
koszty
68.401
70.148
64.621
68.169
13.538
Od stycznia 2020r. dotacja została obniżona do wysokości 0,85% wartości
zadania.
2. Program „Dobry start” (300+):
zadanie realizowane na podstawie rządowego programu „Dobry start” to finansowe
wsparcie dla rodzin w przygotowaniu wyprawki szkolnej dla ucznia w wysokości: 300
zł. Łączny koszt programu stanowił: 241.500 zł. Ustalono uprawnienia i wypłacono
łącznie 805 świadczeń. Zadanie zostało zrealizowano poprzez zwiększenie
obowiązków służbowych pracowników zatrudnionych w GOPS. Koszt realizacji
zadania wyniósł 10 zł od świadczenia na jedno dziecko, przy uwzględnieniu 80% tej
kwoty na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadanie.
XI.

Struktura organizacyjna i stan zatrudnienia w GOPS:
Pomoc społeczna jest zadaniem samorządu gminnego. Utworzenie i utrzymywanie
ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia
pracowników, stanowi zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym.
Wartości zasobów kadrowych GOPS w Drawsku przedstawia się następująco:
- pracownicy socjalni – 3 etaty
- referenci – 2 etaty
- główna księgowa – 1 etat
- kierownik – 1 etat.
Wydatki na zatrudnienie kadry w 2020r. wyniosły 424.280zł.
GOPS, 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.
Wszystkie postępowania prowadzone są z uwzględnieniem przepisów kodeksu
postępowania administracyjnego, natomiast wydatkowanie środków finansowych opiera
się na obowiązujących przepisach o finansach publicznych i rachunkowości.
Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na dotychczasowy charakter pracy,
postawiła pracowników GOPS w nieznanej dotąd sytuacji i zmusiła do dostosowania
się i realizacji dodatkowej pracy.
W 2020r. w GOPS wystąpiły nowe zadania:
1) system monitoringu osób pozostających w kwarantannie lub izolacji, współpraca
z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczna w Czarnkowie, współpraca w
władzami gminy, funkcjonariuszami Policji w zakresie zabezpieczania w formie
posiłku lub produktów żywnościowych.
2) program „Wspieraj Seniora” – skierowany na wsparcie gmin w zakresie
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3)

4)
5)
6)

organizacji i realizacji usługi dostarczeniu żywności i artykułów pierwszej
potrzeby seniorom
program Covid – kwalifikujący GOPS do otrzymania grantu na zapobieganie,
przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19
ponadto
zadanie Wielkopolskiej Karty Rodziny, umożliwiającej skorzystanie z systemu ulg
rodzinom wielodzietnym.
realizacja programu wieloletniego Senior + na lata 2015-2020 – polegającego na
utworzeniu i funkcjonowaniu Klubu Senior+ w Drawsku.
program „Czyste powietrze” - nowe zadanie zlecone do GOPS w Drawsku związane
obsługą klientów ubiegający się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie realizowane poprzez weryfikację
dochodów wnioskodawcy programu, za pomocą systemów dziedzinowych świadczeń
rodzinnych. Zadanie wykonywane jest bez refundacji kosztów ponoszonych za
obsługę gdyż warunkiem jest zawarcie przez gminę stosownego porozumienia.

Ocena strategii- strategia uwzględnia wiele aspektów problemów społecznych
monitorowanych przez GOPS i podmioty współpracujące
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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.
Hierarchie ważności problemów obrazuje poniższy wykres.

WAŻNOŚĆ PROBLEMÓW W GMINIE DRAWSKO
3,05
2,96
2,94

ubóstwo
narkotyki
przemoc w rodzinie
bezrobocie
bezdomność
niepełnosprawność
uzależnienie od alkoholu
uzależnienie od komputera
przemoc w szkole
zanieczyszczenie środowiska
przestępczość
emigracja zarobkowa
0,00

3,35
2,27
2,84
3,8
3,24
2,94
3,5
3,27
3,27
0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Ankietowani określali problem w skali od 1 do 5 (1-nie ważne, 5 – bardzo ważne).
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OCENA SKALI UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU W GMINIE DRAWSKO

CZY ZNAJĄ PAŃSTWO ODOBY UZALEŻNIONE OD
ALKOHOLU ?

29,60%

70,40%

TAK

NIE
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JAK CZĘSTO SPOŻYWANY JEST ALKOHOL W
MIEJSCACH PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY
DRAWSKO
70
60
50
40
30
20
10
0
nigdy

rzadko

czasami

często

bardzo często

JAK CZĘSTO ZDARZAJĄ SIĘ SYTUACJE JAZDY
SAMOCHODEM PO ALKOHOLU?
80
70
60
50
40
30
20
10
0
nigdy

rzadko

czasami

często

bardzo często
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JAK CZĘSTO OSOBY NIEPEŁNOLETNIE SPOŻYWAJĄ
ALKOHOL?
90
80

70
60
50
40
30
20
10
0
nigdy

rzadko

czasami

często

bardzo często

CZY SŁYSZAŁ/A PAN/I O PRZYPADKACH
SPRZEDAŻY ALKOHOLU NIEPEŁNOLETNIM W
GMINIE DRAWSKO?

44,72%

TAK
NIE

55,30%

Opinia dorosłych mieszkańców
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JAK CZĘSTO ALKOHOL JEST SPRZEDAWANY
OSOBOM NIEPEŁNOLETNIM W GMINIE?
10,00%

15,00%
NIGDY
RZADKO
CZASAMI

75,00%

Opinia sprzedawców alkoholu

PICIE W PRACY LUB PRZYCHODZENIE DO
PRACY POD WPŁYWEM ALKOHOLU
POWINNO BYĆ SUROWO KARANE?
3,60%

ZGADZAM SIĘ

NIE ZGADZAM SIĘ

96,40%
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ALKOHOL W PIWIE JEST MNIEJ SZKODLIWI
NIŻ W WÓDCE?

14,60%

TAK
NIE

85,40%

W tym samym czasie przeprowadzono również badanie ankietowe wśród uczniów czterech
szkół podstawowych oraz w funkcjonującym wówczas gimnazjum w Drawsku.
Reprezentowaną badaną grupę stanowiło 97 uczniów ze szkół podstawowych oraz 97
uczniów gimnazjum. Kwestionariusz składał się z 32 pytań dotyczących problemu
alkoholowego i narkotykowego oraz przemocy rówieśniczej i domowej.

ILOŚĆ ANKIET WYPEŁNIONYCH W POSZCZEGÓLNYCH
SZKOŁACH
30
34
106

28
26

SP Chełst

SP Drawsko

SP Drawski Młyn

SP Pęckowo

Gimnazjum

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 częstotliwość występowania
zjawiska:
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Wyśmiewanie
Obgadywanie
Przezywanie
Grożenie
Wymuszanie
pieniędzy
Zamykanie w
pomieszczeniach
Niechęć do pracy z
kimś z klasy
Kradzieże
Bicie, kopanie,
poszturchiwanie
Dotykanie osób bez
ich zgody
Wysyłanie
obraźliwych smsów
Umieszczanie w
internacie materiałów
bez zgody
uwiecznionych na
nich osób
Wulgarne lub złośliwe
komentowanie treści
w Internecie

SP Pęckowo

Gimnazjum

2,00
1,77
1,92
1,00

SP Drawski
Młyn
3.11
3,16
2,94
1,56

2,48
2,90
2,67
1,33

3,20
3,12
2,80
1,80

1,00

1,00

1,21

1,02

1,10

1,19

1,15

1,47

1,12

1,21

1,44

1,46

2,48

2,17

2,50

1,13

1,08

1,24

1,02

1,40

1,25

1,31

1,30

1,54

2,20

1,44

1,08

2.08

1,88

1,75

1,00

1,00

1,24

1,08

2,45

1,06

1,00

1,22

1,15

1,60

1,44

1,00

1,38

1,31

3,69

SP Chełst

SP Drawsko

1,94
1,88
2,19
1,31

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, co przedstawia poniższa tabela:
SP Chełst
SP Drawsko
SP Drawski Młyn
SP Pęckowo
Gimnazjum

Bicie, dawanie
klapsów
1,13
1,54
1,20
1,10
1,10

Poszturchiw
anie
1,25
1,08
1,07
1,04
1,08

Krzyczenie

Zaniedbywanie

1,31
1,62
2,10
1,90
2,12

1,19
1,00
1,33
1,25
1,00

Wyzywanie,
obrażanie
1,06
1,00
1,18
1,15
1,40

Skalę problemu narkotykowego w Gminie Drawsko przedstawia poniższa tabela:
Moi rówieśnicy mają
kontakt z
narkotykami
W mojej szkole są
uczniowie, którzy
biorą narkotyki
Znam osobiście
kogoś, kto zażywa

SP Chełst

SP Drawsko

SP Drawski
Młyn

SP Pęckowo

Gimnazjum

16

15

11

11

69

10

9

11

10

60

1

2

9

8

48
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narkotyki
Wiem, od kogo
można kupić
narkotyki
Zażywałem
narkotyki

2

3

6

6

20

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.

W jaki sposób młodzież zdobywa alkohol?

100%
90%
80%
70%
60%

SP Chełst

50%

SP Drawsko

40%

SP Drawski Młyn

30%

SP Pęckowo

20%

Gimazjum

10%
0%
Kupują im
rodzice

Kupują im
starsi
koledzy

Podkradają
z domu

Proszą
obcych
ludzi o
zakup

Sami sobie
kupują
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Dlaczego młodzież spożywa alkohol?
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40%
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10%

Gimazjum

0%

Gdzie młodzież spożywa alkohol?
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Źródła wsparcia w problemie alkoholowym lub narkotykowym
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Gimazjum

0%

Podmiotem inicjującym realizację zadań z zakresu profilaktyki w sferze uzależnień w Gminie
Drawsko jest Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
która stanowi społeczno – zawodowy organ kolegialny samorządu gminnego.
W skład Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wchodzi 6 członków. Znajdują się w niej przedstawiciele służby zdrowia, oświaty, policji,
opieki społecznej, pełnomocnik ds. profilaktyki oraz przedstawiciel samopomocowej
wspólnoty osób uzależnionych. Trzech członków Gminnej Komisji d.s. Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzi w skład Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego. Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych zbiera się raz w miesiącu. W 2020 roku odbyło się 10 posiedzeń.
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 2 wnioski o sądowe zobowiązanie do
leczenia odwykowego. 1 uczestnik zadeklarował dobrowolne uczestnictwo w terapii w
podmiocie leczenia uzależnień przez okres 2 lat.
W roku 2020 GKPiRPA dysponowała budżetem w wysokości: 102 333,00 zł, z czego wartość
wpływów z opłat za zezwolenia alkoholowe w 2020 r. wyniosła: 100 355,16 zł. Wysokość
wpływów jest niższa o kwotę 9 557,00 w stosunku do roku 2019 oraz o 10 139,84 mniejsza
niż w roku 2018. Przyczyną spadku jest zmniejszenie się liczby punktów sprzedaży
(działalność zakończyły 6 punkty sprzedaży, których wysokość wpłacanej koncesji była
adekwatna do wysokości wpływów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, nowo
powstałe punkty uiszczały opłatę podstawową, wynikającą z ustawy o wychowaniu w
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trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Rok 2020 to brak wniosków o koncesję
jednorazową oraz zwolnienie lokali gastronomicznych z 3 raty opłaty za korzystanie z
zezwolenia na sprzedaż alkoholu z uwagi na pandemię.
Zaplanowany budżet został wydatkowany w łącznej kwocie: 79 245,16 zł co stanowi 77,44 %
planu. Największy udział gminnych wydatków przeznaczono na realizacje działań z zakresu
profilaktyki alkoholowej i wyniósł on 89,45%. Na profilaktykę narkotykową przeznaczono
10,55% budżetu.
PORÓWNANIE WYDATKÓW PONIESIONYCH NA PROFILAKTYKĘ
UZALEŻNIEŃ W LATACH 2018 – 2020

