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Szanowni Państwo
Oddaje w Państwa ręce „Raport o stanie gminy Drawsko Pomorskie za 2019 rok”.
Sensem raportu jest zgromadzenie i odzwierciedlenie danych dotyczących aktywności
organu wykonawczego w danym roku.
Został on sporządzony na podstawie art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym , zgodnie z którym
co roku wójt/burmistrz/prezydent miasta do dnia 31 maja przedstawienia radzie gminy
raport o stanie gminy.
Informacje zawarte w raporcie mają posłużyć mieszkańcom gminy do zwiększenia wiedzy na temat
funkcjonowanie gminy a także mają stać się podstawą do dialogu na temat jej przyszłości.

Burmistrz Drawska Pomorskiego
Krzysztof Czerwiński
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1. WSTĘP
Burmistrz Drawska Pomorskiego – Krzysztof Jan Czerwiński
Zastępca Burmistrza- Ireneusz Krzysztof Kabat
Sekretarz – Joanna Gabriela Kardaś
Skarbnik – Jadwiga Janina Jędrzejewska-Garbacz
Rada Gminy :

lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

nazwisko i imię
Bany Roman - przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Faliński Czesław – Wiceprzewodniczący Rady
Gendek Ireneusz – Przewodniczący Rady
Hrynkiewicz Katarzyna
Kowalczyk Robert
Krymowska - Janusz Agnieszka - przewodnicząca Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa
Malec Regina – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Matusiak Włodzimierz - Wiceprzewodniczący Rady
Orzepowska Joanna
Radziusz Krzysztof
Romanowski Zygmunt
Rudź Bartosz
Skrzypczak Michał
Sycz Danuta - przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Infrastruktury i Finansów
Tylka Andrzej

2. INFORMACJE OGÓLNE
2.1 Ogólna charakterystyka gminy
Gmina Drawsko Pomorskie - gmina miejsko-wiejska położona w województwie
zachodniopomorskim, w zachodniej części powiatu drawskiego. Od 2019 roku stanowi 23,2%
powierzchni powiatu. Sąsiaduje z gminami:
 od wschodu - Złocieniec,
 od północy - Świdwin,
 Połczyn Zdrój,
 Brzeżno,
 Łobez,
 od zachodu -Węgorzyno,
 Ińsko oraz
 z gminą Kalisz Pomorski od południa.
Przez teren miasta i gminy Drawsko Pomorskie przebiega droga krajowa nr 20 łącząca
Stargard i Szczecinek zapewniająca dogodne powiązania w ramach województwa oraz
dogodne powiązanie ze wschodnią częścią kraj. Komunikację kolejową zapewnia linia
kolejowa nr 385 Runowo Pomorskie – Szczecinek.
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Odległości do większych miast w regionie wynoszą: Szczecin – 100 km, Koszalin – 100 km,
Kołobrzeg – 80 km, Poznań – 200 km.

Powierzchnia Gminy (od 1 stycznia 2019 r.) to 409,75 km². W zawiązku ze zniesieniem
gminy Ostrowice do gminy Drawsko Pomorskie włączone zostały obręby ewidencyjne:
Borne, Dołgie, Donatowo, Grzybno, Jelenino, Ostrowice i Przytoń o łącznej powierzchni
6558,36 ha.
W skład Gminy wchodzi 18 sołectw: Borne, Dalewo, Dołgie, Gudowo, Jankowo, Jelenino,
Konotop, Linowno, Łabędzie, Mielenko Drawskie, Nętno, Ostrowice, Przytoń, Rydzewo,
Suliszewo, Zagozd, Zarańsko, Żółte. Na terenie miasta Drawsko Pomorskie funkcjonują
dodatkowo dwie jednostki pomocnicze: Osiedle nr 1 Samorządu Mieszkańców z siedzibą
przy ul. 11 Pułku Piechoty oraz Osiedle nr 2 z siedzibą przy ul. Gierymskiego.
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2.2 Demografia

Miejscowość

1.
Drawsko Pomorskie
2.
Cianowo
3.
Dalewo
4.
Gajewko
5.
Gajewo
6.
Gudowo
7.
Jankowo
8.
Karwice
9.
Konotop
10. Krzynno
11. Kumki
12. Lasocin
13. Linowno
14. Łabędzie
15. Mielenko Drawskie
16. Nętno
17. Olchowiec
18. Oleszno
19. Roztoki
20. Rydzewo
21. Suliszewo
22. Ustok
23. Woliczno
24. Zagozd
25. Zagórki
26. Zarańsko
27. Zbrojewo
28. Ziemsko
29. Żołędowo
30. Żółcin
31. Żółte
32. Borne
33. Dołgie
34. Donatowo
35. Grzybno
36. Jelenino
37. Jutrosin
38. Karpno
39. Kiełpin
40. Kolno
41. Ostrowice
42. Przytoń
43. Szczytniki
44. Tęczyn
45. Węglin
RAZEM

2017
ogółe
m
11696
5
110
57
11
421
519
25
146
15
43
42
306
374
224
167
1
166
3
300
585
19
117
236
51
552
6
43
65
22
96
16423

w tym
M
K
5557 6139
3
2
53
57
30
27
4
7
220
201
256
263
11
14
72
74
7
8
23
20
23
19
153
153
191
183
106
118
83
84
1
75
91
2
1
151
149
306
279
12
7
63
54
122
114
26
25
290
262
4
2
20
23
30
35
11
11
50
46
7955 8468

2018
ogółem
11615
6
107
54
12
423
509
24
143
14
44
41
314
362
219
172
1
155
3
288
584
19
122
232
48
548
6
42
62
22
95
16286

w tym
M
K
5499 6097
4
2
50
52
28
26
5
7
220
203
249
260
10
14
69
74
6
8
23
21
22
19
155
159
177
185
105
114
84
88
1
66
89
2
1
144
144
306
278
12
7
64
58
120
112
24
24
288
260
4
2
20
22
30
32
11
11
48
47
8346 8830

2019
ogółem
11499
11
102
57
17
427
502
22
145
14
45
42
297
361
221
169
1
142
3
280
564
18
120
223
52
550
5
40
61
24
92
82
131
35
14
137
34
8
1
6
463
153
31
2
6
17176

w tym
M
5448
7
50
28
8
222
248
9
69
6
24
23
145
177
107
85
1
62
2
142
290
11
64
114
25
293
3
19
30
12
48
44
65
20
8
84
15
4
1
2
233
73
20
1
4
8349

K
6018
4
52
29
9
205
254
13
76
8
21
19
152
184
114
84
80
1
138
274
7
56
109
27
257
2
21
31
12
44
38
66
15
6
53
19
4
4
230
80
11
1
2
8830
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2.3 Działalność gospodarcza
W Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim zadania w zakresie obsługi systemu CEIDG
obejmujące przetwarzanie danych zgłaszanych przez przedsiębiorców w formie papierowych
lub elektronicznych wniosków są wykonywane przez pracowników Referatu Spraw
Społecznych i stanowią zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
Do sporządzenia niniejszej informacji o działalności podmiotów gospodarczych na terenie
gminy Drawsko Pomorskie wykorzystano dane statystyczne zawarte w udostępnionych
gminie raportach CEIDG.
Liczba przedsiębiorców w Gminie Drawsko Pomorskie
Na dzień 31 grudnia 2019r. w systemie CEIDG figurują 973 podmioty gospodarcze, które
mają główne miejsce wykonywania działalności zlokalizowane na terenie gminy Drawsko
Pomorskie. Spośród nich 764 to podmioty aktywne a 167 korzysta aktualnie z możliwości
zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Wśród działających podmiotów, 33
prowadzą działalności wyłącznie w formie spółki cywilnej. Dziewięcioro przedsiębiorców nie
rozpoczęło działalności gospodarczej.
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Należy tu zauważyć, że miejsce prowadzenia działalności, w tym w szczególności główne
miejsce wykonywania działalności na terenie gminy Drawsko Pomorskie nie jest
jednoznaczne z zamieszkaniem przedsiębiorcy na obszarze gminy. Przedsiębiorca mający
miejsce zamieszkania w gminie Drawsko Pomorskie może prowadzić działalność
gospodarczą zupełnie gdzie indziej. I odwrotnie – przedsiębiorca zamieszkujący na terenie
Polski (w dowolnym miejscu) może prowadzić działalność w gminie Drawsko Pomorskie.
Warto także wspomnieć o możliwości zarejestrowania i prowadzenia jednoosobowej
działalności gospodarczej bez określania głównego miejsca wykonywania działalności.
Dotyczy to przedsiębiorców, których działalność polega na usługach świadczonych
„u klienta”. W poniższej tabeli przedstawiono porównanie tych danych, przy czym zauważyć
należy, że kolumna druga prezentuje dane o całkowitej liczbie przedsiębiorców działających
w gminie Drawsko Pomorskie, zaś kolumna trzecia zawiera dane o faktycznej aktywności
zawodowej mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie prowadzących własną działalność
gospodarczą zarówno w gminie jak i poza nią.

Lp.

Status wpisu

Wpisy wg. głównego miejsca
wykonywania działalności gosp.

Wpisy wg. miejsca zamieszkania w gminie
Drawsko Pomorskie

1.

Aktywny

764

794

2.

Działalność wyłącznie w formie
spółki/spółek cywilnych

33

33

3.

Zawieszony

167

188

4.

Nie rozpoczął działalności
gospodarczej

9

9

5.

OGÓŁEM

973

1024
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Tendencje w zakresie aktywności zawodowej mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie
w przedmiocie prowadzenia działalności gospodarczej w latach 2017-2019 przedstawia
poniższy wykres:

1000
900
800
2017

700
600
500

10.05.2019

400
300
200

31.12.2019

100
0
ogółem

aktywni ind.

wył. S.c.

zawieszone

Struktura branżowa działalności gospodarczej w Gminie
We wpisie do CEIDG przedsiębiorca określa m.in. przeważający rodzaj działalności
gospodarczej wybierając odpowiedni kod Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
Dodatkowo może wskazać jeszcze inne działalności (kody) w nieograniczonej ilości. Na
podstawie raportu o liczbie zarejestrowanych działalności po przeważającym kodzie PKD wg
rodzaju oraz sekcji PKD na dzień 31.12.2019r., dotyczącego przedsiębiorców działających
w oparciu o główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej usytuowane na terenie
gminy Drawsko Pomorskie, można określić, że w gminie Drawsko Pomorskie struktura
branżowa działalności gospodarczej przedstawia się następująco:
1) Sekcja G: handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych,
włączając motocykle – 217 podmiotów (23,3%);
2) Sekcja F: budownictwo – 166 podmiotów (17,8%);
3) Sekcja Q: opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 103 podmioty (11,1%);
4) Sekcja M: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 84 podmioty (9,0%);
5) Sekcja H: transport i gospodarka magazynowa – 75 podmiotów (8,1%);
6) Sekcja S: pozostała działalność usługowa – 61 podmiotów (6,6%).
Te branże stanowią łącznie 75,9% ogółu zarejestrowanych przedsiębiorców.

Udział pozostałych branż kształtuje się następująco:
1) przetwórstwo przemysłowe – 57;
2) edukacja – 32;
3) administrowanie i działalność wspierająca – 31;
9
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4) działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi – 29;
5) działalność finansowa i ubezpieczeniowa – 19;
6) rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 18;
7) informacja i komunikacja – 15;
8) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 12;
9) działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – 9;
10) dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana
z rekultywacją – 2;
11) górnictwo i wydobywanie – 1.

250

handel hurt. i detal. oraz naprawa poj. sam i
motocykli
budownictwo
op. zdrowotna i pomoc społ.

200
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150
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100
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50
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informacja i komunikacja

0
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Struktura wiekowa przedsiębiorców
Struktura wieku przedsiębiorców została przedstawiona na poniższym wykresie.
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Z raportu CEIDG dla gminy wynika, że najwięcej jest przedsiębiorców w wieku 36 lat
(75 osób), a najaktywniejszą z punktu widzenia działalności gospodarczej grupą są osoby
w przedziale wieku między 31 a 40 rokiem życia (493 osoby).
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Na podstawie porównania danych z lat 2015-2019 można zauważyć niesłabnące,
a wręcz rosnące zainteresowanie poszukiwaniem możliwości zatrudnienia i uzyskiwania
dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej „na własny rachunek”.
140
120
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wpis

60

wykreślenie

40
20
0
2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r.

Coraz korzystniej przedstawia się bilans między wpisami a wykreśleniami z CEIDG,
z którego wynika, że w 2019r. 128 osób założyło działalność gospodarczą, zaś 86 z takiej
formy zrezygnowało. Ten bilans od 2015r. jest dodatni i jak dotąd w 2017 roku był
najwyższy, bo wyniósł + 65, natomiast rok 2019 był drugim w tym zestawieniu rokiem
i bilans między liczbą zakładanych i zamykanych działalności gospodarczych prowadzonych
przez osoby fizyczne w oparciu o wpis w CEIDG wyniósł + 42.
Należy zauważyć, że osoby kończące indywidualną działalność gospodarczą sygnalizują
niejednokrotnie jako przyczynę swojej decyzji, uzyskanie statusu pracownika zatrudnionego
na umowę o pracę lub (znacznie rzadziej) przejście na emeryturę.
Na koniec warto przypomnieć, że przedstawione w niniejszej informacji dane statystyczne
pokazują jedynie sytuację w działalności gospodarczej w kontekście „ruchów” w samej
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie dają natomiast
rzeczywistego obrazu sytuacji w sektorze działalności gospodarczej na terenie gminy
Drawsko Pomorskie, ponieważ powyższe dane zawierają statystyki oparte na raportach
wygenerowanych z CEIDG dla przedsiębiorców posiadających główne miejsce wykonywania
działalności gospodarczej na terenie gminy Drawsko Pomorskie. Główne miejsce
wykonywania działalności, odpowiednik dawnej siedziby, to nie koniecznie faktyczne bądź
jedyne miejsce wykonywania działalności, bowiem np. dla działalności gospodarczej
polegającej na usługach budowlanych może to być miejsce zamieszkania przedsiębiorcy,
podczas gdy działalność będzie prowadzona zupełnie gdzie indziej, np. u klienta – w tym
także poza granicami kraju. I analogicznie, przedsiębiorca posiadający główne miejsce
działalności poza obszarem gminy Drawsko Pomorskie, może wykonywać swoją działalność
w gminie w oparciu o dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub
w związku z „mobilnym” charakterem tej działalności. Od 2018 roku przedsiębiorcom,
których działalność ma charakter mobilny, tzn. przemieszczają się oni ze swoimi usługami w
terenie lub wykonują je u klienta, ustawodawca umożliwił rezygnację ze wskazania stałego
miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Tę grupę przedsiębiorców trudno byłoby
zatem przyporządkować do terenu, w którym wykonują działalność gospodarczą.
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Jak zatem wynika z powyższego, dysponujemy informacją z punktu widzenia statystycznej
i formalnej aktywności przedsiębiorcy, a nie z punktu widzenia lokalnej oferty
w poszczególnych branżach zatrudnienia realizowanych w formie działalności gospodarczej
i zachodzących w nich zmian. Od dnia przekazania gminnej ewidencji działalności
gospodarczej do właściwości Ministra Gospodarki (za pośrednictwem bazy CEIDG), tj. od
06.12.2011r., a także od chwili zniesienia rejonizacji w zakresie rejestracji przedsiębiorców od lipca 2011r., takich bieżących danych już w zasobie Urzędu Miejskiego w Drawsku
Pomorskim nie ma.