Nazwa zadania
POMOC TERAPEUTYCZNA
PROWADZENIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
WSPOMAGANIE DZIAŁNOŚCI INSTYTUCJI,
STOWARZYSZEŃ, SZKÓŁ SŁUŻĄCEJ
ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH
DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH, W TYM:
- wynagrodzenie pełnomocnika
- wynagrodzenie członków GKRPA ( w tym: z tytułu
kontroli pkt. sprzedaży)
- koszt opinii biegłych sądowych
- opłaty sądowe za przymusowe leczenie
- utrzymanie ośrodka
- szkolenie członków GKRPA, nauczycieli, sprzedawców
- diagnoza problemów środowiskowych
- pozostałe (ulotki profilaktyczne, literatura
specjalistyczna, delegacje)

SUMA:

2018 rok
Koszt zadania
12 805,00 zł
11 284,00 zł

2019 rok
Koszt zadania
17 035,00 zł
11 956,00 zł

2020 rok
Koszt zadania
17 750,00 zł
4 483,94

36 075,77 zł

35 846,82 zł

11 327,59

38 663,29 zł

50 510,74 zł

45 683,63

4 820,35 zł

16 451,32 zł

15 196,89 zł

20 302,18 zł

20 048,79 zł

21 594,64 zł

720,00 zł
160,00 zł
4 235,68 zł
4 627,32 zł
2 500,00 zł

1 134,72 zł
40,00 zł
7 289,09 zł
2 145,00 zł
0,00 zł

1 378,00 zł
80,00 zł
3 081,63 zł
2 960,00 zł
0,00

1 297,76 zł

3 401,82 zł

1 392,47

98 828,06 zł

115 348,56 zł

79 245,16
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0%
Pomoc terapeutyczna

Prowadzenie zajęć
pozalekcyjnych

2018

Wspomaganie
działalności służacej
rozw. problemów
alkoholowych i
narkotykowych
2019

Działalność GKRPA

2020

W roku 2020 podjęto następujące działania, służące rozwiązywaniu problemów
alkoholowych i narkotykowych w ramach profilaktyki uniwersalnej adresowanej do dzieci,
młodzieży, rodziców, sołectw oraz stowarzyszeń:
1. zakup alkogogli - 2 komplety
- na realizację zadania przeznaczono kwotę 1 680,00 zł, wydatkowano 1 550,00 zł
Na wyposażenie Gminnego Ośrodka Profilaktyki i Promocji Zdrowia zakupiono dwa
komplety alkogogli, o trzy stopniowej skali symulacji: POZIOM 1 – ok. 1-1,5 %, POZIOM 2
– ok 2-2,5 %, POZIOM 3 – od 3%. Służą one do demonstracji upośledzenia zmysłów po
spożyciu alkoholu: obniżenie koncentracji, spowolnienie czasu reakcji, niemożność
określenia kierunków, zniekształcenie widzianego obrazu, zmiany w ocenie odległości,
zmniejszenie możliwości oceny sytuacji, podwójne widzenie, brak koordynacji mięśniowej.
Alkogogle stanowią atrakcję prewencyjną wykorzystywaną podczas pikników
profilaktycznych, zajęć sportowych, pogadanek, na wniosek zostaną udostępnione sołectwom,
stowarzyszeniom i dyrektorom szkół.
2. organizacja konkursu „Stop pijanym kierowcom”.
- na realizację zadania przeznaczono kwotę 3 400,00 zł, wydatkowano 3 386,59 zł.
Przedsięwzięcie dedykowano szkołom podstawowym i polegało ono na samodzielnym
wykonaniu baneru tematycznego, z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne, o
minimalnych wymiarach 200 x 100 cm. Zgodnie z regulaminem należało umieścić plakat w
widocznym z ulicy, niezagrażającym bezpieczeństwu miejscu (np. ogrodzeniu, murze,
słupkach). Każdemu z uczestników przyznano środki na zakup materiałów w wysokości
300,00 zł. W wyznaczonym terminie Komisja Konkursowa dokonała oceny prac, sugerując
się następującymi kryteriami: zgodność z tematem, przemawiające hasło, estetyka wykonania,
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oryginalność ujęcia tematu, trwałość pracy. Przyznana punktacja: SP Pęckowo – 122 pkt.,
nagroda w wysokości 600,00 zł, SP Drawsko – 120 pkt., przyznano nagrodę w wysokości
500,00 zł, SP Piłka – 119 pkt., przyznano nagrodę w wysokości 400,00 zł, SP Chełst – 117
pkt., przyznano nagrodę w wysokości 300,00 zł, SP Drawski Młyn otrzymała w ramach
wyróżnienia nagrodę w wysokości 150,00 zł. Dyrektorzy przeznaczyli powyższe kwoty na
zakup wyposażenia do szkół, np.: tabletu graficznego, głośników, radioodtwarzacza, lektur
szkolnych oraz na drobne upominki dla uczniów zaangażowanych w przygotowanie prac.
Dyrektorzy szkół otrzymali zestaw plakatów oraz ulotek profilaktycznych: „Piłeś. Nie
prowadź!”, „Pijany kierowca zabrał mi marzenia”, „Alkohol-jak wpływa na kierowcę”, „Bądź
odpowiedzialny.”, „ Po alkoholu jesteś kiepskim kierowcom.”.
3. zakup walizki edukacyjnej z atrapami substancji psychoaktywnych, w ramach akcji pod
hasłem „Z kufra narkomana”.
- na realizację zadania przeznaczono kwotę 7 620,00 zł, wydatkowano 6 392,00 zł.
W ramach zadania GKRPA postanowiła zakupić walizkę edukacyjną wyposażoną w 24
nieszkodliwe repliki najbardziej znanych narkotyków oraz przedmiotów służących
do ich zażywania. Do materiałów dołączone są tablice z dokładnym opisem zawartości
poszczególnych pojemników, charakterystyką narkotyku, sposobem zażywania, objawami po
zastosowaniu, zagrożeniami i najpopularniejszymi nazwami ulicznymi. W ramach
długotrwałej kampanii informacyjno – edukacyjnej, pod hasłem: „Z kufra narkomana”
funkcjonariusze policji w każdej ze szkół przeprowadzać będą prelekcje z rodzicami i
nauczycielami.
Celem uzupełnienia i utrwalenia przekazanej wiedzy odbiorcom zadania zostaną wręczone
broszury informacyjne, z których zainteresowani dowiedzą się również m.in.: gdzie można
szukać pomocy dla siebie i dla dziecka, jak rozpoznawać sygnały ostrzegawcze wskazujące
na zażywanie, w jaki sposób reagować i rozmawiać z dzieckiem. GKRPA nawiązała
współpracę z Krajowym Biurem ds. Narkomanii, w roku 2020 od instytucji otrzymano
plakaty: Pierwsza Pomoc przy zatruciu narkotykami, które przekazano dyrektorom.
Na dzień 1 stycznia 2020 r. 25 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych. W trakcie roku 6 punktów zlikwidowało działalności. O wydanie zezwolenia
ubiegało się 3 nowych przedsiębiorców.

Liczba pozwoleń na dzień
01.01.2020

- do spożycia w
miejscu sprzedaży
- do spożycia poza
miejscem sprzedaży

Do 4,5%
zawartości
alkoholu oraz
piwa

Od 4,5% do
18 %
zawartości
alkoholu (z
wyjątkiem
piwa)

5
20

Liczba pozwoleń na dzień
31.12.2020

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

4

4

5

4

4

19

19

17

17

16
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Na terenie Gminy Drawsko od roku 2018 obowiązują następujące limity zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych.
- dla napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo, z
czego:
a) 27 - dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży,
b) 13 – dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w
miejscu sprzedaży,
- dla napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu ( z
wyjątkiem piwa), z czego:
a) 27 - dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży,
b) 13 – dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w
miejscu sprzedaży,
- dla napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu, z czego:
a) 27 - dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży,
b) 13 – dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w
miejscu sprzedaży.
Samorząd nie wprowadził ograniczeń dostępności alkoholu poprzez wyznaczenia godzin
nocnej sprzedaży alkoholu pomiędzy godziną 22 a 6 oraz nie wyznaczył miejsc publicznych
przeznaczonych do spożywania napojów alkoholowych.
Zezwoleń nie wydaje się dla miejsc usytuowanych w odległości mniejszej niż 10 mb od:
- szkół i placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych,
- obiektów kultu religijnego,
- placów zabaw.
Pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych - od
drzwi wejściowych stanowiących główne wejście do ww. miejsc, do drzwi wejściowych
głównych do miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych.

ZESTAWIENIE WYDANYCH ZEZWOLEŃ W STOSUNKU DO
OBOWIĄZUJĄCYHC LIMITÓW NA KONIEC 2020R.
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DO SPOŻYCIA W MIEJSCU SPRZEDAŻY

DO SPOZYCIA POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY

LIMIT POZWOLEŃ

ZAWARTOŚC ALKOHOLU DO 4,50 %

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU 4,50%-18%

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU POWYŻEJ 18%

WARTOŚĆ SPRZEDAŻY BRUTTO NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
SPOŻYWANYCH W MIEJSCU SPRZEDAŻY, W LATACH 2018 - 2020 WG
OŚWIADCZEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW

140 000,00

120 541,39

122 217,98

120 000,00
100 000,00
80 000,00
52 424,10
40 427,80

60 000,00
28 534,40

40 000,00

14 696,30
15 109,91

20 000,00

5 596,50
1 822,00

0,00
A -do 4,5%

B - od 4,5% do 18%
ROK 2018

ROK 2019

C - powyżej 18%

ROK 2020

WARTOŚĆ SPRZEDAŻY BRUTTO NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
SPOŻYWANYCH POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY, W LATACH 2018 - 2020 WG.
OŚWIADCZEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW
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2 330 930,23
2 500 000,00

2 373 689,44

2 221 456,37
1 870 580,69

1 683 920,22
1 729 142,48

2 000 000,00

1 500 000,00

1 000 000,00
287 195,53
223 463,90
144 604,86

500 000,00

0,00
A -do 4,5%

B - od 4,5% do 18%
ROK 2018

ROK 2019

C - powyżej 18%

ROK 2020

Ocena programu: Z UWAGI NA PANDEMIĘ DIAGNOZA JEST REALIZOWANA W
BIEŻĄCYM ROKU, więc ocena sytuacji w tym zakresie stanowi porównanie do roku 2018.
W pozostałym wymiarze dane oceniają rok 2020.

4.11 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Program został uchwalony uchwałą nr XXIV/159/2020 Rady Gminy Drawsko z dnia 9
grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
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2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” wraz ze zmianą
uchwałą nr XXV/167/2020 Rady Gminy Drawsko z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
zmiany uchwały nr XXIV/159/2020 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 grudnia 2020r. 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 2021
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 np. w zakresie promocji zdrowia,
kultury fizycznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury, działalności na
rzecz dzieci i młodzieży.
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”.
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DOTACJE UDZIELONE w
2020r.
Lp. Dla kogo

Tryb
normalny/ Nr umowy
uproszcz.

Data
umowy

Kwota
umowy

Kwota
przekazana

Data
Data
Kwota
wpływu
przekazania
zwrotu
rozliczenia

Data
zwrotu

Celowe - pożytek publiczny
1.
2.

LZS SOKÓŁ Drawsko

konkurs

1/S/2020

25.02.2020

18 000,00

10 000,00

26.02.2020

15.07.2020

5 203,04

14.07.2020

26.02.2020

15.07.2020

383,45

13.07.2020

29.01.2021

10 000,00
LZS ORZEŁ Pęckowo

konkurs

2/O/2020

25.02.2020

34 000,00

10 000,00

RAZEM

10 000,00

LZS SOKÓŁ Drawsko

konkurs

1/07/S/2020

24.07.2020

18 000,00

10 000,00

24.07.2020

4 000,00

26.10.2020

4 000,00

16.11.2020

3.

18 000,00
LZS ORZEŁ Pęckowo

konkurs

2/07/O/2020

24.07.2020

34 000,00

4.

15 000,00

24.07.2020

10 000,00

02.10.2020

9 000,00

04.11.2020

29.01.2021

34 000,00
92605 RAZEM:

104 000,00

72 000,00

5 586,49

5.

Biegacze J.Noji

uproszcz.

5/2020

08.09.2020

2 000,00

2 000,00

08.09.2020

30.10.2020

6.

Biegacze J.Noji

uproszcz.

6/2020

10.09.2020

300,00

300,00

10.09.2020

12.10.2020

7.

Morsy

uproszcz.

9/2020

24.11.2020

500,00

500,00

24.11.2020

22.12.2020

92605 RAZEM:

2 800,00

2 800,00

8.

PZERiI
PKPS-Klub Seniora
Drawsko

uproszcz.

3/2020

25.06.2020

1 500,00

1 500,00

25.06.2020

04.08.2020

uproszcz.

4/2020

03.09.2020

1 000,00

1 000,00

03.09.2020

11.09.2020

9.

0,00
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Nasza wieś naszym
10.
uproszcz.
domem

20. Aktywni Razem

uproszcz.

RAZEM:

7/2020

8/2020

28.09.2020

500,00

500,00

30.09.2020
92195 RAZEM:

500,00
3 500,00

500,00
3 500,00

110 300,00

78 300,00

30.09.2020

09.12.2020

30.09.2020 27.11.2020
0,00

5 586,49

Ocena programu: zadania przewidziane ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie realizujemy w
zakresie na jaki pozwalają środki budżetowe oraz w zakresie rozeznanych potrzeb społecznych również mimo panującej w 2020r. pandemii, na
tyle na ile pozwoliły obowiązujące przepisy.
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5. Realizacja uchwał
W 2020 r. odbyło się 10 posiedzeń Sesji Rady Gminy Drawsko; podjęto 66 uchwał.

uchwały finansowe

uchwały oświatowe

8

2

16

35

2

3

uchwały dot. pomocy społecznej

uchwały dot. regulaminów,
programów, statutów, strategii
uchwały dot. zagospodarowania
przestrzennego
uchwały dot. innych spraw
(wotum zaufania, absolutorium,
współpracy)

Rada Gminy Drawsko w 2020 r. pracowała z rocznym ramowym planem pracy
przyjętym do realizacji na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Drawsko w
dniu 24.01.2020 r.
Oprócz stałych, należących do jej wyłącznej kompetencji spraw takich jak: uchwalenie
budżetu, jego zmiany, uchwalenie i zmiany WPF, absolutorium, lokalnych podatków i opłat,
udzielaniem dotacji celowej, rozpatrywaniem skarg, Rada Gminy zajmowała się:
- przyjęciem sołeckiej strategii wsi Pęckowo, Piłka, Marylin;
- ustaleniem wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych;
- zmianą statutu GOPS w Drawsku;
- zawarciem porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Drawsko a Rejonem
Łoździejskim Republiki Litewskiej;
- zmianą Regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych
uczniów uczących się w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy
Drawsko w ramach ,,Drawskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
uczących się w placówkach oświatowych’’;
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- przekształceniem Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w
Drawsku poprzez likwidację innych miejsc prowadzenia zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych;
- przedłużeniem terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom
którym płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;
- Oceną Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko;
- przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Pęckowo w rejonie ulicy Ogrodowej;
- udzieleniem Wójtowi Gminy Drawsko wotum zaufania i absolutorium;
- wieloletnim programem gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Drawsko
na lata 2020-2024;
- nadaniem nazwy ulicy Chabrowa w miejscowości Drawsko;
- przyjęciem Regulaminu dofinansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów
pochodzących z działalności rolniczej przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na terenie Gminy Drawsko w roku 2020;
- przyjęciem Zasad i trybu finansowania przedsięwzięć związanych z likwidacją
wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na
terenie Gminy Drawsko w roku 2020;
- przyjęciem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko;
- regulaminem Pęckowskich Dołów – korzystania z miejsca rekreacji Pynckowskie
Doły w Pęckowie;
- Nagrodą Samorządu Gminy Drawsko „Złoty Jeleń”;
- przedłużeniem terminu na wniesienie opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w związku z COVID 19;
- przyjęciem zadania od Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w zakresie realizacji
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336 P na odcinku Drawski
Młyn-Pęckowo-Piłka oraz drogi nr 1323P na odcinku Drawsko-Pęckowo – przebudowa
istniejącej ścieżki rowerowej;
- 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 2021;
- wyznaczeniem obszaru i granic aglomeracji Drawsko;
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- ustaleniem wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z
upływem roku budżetowego 2021 nie wygasają;
- przyjęciem regulaminu dofinansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów
pochodzących z działalności rolniczej przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na terenie Gminy Drawsko w roku 2021;
- zwolnieniem z III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
należnej w 2020 r.;
-uchwaleniem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi;
-dopłatą do cen wody i odbioru ścieków.
Ocena realizacji uchwał-realizacja uchwał następuje zgodnie z zapisami wskazanymi w
treści.
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6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
współpraca międzynarodowa
Samorząd Gminy Drawsko jest otwarty na różnorodną współpracę, z różnorodnymi
podmiotami, w tym ze stowarzyszeniami. Od wielu lat wspiera stowarzyszenia nie tylko w
zakresie procedur dokumentacyjnych, udziela pożyczek, udostępnia bazę lokalową.
Elementem najbardziej istotnym jest wzajemna chęć współpracy, dzielenie się swoimi
doświadczeniami i realizacja wyznaczanych sobie celów spójnych dla rozwoju naszej gminy.
W stowarzyszeniach, jak w życiu zmieniają się prezesi, członkowie, jednak idea, jaka jest w
poszczególnych organizacjach jest zwykle podtrzymywana.
Jest wiele organizacji, które z upływem lat wypracowały już sobie pewne hasła; są nimi, np.
nazwy imprez, które organizują.
Są podmioty, które powstały na terenie Gminy Drawsko, gdzie członkami są mieszkańcy. Są
jednak i takie stowarzyszenia, które nie mają siedziby na terenie gminy, a ich członkami są
również osoby spoza regionu, a działają na terenie Gminy Drawsko, traktując nas, jako
partnera do licznych przedsięwzięć.
Samorząd Gminy Drawsko corocznie organizuje spotkania się z prezesami stowarzyszeń, a
efektem ścisłej współpracy jest organizowana „Spartakiada Stowarzyszeń”, integrująca
członków stowarzyszenia i mieszkańców.
Na terenie Gminy Drawsko jest zarejestrowanych na dzień 30.04.2020r. 20 organizacji
pozarządowych.
Dominującą formą działalności jest formuła stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną
nadaną przez KRS.
Wykaz Stowarzyszeń zarejestrowanych w Gminie Drawsko w roku 2020
Lp Nazwa stowarzyszenia
Prezes
Miejscowość
1.
Miłośników
Ziemi Marzanna Dymek
Drawski Młyn
Nadnoteckiej
2.
Młodzi dla Wsi
Ewelina Michałowska
Chełst
3.
Rodziców Dzieci i Osób Marcin Kaszkowiak
Drawsko
Niepełnosprawnych
4.
Sympatyków Kwiejc Nowych Zofia Idzikowska
Kwiejce Nowe
i Zieleńca w Gminie Drawsko
5.
Klub Morsa Drawsko
Ryszard Ociepa
Drawsko
6.
PZW Koło Noteć Drawski Jacek Sikora
Drawski Młyn
Młyn
7.
MUKKT FUDOKAN
Krzysztof Czekała
Pęckowo
8.
Piłecka Przystań
Wojciech Nawrot
Piłka
9.
Nasza Wieś Naszym Domem
Łucja Magdziarz
Kamiennik
10. Aktywni Razem
Włodzimierz Gapski
Drawsko
11. Biegacze Józefa Noji
Bogdan Gapski
Pęckowo
12. Klub Seniora Złote Lata
Anna Sekuterska
Pęckowo
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Piłka łączy pokolenia
Ochotnicza Straż Pożarna
Drawsku
Ochotnicza Straż Pożarna
Piłce
Ochotnicza Straż Pożarna
Pęckowie
Ochotnicza Straż Pożarna
Kawczynie
Ochotnicza Straż Pożarna
Chełście
LZS „Orzeł” Pęckowo
LZS „Sokół” Drawsko