2.4 Pomoc społeczna
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Drawsku Pomorskim realizuje politykę społeczną gminy mającą na celu umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie
pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości w zakresie:


















udzielania schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym,
przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych,
przyznawania i wypłacania zasiłków celowych,
przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych
w wyniku zdarzenia losowego,
przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia
zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu
i możliwości uzyskania świadczenia na podstawie przepisów oświadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
dożywiania dzieci,
sprawienia pogrzebu,
kierowania do domu pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt
mieszkańca gminy w tym domu,
pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu
z zakładu karnego,
przyznawania i wypłacania zasiłków stałych,
przyznawania i wypłacania specjalnych zasiłków celowych,
realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających
na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój
specjalistycznego wsparcia,
ochrony macierzyństwa,
przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych,
przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych, w tym:
 zasiłku rodzinnego,
 dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego,
 dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
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 dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka do 5 roku życia i powyżej –
do ukończenia 24 roku życia,
 dodatku
z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, w tym dla dziecka
rozpoczynającego roczne przygotowanie przedszkolne,
 dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania,
 dodatku z tytułu wydatków związanych z dojazdem do szkoły znajdującej się
poza miejscem zamieszkania,
 jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
 zasiłku pielęgnacyjnego,
 specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 zasiłku dla opiekuna,
 świadczenia pielęgnacyjnego,
 opłacania składek emerytalno-rentowych,
 opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,\
 przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 świadczenia rodzicielskiego,
 świadczenia wychowawczego (500+),
 dodatku „Dobry start” (300+),
 wydawania Karty Dużej Rodziny,
 wydawania Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej
Karty Seniora.
Na realizację ww. zadań przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości
25.184.248,66 zł, w tym na realizacje zadań zleconych 20.017.510,55 zł oraz na realizację
zadań własnych 5.166,737 zł.
Pomocą społeczną objęto 424 osoby, którym przyznano decyzją administracyjną świadczenia
w ramach zadań zleconych i zadań własnych, na ogólną liczbę 349 rodzin, w skład których
wchodziło 766 osób, co stanowiło 4,46% wszystkich mieszkańców gminy.
Z dniem 1 stycznia 2019 r. do gminy Drawsko Pomorskie włączone zostały obszary
obrębów ewidencyjnych Borne, Dołgie, Donatowo, Grzybno, Jelenino, Ostrowice i Przytoń, o
łącznej powierzchni 6558,36 ha, z obszaru zniesionej gminy Ostrowice. Wobec powyższego
swoim zasięgiem działania Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obejmował teren
miasta i gminy składający się z 45 miejscowości, liczący 17.176 mieszkańców, o gęstości
zaludnienia 47 osób/km2.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim, jako
priorytetowe, prowadził działania wobec osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych oraz
wobec rodzin, w których występuje przemoc oraz z problemami opiekuńczowychowawczymi. Z powodu niepełnosprawności przyznano pomoc 76 rodzinom (liczba osób
w rodzinach – 121); z powodu długotrwałej choroby przyznano pomoc 135 rodzinom (liczba
osób w rodzinie – 228 osób). Dla 60 osób organizowane były usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania, na łączną liczbę 11.714 godzin. Kadrę zabezpieczającą pomoc w formie usług
opiekuńczych stanowiło 8 opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę oraz 18 osób
zatrudnionych na umowę-zlecenie. Ośrodek realizował działania w ramach Programu
„Opieka 75+”. Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług
opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej.
W 2019 r. z Programu „Opieka 75+” skorzystało 12 osób, dla których świadczono 750 godzin
usług. Gmina, w ramach Programu otrzymała dotację na realizację zadania w wysokości
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17.250,00 zł, co stanowiło pokrycie 50% wynagrodzenia dla osób świadczących usługi
opiekuńcze zatrudnionych na umowę o pracę.
W związku z koniecznością zapewnienia całodobowej opieki i pielęgnacji dla osób
tego wymagających, w domach pomocy społecznej umieszczono w 2019 r. 9 osób (5 kobiet
i 4 mężczyzn). Łącznie w domach pomocy społecznej przebywały 34 osoby. Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł w 2019 r. koszty za pobyt ww. osób w domach pomocy
społecznej w wysokości 1.011.087 zł.
Działając na rzecz rodzin z problemem przemocy, Miejsko – Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim realizował zadania wynikające z ustawy z dnia
29 lipca 2009 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W 2019 r. wpłynęły do Ośrodka 74
zgłoszenia „Niebieska Karta-A”, w oparciu o które odbyły się 172 posiedzenia grup
roboczych z udziałem przedstawicieli pomocy społecznej, policji, oświaty (pedagodzy,
psycholodzy), sądu, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Spośród
74 zgłoszeń „Niebieska Karta-A” 65 wpłynęło z Policji, 6 z Pomocy społecznej od
pracowników socjalnych, 3 z zgłoszone zostały przez przedstawicieli oświaty. Ani jedna
„Niebieska Karta-A” nie wpłynęła od przedstawicieli GKRPA ani z ochrony zdrowia (lekarz,
pielęgniarka środowiskowa, ratownik medyczny). W wyniku działań grup roboczych
zakończono 35 procedur „Niebieskie Karty”, w tym 25 procedur w związku z brakiem
zasadności podejmowanych działań, w 10 przypadkach w związku z ustaniem przemocy
i zrealizowanym planem działań. W ramach uruchomionych procedur „Niebieska Karta – A”
wsparciem grup roboczych zostały objęte łącznie 254 osoby, w tym 89 kobiet, 90 mężczyzn,
75 dzieci (od 0 do 18 r.ż.). W 29 przypadkach procedura została wszczęta więcej niż jeden raz
w rodzinie.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2019 r. także zadania
wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej. W myśl powyższej ustawy działania dedykowane były rodzinom przeżywającym
trudności opiekuńczo – wychowawcze, w tym rodzinom, których dzieci zostały umieszczone
w pieczy zastępczej (rodzinnej i instytucjonalnej) i realizowane przez trzech asystentów
rodziny. W 2019 r. asystenci rodziny współpracowali z 29 rodzinami, z czego z 12 została
zakończona współpraca. Powodami zamknięcia asystentury w 3 przypadkach był brak
aktywnej współpracy ze strony rodziny, w 4 – zmiana miejsca zamieszkania rodzin, w 3
przypadkach osiągnięcie zaplanowanych i zrealizowanych celów w planie pomocy, w 2
przypadkach rezygnacja rodzin ze współpracy z asystentem rodziny. W 7 rodzinach
prowadzona była procedura „Niebieska Karta”. W 5 rodzinach jedno dziecko lub więcej
przebywało w pieczy zastępczej (w sumie 10 dzieci), do rodziny biologicznej nie wróciło
żadne dziecko, w rodzinach biologicznych przebywało 38 dzieci. Z postanowień sądu
rodzinnego do pieczy zastępczej trafiło 11 dzieci. Cele realizowane przez asystentów rodziny
skupiały się na działaniach w kierunku osiągnięcia podstawowego poziomu stabilności
życiowej rodziny, podniesieniu poziomu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych
rodziców, odbudowie integralności rodziny, podwyższeniu umiejętności w prowadzeniu
gospodarstwa domowego, poprawie sytuacji materialnej i mieszkaniowej rodziny, poprawie
wyników szkolnych dzieci, nabyciu przez członków rodziny umiejętności utrzymywania
pozytywnych relacji interpersonalnych, aktywizacji zawodowej, zachowaniu możliwości
sprawowania opieki przez rodzica nad dziećmi, możliwości powrotu dzieci do rodziny
biologicznej.
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2.5 Oświata
Szkoły realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, ustawie – Prawo
oświatowe, ustawie – przepisy wprowadzające Prawo oświatowe oraz w przepisach
wydanych na jej podstawie, uwzględniając szkolne zestawy programów nauczania oraz
Programów wychowawczo –profilaktycznych, w szczególności:
- umożliwiają uczniom zdobycie wiedzy o nauce, kulturze, technice, przyrodzie, problemach
kraju i świata;
- kształtują umiejętność wykorzystywania wiedzy, zainteresowań i uzdolnień w celu
dokonania wyboru dalszego kierunku kształcenia;
- przygotowują do życia w rodzinie, szkole, środowisku i społeczeństwie;
- kształtują tolerancję wobec innych ludzi, ich przekonań i postaw;
- przygotowują do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, kształtuje wrażliwość na
piękno, dbałość o poprawność języka polskiego;
- sprawują opiekę odpowiednio do potrzeb uczniów oraz możliwości Szkoły;|
- kształtują poczucie odpowiedzialności za stan pomieszczeń szkolnych, poszanowanie
własnego warsztatu pracy;
- podejmują działania na rzecz środowiska, szkoły i innych dzieci, integrują nauczycieli.
Wykaz jednostek oświatowych na terenie gminy Drawsko Pomorskie, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Drawsko Pomorskie:
Lp.
NAZWA PLACÓWKI
DYREKTOR
ADRES
1.

Przedszkole
w Drawsku Pomorskim

dyrektor: Lidia Sawka

ul. Obrońców Westerplatte
49,
ul. Chrobrego 4a,
78 – 500 Drawsko
Pomorskie

2.

Szkoła Podstawowa nr 1
im. majora Henryka
Sucharskiego w Drawsku
Pomorskim

dyrektor: Joanna Szewczyk –
do dnia 18.02.2019 r.

ul. Obrońców Westerplatte
13
78-500 Drawsko
Pomorskie

p.o. dyrektora: Lucyna
Jabłońska
– od 18.02.2019r.
do 31.08.2019r.
dyrektor: Lucyna Jabłońska
od 01.09.2019 r.

3.

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Adama Mickiewicza
w Drawsku Pomorskie

Małgorzata Zawiła

ul. Dworcowa 2A
78-500 Drawsko
Pomorskie

4.

Szkoła Podstawowa im.
Orła Białego
w Mielenku Drawskim

Wiesława Hnatewicz

Mielenko Drawskie 47
78-500 Drawsko
Pomorskie

5.

Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Nętnie

Małgorzata Zdrojewska

Nętno 38
78-500 Drawsko
Pomorskie

6.

Szkoła Podstawowa
w Ostrowicach

Elżbieta Kozłowska

Ostrowice 3
78-506 Ostrowice
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UCZNIOWIE
Liczba uczniów w 2019 roku w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym
jest Gmina Drawsko Pomorskie (łącznie z oddziałami przedszkolnymi) – stan wg SIO na
30.09.2019 r.
placówka

lp.

ilość uczniów, w tym
dzieci
z oddziałów
przedszkolnych
306

ilość
oddziałów

1.

Przedszkole w Drawsku Pomorskim

13

2.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Drawsku Pomorskim

599

28

3.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Drawsku Pomorskim

539

25

4.

Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim

164

10

5.

Szkoła Podstawowa w Nętnie

77

10

6.

Szkoła Podstawowa w Ostrowicach

108

10

NAUCZYCIELE
Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli w poszczególnych placówkach w 2019 roku
lp.
placówka
osoby
etat
1. Przedszkole w Drawsku Pomorskim
25
20,94
2.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Drawsku Pomorskim

74

61,23

3.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Drawsku Pomorskim

58

49,57

4.

Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim

18

14,80

5.

Szkoła Podstawowa w Nętnie

20

14,81

6.

Szkoła Podstawowa w Ostrowicach

19

13,98
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Liczba przeprowadzonych postępowań na kolejny stopień awansu zawodowego nauczycieli
w poszczególnych placówkach w 2019 roku
lp.

placówka
Szkoła
(kontraktowy)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

liczba postępowań
Gmina
(mianowany)

Kuratorium
Oświaty
(dyplomowany)

Przedszkole w Drawsku
Pomorskim
Szkoła Podstawowa nr 1
w Drawsku Pomorskim
Szkoła Podstawowa nr 2
w Drawsku Pomorskim
Szkoła Podstawowa
w Mielenku Drawskim
Szkoła Podstawowa w Nętnie

1

3

0

2

2

1

1

1

1

0

0

4

0

1

0

Szkoła Podstawowa w
Ostrowicach

1

1

0

Poziom awansu zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach w roku szkolnym
2018/2019
nauczyciele
nauczyciele
nauczyciele nauczyciele
lp. placówka
stażyści
kontraktowi
mianowani dyplomowani
2
7
10
6
1. Przedszkole
w Drawsku Pomorskim
3
15
19
42
2. Szkoła Podstawowa
nr 1 w Drawsku
Pomorskim
1
8
15
34
3. Szkoła Podstawowa nr 2
w Drawsku Pomorskim
0
2
8
8
4. Szkoła Podstawowa
w Mielenku Drawskim
0
5
10
5
5. Szkoła Podstawowa
w Nętnie
1
9
4
5
6. Szkoła Podstawowa
w Ostrowicach
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PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI ZATRUDNIENI W PLACÓWKACH
Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w placówkach w 2019 roku (stan na
30.09.2019 r.)
lp.
placówka
osoby
etat
1.
Przedszkole w Drawsku Pomorskim
29
29,00
2.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Drawsku Pomorskim

33

33,00

3.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Drawsku Pomorskim

24

23,00

4.

Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim

12

11,50

5.

Szkoła Podstawowa w Nętnie

12

9,10

6.

Szkoła Podstawowa w Ostrowicach

8

7,00

KOSZTY DZIAŁANOŚCI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W 2019r.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjra Henryka Sucharskiego
w Drawsku Pomorskim
Koszt działalności placówki ogółem
w
płace
tym pochodne
pozostałe

7.855.873,05 zł
5.389.274,64 zł
1.020.957,77 zł
1.445.640,64 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza
w Drawsku Pomorskim
Koszt działalności placówki ogółem
w
płace
tym pochodne
pozostałe

6.563.427,29 zł
4.479.426,96 zł
853.065,10 zł
1.230.935,23 zł

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego
w Mielenku Drawskim
Koszt działalności placówki ogółem
w
płace
tym pochodne
pozostałe

2.366.146,85 zł
1.511.785,46 zł
295.056,54 zł
559.304,85 zł
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Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Nętnie
Koszt działalności placówki ogółem
w
płace
tym pochodne
pozostałe

1.877.574,14 zł
1.269.175,75 zł
248.471,54 zł
359.926,85 zł

Szkoła Podstawowa w Ostrowicach
Koszt działalności placówki ogółem
w
płace
tym pochodne
pozostałe

1.622.741,68 zł
1.065.790,97 zł
202.346,27 zł
354.604,44 zł

Przedszkole w Drawsku Pomorskim
Koszt działalności placówki ogółem
w
płace
tym pochodne
pozostałe

3.648.027,61 zł
2.386.890,77 zł
248.471,54 zł
1.012.665,30 zł

INWESTYCJE, REMONTY I PROJEKTY W OŚWIACIE
Szkoła Podstawowa nr 1 w Drawsku Pomorskim
1. Przebudowa wewnętrznej części starego budynku
Całkowity koszt: 344 076,80 zł
Zakres prac: Przebudowa zaplecza sali gimnastycznej, wykonanie ubikacji na parterze
i I piętrze, remont klas 201A i 202A o powierzchni ok. 65 m2 i klasy o powierzchni ok.
45 m2.
2. Wykonanie przeciwpożarowych wyłączników prądu w budynkach A,B,C,D
Koszt : 12 000,00 zł,
3. Budowa pomieszczeń sanitarnych w budynku B– projekt
Koszt: 14 760,00 zł
4. Zakup usług remontowych (wymiana posadzek w 8 klasach lekcyjnych płytek
PCV na wykładzinę)
Koszt: 65 953,89 zł
Zakres prac : Wymiana posadzek na wykładzinę homogeniczną w SP nr 1 w Drawsku
Pomorskim w ośmiu klasach o powierzchni ok. 55 m2.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Drawsku Pomorskim
1. Adaptacja pomieszczeń lekcyjnych na I piętrze
Koszt: 85 376,71 zł
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Zakres prac: Prace remontowe w klasach 29, 32, 33 i 34. Malowanie, nowe drzwi,
wymiana wykładziny w jednej sali, nowe gniazdka i lampy itp. Powierzchnia jednej
klasy ok. 55 m2.
2. Przebudowa kotłowni gazowej SP nr 2 w Drawsku Pomorskim - projekt
Koszt: 7 995,00 zł
Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim
1. Udrożnienie instalacji c.o. w SP Mielenko Drawskie oraz w SP w Nętnie
Koszt: 22 500,00 zł
2. Zakup usług pozostałych (wydzielenie i remont pomieszczeni. biurowego dla
głównej księgowej)
Koszt: 8 432,92 zł
Zakres: Wydzielenie pomieszczenia głównego księgowego o powierzchni ok. 12 m2
z pokoju nauczycielskiego o powierzchni ok. 37 m2.
Szkoła Podstawowa w Nętnie
1. Przebudowa pomieszczenia sanitarnego na parterze
Koszt: 41 453,19 zł
Zakres prac: Remont łazienki na parterze oraz wydzielenie pomieszczenia biurowego
z korytarza na I piętrze.
2. Zakup usług pozostałych (wymiana posadzek w 2 klasach lekcyjnych
Koszt: 19 926,00 zł
Zakres: Wymiana posadzek na wykładzinę homogeniczną w SP w Nętnie w dwóch
klasach o powierzchni ok. 55 m2
3. Malowanie pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego SP w Nętnie
Koszt: 29 790,60 zł
Zakres: Kuchnia i zaplecze kuchenne o powierzchni ok. 260 m2.
4. Remont kotłowni SP w Nętnie
Koszt: 12 000,00 zł
Szkoła Podstawowa w Ostrowicach
1. Przebudowa kotłowni na opał stały na kotłownię olejową - projekt
Koszt: 23 370,00 zł
2. Zakup usług remontowych (Remont dachu SP w Ostrowicach)
Koszt: 25 057,08 zł
Zakres: Wykonano pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej, nowe orynnowanie,
instalację odgromową i obróbkę blacharską, naprawę tynku kominów wraz
z malowaniem i malowanie ogniomuru.
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Przedszkole w Drawsku Pomorskim
1. Wykonanie przeciwpożarowych wyłączników prądu
Koszt (Przedszkole): 5 000,00 zł
2. Przebudowa ciągu komunikacyjnego na terenie Przedszkola przy ul .Obrońców
Westerplatte.
Koszt: 69 958,54 zł
3. Przebudowa kotłowni gazowej w Przedszkolu przy ul. Chrobrego – projekt
Koszt: 3 600,00 zł

2.6 Gospodarka odpadami
Gmina Drawsko Pomorskie wchodzi w skład Rejonu Celowego Związku Gmin RXXI
(CZG RXXI) w ramach, którego powstała Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów
Komunalnych (RIPOK) w Słajsinie.
Odpady komunalne powstające na terenie gminy Drawsko Pomorskie w tym zmieszane
odpady komunalne i odpady zielone przekazywane są do instalacji przetwarzającej odpady
komunalne w Regionalnym Zakładzie Gospodarowania Odpadami w Słajsinie.
W związku z przynależnością Gminy Drawsko Pomorskie do CZG RXXI wszystkie
realizowane inwestycje związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi realizowane są
w ramach Związku na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
w Słajsinie.
Usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie gminy Drawsko Pomorskie świadczy konsorcjum przedsiębiorstw: ATF Sp. z o. o.
oraz LOTOF SYSTEM Sp. z o. o. z siedzibą w Chojnicy 2 78-650 Mirosławiec.
Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach – gminy tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (zwane
dalej PSZOK) w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy,
które zapewniają przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak:
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz
odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów
komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a wyżej przywołanej
ustawy. Na terenie gminy Drawsko Pomorskie funkcjonuje jeden PSZOK, który znajduje się
przy Stacji Przeładunkowej Odpadów w Mielenku Drawskim.
Zgodnie z deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanymi przez właścicieli nieruchomości liczba osób mieszkających (wytwarzających
odpady komunalne) na terenie miasta i gminy w 2019 r. wynosiła 13677.
Według prowadzonego przez Burmistrza Drawska Pomorskiego wykazu przedsiębiorców
wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości – liczba tych podmiotów w 2019 r. wynosiła 12.
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Rozliczenie zagospodarowania odpadów
Razem wydatki na zagospodarowanie odpadów

3 211 103,44

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
Koszty administracji i obsługi
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami

3 075 427,21
135 676,23
2 921 561,94

Wpływ z opłat za gospodarowanie odpadami
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

2 887 493,15
34 068,79

2 921 561,94 zł (należność ) – 3 211 103,44 zł (koszty)= - 289 541,50 zł

(niedobór)

Niedobór w wysokości 289 541,50 zł. pokryty został z dochodów gminy.
W okresie I półrocza 2019 r. monitorowano poziom wpływających dochodów z opłat oraz
wysokość ponoszonych wydatków. Na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 maja 2019 r. podjęto
decyzję o podwyższeniu stawki opłaty o 5,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca. Po
podwyżce wynosi ona 20,00 zł i obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r.

2.7 Współpraca z zagranicą
Zadania własne gminy obejmują m.in.: sprawy współpracy ze społecznościami
lokalnymi i regionalnymi innych państw, realizowane na podstawie porozumień.
Porozumienia takie gmina Drawsko Pomorskie podpisała z miastem Bad Bramstedt oraz
z miastem Strasburg (Um):
 Umowa o przyjaźni i współpracy zawarta pomiędzy miastami Drawsko Pomorskie
w Rzeczypospolitej Polskiej i Bad Bramstedt w Republice Federalnej Niemiec 22 listopada 1999r.
 Umowa między Miastem i Gminą Drawsko Pomorskie oraz Miastem Strasburg –
28 sierpnia 2004 r.
Bad Bramstedt
W dniach 4-6 lipca 2019 roku przedstawiciele Bad Bramstedt w osobach: Verena
Jeske - Burmistrz Miasta Bad Bramstedt, Arnold Helmcke - Przewodniczący Rady oraz
Manfred Spies, Agata Schuster i Pohl Uwestrehler gościli w Drawsku Pomorskim. Delegacja
uczestniczyła w wydarzeniach organizowanych w ramach obchodów Dni Drawska 2019.
W trakcie wizyty, w drawskim ratuszu, odbyło się również spotkanie, którego głównym
tematem były sprawy dotyczące współpracy w zakresie kultury, edukacji i organizacji
dwustronnych projektów. Podczas rozmów poruszono też tematykę funkcjonowania gminy,
rozwoju gospodarczego i sytuacji społecznej obu miast.
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W dniach 17-20 października 2019 roku pracownicy drawskiego ratusza spotkali się w
Bad Bramstedt z przedstawicielami niemieckiego miasta. Tematem wizyty była kontynuacja
współpracy pomiędzy gminami. W rozmowach uczestniczyli Krzysztof Czerwiński –
Burmistrz Drawska Pomorskiego, Ireneusz Gendek - Przewodniczący Rady Miejskiej
w Drawsku Pomorskim, Verena Jeske – Burmistrz Bad Bramsted, Annegret Missfeldt Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bad Bramsterdt oraz pracownicy obydwu samorządów.
W trakcie wizyty wypracowano pomysły, które mają ożywić kontakty mieszkańców
obu miast. Zaplanowano cykl spotkań kulturalnych, spotkania młodzieży, dwustronne
spotkania z folklorem, spotkanie dotyczące historii, a także utworzenie młodzieżowej grupy
reporterów, która będzie dokumentowała wydarzenia w obu gminach. Ustalono, że w
działania te będą włączane różnorodne grupy osób. Wstępny plan działań został opracowany
na najbliższe dwa lata. Pracownicy odpowiednich referatów urzędów i instytucji nawiązali już
kontakty i ustalają szczegóły przyszłorocznych działań. W trakcie pobytu przedstawiciele
naszej gminy zapoznali się też z funkcjonowaniem gminy Bad Bramsterdt,
prowadzonymi inwestycjami, a także działalnością lokalnych podmiotów gospodarczych.

Delegacja samorządowców i pracowników ratusza z Bad Bramsted, z panią Burmistrz Vereną
Jeske na czele, uczestniczyła w obchodach Narodowego Święta Niepodległości
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w Drawsku Pomorskim. Goście wzięli udział w każdym punkcie niepodległościowych
obchodów oraz zwiedzili kilka ważnych miejsc i instytucji w gminie Drawsko Pomorskie:
Muzeum, Kościół, Mury Obronne przy Szkole Podstawowej nr 1, Park Chopina, Biblioteka,
Kino Drawa. W trakcie wizyty odbyły się również rozmowy o współpracy obu miast
w zakresie kultury i realizacji wspólnych przedsięwzięć.

W dniach 6-8 grudnia 2019 roku, młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Drawsku Pomorskim uczestniczył w jarmarku bożonarodzeniowym odbywającym się
w Bad Bramstedt. Celem wyjazdu była promocja gminy. Podczas kiermaszu uczniowie
prezentowali produkty regionalne, wyroby rękodzielnicze, stroiki i artykuły spożywcze.
W trakcie wyjazdu zainicjowany został też projekt współpracy w zakresie grupy młodych
reporterów, a pracownicy referatów promocji obu urzędów przedstawili młodzieży założenia
projektu oraz przeprowadzili pierwsze warsztaty integracyjne.

24

Raport o stanie gminy Drawsko Pomorskie za rok 2019

Strasburg
25 maja 2019 roku w Drawsku Pomorskim gościła delegacja uczniów ze Strasburga.
Uczniom towarzyszyli nauczyciele oraz Burmistrz Strasburga Heike Hammermeister – Freise.
Grupa przyjechała do Mielenka Drawskiego, gdzie wzięła udział w spotkaniu
integracyjnym z uczniami mieleńskiej szkoły. W tym dniu w Mielenku Drawskim odbywał
się festyn rodzinny podczas którego zorganizowane zostały zabawy, stoiska edukacyjne,
konkurencje sportowe oraz wystąpiła grupa cyrkowa. W spotkaniu uczestniczył też
Burmistrz Drawska Pomorskiego Krzysztof Czerwiński oraz Zastępca Burmistrza Drawska
Pomorskiego Ireneusz Kabat. W czasie rozmów pomiędzy burmistrzami partnerskich miast
ustalono kierunki dalszej współpracy. Szczególny nacisk położony zostanie na działania
związane z dwustronnymi wymianami młodzieży. Grupa uczniów ze Strasburga zwiedziła
również miasto oraz zapoznała się z wystawą w izbie muzealnej, gdzie odbyło się
spotkanie podsumowujące pobyt niemieckich gości.