Katarzyna Kołodziej
w Paweł Matuszczak

Piłka
Drawsko

w Roman Madaj

Piłka

w Jacek Koza

Pęckowo

w Radosław Graj

Kawczyn

w Wiesław Terka

Chełst

Krystian Kawczyński
Henryk Kolasiński

Pęckowo
Drawsko

Stowarzyszenia w Gminie Drawsko

1. Stowarzyszenia zwykłe
2. Stowarzyszenia OSP
3. Stowarzyszenia sportowe

Gmina Drawsko współpracuje również bardzo aktywnie ze stowarzyszeniami, które nie są
zarejestrowane- siedzibą-na terenie Gminy Drawsko:
1. Koło Turystyki Rowerowej PTTK – 50 plus
2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Drawsko
3. Polski Komitet Pomocy Społecznej – Klub Seniora Drawsko
4. Nadnotecka Grupa Rybacka
5. Związek Miast i Gmin Nadnoteckich
6. Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania
7. Wielkopolska Organizacja Turystyczna
8. Krzyskie Towarzystwo „Amazonki”
9. Ośrodek Wsparcia - Klub Senior +
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Współpraca międzynarodowa Gminy Drawsko z samorządami litewskimi Lazdijai i
Alytus zapoczątkowana w 2019r. z uwagi na sytuacje związaną z pandemią nie była w
2020r. realizowana.
Ocena współpracy: w 2020r. nie powstały nowe stowarzyszenia, zaktywizowały się również
grupy nieformalne dla realizacji konkursów.
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7. Oświata
W roku szkolnym 2019/2020 zostały przeprowadzone następujące prace remontowe:
1. w Szkole Podstawowej w Pęckowie:
- dokonano remontu pokoju nauczycielskiego oraz sekretariatu (malowanie ścian, zakup
nowych mebli i wyposażenia),
- zmieniono pokrycie dachowe na kotłowni (papę pokryto blachą),
- naprawiono zaciekający dach nad sekretariatem,
- zmieniono podłogę na sali gimnastycznej- drewnianą zastąpiono sportową, przeznaczoną do
sal gimnastycznych.
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2. w Szkole Podstawowej w Drawsku:
- powstała klasa fizyczno-chemiczna,
- odmalowano i położono wykładziny w trzech klasach w budynku przy sali gimnastycznej,
- odmalowano korytarz w budynku przy sali gimnastycznej,
- odrestaurowano drzwi wejściowe w budynkach nr 1 i 2.

100

Raport o stanie Gminy Drawsko za rok 2020

101

Raport o stanie Gminy Drawsko za rok 2020

3. w szkole podstawowej w Chełście:

W roku szkolnym 2019/2020 udało się pozyskać środki finansowe m.in. na stworzenie sali
językowej oraz pracowni przedmiotowej.
Sala językowa została wyposażona w meble typu „piła”.
W sali do pracowni przedmiotowej wykonano:
- prostowanie ścian,
- prace malarskie, elektryczne,
- położenie wykładziny,
- wykończenie ścian korytarza.
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4. w szkole podstawowej w Piłce:
-wyremontowano dwie klasy lekcyjne numer 2 i 3, gdzie pomalowano ściany oraz
wymieniono podłogi na termozgrzewalną wykładzinę.
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5. w szkole podstawowej w Drawskim Młynie:
- zgodnie z zaleceniami zamontowano na zewnątrz główny przeciwpożarowy wyłącznik
prądu ,
- odmalowano korytarz przy głównym wejściu do szkoły,
- odmalowano pomieszczenie pedagoga szkolnego i zamontowano rolety,
- w klasie IV z założono nowe rolety,
- wymieniono tablicę przy wizerunku Św. Urszuli Ledóchowskiej z cytatem witającym gości.
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W Gminnym Przedszkolu Publicznym im. Jana Brzechwy w Drawsku wykonano:
1. zakup i montaż kotła co - Oddział Przedszkolny w Kamienniku,
2. roboty remontowe w łazience – Oddział Przedszkolny w Pęckowie – dofinansowanie
Rady Rodziców,
3. malowanie kuchni – Oddział Przedszkolny w Drawskim Młynie – wykonanie zaleceń
PPIS w Czarnkowie.
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Liczebność uczniów w szkołach w naszej gminie w latach 2008/2009 do roku szkolnego
2019/2020 przedstawia tabela oraz wykres poniżej:
Szkoły
podstawowe

Rok szkolny 2008/2009
Rok szkolny 2009/2010
Rok szkolny 2010/2011
Rok szkolny 2011/2012
Rok szkolny 2012/2013
Rok szkolny 2013/2014
Rok szkolny 2014/2015
Rok szkolny 2015/2016
Rok szkolny 2016/2017
Rok szkolny 2017/2018
Rok szkolny 2018/2019
Rok szkolny 2019/2020

435
415
412
419
415
416
436
470
417
484
534
504

Gimnazjum / oddziały
gimnazjalne w szkole
podstawowej
w
2017/2018
267
245
233
220
202
198
203
196
212
133
78
----------------------

600

Rok szkolny 2008/2009
Rok szkolny 2009/2010

500

Rok szkolny 2010/2011
Rok szkolny 2011/2012

400

Rok szkolny 2012/2013

300

Rok szkolny 2013/2014
Rok szkolny 2014/2015

200

Rok szkolny 2015/2016
Rok szkolny 2016/2017

100

Rok szkolny 2017/2018

0

Szkoły podstawowe

Rok szkolny 2018/2019
Rok szkolny 2019/2020
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Tabela- Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020
Liczba
oddziałów

l.
p.

1.

2.

3.

4.

5.

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kutrzeby
w Drawsku
Szkoła Podstawowa
im. Św. Urszuli
Ledóchowskiej
w Drawskim Młynie
Szkoła Podstawowa
im. J. Noji
w Pęckowie
Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Piłce
Szkoła Podstawowa
im. Józefa
Chociszewskiego
w Chełście
Razem

Liczba
uczniów
ogółem

W tym
w
klasach:
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

9

130

19

10

11

6

26

25

15

18

7

76

8

10

12

0

13

20

9

4

8

98

10

10

15

3

13

19

14

11

7

59

6

5

5

0

12

17

8

6

9

141

12

12

20

12

26

27

13

19

40

504

Liczebność dzieci w Gminnym Przedszkolu Publicznym w kolejnych latach przedstawiała się
następująco:
- w roku szkolnym 2009/2010 do przedszkola uczęszczało 188 dzieci,
- w roku szkolnym 2010/2011 do przedszkola uczęszczało 191 dzieci,
- w roku szkolnym 2011/2012 do przedszkola uczęszczało 198 dzieci,
- w roku szkolnym 2012/2013 do przedszkola uczęszczało 215 dzieci,
- w roku szkolnym 2013/2014 do przedszkola uczęszczało 222 dzieci
- w roku szkolnym 2014/2015 do przedszkola uczęszczało 195 dzieci
- w roku szkolnym 2015/2016 do przedszkola uczęszczało 151 dzieci.
- w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkola uczęszczało 186 dzieci
- w roku szkolnym 2017/2018 do przedszkola uczęszczało 189 dzieci
- w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkola uczęszczało 201 dzieci
- w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkola uczęszczało 199 dzieci
Należy podkreślić, że Gmina Drawsko była w stanie zapewnić miejsca w przedszkolu
gminnym dla wszystkich chętnych dzieci z gminy w wieku od 3 do 6 lat.
Zgodnie z ustaleniami do przedszkoli w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci
zamieszkałe na terenie Gminy Drawsko, następnie dzieci spoza gminy. W roku szkolnym
2019/2020 uczęszczało do naszego przedszkola 7 dzieci spoza gminy.
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Tabela -Stan organizacji Gminnego Przedszkola Publicznego w Drawsku: lata od
2014/2015 - 2019/2020
l.p.

Nazwa jednostki

Liczba
dzieci
2014/2015
43

Liczba
dzieci
2015/2016
31

Liczba
dzieci
2016/2017
45

Liczba
dzieci
2017/2018
50

Liczba
dzieci
2018/2019
68

1.

O/Drawsko

2.

Liczba
dzieci
2019/2020

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

54
21
37
36
22
9
20

Razem

195

151

185

189

201

199

70
60
50
40

O/Drawsko

30

20
10
0

25
20
15
O/Piłka

10

5
0
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40
35
30
25
20

O/Pęckowo

15
10
5
0

40
35
30
25
20

O/Drawski Młyn

15
10
5
0

25
20
15
O/Chełst

10
5
0
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20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

O/Kamiennik

25
20
15

O/Kawczyn

10
5
0

Tabela -Średnie zatrudnienie w jednostkach oświatowych Gminy Drawsko w roku
szkolnym 2019/2020
l.p.
1.

2.

3.

4.

5.

Nazwa jednostki
Szkoła Podstawowa
im. gen. dyw.
Tadeusza Kutrzeby
w Drawsku
Szkoła Podstawowa
im. Św. Urszuli
Ledóchowskiej
w Drawskim Młynie
Szkoła Podstawowa
im. J. Noji
w Pęckowie
Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Piłce
Szkoła Podstawowa
im. Józefa

Zatrudnienie ogółem
Etaty
Osoby

Etaty

Nauczyciele
Osoby

Etaty

Obsługa
Osoby

23,73

32 osób

19,54

27 osób

4,19

5 osób

15,96

21 osób +
palacz

13,03

17 osób

2,93

4 + palacz w
sezonie 1 et.
4 osoby +
palacz w
sezonie 1 et.

18,62

26 osób +
palacz

15,61

22 osób

3,01

15,64

24 osób +
palacz

13,48

22 osoby

2,16

2 + palacz w
sezonie 1 et.

20,10

25 osób +

15,11

19 osób

4,99

6 + palacz w
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7.

Chociszewskiego
w Chełście
Gminne Przedszkole
Publiczne im. Jana
Brzechwy w Drawsku

palacz

34,04
128,09
et.

47 osoby +
palacz

sezonie 1 et.

15,14

26 osoby

91,91 et.

18,90

21 + palacz w
sezonie 1 et.

36,18 et.

W budżecie Gminy Drawsko na rok 2020 wyodrębniono środki na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
W porozumieniu z dyrektorami na rok 2020 ustalono maksymalną kwotę dofinansowania
opłat za kształcenie nauczycieli, pobieraną przez odpowiednie placówki doskonalenia
nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują
doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości do 100% ponoszonych kosztów za
kształcenie przez nauczyciela, nie więcej jednak niż 3000,00 zł na rok.
W roku szkolnym 2019/2020 na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w
gminie wydatkowano kwotę 31.307,13 zł
Tabela -Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy Drawsko
w roku szkolnym 2019/2020

l.p.

Nazwa jednostki

1.
2.
-

Przedszkole
Szkoły podstawowe:
Drawski Młyn
Pęckowo
Drawsko
Chełst
Piłka
Ogółem

od 01.09.2019
do 31.12.2020
rok
2699,00

od 01.01.2020
do 31.08.2020
rok
2810,00

2447,55
1702,50
7062,16
200,00
923,92

2330,00
3078,00
6344,00
0,00
1710,00

15035,13

16272,00

Dofinansowano między innymi:
- w szkole w Drawskim Młynie- dofinansowano 1 nauczycielowi studia podyplomowe z
oligofrenopedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej oraz kurs w zakresie innowacji
pedagogicznych dla dyrektora szkoły,
- w szkole w Pęckowie- dofinansowano 2 nauczycielom studia podyplomowe z zakresu
edukacji dla bezpieczeństwa i doradztwa zawodowego oraz logopedii,
- w szkole w Drawsku- dofinansowano 4 nauczycielom studia podyplomowe z informatyki, z
oligofrenopedagogiki, z edukacji dla bezpieczeństwa, z pedagogiki specjalnej w zakresie
edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i zespołem Aspergera, 1 nauczycielowi studia
licencjackie z j. angielskiego, dofinansowano kurs na kierownika/opiekuna wycieczek oraz
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szkolenia dla nauczycieli z awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela
kontraktowego i dyplomowanego, a także szkolenie dyrektora pn. „Akademia dla Dyrektora”.
- w szkole w Chełście- dofinansowano szkolenie pn. „Nauczanie matematyki w
zreformowanej szkole”,
- w szkole w Piłce- dofinansowano szkolenia dla nauczycieli z awansu zawodowego,
wykupiono dostęp do szkoleń zdalnych dla nauczycieli, materiały dokształcające dla
dyrektora dot. nadzoru pedagogicznego w szkole wraz z wzorami dokumentów oraz szkolenie
dyrektora pn. „Akademia dla Dyrektora”,
- w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Drawsku – sfinansowano warsztaty doskonalące
dla nauczycieli – taniec i ruch, szkolenie pn. „System pomocy psychologiczno –
pedagogicznej”, warsztaty metodyczne dla nauczycieli - „Logogłoski’’, dofinansowano
kierunek pedagogika o specjalności zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
oraz dofinansowano nauczycielowi studia uzupełniające II stopnia z edukacji
wczesnoszkolnej.
W roku szkolnym 2019/2020 ogółem z jednostek oświatowych w gminie 12
nauczycieli awansowało na wyższy stopień awansu, z tego 8 nauczycieli na stopień
nauczyciela kontraktowego i 4 nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Tabela-Liczba nauczycieli z podziałem na stopień awansu zawodowego w latach 20142019 wg stanu na 31 sierpnia każdego roku

bez stopnia
Stażysta
Kontraktowy
Mianowany
Dyplomowany

Rok szkolny
2014/2015

Rok szkolny
2015/2016

Rok szkolny
2016/2017

Rok szkolny
2017/2018

Rok szkolny
2018/2019

Rok szkolny
2019/2020

1
26
44
47
118

6
23
34
49
112

8
15
43
58
124

7
29
44
61
141

10
29
44
70
153

14
24
35
60
133

80
60
Stażysta

40
20

Kontraktowy
Mianowany
Dyplomowany

0
Rok szkolny Rok
2014/2015
szkolny Rok
2015/2016
szkolny Rok
2016/2017
szkolny Rok
2017/2018
szkolny Rok
2018/2019
szkolny 2019/2020

Z przeprowadzonej analizy średnich płac nauczycieli wynika, iż średnie płace nauczycieli w
gminie Drawsko w 2019r. przekraczały kwoty minimalne określone przepisami Karty
Nauczyciela i gmina nie wypłacała dodatków uzupełniających w styczniu 2020r.
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Tabela-Zestawienie średnich wyników egzaminu ósmoklasisty w porównaniu
z wynikami OKE
Liczba
j. polski
matematyka
j. angielski
uczniów
zdających
Średni wynik kraju
59,00%
45,00%
59,00%
Średni
wynik
56,90%
44,06%
51,52%
województwa
Średni
wynik
53,83%
37,32%
43,19%
powiatu
Średni wynik gminy
57,82%
34,91%
35,07%

Szkoła Podstawowa
w Drawskim Młynie
Szkoła Podstawowa
w Pęckowie
Szkoła Podstawowa
w Drawsku
Szkoła Podstawowa
w Chełście
Szkoła Podstawowa
w Piłce

74,00%

33,00%

88,00%

12

51,83%

30,08%

27,08%

18

54,89%

34,44%

25,33%

19

63,37%

36,84%

47,05%

5

58,40%

41,20%

33,20%

1

.

Tabela- szczegółowe dane, gdzie kontynuują naukę absolwenci z naszych szkół
Typ szkoły
Absolwenci
w Technikum
22
w Liceum
21
w Szkole branżowej
15
Ogółem absolwentów
58

Tabela -informacja dotycząca kształcenia specjalnego w szkołach w roku
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szkolnym 2019/2020

Nazwa jednostki

Uczniowie z
orzeczeniami o
potrzebie
kształcenia
specjalnego

Uczniowie z
opiniami z
Poradnii
PsychologicznoPedagogicznej

godziny
rewalid godziny
acji
logopedii

godziny
korekcyjnokompensacyjn
e

godziny terapii
padogogicznej

godziny
nauczania
indywidualnego

zajęci
a
dydak
tyczno
wyró
wnaw
cze

19 - lekcji
Szkoła
Podstawowa im.
św. Urszuli
Ledóchowskiej w
Drawskim Młynie
Szkoła
Podstawowa im.
Jóefa Noji w
Pęckowie
Szkoła
Podstawowa im.
gen. dyw.
Tadeusza
Kutrzeby w
Drawsku
Szkoła
Podstawowa im.
Józefa
Chociszewskiego
w Chełście
Szkoła
Podstawowa im.
Jana Pawła II w
Piłce
Gminne
Przedszkole
Publiczne im. Jana
Brzechwy w
Drawsku

Ogółem

5
uczniów+
1 uczeń
OREW
Drezdenko

indywidualnych
w szkole i 8
lekcji wspólnie z
klasą z
nauczycielem
wspomagającym

9 uczniów

7

4

3

0

3
uczniów 13 uczniów

6

5

2

2

0

7
uczniów 13 uczniów

10

4

6

5

10

10
uczniów 18 uczniów

18

8

5

10

0

2

5
uczniów

10

4

0

3

0

4

5

11

8

0

0

0

56

36

24

20

29

13

4 uczniów

4
uczniów 10 uczniów
34
67
uczniów
uczniów

W roku szkolnym 2019/2020 wydatki na dowozy uczniów ogółem opiewają na kwotę
w wysokości 150.527,45 zł, z tego wydatkowano:
a)
na dowóz uczniów do szkół w Gminie Drawsko zamieszkałych w znacznym
oddaleniu od szkół na kwotę w wysokości 96.328,16 zł,
b)
na zwrot biletów i kosztów za wykonanie obowiązku dowozu dzieci w formie
ryczałtu na podstawie zawartych umów z rodzicami 10.004,94 zł
c)
na dowóz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego kwotę 35.994,95
zł, do Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci
Niewidomych w Owińskach oraz do Ośrodka Rehabilitacyjno-EdukacyjnoWychowawczego w Drezdenku
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d)

na dowóz dzieci na zajęcia pozalekcyjne SKS na salę gimnastyczną w Drawsku
8.202,- zł.

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2019/2020 (od 01.09.19-31.08.20)

L.p. Wyszczególnienie
1.

Stypendium szkolne

Liczba wniosków ogółem

36+1 losowy

Liczba wniosków pozytywnie załatwionych:
35+ 1 losowy
szkół podstawowych
22+1 losowy
2.

3.

w tym
odnoszących się
do uczniów

Technikum

1

Liceum

7

Szkoła branżowa

2

ZSZ

3

Nakłady finansowe ogółem (w zł)