3. INFORMACJE FINANSOWE
3.1 Budżet Gminy
Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz
przychodów i rozchodów tej jednostki uchwalanym na rok budżetowy. Podstawę prowadzenia
gospodarki finansowej jednostki budżetowej w danym roku budżetowym stanowi uchwała
budżetowa.
Budżet na rok 2019 został przyjęty w następujących wysokościach:
- 77.965.324,00 zł po stronie dochodów,
- 77.960.000,00 zł po stronie wydatków,
5.324,00 zł nadwyżka budżetowa.
Ostatecznie nadwyżka budżetowa stanowi kwotę 4.130.752,95 zł.
DOCHODY
- plan po zmianach 89.468.056,77 zł,
- wykonanie
89.977.839,26 zł.
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Źródła dochodów w latach 2018-2019
DOCHODY – ŹRÓDŁO

w złotych
2019
DYNAMIKA%
(3 : 2)

2018

1

2

3

4

Dochody ogółem
1)dochody własne
- podatki
- opłaty
- udziały w podatkach doch.(PIT i CIT)
- dochody z majątku
- inne dochody własne
2) subwencje
- oświatowa
- wyrównawcza
- równoważąca
3) dotacje
- na zadania administracji rządowej
- na zadania własne (z budżetu państwa)
- na postawie porozumień(cmentarz woj.)
- na zadania inwestycyjne
- na bibliotekę (z Powiatu)
- pozostałe dotacje
- ze środków UE
4) pozostałe dochody
- środki otrzymane z państwowych
funduszy celowych na fin. lub dofinan.
kosztów realizacji inwest. zakupów
inwest. jednostek sektora fin.publicznych
Fundusz Dróg Samorządowych
- środki na inwestycje
- inne dochody

76.898.437
41.431.754
21.956.665
3.705.202
11.650.490
2.288.197,70
1.682.884,95
14.146.043
10.305.890
2.844.535
995.618
21.107.637
17.373.886
1.503.295
13.500
23.612
40.000
17.815
2.135.529
213.003

89.977.839,26
46.415.104,91
23.222.478,71
4.376.478.90
14.240.379,65
1.818.173,50
2.757.594,15
16.883.485
12.016.349
3.893.316
973.820
24.241.474,27
21.238.577,90
1.608.467,02
13.500
21.346,84
40.000
54.854,84
1.264.727,67
2.437.775,08

117,0
112,0
105,8
118,2
122,2
79,5
163,9
119,4
116,6
136,9
97,8
114,8
122,2
107,0
100,0
90,4
100,0
307,9
59,2
1.144,5

213.003

1.856.282,58
230.187,76
351.304,74

118,0

Źródła dochodów w latach 2018-2019
50 000 000
40 000 000

46 415 105
41 431 754

30 000 000

24 241 474

21 107 637

20 000 000
10 000 000

16 883 485

14 146 043

2 437 775

213 003

0
2018 ROK
dochody własne

2019 ROK
subwencje

dotacje

pozostałe dochody
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Najwyższy udział w dochodach ogółem zajmują dochody własne 51,7 %, następnie dotacje
celowe 26,9 %, subwencje 18,8 %, oraz pozostałe dochody 2,6 %, co ilustruje powyższy
wykres.
Dynamika dochodów w roku 2019, w stosunku do roku 2018 wyniosła 117 %, co związane
jest z wyższymi wpływami z tytułu świadczenia 500+ (od 1 lipca 2019 świadczeniem zostały
objęte wszystkie dzieci do ukończenia 18. roku życia, bez względu na wysokość dochodów w
rodzinie). W związku z przejęciem części gminy Ostrowice zwiększyły się wpływy między
innymi z: subwencji, udziałów w podatku dochodowym PIT, oraz podatków i opłat
lokalnych.

WYDATKI
- plan
- wykonanie

90.366.952,95 zł,
85.847.086,31 zł,

Wydatki poniesione w latach 2018 – 2019
w złotych
Wyszczególnienie
WYDATKI OGÓŁEM
I. Wydatki majątkowe, w tym:
- inwestycyjne własne
- inwestycje obce

2018

2019

Wykonanie

Struktura

75.211.509
8.327.508
7.900.001

100,0
11,1

427.507

Wykonanie
85.847.086,31
6.912.585,20
6.490.630,20

Struktura

100,0
8,1

421.955

II. Wydatki bieżące

66.884.001

88,9

78.934.501,11

91,9

1. Zadania własne gminy
a) wynagrodzenia
b) pochodne od wynagrodzeń
c) wydatki na obsługę długu
d) pozostałe wydatki
e) dotacje udzielone przez gminę
2. Zadania zlecone
a) wynagrodzenia
b) pochodne od wynagrodzeń
c) świadczenia społeczne
d) pozostałe wydatki
3. Porozumienia (cmentarz wojenny)
- wydatki bieżące

49.500.027
22.504.622
3.986.048
524.150
17.158.953
5.326.254
17.370.474
440.365
356.332
15.534.782
1.038.995
13.500
13.500

74,01

57.682.423,21
25.920.331,47
4.764.474,94
408.101,33
20.694.475,82
5.895.039,65
21.238.577,9
492.610,13
399.423,91
19.258.229,72
1.088.314,14
13.500
13.500

73,08

25,97

0,02

26,90

0,02
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Struktura wykonania wydatków w 2018 roku

7,08%
22,81%

0,02%

11,07%

wydatki majątkowe
wynagrodzenia
pochodne od wynagrodzeń
wydatki na zadania zlecone
wydatki na obsługę długu
pozostałe wydatki

0,70%
5,30%

29,92%

Dotacje udzielone przez gminę
Porozumienia

23,10%

Struktura wykonania wydatków w 2019 roku

0,01%
6,87%

8,05%

24,11%
wydatki majątkowe
wynagrodzenia
pochodne od wynagrodzeń
wydatki na zadania zlecone
wydatki na obsługę długu
pozostałe wydatki
Dotacje udzielone przez gminę
Porozumienia

0,48%

30,19%
5,55%
24,74%
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Plan i wykonanie wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej - 2019 r.

w złotych
Wykonanie
Struktura
W
tym:wydatki
inwest.
w%
Ogółem

Dział

Plan

1
010
020
600
630
700
710
750
751
754
757
758
801
851
852
853
854
855
900
921
926
Ogółem

2
924.079,35
1.000
5.635.667,13
115.300
846.000
488.135
8.125.548,65
162.145
982.700
710.767
255.826
27.988.959,60
688.950
4.748.830,95
7.000
838.667
20.598.541,71
11.785.967,42
4.671.538,14
791.330
90.366.952,95

3
903.685,69
280
3.394.105,27
92.632,08
798.517,09
392.637,14
8.025.635,07
161.815,92
864.045,21
408.101,33
34.661,74
27.470.793,28
642.313,52
4.621.046,59
7.000
745.883,32
20.492.496,54
11.448.977,62
4.573.702,24
768.756,66
85.847.086,31

4
2.490.141,30
431.267,08
53.074,70
17.297,00
39.397,00
675.643,74
2.356.045,24
733.799,47
115.919,67
6.912.585,20

5
1,1
4,0
0,1
0,9
0,5
9,3
0,2
1,0
0,5
32,0
0,7
5,4
0,9
23,9
13,3
5,3
0,9
100,0

Wydatki oświatowe na tle subwencji i innych środków zewnętrznych
za lata 2016-2019
w złotych

Wydatki
Rok
2016 Ogółem
- wynagr. i pochodne
- majątkowe

2017 Ogółem
- wynagr. i pochodne
- majątkowe

2018 Ogółem
- wynagr. i pochodne
- majątkowe

2019 Ogółem
– wynagr. i pochodne
- majątkowe

Subwencja Inne
oświatowa dochody
23.057.154
15.166.723
1.324.524

9.805.923

1.326.290

11.749.571
9.946.972

880.678

10.305.890

766.829

2.865.851
1.260.526

12.950.709
- przedszkole
2.638.136
- dowóz uczniów

28.827.627
19.180.968
675.644

- przedszkole
- dowóz uczniów

24.023.428
16.526.608
278.347

11.924.941
- przedszkole 2.535.790
- dowóz uczniów 1.213.793

22.577.221
15.273.466
421.722

Środki własne gminy

1.356.682

16.086.616
12.016.349

724.662

- przedszkole
- dowóz uczniów

2.950.116
1.216.548

Wydatki na funkcjonowanie oświaty zajmują najwyższą pozycję w wydatkach gminy ogółem.
W roku 2019 wydatkowano kwotę 28.827.627,- zł, co stanowi 33,6 % wydatków ogółem.
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W poprzednim roku budżetowym wydatki na oświatę opiewały na kwotę 24.023.428,- zł (tj.
31,9 % wydatków ogółem).
Z analizy wydatków, za poszczególne lata, ponoszonych na realizację zadań oświatowych
obserwuje się znaczne tendencje wzrostowe.
W roku 2019 subwencja oświatowa, przyznana gminie, w stosunku do roku 2018 wzrosła
o 16,6 %, natomiast wydatki (z wyłączeniem wydatków na przedszkole i dowóz uczniów, na
które nie przysługuje subwencja oświatowa) wzrosły o 23,1 %, stąd z roku na rok gmina
angażuje coraz wyższe środki własne.

Wydatki oświatowe na tle subwencji i innych
środków zewnętrznych w latach 2016-2019
30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
2016 rok

2017 rok

Subwencja oświatowa

2018 rok
Inne dochody

2019 rok
Środki gminy

NADWYŻKA OPERACYJNA WYKONANA W LATACH 2016 – 2019
Nadwyżka operacyjna występuje wówczas, gdy dochody bieżące są wyższe od wydatków
bieżących. Jest ona wyznacznikiem kondycji finansowej gminy. Wskaźnik ten informuje
o tym, co zostaje po pokryciu najważniejszych i obligatoryjnych wydatków związanych
z bieżącym funkcjonowaniem gminy. Im wyższa jest nadwyżka operacyjna, tym większe są
możliwości realizacji nowych przedsięwzięć inwestycyjnych lub dokonanie spłaty wcześniej
zaciągniętych zobowiązań.

Poziom nadwyżki operacyjnej w latach 2016-2019
Lata

Dochody bieżące
w zł

Wydatki bieżące
w zł

1

2

3

2016
2017
2018
2019

67.313.831
71.957.019
73.055.848
85.642.697

62.144.252
65.197.264
66.884.000
78.934.501

Nadwyżka operacyjna
(2 – 3) w zł
4

+
+
+
+

5.169.579
6.759.755
6.171.848
6.708.196
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Dodatni wynik na działalności operacyjnej (nadwyżka operacyjna) oraz dochody
majątkowe określają poziom środków gminy na wydatki inwestycyjne.

Nadwyżka operacyjna w latach 2016-2019
8 000 000
6 759 755

7 000 000
6 000 000

6 708 196
6 171 848

5 169 579
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SPŁATY KREDYTÓW I STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA 31.12.2019 ROKU
W roku 2019 gmina spłaciła zobowiązania kredytowe w łącznej wysokości 6.191.038,29 zł,
tj. o 1.550.000 zł więcej niż pierwotnie planowano, bowiem spłatę w kwocie 4.641.038,29 zł.
W trakcie roku został zaciągnięty zaplanowany kredyt długoterminowy w kwocie 4.000.000
zł.
Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec roku 2019 wyniósł
16.279.118,71 zł, co stanowi 18,1 % dochodów wykonanych. Zadłużenie gminy,
w porównaniu do zadłużenia z roku 2018 uległo zmniejszeniu o kwotę 1.591.038,29 zł.
W trakcie roku budżetowego, po stronie przychodów, wprowadzono wolne środki z 2018
roku w wysokości 2.489.934,47 zł.
Stan udzielonych, przez gminę, poręczeń na koniec 2019 r. wynosi łącznie 981.115,68 zł,
w tym:
- poręczenie kredytu w BGK Warszawa udzielone dla TBS Sp. z o.o. - 260.000,00 zł,
- poręczenie kredytu w BGK Warszawa udzielone dla TBS Sp. z o.o. - 552.857,76 zł,
- poręczenie kredytu w PKO BP SA udzielone dla ZWiK Sp. z o.o. - 168.257,92 zł.
Zachowana została relacja indywidualnego wskaźnika dopuszczalności zadłużenia gminy
wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Rok budżetowy 2019 to jeden z trudniejszych, w którym budżet był realizowany
w nowych realiach, bowiem z dniem 1 stycznia gmina przejęła część zniesionej z dniem 31
grudnia 2018 r. gminy Ostrowice. Było to dla gminy dużym wyzwaniem, szczególnie jeśli
chodzi o finansowanie zadań, które niejednokrotnie wymagały natychmiastowego działania tj.
remonty zniszczonych budynków mieszkalnych, konieczność budowy wodociągów, na
niektórych obszarach zniesionej gminy Ostrowice, przebudowa świetlic, zmiana sposobu
ogrzewania obiektów gminnych i wiele innych. W związku z tym, w trybie pilnym,
zlecano przygotowanie dokumentacji projektowych, które stanowią podstawę rozpoczęcia
procesów inwestycyjnych tj. np.: budowa wodociągów Dołgie – Przytoń, Borne – Jutrosin,
zmodernizowanie ogrzewania w Szkole Podstawowej w Ostrowicach.
Pomimo trudności zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Prognozowane dochody
przekroczyły poziom 100 %, natomiast wydatki wykonano w 96,1 %.
Podjęte przedsięwzięcia służą rozwojowi gminy. Zbudowana infrastruktura drogowa
i oświetleniowa poprawiła bezpieczeństwo mieszkańców. Podwyższono standard zasobów
mieszkaniowych, podjęto działania w kierunku przebudowy oraz remontów budynków
służących oświacie, zmodernizowano place zabaw itp.
Przeprowadzona analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. obrazuje stabilną
sytuację finansową gminy, co pozwala na bezpieczne realizowanie zadań w roku 2020
i następnych latach.
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3.2 Pozyskane Fundusze
Lp.

tytuł

1

Usuwanie Barszczu Sosnowskiego
z terenu gminy Drawsko
Pomorskie—etap V

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Przebudowa drogi gminnej w
Jankowie w gminie Drawsko
Pomorskie - II etap
Przebudowa części pomieszczeń
Szkoły Podstawowej ze zmianą
sposobu użytkowania na świetlicę
gminną w Zarańsku
Papieski szlak kajakowy Drawy i
Korytnicy (projekt partnerski)
Przebudowa magazynu solnego i
utworzenie w nim muzeum
regionalnego
Remont i doposażenie dwóch
obiektów sportowych na terenie
gminy Drawsko Pomorskie

Budowa nawierzchni wraz z
odwodnieniem ul. Mickiewicza w
Drawsku Pomorskim - II etap

wartość
projektu
5 400,00

dofinansowanie

uwagi

wniosek 2019
4 050,00 realizacja 2019
WFOŚiGW

308 819,84

wniosek 2018
196 502,00 realizacja 2019
PROW (LEADER)

335 335,66

wniosek 2018
realizacja 2018/2019
166 153,00 PO RYBACTWO I
MORZE

166 863,19

wniosek 2018
136 810,16 realizacja 2019/2020
RPO WZP

2 737 183,18

38 984,94

wniosek 2017
2 326 605,67 realizacja 2017- 2019
RPO WZP
wniosek 2019
realizacja 2019
Samorząd
18 500,00
Województwa
Zachodniopomorskieg
o

1 391 426,86

wniosek 2019
realizacja 2019/2020
713 040,00
Fundusz Dróg
Samorządowych

1 391 426,86

wniosek 2018
realizacja 2019/2020
1 143 242,58
Fundusz Dróg
Samorządowych

Poprawa jakości powietrza w
gminie Drawsko Pomorskie –
wymiana pieców

393 000,00

wniosek 2019
354 000,00 realizacja 2020/2023
RPO WZP

Poprawa jakości powietrza w
gminie Drawsko Pomorskie –
termomodernizacja

272 500,00

wniosek 2019
246 000,00 realizacja 2020/2022
RPO WZP

Przebudowa ul. Witkiewicza w
Drawsku Pomorskim

Usuwanie wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Drawsko
Pomorskie

59 147,01

wniosek 2019
41 402,90 realizacja 2019
WFOŚiGW
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13

Zajęcia sportowe z elementami
gimnastyki korekcyjnokompensacyjnej w gminie
Drawsko Pomorskie
Budowa trzech odcinków
wodociągu do miejscowości
Jutrosin oraz wyposażenie
przepompowni ścieków w
Jeleninie w gminie Drawsko
Pomorskie.