46.738,29

Po zakończeniu roku szkolnego 2019/2020 na podstawie Regulaminu przyznawania
poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczących się w placówkach
oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Drawsko w ramach „Drawskiego
programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów uczących się w placówkach
oświatowych” wpłynęły wnioski do organu prowadzącego o Nagrody Gminy uczniom
zdolnym.
W tym roku przez opóźnione egzaminy klas ósmych, termin składania wniosków na Prymusa
szkoły został wydłużony do końca sierpnia. Ogółem przyznano 37 nagród. 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:
- Edukacja,
- Kultura,
- Sport,
oraz Prymusa szkoły.
Nagrody otrzymało razem 37 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych w gminie, w tym
szczegółowo dla:
- 4 Prymusów,
- 5 nagród w kategorii edukacja,
- 6 nagród w kategorii kultura oraz 22 nagrody w kategorii sport.
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W związku z realizacją zadania jakim jest zapewnienie uczniom bezpłatnych
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, w roku szkolnym
2019/2020 książki z dotacji otrzymało 506 uczniów naszych szkół ( w tym dla 6 uczniów
książki dostosowane, zgodnie z niepełnosprawnością).
Na realizację tego zadania jednostka samorządu terytorialnego, otrzymała i wykorzystała
dotację celową z budżetu państwa, udzielaną przez wojewodę w wysokości 46.887,74 zł.
Już czwarty 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.
W 2020r. wystąpiliśmy dla trzeciej 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 6 maja 2020r. na podstawie wniosku dyrektora szkoły, wystąpiliśmy z
wnioskiem do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie subwencji oświatowej dla
kolejnej szkoły podstawowej a w tym roku dla szkoły podstawowej w Chełście na kwotę
59.669,00 zł na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy
programowej z przedmiotów przyrodniczych.
W związku z sytuacją szkolnictwa związaną z wprowadzeniem w marcu 2020r. na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz zamknięciem placówek oświatowych
na wiele tygodni, wymusiło to nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie
zamiast w szkolnych ławkach zasiadali przed monitorami komputerów.
Projekty grantowe realizowane we współpracy z CPPC umożliwiły Jednostką Samorządu
Terytorialnego pozyskać dodatkowe środki finansowe na wyposażenie szkół w sprzęt
niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji.
Gmina wystąpiła z wnioskiem do wojewody o objęcie wsparciem jednostki oświatowe w
sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym z projektów „Zdalna
szkoła” oraz „Zdalna szkoła+”.
Z tytułu pierwszego wniosku otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 59.999,94 zł na
zakup 22 laptopów.
Wójt Gminy Drawsko przekazał sprzęt komputerowy do naszych szkół, zakupiony zgodnie z
umową o powierzenie grantu nr 1703/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego
Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu
grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego.
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Kolejne 30 laptopów na łączną wartość 54.900,00 zł otrzymaliśmy, po złożeniu wniosku i
otrzymaniu dofinansowania, które zakupiono zgodnie z umową o powierzenie grantu nr
7632087298, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi
Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1:
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego
Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.:
Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Pozyskane dofinansowania stanowiły 100% kosztów kwalifikowalnych i tym samym nie
wymagało wnoszenia wkładu własnego finansowego przez Gminę Drawsko.
W grudniu 2019r. gmina wystąpiła z wnioskiem do Wojewody w ramach programu
rządowego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i w roku 2020r. otrzymała
dotację na książki do biblioteki szkolnej w szkole podstawowej w Drawsku, w wysokości
4.000,- zł oraz 1000 zł z wkładu własnego gminy.
Zakupione zostaną nowości czytelnicze nie będące podręcznikami szkolnymi.
Ocena funkcjonowania oświaty: stan obiektów oświatowych w jednostkach prowadzonych
przez Samorząd Gminy Drawsko, rozwiązania kadrowe, organizacja funkcjonowania szkół i
przedszkola uzależnione są od możliwości finansowych, lokalowych, osobowych.
Przekazywanie dyrektorom szkół i przedszkola wytycznych w zakresie arkuszy
organizacyjnych szkół, prowadzenie dalece ostrożnej gospodarki finansowej w ramach
określonego dla jednostki budżetu daje realne korzyści wskazywane min. w corocznym
podsumowaniu funkcjonowania gminnej oświaty.
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8. Bezpieczeństwo
8.1 OSP
Na terenie Gminy Drawsko funkcjonują jednostki ratowniczo-gaśnicze:
1. OSP Drawsko
- należy do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego od 2001 r.,
- liczba członków-32 druhów czynnych- w tym 16 członków Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej,
- posiadane samochody: Ford Tranzyt- 2014r., MAN- 2015r., Opel Astra- 1991 r.
- wyjazdy w roku 2020- 65,
2. OSP Pęckowo
- należy do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego,
- liczba członków– 31 druhów czynnych,
- posiadane samochody: MAN- 2017r.
- wyjazdy w roku 2020- 27,
3. OSP Piłka
- jednostka gaśnicza,
- liczba członków- 34 druhów czynnych,
- posiadane samochody: Jelcz Star- 1988r., VW-T–4- 1994r.,
- wyjazdy w roku 2020- 16,
4. OSP Kawczyn
- jednostka gaśnicza,
- liczba członków- 20 druhów czynnych, w tym 5 członków Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej,
- posiadane samochody: Fiat Dukato- 2002r., Star 200- 1984r.,
- wyjazdy w roku 2020- 11,
5. OSP Chełst
- jednostka gaśnicza,
- liczba członków- 30 druhów czynnych, w tym 9 członków Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej,
- posiadane samochody: Star 266- 1982r.,
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- wyjazdy w roku 2020- 21.
Strażacy corocznie przechodzą szkolenia na różnym szczeblu i w różnej specjalizacji:
- pierwszego i drugiego stopnia ratownictwa gaśniczego,
- medyczno-sanitarne,
- techniczne,
- wodne,
- obsługi lądowisk i lotnisk,
- cykliczne szkolenia kierowców.
Samorząd z budżetu gminy przydzielił poszczególnym jednostkom następujące środki
finansowe na 2020r.:
OSP Drawsko- 80.000,00
OSP Pęckowo- 50.655,00
OSP Piłka- 35.850,00
OSP Kawczyn- 20.000,00
OSP Chełst- 20.000,00
Wymienione środki finansowe zostały wydatkowane na: zakup umundurowania, szkolenia,
doposażenie jednostek w sprzęt gaśniczy, ekwiwalenty za szkolenia, pożary i inne zdarzenia,
paliwo i smary, ubezpieczenia strażaków, ubezpieczenia pojazdów, badania lekarskie
kierowców, modernizacje i remonty budynków strażnic, okresowe badania techniczne oraz
przeglądy gwarancyjne pojazdów.
Działania ratowniczo- gaśnicze podejmowane w 2020r. były w następującym zakresie:
gaszenie pożarów, usuwanie powalonych drzew, likwidacja gniazd szerszeni i os,
zabezpieczenie wypadków drogowych.
Rok 2020 był dla strażaków szczególny, gdyż przed jednostkami OSP stanęły nowe zadania
związane z działaniem w nadzwyczajnych warunkach pandemii: stała dezynfekcja osobista,
sprzętu itp., a także pomocy ludziom chorym na COVID, przebywającym w kwarantannie.
Ocena sytuacji- działania ratowniczo-gaśnicze jednostek OSP są ocenianie bardzo dobrze,
stan wyposażenia-doby, z uwagi na zmieniające się wytyczne aktualizowany.
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8.2 Policja
W 2020 r. na terenie Posterunku Policji w Drawsku odnotowano łącznie ogółem 48
przestępstw z czego o charakterze kryminalnym odnotowano 39 przestępstw z tzw. 7
kategorii 30, 6 przestępstw narkotykowych, gospodarczych 3, przy wykrywalności 77 %.
Rodzaj
Przestępstwa Przestępstwa Przestępstwa Przestępstwa Przestępstwa Przestępstwa
przestępstwa ogółem
kryminalne 7 kategorii narkotykowe gospodarcze korupcyjne
Gmina
Drawsko

48

39

30

6

3

0

Analiza zagrożenia przestępczością ogólną i kryminalną wskazuje na stabilizację stanu
bezpieczeństwa w tym zakresie.
Wskaźnik wykrywalności spadł o około 8% . W minionym roku wynosił on 85%.
Utrzymanie tego poziomu wykrywalności oraz jego poprawa będzie stanowić główne zadanie
działań policjantów Posterunku Policji w Drawsku
Na terenie gminy Drawsko w 2020 r. roku dominowały przestępstwa o charakterze
pospolitym tj. drobne kradzieże cudzej rzeczy-5, kradzieże z włamaniem -7 ,oszustwa,
nietrzeźwi kierujący oraz nie alimentacja . Pomimo spadku wykrywalności znacząco spadła
ilość popełnianych przestępstw z 75 w 2019 roku , na 48 w 2020 roku.
Na terenie działania Posterunku nie odnotowano zdarzeń szczególnie niebezpiecznych dla
porządku prawnego takich jak rozbój, czy zabójstwo jak również przestępstw szczególnie
uciążliwych dla społeczeństwa.
Teren działania Posterunku Policji w Drawsku obejmuje gminę Drawsko i jest podzielony na
2 rejony służbowe dzielnicowych oznaczone jako rejon: Rejon nr 3 -Drawsko, Drawski
Młyn, Pęckowo, Marylin,
Rejon nr 4-Chełst, Piłka, Kamiennik, Moczydła, Kawczyn ,Pełcza, Kwiejce Nowe,
Kwiejce Stare.
Na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa-działania prewencyjne, wykonano łącznie 343 służb
obchodowych i patrolowych oraz przeprowadzono około 200 interwencji .
W 2020 roku nałożono łącznie 69 mandatów karnych , na łączną kwotę około 19 000 zł. Na
terenie Gminy Drawsko w roku 2020 zastosowano 59 pouczeń. Spośród wszystkich
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mandatów karnych nałożono 40 drogowych oraz 29 porządkowych. Z wykroczeń
porządkowych najwięcej nałożono mandatów z Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości .
Zespół prewencji PP Drawsko w roku 2020 zatrzymał 18 sprawców przestępstw na gorącym
uczynku popełnienia przestępstwa oraz 6 osób poszukiwanych.
W 2020 roku na terenie działania Posterunku Policji w Drawsku odnotowano łącznie 4
wypadki drogowe w wyniku których 4 osoby zostały ranne, nie odnotowano ofiar
śmiertelnych. Odnotowano 22 kolizje drogowe. Zanotowano wzrost o 1 w wypadkach
drogowych oraz spadek o 3 w kolizjach drogowych. Najwięcej zdarzeń drogowych w
Gminie Drawsko odnotowano w miejscowościach Drawsko. Drawski Młyn oraz Chełst .
Najczęstszą przyczyną zdarzeń była nadmierna prędkość, niezachowanie należytej odległości
pomiędzy pojazdami oraz nieostrożne wejście na jezdnie przed jadący pojazd.
W dalszym ciągu na wysokim poziomie utrzymuje się przestępczość kierowania pojazdem po
użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie.
Rok 2020

Liczba

Liczba

Liczba

Liczba

wypadków zabitych rannych kolizji
Gmina DRAWSKO

4

0

4

22

W 2020 roku odnotowaliśmy 46 zagrożenia zaznaczone na Krajowej Mapie Zagrożeń i
Bezpieczeństwa na terenie Gminy Drawsko, z czego potwierdzono 8 zagrożeń.
Głównym problemem było spożywanie alkoholu oraz gromadzenie się nieletnich. W tym
obszarze odnotowano wyraźny wzrost aktywności ze strony lokalnej społeczności, co
zwiększyło poziom bezpieczeństwa na podległym terenie.
Ocena sytuacji: przestępczość kształtuje się na podobnym poziomie jak w roku 2019. 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
Charakterystyka rolnicza Gminy Drawsko:
- powierzchnia ogółem gminy 16236ha,
- użytki rolne 4831ha,
- użytki zielone 1970ha,
- grunty rolne 2833ha,
- bonitacja gleb- 80 % to V i VI klasa (najmniejsza w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim).
Struktura obszarowa gospodarstw rolnych na terenie Gminy Drawsko:
- gospodarstwa o powierzchni od 1 ha do 5ha-378,
- gospodarstwa o powierzchni od 6 do 15ha-132,
-gospodarstwa o powierzchni powyżej 15 ha-96.
Kierunki produkcji rolniczej w Gminie Drawsko:
- produkcja mleka, produkcja mleka oraz mięsa wołowego, produkcja roślinna, chów żywca
wołowego, chów trzody chlewnej.
Akcyza paliwowa:
-100 litrów na 1 ha fizyczny- 1 zł do 1 litra oraz do zwierząt 1 szt. DJP- 30 litrów
(do 1 litra 1 zł) I transza złożono 139 wnioski, kwota dopłat wyniosła 138 698,97zł, II
transza złożono 140 wniosków, kwota dopłat wyniosła- 144 964, 25zł.
Dopłaty dla rolników funkcjonują w zakresie: niekorzystnych warunków gospodarowania,
dopłat bezpośrednich, wsparcia małych gospodarstw, premii dla młodych rolników,
modernizacji gospodarstw rolnych, nawadnianie pól i upraw.
Szkody łowieckie:
Od stycznia 2019r. wnioski o szkody łowieckie składa się do koła łowieckiego na terenie
którym wystąpiły straty. Szacowania strat dokonuje rolnik oraz przedstawiciele koła
łowieckiego.
Ocena sytuacji: rolnictwo w Gminie Drawsko to głownie gospodarstwa małoobszarowe.
Rolnicy sięgają po środki zewnętrzne w zakresie swojej działalności, aktywnie współpracują
z samorządem w zakresie niezbędnych spraw.
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10. Sport
W Gminie Drawsko działalność sportową prowadzą, poza szkołami, 2 kluby piłkarskie, które
zarejestrowane są w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie jako Stowarzyszenia.
W roku 2020 posiadały następujące drużyny piłkarskie:
Sezon 2019/2020 (jesień)
LZS Orzeł Pęckowo
- drużyna chłopców 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
Sezon 2020/2021 (wiosna)
LZS Orzeł Pęckowo
- drużyna chłopców Orlik II Liga Klasa Okręgowa
- drużyna Trampkarz C 2 I Liga Klasa Okręgowa
- drużyna Seniorów V Liga Klasa Okręgowa
LZS Sokół Drawsko
- drużyna Młodzik II Liga Klasa Okręgowa
- drużyna Junior I Liga Klasa Okręgowa
REALIZACJA KALENDARZA IMPREZ SPORTOWYCH 2020 ROKU
Kalendarz imprez i wydarzeń sportowych w 2020 r., organizowanych na terenie Gminy
Drawsko, nie został w pełni zrealizowany, ze względu na sytuację epidemiologiczną.
Przedsięwzięcia, które były realizowane w roku 2020 miały charakter symboliczny, z
zachowaniem reżimów sanitarnych obowiązujących w danych okresach.
LP

NAZWA IMPREZY

TERMIN

MIEJSCE

1.

XXII Wielkopolska
Zimowa Spartakiada
Mieszkańców Wsi
Ludowych Zespołów
Sportowych
Wągrowiec

marzec

OSiR
Wągrowiec

ORGANIZATO
R
Marszałek
Województwa
Wielkopolskieg
o Wojewódzkie
Zrzeszenie LZS

UWAGI
W
reprezentacji
Powiatu
CzarnkowskoTrzcianeckieg
o startowały 4
osoby z
Drawska
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2.

Powiatowy Turniej
„Piłkarska Kadra
Czeka” chłopców
rocznik 2005 i młodsi

czerwiec

Boisko w
Drawsku

Powiatowe
Zrzeszenie LZS

Turniej odbył
się na boisku
w Drawsku
dla drużyn z
Lubasza,
Drawska,
Czarnkowa

3.

Udział w Turnieju
„Piłkarska Kadra
Czeka” chłopców
rocznik 2007 i młodsi

czerwiec

OSiR Lubasz

Powiatowe
Zrzeszenie LZS

Udział drużyn
z Drawska,
Roska,
Lubasza

4.

70-lecie LZS „Sokół” sierpień
Drawsko
Pojedynek piłki nożnej
Drawsko-Rosko

Boisko w
Drawsku

LZS Sokół
Drawsko,
współorganizat
or Gmina
Drawsko

5.

Drugie Mistrzostwa
Powiatu
CzarnkowskoTrzcianeckiego w
Piłce Nożnej –
Samorządowców

wrzesień

Boisko w
Drawsku

Gmina
Drawsko
Powiatowe
Zrzeszenie
LZS, Gminy z
Powiatu
CzarnkowskoTrzcianeckiego

6.

Drugi Bieg im. J.
Noji- Pęckowo 2020

wrzesień

PęckowoDrawski MłynDrawskoPęckowo

Stowarzyszenia
Biegacze Józefa
Noji,
współorganizat
or Gmina
Drawsko

Startowało
około 200
zawodników
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8.

Mistrzostwa Powiatu
w Piłce Nożnej
Odbojów

grudzień

Orlik Wieleń

Gmina Wieleń
Powiatowe
Zrzeszenie
LZS,

Ocena sytuacji: aktywność sportowa w Gminie Drawsko skupia się w zakresie działalności
szkół podstawowych oraz sportu masowego- udziału i organizacji imprez o zasięgu
regionalnym oraz udziału LZS Sokół Drawsko i LZS Orzeł Pęckowo w rozgrywkach
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.
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11. Kultura
Gmina Drawsko organizuje i angażuje się w organizacje rozmaitych imprez o charakterze
kulturalnym. 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 w
tym świetlice wiejskie, w szczególności w Pęckowie, Drawsku, Chełście) oraz biblioteki
publiczne,
- szkoły,
- przedszkole,
- zarządca mariny „YNDZEL” w Drawsku,
- stowarzyszenia (w tym jednostki OSP),
- grupy nieformalne,
- inicjatywy osób prywatnych.
Kalendarz imprez i wydarzeń kulturalnych w 2020 r., organizowanych na terenie Gminy
Drawsko, nie został w pełni zrealizowany, ze względu na sytuację epidemiologiczną.
Przedsięwzięcia, które były realizowane w roku 2020 miały charakter symboliczny, z
zachowaniem reżimów sanitarnych obowiązujących w danych okresach.
W 2020r. odbyły się:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Święto Konstytucji 3 Maja
V Turniej Wsi
Dożynki Gminne
Narodowe Czytanie
Bieg im. Józefa Noji w Pęckowie
Święto Niepodległości
Pracowity poranek Św. Mikołaja
Mikołaj w Klubie Dziecięcym „Mali odkrywcy”
Hołd dla Powstańców Wielkopolskich

Zrealizowaliśmy konkursy:
1. Najciekawsze hasło promocyjne gminy
2. „Piękna wieś – dziełem jej mieszkańców”
3. „Najciekawszy witacz dożynkowy”
4. „Nie bądź żyła oddaj krew – pomagamy razem”
5. Na Bożonarodzeniową Dekorację Świąteczną Domu
6. Najpiękniejsza ozdoba choinkowa.
Ocena sytuacji: duża aktywność podmiotów współpracujących w zakresie realizacji imprez
kulturalnych pozwala na realizację zadań o zasięgu regionalnym mimo znaczących
ograniczeń finansowych.
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12. Działalność gospodarcza i zezwolenia alkoholowe
12.1 Działalność gospodarcza
Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), według
stanu na dzień 31 grudzień 2020r. ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które
mają główne miejsce prowadzenia działalności w Gminie Drawsko obejmowała 519 pozycji,
z czego status „aktywny” posiadało 217 podmiotów, status „wykreślony” posiadało 242
podmiotów, status „zawieszony” posiadało 57 podmiotów, a liczba podmiotów do
prowadzenia działalności wyłącznie w formie spółki cywilnej obejmowała 3 pozycje.
Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe i średnie
zakłady rodzinne.
Liczba przedsiębiorców w 2020r. podział z uwagi na płeć:
Płeć przedsiębiorcy:
KOBIETY
MĘŻCZYŹNI

Liczba przedsiębiorców:
163
356

Liczba przedsiębiorców w 2020r. podział z uwagi na wiek:
Wiek przedsiębiorcy:
30
41
43
39
47
35
38
44
51
42

Liczba przedsiębiorców:
23
21
21
18
18
17
16
16
16
14

W Gminie Drawsko wyodrębnić można różne rodzaje wykonywanych działalności.
Do wiodących branż w zaliczyć należy:
1. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
2. konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,
3. działalność usługowa związana z leśnictwem,
4. obróbka mechaniczna elementów metalowych,
5. transport drogowy towarów,
6. tynkowanie,
7. sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności,
napojów i wyrobów tytoniowych,
8. fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne,
9. produkcja wyrobów tartacznych,
10. wykonywanie instalacji elektrycznych.
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Według podziału ze względu na kody PKD przeważającą część stanowią przedsiębiorstwa
zajmujące się takimi kategoriami działalności jak:
1. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
2. transport drogowy towarów,
3. malowanie i szklenie,
4. posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian,
5. zakładanie stolarki budowlanej,
6. tynkowanie,
7. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
8. wykonywanie konstrukcji pokryć dachowych,
9. wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i
klimatyzacyjnych,
10. konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
11.sprzedaż detaliczna prowadzona niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności,
napojów i wyrobów tytoniowych.
Liczba złożonych i prawidłowo przetworzonych wniosków w Gminie Drawsko:
- 16 wniosków o wpis do CEIDG przedsiębiorcy,
- 65 wniosków o zmianę wpisu w CEIDG przedsiębiorcy,
- 16 wniosków o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej,
- 8 wniosków o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej,
- 14 wniosków o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG.
Łączna suma złożonych wniosków w 2020 r. wyniosła 119.

Według raportu CEIDG liczba zarejestrowanych działalności gospodarczych po przeważającym

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE NA
TERENIE GMINY DRAWSKO W 2020R.
AKTYWNE

ZAWIESZONE

WYKREŚLONE

ZAKOŃCZONE

25
20
15
10

21
12

5
2

2

0

Działalności gospodarcze
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kodzie PKD wg rodzaju oraz sekcji PKD uwzględnia wszystkie przedsiębiorstwa, spośród których
wybrano 10 różnych działalności z podziałem na kody PKD:

KOD PKD

OPIS KODU PKD

412OZ

Roboty budowlane związane ze wnoszeniem budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych

ILOŚĆ

14

4520Z

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli

0240Z

Działalność usługowa związana z leśnictwem

13

12
Obróbka mechaniczna elementów metalowych
2562Z

12

4941Z

Transport drogowy towarów

11

4331Z

Tynkowanie

10

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
4711Z

10
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

9602Z
1610Z

8
Produkcja wyrobów tartacznych
6

4391Z

Wykonywanie instalacji elektrycznych
6

12.2 Zezwolenia alkoholowe
Zestawienie z I półrocza 2020 roku nowych i kontynuowanych koncesji alkoholowych:
- wydano 31 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
„A” do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa – 11,
„B” od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 11,
„C” powyżej 18% zawartości alkoholu – 9,
- kontynuowano 29 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
„A” do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa – 10,
„B” od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 9,
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„C” powyżej 18% zawartości alkoholu – 10.
Łącznie wydano koncesji w I półroczu 2020r:
„A” do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa – 21,
„B” od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 20,
„C” powyżej 18% zawartości alkoholu – 19, co daje łącznie wydanych 60 zezwoleń oraz 0
zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.
Zestawienie z II półrocza 2020 roku nowych i kontynuowanych koncesji alkoholowych:
- 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, co daje łącznie 3 zezwolenia oraz 0 zezwoleń na
jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.

Zestawienie wydanych koncesji w I i II
półroczu 2020r.
12
10

11

11

8

9

6
4
2
0

0

1

I półrocze 2020r.

,,A'' do 4,5%

,,B'' od 4,5% do 18%

1

1

0

II półrocze 2020r.

,,C'' powyżej 18%

zezwolenia jednorazowe

Procentowa ilość poszczególnych rodzajów koncesji
wydanych w 2020r.
32%

0%

35%

,,A'' do 4,5%
,,B'' od 4,5% do 18%

33%
,,C'' powyżej 18%
zezwolenia jednorazowe
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L.p.

Nazwa czynności

Ilość czynności

Ocena sytuacji: działalność gospodarcza-liczba podmiotów nie uległa diametralnemu
zmniejszeniu mimo sytuacji pandemicznej, w zakresie zezwoleń alkoholowych zmniejszenie
dochodów nastąpiło z uwagi na brak zezwoleń jednorazowych.