RAZEM

wniosek 2019
realizacja 2020
17 994,50
MSiT

39 440,00

681 295,52

7 820 823,06

433 508,00

5

wniosek 2019
realizacja 2019/2020
PROW

797 808,81

4. INWESTYCJE
1. Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic
Gdyńska-Zakopiańska - III etap

Roboty rozpoczęto 24 kwietnia 2019r. i zakończono w 22 sierpnia 2019r.
Wartość umowna robót budowlanych: 597.589,21 zł
Wartość umowna nadzoru inwestorskiego: 6.642,00 zł
Całkowity koszt: 618 991,21 zł
Zakres:
ul. Karpacka: nawierzchnia jezdni z kostki prefabrykowanej gr. 8 cm (344,0 m2),
nawierzchnia chodnika (157,5 m2) wraz ze zjazdami na posesje (24,0 m2) oraz
wybudowano kanalizację deszczową;
a) ul. Świętokrzyska: nawierzchnia jezdni z kostki prefabrykowanej gr. 8 cm (1.046,0
m2), nawierzchnia chodnika (403,0 m2) wraz z zjazdami na posesje (204,0 m2)
oraz wybudowano kanalizację deszczową;
b) zlecono wykonanie projektu ul. Izerskiej
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2. Przebudowa drogi gminnej w Jankowie na odcinku od drogi powiatowej do torów
kolejowych

Protokół przekazania placu budowy z dnia 15.04.2019r.
Protokół odbioru inwestycji z dnia 24.05.2019r.
Koszt: 388 889,85 zł
Zakres:
Nawierzchnia z masy bitumicznej o pow. 898 m2 , oporniki drogowe betonowe
o wym. 12x25 wtopione o dł. 425 m, krawężniki betonowe najazdowe 12x22 o dł. 37
m, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm o pow. 187,30 m2,
chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm o pow. 72m2, znaki drogowe
na słupkach stalowych 7 szt. (A-7, A-10, B-43, G-1a, G-1b, G-1c)
3. Budowa drogi gminnej w m. Konotop
Roboty rozpoczęto 29 października 2019r. i zakończono w 29 listopada 2019r.
Wartość umowna robót budowlanych: 455.023,51 zł (zadanie w 50% współfinansowane
przez Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo)
Całkowity koszt: 470.375,51 zł
Zakres:
W ramach zadania wybudowano nawierzchnię jezdni na odc. 536,27 mb o szerokości
3,5m – 6,0 m z masy mineralno-bitumicznej na podbudowie z kruszywa kamiennego,
łamanego (pow. 3.077,94 m2) oraz zjazdy na posesje z kostki betonowej
prefabrykowanej, gr. 8cm, na podbudowie z betonu (135,55 m2)
4.

Budowa zjazdu publicznego z ul. Złocienieckiej na dz. gminną 325/6

Zadanie zostało zrealizowane w terminie do dnia 30.11.2019r.
Całkowity koszt: 260 323,77 zł
Zakres:
W ramach zadania wybudowano nawierzchnię bitumiczną zjazdu i drogi dojazdowej
do działek nr 325/6 i 325/5 na łącznym odc. 108,0 mb.
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5. Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego -Witkiewicza-SiemiradzkiegoGrottgera w Drawsku Pom. - III etap - budowa parkingu przy ul. Gierymskiego.
Roboty rozpoczęto 30 września 2019r. i zakończono 26 listopada 2019r.
Całkowity koszt: 500 707,06 zł
Zakres:
W ramach zadania wybudowano nawierzchnię parkingu na 49 miejsc wraz z drogą
manewrową z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego
łamanego (1.505,50 m2) oraz nawierzchnię chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm
(415,0 m2).

6. Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego- Witkiewicza-SiemiradzkiegoGrottgera w Drawsku Pomorskim - II etap
Podpisano umowę z Wykonawcą. Realizacja inwestycji w roku 2020.
Plac budowy przekazano w dniu 09 grudnia 2019 r. Termin zakończenia robót zgodnie
z umową:31 sierpnia 2020r.
Wartość umowna robót budowlanych: 2.343.004,57.
Wartość umowna nadzoru inwestorskiego: 10.947,00 zł.
Całkowity koszt: 2.353.951,57 zł
Zakres:
Gmina uzyskała dofinansowanie z Programu Dróg Samorządowych. W ramach
zadania w ul. Witkiewicza zastanie przebudowana nawierzchnia jezdni i chodników,
wybudowane miejsca postojowe; przebudowane oświetlenie drogowe oraz
wybudowana kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem retencyjnym.

36

Raport o stanie gminy Drawsko Pomorskie za rok 2019

7. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mickiewicza - etap II
Podpisano umowę z Wykonawcą. Realizacja inwestycji w roku 2020.
Plac budowy przekazano w dniu 09 grudnia 2019 r. Termin zakończenia robót zgodnie
z umową:29 maja 2020r.
Wartość umowna robót budowlanych: 1.373.650,86 zł.
Wartość umowna nadzoru inwestorskiego: 13.776,00 zł.
Całkowity koszt: 1.387.426,86 zł
Zakres:
Gmina uzyskała dofinansowanie z Programu Dróg Samorządowych. W ramach
zadania zostaną przebudowane istniejące nawierzchnie jezdni i chodników w ul.
Mickiewicza (odc. z płyt drogowych żelbetowych) oraz wybudowana nawierzchnia
jezdni przed blokiem 10A, wybudowane miejsca postojowe, kanalizacja deszczowa
i przebudowane oświetlenie drogowe (kontynuacja pierwszego etapu)

8. Przebudowa pokładu na kładce dla pieszych przy ul. Łąkowej
Roboty rozpoczęto w sierpniu i zakończono 30 września 2019r.
Całkowity koszt : 14.852,40 zł.
Zakres:
W ramach zadania została wymieniona przegnita konstrukcja drewniana pokładu:
wbudowano nowe podłużnice z drewna modrzewiowego klasy I na dźwigarach
stalowych oraz nowy, pojedynczy pokład
z bali modrzewiowych, sezonowanych,
na powierzchni 21,60 m2. Oczyszczono konstrukcję stalową wraz z balustradami
i pomalowano farbami do gruntowania epoksydowymi.

37

Raport o stanie gminy Drawsko Pomorskie za rok 2019

9. Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę
i remizę w m. Zagozd
Roboty rozpoczęto w lipcu 2019. Termin wykonania do 30 września 2020 roku.
Koszt w roku 2019:100 000,00 zł ,
Całkowity planowany koszt wykonania zadania: 700 000,00 zł
Zakres:
Powierzchnia użytkowa budynku: 155,46 m2
Powierzchnia zabudowy:
193,68 m2
Kubatura budynku:
893,50 m3
10. Rozbudowa monitoringu wizyjnego
Podpisanie umowy 10.07.2019r.
Protokół odbioru z dnia 31.08.2019r.
Koszt: 39 397,00 zł
Zakres:
Kamera DS-2CD4A26FWD-IZS/P-iris wraz z osprzętem (budynek przy ul. Pocztowej 5).
Kamera DS-2CD2085FWD-I wraz z osprzętem (budynek przy ul. Pocztowej 5).
Kamera IP DS2DF6223-AEL wraz z osprzętem (budynek przy ul. Mickiewicza 4A).
Kamera DS-2Cd264G1-IZS wraz z osprzętem (budynek przy ul. Gierymskiego 1).
Kamera HD-TVI DS-2CE19H8T-AIT3ZF wraz z osprzętem (budynek przy
ul. Kilińskiego 4).
11. Przebudowa wewnętrznej części starego budynku SP nr 1 w Drawsku Pomorskie
Roboty rozpoczęto w czerwcu. Zakończono w sierpniu.
Wartość umowna robót budowlanych: 331 279,31 zł
Wartość umowna projektu: 8 799,99 zł
Kosztorys:
3 997,50 zł
Całkowity koszt: 344 076,80 zł
Zakres:
Przebudowa zaplecza sali gimnastycznej, wykonanie ubikacji na parterze i I piętrze,
remont klas 201A i 202A o powierzchni ok. 65 m2 i klasy o powierzchni ok. 45 m2.
12. Adaptacja pomieszczeń lekcyjnych na I piętrze SP Nr 2
Roboty rozpoczęto w czerwcu. Zakończono w sierpniu.
Koszt: 85 376,71 zł
Zakres:
Prace remontowe w klasach 29, 32, 33 i 34. Malowanie, nowe drzwi, wymiana
wykładziny w jednej sali, nowe gniazdka i lampy itp. Powierzchnia jednej klasy ok. 55
m2 .