14.

Urząd Stanu Cywilnego
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1.

Rejestracja stanu cywilnego
Sporządzanie aktów stanu cywilnego

7.

Czynności materialno-techniczne z zakresu
rejestracji stanu cywilnego nie skutkujące
sporządzeniem aktu stanu cywilnego
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
(skróconych, zupełnych, na drukach
wielojęzycznych)
Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz
przyjmowanie oświadczeń
Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach
stanu cywilnego
Sporządzanie przypisków w aktach stanu
cywilnego
Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego

8.

Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk

2.

3.

4.
5.
6.

2.

Ewidencja Ludności
Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia
wyjazdu, zgłoszenia powrotu z pobytu
czasowego
Usuwanie niezgodności

3.

Wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych

4.

Nadanie numeru PESEL

1.

1.

2.

1.
2.
3.

Udostępnianie danych
Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców
oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz
udostępnianie danych z Rejestru Dowodów
Osobistych oraz dokumentacji związanej z
dowodami osobistymi
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
Dowody Osobiste
Wydawanie dowodów osobistych
Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub
uszkodzeniu dowodu osobistego
Unieważnienie dowodu osobistego w Rejestrze
Dowodów Osobistych
50-lecia pożycia małżeństwa

58
83

581

21
76
145
250
3

248

53
0
25

47

214

250
30
287
13
137

Raport o stanie Gminy Drawsko za rok 2020

Ocena sytuacji: znaczący wzrost rejestracji akt stanu cywilnego, wydawania dokumentów
mimo ograniczeń w funkcjonowaniu urzędu spowodowanych pandemią.
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14. Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku sp. z
o.o.
Zatrudnienie w spółce na dzień 31.12.2020 w ramach umowy o pracę wynosiło 20 osób,
wszystkie osoby zatrudnione były 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/mc, sprzedaży wewnętrznej oraz innych usług.
W 2020r. spółka sprzedała 161 937,00 m3 wody w poszczególnych miejscowościach Gminy
Drawsko:


Drawsko

– 47 482,10 m3



Drawski Młyn

– 35 967,00 m3



Pęckowo

– 24 085,90 m3



Chełst

– 14 167,00 m3



Moczydła

– 7 656,00 m3

Kamiennik

– 5 752,00 m3

Kawczyn

– 7 961,00 m3

Piłka

– 7 141,00 m3

Marylin

– 4 620,00 m3

Kwiejce

– 2 729,00 m³

Kwiejce Nowe

–

2 292,00 m3

Pełcza

–

2 084,00 m3










W 2020r. spółka zużyła również 3 236,00 m³ wody na własne cele.
Z tytułu sprzedaży wody spółka osiągnęła przychody netto w wysokości 619 911,41 zł.
W 2020r. Spółka odebrała i oczyściła 98 408,00 m3 ścieków komunalnych i
przemysłowych oraz 1 923,93 m3 ścieków bytowych, od dostawców z poszczególnych
miejscowości:
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Ścieki komunalne i przemysłowe

Ścieki bytowe (dowożone)

- Drawsko

39 482,60 m3

353,10 m3

- Drawski Młyn

34 556,50 m3

565,35 m3

- Pęckowo

24 368,90m3

114,50m3

- Kamiennik

–

37,20 m3

- Chełst

–

100,40 m3

- Moczydła

–

47,65 m3

- Pełcza

–

4,30 m3

- Kawczyn

–

102,05 m3

- Kwiejce

–

14,85 m3

- Piłka

–

326,99m3

- Marylin

–

40,74 m3

-

–

16,40 m3

–

200,40 m3

Kwiejce Nowe

- pozostałe ścieki dowożone

W 2020r. spółka odebrała i oczyściła również 629,00 m3 ścieków komunalnych na własne
cele.
Z tytułu odbioru i oczyszczania ścieków spółka osiągnęła przychody netto w wysokości 885
343,82 zł.
Ilość opłat stałych za wodę i ścieki wynosiła 36 543,00 sztuk, co dało przychód 109 677,81
zł netto.
Dopłata dla odbiorców usługi dostarczania wody z terenu Gminy Drawsko od ilości 161
788,50 m³ wynosiła w 2020r. 32 357,70 zł netto.
Dopłata dla odbiorców usługi odbioru ścieków komunalnych z terenu Gminy Drawsko od
ilości 84 846,00 m3 za rok 2020 była równa 291 870,24 zł netto.
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Dopłata dla ścieków dowożonych z terenu Gminy Drawsko od ilości 1 913,02 m3 za rok
2020 wynosiła 23 530,16 zł netto.
Wysokość stawek opłat za wodę i ścieki oraz opłaty stałej (abonamentowej) w 2020r. została
zatwierdzona w formie taryfy przez regulatora- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie.
Ceny na inne usługi ustalane są przez Zarząd spółki, w drodze zarządzeń Prezesa.
Pozostałe przychody tj. 926 364,61 zł netto stanowią przychody z tytułu sprzedaży innych
usług związanych z wykonawstwem robót wodno-kanalizacyjnych, wynajmem sprzętu
specjalistycznego, prac remontowo-budowlanych itp.:
Gmina Drawsko

898 300,64 zł netto

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Piłce

195 121,10

Remont zaplecza sanitarno-szatniowego w Gminnej Sali Gimnastycznej
162 000,00
Remont dróg gminnych
Remont drogi na ul. Nadnoteckiej w Drawsku

113 190,57
89 712,98

Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnie ginekologiczno - położniczą
i gabinet lekarski

70 037,12

Budowa obiektów małej architektury w Pęckowie

35 200,00

Budowa obiektów małej architektury w Piłce

35 154,47

Rozbudowa sieci wodociągowej w Chełście

30 056,91

Wykonywanie usługi palacza kotłów c.o

29 389,45

Rozbudowa oświetlenia w Pęckowie

28 859,28

Wykonanie oświetlenia – Wybudowanie Drawski Młyn

23 504,98

Równanie i profilowanie drogi Drawsko - Pęckowo

12 780,00

Wykonanie oświetlenia- Kawczyn

10 482,44

Remont chodnika i parkingu w Drawskim Młynie oś. Robotnicze

9 058,96
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Rozbudowa oświetlenia w Piłce

8 638,70

Zagospodarowanie plaży przy jeziorze Piast Kwiejce

7 063,35

Zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza wodociągowego do budynku
gminnego

6 691,06

Remont świetlicy wiejskiej w Drawsku

5 691,06

Rozbudowa oświetlenia w Drawsku

5 202,85

Wywóz gruzu, utwardzenie i profilowanie dróg Moczydła

4 480,00

Wywóz gruzu, utwardzenie i profilowanie dróg Kamiennik, Piłka

4 214,00

Poprawa jakości dróg w Drawskim Młynie

3 252,03

Remont studni chłonnej w Drawsku

2 356,04

Naprawa piłkochwytów oraz przerobienie wjazdu bramy wjazdowej
na Orliku
Wykonanie stóp betonowych pod wiatą w amfiteatrze w Chełście

1 472,14
1 096,81

Usługa transportu środków do dezynfekcji dla obwodowych komisji
wyborczych oraz dla jednostek Gminy Drawsko

900,00

Usługa naprawy, mycia i dezynfekcji kabiny w Kamienniku i Kwiejcach

684,00

Usługa odkażania zbiorników na fekalia

560,00

Równanie dróg gminnych w miejscowości Drawsko

513,82

Analiza wody uzdatnionej Przedszkole Chełst, Drawsko

450,00

Remont świetlicy wiejskiej w Piłce

312,00

Dezynfekcja instalacji wewnętrznej za pomocą podchlorynu
sodu w przedszkolu w Chełście

174,52
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Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

1 260,00 zł netto

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na
terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
w sezonie 2020/2021 Odśnieżanie dróg
BACCA FILIP BIERBASZ
Analiza ścieków w zakładzie
PUH KGKS Sylwia Kawczyńska
Utwardzenie chodnika i wjazdu
MaxZłom Krzysztof Ziglewski

1 260,00
1 248,82 netto
1 248,82
2 146,52 zł netto
2 146,52
538,50 zł netto

Złom stalowy

388,50

Usługa sprzętem

150,00

Zakład Masarski Tomasz Kowal
Analiza ścieków w zakładzie
Wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej
Wydanie zaświadczenia o jakości wody
Montaż dodatkowych wodomierzy na wniosek odbiorcy

1 179,62 zł netto
1 179,62
15 028,04 zł netto
120,00 zł netto
1 345,50 zł netto

Demontaż wodomierza na wniosek odbiorcy

120,00 zł netto

Badanie wydajności hydrantów

300,00 zł netto

Sprawdzenie i potwierdzenie dokumentacji projektowej

60,00 zł netto

Pozostała sprzedaż

4 716,97 netto

Usługa koparko-spycharką "Catepillar 428B"

2 640,00

Nawiezienie tłucznia na posesję

600,00

Utwardzenie posesji

435,00
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Usługa wywozu gałęzi z posesji

468,00

Wynajem zagęszczarki

225,00

Wynajem ubijaka wibracyjnego

210,00

Naprawa uszkodzonej sieci wodociągowej

138,97

Sytuacja majątkowa spółki.
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
Wartość aktywów netto na dzień 31.12.2020r. wynosi ogółem
Wynik finansowy na dzień 31.12.2020 r. wynosi

1 531 897,80
9 180,22

Ocena stanu finansowego spółki- ostateczny wynik finansowy spółki wskazuje, że spółka
wykazuje pozytywny wynik finansowy za 2020r.
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PODSUMOWANIE:
Opracowanie Raportu o stanie Gminy Drawsko za rok 2020 jest zadaniem wyjątkowym z
uwagi na sytuację pandemii w jakiej w minionym roku funkcjonowaliśmy.
Niemniej jednak samorząd Gminy Drawsko z powodzeniem zrealizował wiele zadań
niezbędnych dla poprawy jakości życia mieszkańców.
Nieprzerwanie, choć w bardzo ograniczonym zakresie, w różnych okresach czasu
funkcjonował urząd.
Dokonane analizy finansowe wskazują, że mimo trudności udało się realizować zadania
inwestycyjne, bieżąco funkcjonować dla mieszkańców, a nawet podjąć inne działania w
zakresie szeroko rozumianej promocji, kultury, sportu, również dzięki zewnętrznym
dofinansowaniom, po które nieustająco aplikujemy.
Jakiekolwiek porównania roku 2020 z minionymi latami nie mają uzasadnienia z uwagi na
stan szczególny w jakim funkcjonowaliśmy. Dlatego jakiekolwiek wnioski, analizy, oceny
pozostawiam Państwu, zapoznającym się z niniejszym dokumentem.
Dla nas jest to na pewno po części dokument dający obraz planów, celów, wyzwań na
przyszłość, które stoją przed samorządem Gminy Drawsko .

(-) Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
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