38

Raport o stanie gminy Drawsko Pomorskie za rok 2019

13. Przebudowa pomieszczenia sanitarnego na parterze w budynku SP w Nętnie
Roboty rozpoczęto w maju. Zakończono w sierpniu.
Koszt: 41 453,19 zł
Zakres:
Remont łazienki na parterze oraz wydzielenie pomieszczenia biurowego z korytarza
na I piętrze.
14. Wykonanie przeciwpożarowych wyłączników prądu w budynkach A,B,C,D SP Nr 1
w Drawsku Pomorskim i w Przedszkolu przy ul. Obrońców Westerplatte.
Roboty rozpoczęto w lipcu 2019 r. Zakończono w sierpniu2019 r
Koszt (SP nr 1): 12 000,00 zł, Koszt (Przedszkole): 5 000,00 zł.
Całkowity koszt: 17 000,00 zł
15. Przebudowa ciągu komunikacyjnego na terenie Przedszkola przy ul. Obrońców
Westerplatte.
Protokół przekazania placu budowy z dnia 12.07.2019r.
Protokół odbioru inwestycji z dnia 26.08.2019r.
Koszt: 69 958,54 zł
Zakres:
W ramach przeprowadzonej przebudowy ciągu komunikacyjnego na terenie
Przedszkola przy ul. Obr. Westerplatte wykonanej z płyt żelbetowych ażurowych typu
„JOMB” na nawierzchnię kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo
piaskowej w ilości 358,050 m2, ograniczonej obrzeżami betonowymi szarymi o wym.
30x8 cm na podsypce piaskowej w ilości 78,7 mb oraz regulacją pionową studzienek
dla włazów kanałowych w ilości 2 sztuk.
16. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów
jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska.
Rozpoczęto 30.01.2018 r., Zakończono 12.11.2019 r.
Koszt: 1 390 281,30 zł
Zakres:
W ramach zadania wykonano
a) kanalizację grawitacyjną PVC200 – 1 612,45m,
b) wodociąg PE160 – 278,62 mb, PE125 628,81 mb, PE110 – 688,49 mb, PE90 –
16,45mb, PE63 – 69,00mb
c) Odgałęzienia do granic posesji PE32 – 242,94 mb
d) Hydranty nadziemne DN80 – 8szt.
e) Studnie betonowe DN1000 – 15 szt, studnie DN400 – 39 szt., Studnie DN315 – 27
szt.
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17. Przebudowa sieci deszczowej przy ul. Słonecznej (przez teren Zakładu Al-Samera)
Roboty rozpoczęto 4.11.2019r. Termin wykonania do dnia 15 maja 2020 r.
Koszt: 138.961,66 zł
18. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Liliowej
Roboty rozpoczęto w lipcu. Zakończono we wrześniu.
Całkowity koszt: 245 675,51 zł
Zakres:
Budowa sieci wodociągowej o długości ok. 220 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej
długości ok. 305 mb. wraz z pompownią.
19. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji do budynków o numerach: 58,59,60
w Suliszewie
Roboty rozpoczęto w lipcu 2019 r. Zakończono we wrześniu 2019 r.
Całkowity koszt: 500 230,16 zł
Zakres:
Budowa sieci wodociągowej o długości ok. 740 mb (ok. 74 mb w strefie zamkniętej)
i kanalizacji sanitarnej o długości ok. 620 mb (ok. 73 mb w strefie zamkniętej) wraz
z przepompownią ścieków.
20. Budowa sieci wodociągowej Dołgie – Przytoń + projekt
Projekt zakończono we wrześniu 2019r. Roboty rozpoczęto w październiku 2019r.
Zakończono w grudniu 2019 r.
Całkowity koszt: 273 798,00 zł
Zakres:
Budowa sieci wodociągowej o długości ok. 2 325 mb wraz z dwoma przyłączami.
21. Budowa oświetlenia solarnego przy ul. Fałata (3 szt.)
Zakończono 30.08.2019 r
Koszt: 18.450,00 zł
Zakres:
W ramach zadania zamontowane zostały trzy słupy metalowe, ocynkowane
o wysokości 5,5 m na fundamentach betonowych, trzy oprawy uliczne LED o mocy
20W, trzy panele fotowoltaiczne o mocy 285 W każdy i trzy akumulatory żelowe
150A umieszczone w hermetycznych skrzyniach.
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22. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Złocienieckiej na odcinku od gazowni do
budynku nr 30A
Roboty rozpoczęto w lipcu, zakończono we wrześniu 2019 r.
Koszt: 71 341,65 zł
Zakres:
Budowa linii kablowej oświetleniowej o długości ok. 435 mb oraz 12 słupów
oświetleniowych o wysokości 9 m.
23. Budowa oświetlenia przy ul. Łąkowej - II etap
Koszt: 34 035,73 zł.
Zakres:
II etap budowy oświetlenia drogowego przy ul. Łąkowej obejmował wykonanie
kablowej linii oświetleniowej YAKXS 4x25mm2 o długości 175 mb, , ułożeniu kabla
YAKXS 4x35 mm2 o długości 46 mb., montażu pięciu słupów oświetleniowych
stalowych, ocynkowanych o wysokości 9,0 m z wysięgnikami jednoramiennymi
i oprawami SGS-101/70W.
24. Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Dołgie na olejowe - projekt i
wykonanie
Protokół przekazania placu budowy z dnia 09.10.2019r.
Protokół odbioru inwestycji z dnia 29.11.2019r.
Całkowity koszt: 71 185,38 zł
Zakres:
Kocioł wyposażony w
palnik olejowy z regulatorem pogodowym o mocy
znamionowej do 25 kW , przeponowe naczynie zbiorcze, zawór bezpieczeństwa,
przewód spalinowo - powietrzny wyprowadzony ponad dach kotłowni 80/125,
zbiornik na olej opałowy 750 l z wlewem zamontowanym na ścianie budynku wraz ze
skrzynką hydrantową, wymurowanie ściany oddzielającej magazyn oleju o odporności
ogniowej EI60, pomalowanie ścian, wymiana drzwi do kotłowni o odporności
ogniowej EI30, grzejniki stalowe dwupłytowe z zaworami o zasilaniu dolnym - 8 szt.,
instalacja c.o. z rur miedzianych śr. 15 mm-34,8 mb., instalacja c.o. z rur miedzianych
śr. 18 mm-27,38 mb., instalacja c.o. z rur miedzianych śr. 22 mm 1,8 mb.
25. Przebudowa części pomieszczeń SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę
gminną w Zarańsku
Roboty rozpoczęto w październiku 2018 roku. Zakończono w kwietniu 2019 roku.
Gmina uzyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
w wysokości 166.153,00
Koszt: 364 998,81 zł
Zakres:
Powierzchnia zabudowy 195,40 m2, powierzchnia użytkowa 149,80 m2, kubatura
1 092,75 m3.
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26. Budowa trybuny czterorzędowej stałej zewnętrznej na boisku w Suliszewie
(w ramach budżetu obywatelskiego)
Rozpoczęcie: 12.08.2019 r., Zakończenie 30.09.2019r.
Koszt całkowity: 84 580,50 zł
Zakres:
Trybuna 4 rzędowa mieszcząca 156 osób siedzących, prefabrykowana ze stali
ocynkowanej ogniowo, z siedzeniami plastikowymi w kolorze żółtym oraz zielonym
27. Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy Drawsko Pomorskie –
Nętno, Zagórki i Oleszno
Roboty wykonano w grudniu.
Koszt: 80 774,10 zł
Zakres:
Nętno – dwa urządzenia zabawowe. Zagórki – dwa urządzenia zabawowe
i ogrodzenie. Oleszno – sześć urządzeń, ławka i ogrodzenie.
28. Przebudowa nawierzchni podwórka gminnego przy ul. Słowiańskiej 4
Roboty rozpoczęto 02.10.2019r. i zakończono w 26.11.2019r.
Koszt: 20 000,00 zł.
Zakres:
W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię z płyt jomb pochodzących
z rozbiórki (158,85 m2) oraz nawierzchnię chodnika z kostki betonowej pochodzącej
z rozbiórki (40,00m2).
29. Budowa nawierzchni podwórka przy ul. Sikorskiego 32-34, dz. nr 118/1 (teren
stanowiący własność gminy)
Roboty rozpoczęto 23 maja 2019r. i zakończono w 10 lipca 2019r.
Wartość umowna robót budowlanych: 37 000,00 zł.
Zakres:
W ramach zadania wybudowano nawierzchnię chodnika z kostki prefabrykowanej gr.
8 cm (stanowiącej własność gminy – pochodzącej z rozbiórki), na podsypce
cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej bez dylatacji (3,45 m2), nawierzchnię
podwórka z płyt jomb na warstwie odsączającej z piasku gr. 10 cm (190,90 m2).
Wybudowano (1 szt.) studnię rewizyjną z kręgów betonowych o śr. 1200 mm
zakończoną wpustem ulicznym.
30. Budowa nawierzchni podwórka pomiędzy budynkami nr 17 i 19 przy ul. Gdyńskiej,
dz. nr 245/5 (teren stanowiący własność gminy)
Roboty rozpoczęto 23 maja 2019r. i zakończono w 10 lipca 2019r.
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Wartość umowna robót budowlanych: 33.000,00 zł.
Zakres:
W ramach zadania wybudowano nawierzchnię drogi z kostki betonowej
prefabrykowanej, stanowiącej własność gminy, pochodzącej z rozbiórki, na
podbudowie betonowej bez dylatacji o gr. 18cm (153,15 m2). Wybudowano studnię
rewizyjną z kręgów betonowych o śr. 1200 mm o głębokości 2m – 1 szt., zakończoną
wpustem ulicznym.
31. Budowa nawierzchni podwórka pomiędzy budynkami o numerach 4, 4a i 6 przy ul.
Złocienieckiej, dz. nr 245/5 (teren stanowiący własność gminy)
Roboty rozpoczęto 23 maja 2019r. i zakończono w 10 lipca 2019r.
Wartość umowna robót budowlanych: 63.000,00 zł.
Zakres:
W ramach zadania wybudowano nawierzchnię chodnika z kostki prefabrykowanej gr.
6 cm (stanowiącej własność gminy – pochodzącej z rozbiórki), na podsypce
cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa naturalnego (73,90 m2),
nawierzchnię drogi z kostki betonowej prefabrykowanej, stanowiącej własność gminy,
pochodzącej z rozbiórki, na podbudowie betonowej bez dylatacji o gr. 18cm (258,0
m2). Wybudowano odwodnienie: studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o śr.
315-425mm, zamknięte rurą teleskopową (2szt.), studzienkę ściekową uliczną o śr.
500mm z osadnikiem bez syfonu, kanały z rur PVC o śr. 160mm – 40,00 mb.
32. Wiata przystankowa Dołgie

43

Raport o stanie gminy Drawsko Pomorskie za rok 2019

Koszt wiaty: 7 257,00 zł.
Zakres:
Zakupiono wiatę przystankową do miejscowości Dołgie z szyb hartowanych na
szkielecie z profili aluminiowych o wymiarach: 3,50 m x 1,60 m szer., która została
ustawiona przy drodze wojewódzkiej nr 173.
PROJEKTY:
1. Przebudowa drogi do Gudowa wraz ze ścieżką rowerową – projekt
Zadanie zrealizowano we wrześniu 2019r.
Dotacja celowa w wysokości 71.955,00 zł dla Powiatu Drawskiego na opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" - projekt II
Projekt pn. "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków" i projektu
"Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap II" realizowany przez
Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.
Koszt: 17 373,14 zł.
W trakcie oczekiwania na przyznanie środków zewnętrznych na dalszą realizację zadania.

3. Przebudowa drogi gminnej w Nętnie – projekt
Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z umową termin uzyskania pozwolenia na budowę
29 maja 2020r.
Koszt projektu: 60 270,00 zł.
4. Budowa sieci wodociągowej wraz z odnogami z Bornego do zabudowań w Jutrosinie –
projekt
Prace projektowe zakończono w lipcu 2019r..
Koszt: 25 852,50 zł
5. Budowa nawierzchni dróg wraz z odwodnieniem na osiedlu mieszkaniowym
w Zarańsku – projekt
Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z umową termin uzyskania pozwolenia na budowę
29 maja 2020r.
Koszt: 51 414,00 zł.
6. Budowa deptaka wzdłuż rzeki Drawy na odcinku od ul.11 PP do ul. Słowiańskiej –
projekt
Zadanie zakończono w lutym 2020r.
Koszt: 8.979,00 zł.
7. Przebudowa kotłowni na opał stały na kotłownię olejową w SP w Ostrowicach projekt
Zakończono w sierpniu 2019r.
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Koszt: 23 370,00 zł
8. Przebudowa kotłowni gazowej w Przedszkolu przy ul. Chrobrego – projekt
Zakończono w grudniu 2019r.
Koszt: 3 600,00 zł
9. Dokumentacja techniczna rozbiórki budynku gospodarczego przy ul. Łowickiej
Zakończono w listopadzie2019r.
Koszt: 2 460,00 zł
10. Inwentaryzacja świetlicy wiejskiej w m. Łabędzie
Wykonano w grudniu 2019r.
Koszt: 1 722,00 zł
11. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w m. Jankowo – projekt
Rozpoczęcie: 08.10.2019 r., Zakończenie 15.12.2019r
Koszt: 9.840,00 zł
12. Przebudowa kotłowni gazowej SP nr 2 w Drawsku Pomorskim - projekt
Zakończono w sierpniu 2019r.
Koszt: 7 995,00 zł
13. Budowa pomieszczeń sanitarnych w budynku B SP nr 1 w Drawsku Pomorskim –
projekt
Zakończono w listopadzie.
Koszt: 14 760,00 zł.
REMONTY:
1. Wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 8 w m. Przytoń
TBS (umowa nr 335/19) zadanie wykonane protokół odbioru z dnia 25-10-2019 r.
Koszt: 125 521,00 zł
2. Zakup usług remontowych (Remont dachu SP w Ostrowicach)
Roboty rozpoczęto w maju 2019 r. Zakończono w czerwcu 2019r.
Koszt: 25 057,08 zł
Zakres:
Wykonano pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej, nowe orynnowanie, instalację
odgromową i obróbkę blacharską, naprawę tynku kominów wraz z malowaniem
i malowanie ogniomuru.
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3. Remont balkonów przy ul. Złocienieckiej 31B
TBS (umowa nr 273/19 i 389/2019) zadanie wykonane protokół odbioru końcowego z dnia
4-09-2019 r.
Koszt: 66 982,59 zł
4. Remont klatki schodowej i ściany fundamentowej w budynku mieszkalnym przy
Pl. Orzeszkowej nr 4
Zadanie wykonano we wrześniu 2019r. TBS (umowa nr 710.1/2019)
Koszt: 48 684,89 zł
5. Udrożnienie instalacji c.o. w SP Nętno i Mielenko
Roboty rozpoczęto w lipcu 2019r. Zakończono w sierpniu2019r.
Koszt: 22 500,00 zł
6. Zakup usług remontowych (Wymiana posadzek w 8 klasach lekcyjnych płytek PCV
na wykładzinę w SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim)
Roboty wykonano w lipcu.
Koszt: 65 953,89 zł
Zakres:
Wymiana posadzek na wykładzinę homogeniczną w SP nr 1 w Drawsku Pomorskim
w ośmiu klasach o powierzchni ok. 55 m2.
7. Zakup usług pozostałych (wymiana posadzek w 2 klasach lekcyjnych w SP w Nętnie
Roboty zakończono 29.07.2019r.
Koszt: 19 926,00 zł
Zakres:
Wymiana posadzek na wykładzinę homogeniczną w SP w Nętnie w dwóch klasach
o powierzchni ok. 55 m2.
8. Zakup usług pozostałych (wydzielenie i remont pom. biurowego dla gł. księgowych SP
Mielenko)
Roboty rozpoczęto w lipcu 2019r. Zakończono w sierpniu 2019r.
Koszt: 8 432,92 zł
Zakres:
Wydzielenie pomieszczenia głównego księgowego o powierzchni ok. 12 m2 z pokoju
nauczycielskiego o powierzchni ok. 37 m2.
9. Malowanie pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego SP w Nętnie
Roboty rozpoczęto w czerwcu 2019r. Zakończono w sierpniu 2019r.
Koszt: 29 790,60 zł
Zakres:
Kuchnia i zaplecze kuchenne o powierzchni ok. 260 m2.
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10. Remont dachu świetlicy w Borne
Roboty rozpoczęto w kwietniu 2019r. Zakończono w maju 2019r.
Koszt: 11 266,89 zł
11. Odwodnienie drogi w Linownie
Prace wykonano w czerwcu 2019r.
Koszt: 16 806,06 zł.
12. Remont kotłowni SP w Nętnie
Prace wykonano w grudniu.
Koszt: 12 000,00 zł
13. Montaż lampy solarnej w Ziemsku
Wykonano autonomiczną solarną lampę LED.
Koszt: 6 642,00 zł.
14. Montaż lampy solarnej w Gajewie
Wykonano autonomiczną solarną lampę LED.
Koszt: 6 642,00 zł.
INNE DZIAŁANIA:
- Uszczelnienie dachu ul. Gierymskiego
Wykonano uszczelnienia pokrycia oraz naprawę opierzeń.
Koszt: 984,00 zł
- Naprawa pokrycia dachowego na budynku dzierżawionym od KOWR w Gudowie
Wykonano uszczelnienia pokrycia oraz naprawę opierzeń.
Koszt: 1 200,00 zł
W RAMACH GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
- Przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z montażem zbiornika
bezodpływowego na terenie działki nr 9/19 w m. Przytoń
Zadanie wykonano 21.11.2019, zaświadczenie z PINB o braku sprzeciwu 20.12.2019.
Koszt: 18 492,72 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup hydrantu przy ul. Górskiej
Koszt: 5 000,00 zł
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- Zakup usług remontowych
Remont i ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji deszczowej, remont studni ulicznych, remont
fontanny, hydranty
Koszt: 49 798,78 zł
- Zakup usług remontowych (konserwacja separatorów na wylotach sieci)
Zadanie wykonano w grudniu 2019r.
W zakresie czyszczenie układu podczyszczania ścieków wraz z unieszkodliwieniem odpadów
z 12 separatorów na terenie miasta.
Koszt: 27 972,00 zł
- Zakup usług remontowych (porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenach
wiejskich)
W ramach zadania zakupiono m.in. pompę w przepompowni w Ostrowicach
Koszt: 47 307,40 zł
- Zakup usług pozostałych ("Akcja zima")
W ramach zadania były utrzymywane drogi na terenie gminy w Sołectwach: Zagozd,
Jankowo, Mielenko Dr., Konotop, Gudowo, Linowno, Suliszewo Dalewo Zarańsko Żółte
Rydzewo, Nętno, Łabędzie
Koszt: 46 199,38 zł
W RAMACH DRÓG PUBLICZNYCH
- Remonty bieżące ulic i chodników (w tym rem. cząstkowe)
W ramach zadania zostały wykonane nakładki remontowe na nawierzchniach bitumicznych
dróg gminnych: w m. Linowno i Drawsko Pomorskie (skrzyżowanie ulic: Spokojnej
i Ogrodowej, ul. Łąkowa, Warmońska, Kaliska i Poznańska, na łącznej powierzchni 1.288,80
m2. Ponadto wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg w m.: Łabędzie, Zagozd,
Nętno, Linowno i Drawsko Pomorskie, na łącznej powierzchni 493,0m2.
Koszt: 236 800,04 zł
- Zakup kruszywa do remontu dróg gruntowych
Kruszywo kamienne oraz kruszony gruz budowlany zostały zakupione do remontu dróg
gruntowych należących do Gminy. W ramach zadania zostały wyremontowane drogi
w Sołectwach: Donatowo, Borne, Przytoń, Zarańsko, Zagozd, Linowno, Dołgie, Suliszewo,
Nętno, Gudowo, Mielenko Dr., Żółte, Łabędzie i m. Drawsko Pomorskie.
Koszt: 179 137,57 zł
- Usługi transportowo-sprzętowe
Usługa transportowo-sprzętowa związana z remontem dróg gruntowych na terenie Gminy,
w sołectwach: Donatowo, Borne, Przytoń, Dołgie, Zarańsko, Zagozd, Linowno, Suliszewo,
Nętno, Gudowo, Mielenko Dr., Żółte, Łabędzie i m. Drawsko Pomorskie.
Koszt: 350 256,26 zł
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- Oznakowanie i nazwy ulic
W ramach zadania zakupiono tarcze znaków drogowych i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
drogowego oraz zlecono firmie zewnętrznej malowanie oznakowania poziomego na terenie
miasta Drawsko Pomorskie
Koszt: 35 256,58 zł.
- Inwentaryzacja i ewidencja dróg , przeglądy obiektów mostowych
Wykonano przeglądy roczne 16 obiektów mostowych
Koszt: 4 000,00 zł.
- Parkometr do Strefy Płatnego Parkowania
Zakup nowego parkometru w miejsce uszkodzonego podczas zdarzenia drogowego
Koszt: 18 880,50 zł.
- Ubezpieczenie dróg
Drogi należące do gminy są ubezpieczane w ramach ubezpieczenia ogólnego majątku Gminy
Koszt: 5 333,35 zł.

5. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drawsko Pomorskie obejmuje zestawienie
danych o majątku gminy za rok 2019 wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U.2019.869).

Majątek gminy i jednostek organizacyjnych
Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość netto (wartość początkowa minus umorzenia) majątku
gminy oraz jednostek organizacyjnych (placówki oświatowe, ZUK, MGOPS) wyniósł
łącznie 147.733.347 zł.

Lp.

1.

Wyszczególnienie

3.

grunty
W tym: grunty własność jst
przekazane w użytkowane wieczyste
innym podmiotom
Budynki, lokale i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
urządzenia techniczne i maszyny

4.

Środki transportu

2.

Wartość netto
środków trwałych na
początek roku
obrotowego (wartość
początkowa minus
umorzenie) zł

Wartość netto
środków trwałych na
koniec roku
obrotowego (wartość
początkowa minus
umorzenie) zł

28.906.364

33.055.266

1.007.914

926.206

102.074.733

112.736.407

1.483.345

1.385.964

334.196

237.261
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Pozostałe środki trwałe
344.768
261.057
Środki trwałe razem
133.143.406
147.675.955
6.
Wartości niematerialne i prawne
20.443
57.392
Ogółem wartość mienia
133.163.849
147.733.347
Wartość pozostałych środków trwałych o koszcie ich zakupu bądź wytworzenia poniżej
10.000,- zł na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 2.609.488,- zł.
Wartość inwestycji rozpoczętych, których zakończenie nastąpi w roku 2020 oraz w latach
następnych wynosi 1.950.870,- zł.
5.

Majątek gminnych spółek komunalnych na dzień 31 grudnia 2019 r.
Gmina posiada 100 % udział w trzech spółkach prawa handlowego: TBS, ZWiK oraz ZEC,
które na koniec 2019 roku wynoszą łącznie 36.124.730,- zł. W roku 2019 wartość udziałów
wzrosła, bowiem gmina wniosła do Spółki ZWiK aport w postaci infrastruktury
wodociągowej i kanalizacyjnej o wartości 7.072.000,- zł
Wartość majątku netto (tj. po odjęciu umorzeń) stanowiący własność Spółek na koniec roku
2019 wynosi 56.527.089,- zł, w tym:
1) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
2) Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
3) Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

- 49.635.348,- zł,
- 5.983.847,- zł,
907.894,- zł.

Wartość majątku Spółek wg klasyfikacji rodzajowej środków trwałych przedstawia tabela.

Lp.

1.
2.

Wyszczególnienie

3.

grunty
Budynki, lokale i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
urządzenia techniczne i maszyny

4.

Środki transportu

5.

Pozostałe środki trwałe
Środki trwałe razem
Wartości niematerialne i prawne
Ogółem wartość mienia

6.

Wartość netto
środków trwałych na
początek roku
obrotowego (wartość
początkowa minus
umorzenie) zł

Wartość netto
środków trwałych na
koniec roku
obrotowego (wartość
początkowa minus
umorzenie) zł

235.525

217.608

32.689.947

55.217.522

869.381

829.612

230.601
20.561
34.046.015
1.697
34.047.712

227.449
26.048
56.518.239
8.787
56.527.089

50

Raport o stanie gminy Drawsko Pomorskie za rok 2019

Majątek instytucji kultury – Ośrodek Kultury

Lp.

1.
2.

Wyszczególnienie

3.

grunty
Budynki, lokale i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
urządzenia techniczne i maszyny

4.

Środki transportu

5.

Pozostałe środki trwałe
Środki trwałe razem
Wartości niematerialne i prawne
Księgozbiór

6.
7.

Ogółem wartość mienia

Wartość netto
środków trwałych na
początek roku
obrotowego (wartość
początkowa minus
umorzenie) zł

Wartość netto
środków trwałych na
koniec roku
obrotowego (wartość
początkowa minus
umorzenie) zł

-

-

915.426

1.265.823

102.864

35.785

114.557
1.132.847
1.132.847

70.922
1.372.530
1.372.530

Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:
- gruntu rolne – 254 ha
- grunty leśne i parki – 84 ha
- grunty budowlane – 76 ha
- tereny rekreacyjne – 71 ha
- tereny drogowe – 365 ha
- cmentarze – 15 ha
- tereny składowe i handlowe – 1 ha
- grunty pozostałe – 29 ha

STRUKTURA GRUNTÓW NA TERENIE GMINY
Drawsko Pomorskie
grunty rolne
grunty leśne i parki
grunty budowlane
tereny rekreacyjne
tereny drogowe
cmentarze
tereny składaowe
grunty pozostałe

Wartość netto gruntów gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi: 33.055.266 zł
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Budynki i lokale stanowiące własność gminy:


Budynki mieszkalne ogółem - 185



Mieszkania ogółem – 794 – w tym:
- mieszkania w budynkach stanowiących własność gminy: - 455
- mieszkania w budynkach we współwłasności z osobami fizycznymi – 339
 Budynki garażowe – 128


Budynki użyteczności publicznej ogółem – 34 – w tym:

- szkoły – 5
- przedszkola – 2
- świetlice – 11
- kaplica cmentarna -1
- budynki Urzędu Miejskiego – 4
- remizy – 4
- biblioteka – 1
- Dom Kultury + biblioteka – 1
- Drawskie Centrum Kultury – 1
- budynek ZUK – 1
- budynek TBS - 1
- Spichlerz – 1
- budynek strzelnicy – 1
Sposób zagospodarowania mienia gminy – ogółem 895 ha – w tym:
- grunty w bezpośrednim zarządzie gminy – 742,45 ha
- grunty w zarządzie jednostki gminy lub administratorów – 10,27 ha
- grunty w dzierżawie – 89,98 ha
- grunty w wieczystym użytkowaniu – 48 ha
- inne formy władania (w tym trwały zarząd) – 4,3 ha
Wykaz sprzedanych nieruchomości w 2019 roku
Działki pod zabudowę jednorodzinną
Lp. Adres nieruchomości

1.

ul. Jeleniogórska

2.

ul. Zakopiańska

3.

ul. Zakopiańska

4.

ul. Gierymskiego

5.

ul. Liliowa

6.

ul. Liliowa

Oznaczenie
nieruchomości
Dz. nr 250/17
obr. 0006
Dz. nr 248/24
obr. 0006
Dz. nr 248/25
obr. 0006
Dz. nr 130/55
obr. 0006
Dz. nr 4/19
obr. 0018
Dz. nr 4/21
obr. 0018

Powierzchnia

Nr KW

0,1028 ha

13551/8

0,1229 ha

13603/0

0,1178 ha

13609/0

0,0494 ha

10570/6

0,1191 ha

13418/4

0,1090 ha

13418/4

Cena
sprzedaży
brutto
62.115,00
zł
81.180,00
zł
68.880,00
zł
45.468,18
zł
68.388,00
zł
62.115,00
zł
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7.

ul. Jeleniogórska

8.

ul. Jeleniogórska

Dz. nr 251/11
obr. 0006
Dz. nr 251/17
obr. 0006

0,1372 ha

5383/0

0,1040 ha

5383/0

Oznaczenie
nieruchomości

Powierzchnia
lokalu

Nr KW

86.961,00
zł
74.538,00
zł

Lokale mieszkalne
Lp. Adres nieruchomości

Cena
sprzedaży
brutto
3.700,00 zł
I rata (5
lat)
575,00 zł
(99%
bonifikata)
37.414,30
zł

1.

Pl. Orzeszkowej 1/17

Dz. nr 250/1 i
250/2 obr. 0012

69 m2

20931/8

2.

Żółte 20/2

Dz. nr 208/1,
obr. Żółte

46,5 m2

2499/5

3.

ul. Warszawska 1/13

Dz. nr 8/4 i 8/6
obr. 0019

43,2 m2

14954/0

4.

Linowno

Dz. nr 115/9,
obr. Linowno

udział
38/1000
w cz.
wspólnej

13334/1

5.629,32 zł

5.

ul. Gnieźnieńska 5/1

Dz. nr 204/1
obr. 0012

71,1 m2

20596/7

5.500,00 zł
I rata (10
lat)

6.

Pl. Gdański 7

Dz. nr. 196
obr. 0006

Udział
1150/10000
w cz. wsp.

4585/9

za remont
dachu

7.

ul. 11 Pułk Piechoty
23/3

52,9 m2

11667/0

8.

Pl. Konstytucji 14/4

76,4 m2

10574/4

9.

ul. 11 Pułk Piechoty
56/1

Dz. nr 75
obr. 0011
Dz. nr 187
obr. 0011
Dz. nr 258/4
obr. 0006

45,4 m2

12247/7

Powierzchnia

Nr KW

28.016,80
zł
41.103,65
zł
58.399,21
zł

Sprzedaż podwórek dla wspólnot mieszkaniowych
Lp. Adres nieruchomości

Oznaczenie
nieruchomości

1.

ul. Dworcowa 1

Dz. nr 244/10,
obr. 0012

0,0010 ha

12225

2.

ul. Dworcowa 1

Dz. nr 244/11,
obr. 0012

0,0158 ha

12225

Cena
sprzedaży
brutto
2,68 zł
(99%
bonifik)
427,22 zł
(99%
bonifik)
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Działki pod zabudowę usługową
Lp. Adres nieruchomości

1.

Ostrowice

Oznaczenie
nieruchomości
Dz. nr 81/6,
obr. Ostrowice

Powierzchnia

Nr KW

0,2517 ha

10047/1

Cena
sprzedaży
brutto
248.460,00
zł

Działki na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Lp. Adres nieruchomości

1.

ul. Słowiańska

2.

Gajewko

Oznaczenie
nieruchomości
Dz. nr 71/7
obr. 0011
Dz. nr 27/3,
obr. Gajewko

Powierzchnia

Nr KW

Cena
sprzedaży
brutto

0,0072 ha

13508/2

4.890,48 zł

0,1115 ha

28014/0

15.991,23
zł

6. BUDŻET OBYWATELSKI
Budżet obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych, w ramach którego
mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu
gminy. Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale
budżetowej gminy. Rada gminy w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie może
usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach budżetu
obywatelskiego. W gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu
obywatelskiego jest obowiązkowe, w pozostałych gminach instytucja ta ma charakter
fakultatywny.
Podstawa prawna działań związanych z zeszłoroczną III już edycją Budżetu
Obywatelskiego w Drawsku Pomorskim:
 Uchwała nr LXI/467/2018 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 sierpnia
2018 r. w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Drawsko Pomorskie w 2019,
 Zarządzenie nr 160/2018 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia kwoty planowanych środków przeznaczonych na budżet
obywatelski w roku 2019,
 Zarządzenie nr 161/2018 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania komisji ds. budżetu obywatelskiego na rok 2019, ustalenia
harmonogramu wdrożenia i realizacji budżetu obywatelskiego, określenia wzoru
formularza zgłoszenia projektu do realizacji i listy jego poparcia, ustalenia sposobu
i miejsca udostępniania formularz zgłoszenia oraz terminów i szczegółowych zasad
składania wypełnionych zgłoszeń.

54

Raport o stanie gminy Drawsko Pomorskie za rok 2019

Do głosowania zakwalifikowało się 8 projektów.
Wyniki głosowania:
 Liczba oddanych głosów: 3590
 Liczba głosów ważnych: 2783
 Liczba głosów nieważnych 807 w tym nieważne w głosowaniu internetowym 551,
nieważne w głosowaniu na kartach papierowych 256
Liczba głosów ważnych oddanych na poszczególne projekty:
Lp.

Nazwa

Liczba głosów

1

„Drawsko Pomorskie ludowe, kulturowe i folkowe” wnioskodawca
Bartosz Bolewicz, Stowarzyszenie Artystyczne Diabaz

324

2

Samoobsługowa stacja naprawy rowerów” wnioskodawca Marcin
Hnatkowski

74

3

„Pomnik Pamięci Losów Ojczyzny” wnioskodawca Eugeniusz Piecewicz

15

4

„Wszyscy jesteśmy siłaczami – siłownia dla każdego” wnioskodawca
Karol Frąckowiak

359

5

„Poprawiamy bezpieczeństwo w naszej gminie” wnioskodawca Michał
Walkiewicz

790
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6

„Remont chodnika przy ul. J. Słowackiego w Drawsku Pomorskim”
wnioskodawca Marian Bryl

73

7

„Drawski trzepak – kompleks profesjonalnych siłowni na świeżym
powietrzu wnioskodawca Adam Cygan

65

8

,,Godnie gramy i kibicujemy” wnioskodawca Andrzej Kowalik

1083

Kwota środków w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na realizację zadań budżetu
obywatelskiego w 2019r. wynosiła 180 000,00 zł.
Do realizacji zakwalifikowały się dwa projekty:
1. Godnie gramy i kibicujemy, na kwotę 84609,60 zł
2. Poprawiamy bezpieczeństwo w naszej gminie, na kwotę 94650,00 zł
Projekt „Godnie gramy i kibicujemy”, obejmował zakup i budowę trybuny 4 -rzędowej
stałej, zewnętrznej zlokalizowanej na boisku w Suliszewie.

Projekt „Poprawiamy bezpieczeństwo w naszej gminie”, obejmował zakup defibrylatorów
AED, czujników tlenku węgla oraz sprzętu ratowniczego i wyposażenia.
Burmistrz Drawska Pomorskiego Krzysztof Czerwiński przekazał 1000 czujników tlenku
węgla autorowi projektu, prezesowi Stowarzyszenia "Żarek" Michałowi Walkiewiczowi.
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W ramach projektu Stowarzyszenie zorganizowało happeningi, na których mieszkańcy mogli
edukować się w zakresie pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwa związanego z wiedzą na
temat zagrożeń tlenkiem węgla. Za udział w takich działaniach otrzymywali czujniki.
W 2019 roku na terenie gminy Drawsko Pomorskie nie było ani jednego zgonu
spowodowanego zatruciem tlenkiem węgla.

7. INFORMACJA
PROGRAMÓW

O

REALIZACJI

STRATEGII,

POLITYK,

7.1 Strategia Rozwoju Gminy
Strategia Rozwoju Gminy Drawsko Pomorskie na lata 20142020 przyjęta została uchwałą Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
nr XLIX/440 z dnia 27 marca 2014 r.
Powyższy dokument jest dokumentem strategicznym
wskazującym ogólne perspektywy rozwoju gminy. Strategia
realizowana jest na bieżąco, niemniej jednak w roku 2020 zasadnym
będzie podjęcie prac nad aktualizacją lub opracowaniem nowej
strategii rozwoju.
Aby skutecznie realizować wizję gminy wyłaniająca się z aktualnej Strategii:
„Drawsko Pomorskie
to gmina dobrze rozwinięta gospodarczo i społecznie
– tu warto mieszkać, pracować i działać.”
wybrano trzy cele strategiczne:
1. Tworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości;
2. Dążenie do poprawy dostępności komunikacyjnej gminy;
3. Wykreowanie lokalnych produktów w oparciu o zasoby gminy;
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Realizacja pierwszego celu to przede wszystkim oferta inwestycyjna. W 2019 roku
Burmistrz Drawska Pomorskiego przedstawił ofertę inwestycyjną obejmującą głównie tereny
przeznaczone na cele produkcyjno-przemysłowe, składowe i magazynowe o zróżnicowanej
powierzchni, zlokalizowane przy drodze krajowej nr 20 łączącej Szczecinek ze Stargardem.
OFERTA Nr 1
Teren przeznaczony na działalność przemysłową.
Charakterystyka terenu:
Działka nr 26/1, o pow. 12,7130 ha, obręb 14 położona przy drodze na Kalisz Pomorski.
Działka od północy przylega do terenu Drawskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych, a od
południa i zachodu otoczona jest polami rolniczymi. Przy wschodniej granicy działki znajduje
się
rampa
kolejowa
do
załadunku
i rozładunku
towarów.
Sposób zagospodarowania:
W planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Drawsko Pomorskie działka
opisana jest jako teren produkcyjno-składowy. Teren jest uzbrojony w sieci elektryczne,
wodociągowe. Do miejskiej oczyszczalni odległość wynosi 200 m, a do sieci gazowej
średniego ciśnienia odległość wynosi 500 m.
OFERTA Nr 2
Działki nad jeziorem Okra.
Teren nad Jeziorem Okra z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
usługi turystyczne.
Charakterystyka terenu:
Działki o powierzchni od 0,08 ha do 0,20 ha położone są przy ul. Okrzei w Drawsku
Pomorskim. Nieruchomości zlokalizowane są nad brzegiem jeziora Okra, w odległości ok.
0,5 km od obiektów stadionu miejskiego oraz parku.
Sposób zagospodarowania:
W planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Drawsko Pomorskie, działka
przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz usługi turystyczne.
Teren jest uzbrojony w sieć wodną i kanalizacyjną.
OFERTA Nr 3
Teren przeznaczony pod usługi turystyki.
Teren znajduje się na południowym skraju parku miejskiego i przylega bezpośrednio do rzeki
Drawa.
Charakterystyka terenu:
Działka nr 4/4 o pow. około 1,0905 ha, obręb 13 przy ul. Staszica w Drawsku Pomorskim.
Działki otoczone są od południa i zachodu polami rolniczymi, od strony północnej działki
przylega bezpośrednio do drogi gminnej. Wschodnią część działki stanowi trasa spacerowa
(Promenada Piastowska) prowadząca z parku do jeziora Okra. Teren jest uzbrojony w sieć
kanalizacyjną i elektryczną. Do najbliższego wodociągu i gazociągu odległość wynosi 150 m.
Działka zlokalizowana jest około 50m od rzeki Drawy (dostęp do rzeki przez teren gminny).
Sposób zagospodarowania:
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W planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Drawsko Pomorskie, działka jest
przeznaczona na szeroko rozumiane usługi turystyczne. Z uwagi na dość dużą powierzchnię
istnieje możliwość dokonania podziału geodezyjnego i zagospodarowania terenu pod kątem
wszelkiego rodzaju usług turystycznych (np. hotel, restauracja, pole campingowe).
OFERTA Nr 4
Działki przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne.
Charakterystyka terenu:
Działki o pow. od 800 m2 do 1700 m2 położone przy ul. Lubuskiej w Drawsku Pomorskim.
Kompleks działek otoczony jest od północy polami rolniczymi, od południa sąsiaduje
bezpośrednio z drogą krajową nr 20 wylotową na Szczecin, a od zachodu i wschodu
z prywatnymi działkami z budownictwem jednorodzinnym.
Sposób zagospodarowania:
W planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Drawsko Pomorskie, teren
przeznaczony jest na cele mieszkaniowe z możliwością wprowadzenia usług od strony ul.
Starogrodzkiej. Istnieje możliwość przyłączenia działek do sieci kanalizacji sanitarnej oraz
wodociągowej.
OFERTA Nr 5
Teren przeznaczony pod działalność przemysłową.
Charakterystyka terenu:
Działki nr 8/10, położona przy ul. Starogrodzkiej w Drawsku Pomorskim. Teren
przeznaczony na działalność produkcyjną, składowo-magazynową, przetwórczą. Działka nr
8/10 przylega do drogi krajowej nr 20, dojazd od ul. Podmiejskiej (droga na Kalisz
Pomorski), od południa sąsiaduje z oczyszczalnią ścieków a od wschodu z prywatnym
zakładem produkcyjnym z branży drzewnej. Istnieje możliwość przyłączenia do sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej zlokalizowanej wzdłuż ul. Starogrodzkiej. Działka znajduje
się
w strefie
obszaru
chronionego
krajobrazu
"Pojezierze
Drawskie".
Sposób zagospodarowania:
Jest to teren rolniczy obecnie nie użytkowany.
OFERTA Nr 6
Teren przeznaczony pod działalność przemysłową.
Charakterystyka terenu:
Działki nr 2/3, 2/6, o pow. od 0,6262 ha do 2,1713 ha oraz działka nr 13 o pow. 10 ha
w obrębie 14 w Drawsku Pom. przy ul. Starogrodzkiej. Działki przylegają od południa
bezpośrednio do drogi krajowej nr 20, (wyjazd z Drawska Pomorskiego na Szczecin), od
północy otoczone są polami rolniczymi, od zachodu z terenem prywatnym, na którym
produkowane są elementy małej architektury, a od wschodu z prywatnym terenem, na którym
prowadzony jest skup i skład złomu.
Sposób zagospodarowania:
W planie ogólnym działki są opisane jako produkcyjno-usługowe, składowe i magazynowe.
Istnieje możliwość geodezyjnego wydzielenia z działki nr 13 mniejszych działek.
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OFERTA Nr 7
Tereny produkcyjno-usługowe nieuciążliwe.
Charakterystyka terenu:
Działki nr 283/1 i 282/2 o łącznej pow. 1,9855 ha, obręb 12, położone przy ul. Słonecznej
w Drawsku Pomorskim. Nieruchomość zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie
terenów PKP z linią kolejową oraz z terenem zakładu Centrali Nasiennej.
Sposób zagospodarowania:
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Drawsko Pomorskie działki przeznaczone
są na cele produkcyjno-usługowe nieuciążliwe, można wprowadzić funkcje uzupełniające.
Istnieje możliwość przyłączenia energii, wody, kanalizacji i gazu.
Realizacja celu strategicznego gminy Drawsko Pomorskie: dążenie do poprawy
dostępności komunikacyjnej gminy.
Od dnia 03.09.2019 r. Gmina uruchomiła przewozy uczniów i dzieci do szkół
podstawowych na terenie gminy Drawsko Pomorskie w ramach komunikacji regularnej.
Z ww. przewozów mogli również korzystać mieszkańcy gminy Drawsko Pomorskie.
W ramach przetargu nieograniczonego na okres od dnia 03.09.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
wyłoniono wykonawcę zadania konsorcjum firm: PKS Gryfice Sp. z o.o. oraz PKS Złocieniec
Sp. z o.o. W ramach przewozów uruchomiono na terenie gminy osiem nowych linii
komunikacyjnych.
W dniu 02.12.2019 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej
Złocieniec Sp. z o.o. przy współudziale Powiatu Drawskiego o świadczenie usług
publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Przedmiotem umowy jest
świadczenie od dnia 2 stycznia 2020 r. usług publicznego transportu zbiorowego na terenie
gminy Drawsko Pomorskie na liniach gminnych, w tym usług transportu uczniów do szkół.
Linie komunikacyjne są dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób.
Wskaźnikiem realizacji drugiego celu jest również liczba istniejących w mieście miejsc
parkingowych. Ogólna ich liczba (na działkach gminnych) wynosi 782 z czego 43 zostały
wybudowane w roku 2019.

Drogi gminne [w km]:
L.p.

usytuowanie

1
2

miasto
tereny wiejskie

Ilość
dróg
gminnych
(publicznych)
25,32
25,74

Ponadto, na terenie gminy znajduje się około 300 km dróg wewnętrznych.
Szczegółowy wykaz przebudów i remontów dróg gminnych znajduje się w części 4
niniejszego dokumentu INWESTYCJE.

60

Raport o stanie gminy Drawsko Pomorskie za rok 2019

Trzeci cel strategiczny to wykreowanie lokalnych produktów w oparciu o zasoby gminy.
Wskaźniki tego celu to m.in.:
1. Liczba miejsc noclegowych w gminie.
Baza noclegowa w gminie Drawsko Pomorskie liczy około 530 miejsc.
2. Liczba miejsc w lokalach gastronomicznych.
Ogółem w gminie Drawsko jest 18 lokali gastronomicznych z podziałem na
następujące kategorie:
- pizzerie 4 lokali
- restauracje 4 lokali
- bary 6 lokali
- puby – 2 lokale
- kawiarnie – 2 lokale
3. Roczna liczba odbywających się imprez turystycznych, kulturalnych, sportowych itp.
WYDARZENIA TURYSTYCZNE W ROKU 2019
Rajd pieszy z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
IX Drawskie Spotkania Morsów
„Zimowa Brzeźnicka Węgorza” - rajd pieszy
„Witamy Wiosnę” - rajd pieszy i rowerowy
"Rowerowy Dzień Ziemi" - rajd rowerowy
„Majówka na dwóch kółkach” - rajd rowerowy
XVII Rajd „Poznajemy Ziemię Drawską”

rajd pieszy,

rajd rowerowy,

spływ kajakowy rzeką Drawą
8. III Ogólnopolski Rajd Rowerowy „Rowerowy Poligon”
9. „Triatlon z Bobrem” – V Wielodyscyplinowy Rajd Turystyczny
10. Rajd pieszy "Szlakiem Solnym" - część 1
11. XVII Rajd Rodzinny

rajd pieszy,

rajd rowerowy,

spływ kajakowy rzeką Drawą
12. Rajd pieszy "Szlakiem Solnym" - część 2
13. Rajd pieszy "Szlakiem Solnym" - część 3
14. Pieszy Rajd Mikołajkowy
15. Rajd terenowy Baja Drawsko
16. Rajd terenowy ORLEN Baja Poland
17. Gminne Święto Plonów
18. Jarmark Średniowieczny w Żółtem
19. Dni Drawska
20. Festiwal Teatrów Ulicznych
21. XV Targi Mój Ogród
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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7.2 Planowanie przestrzenne i Gospodarka Nieruchomościami
Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy
Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Drawsko Pomorskie zatwierdzone uchwałą Nr VIII/59/2003 Rady Miejskiej
w Drawsku Pom. z dnia 25 kwietnia 2003 r. z ostatnią zmianą zatwierdzoną uchwałą Nr
LI/364/2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 listopada 2017r. nie jest co
prawda aktem prawa miejscowego, natomiast jest opracowaniem o charakterze strategicznym
stanowiącym „oś” systemu planowania przestrzennego na poziomie gminy.
W studium oprócz innych określona jest m.in. polityka informacyjna gminy
przynajmniej w zakresie gospodarki przestrzennej, która może być częścią strategii
informacyjnej gminy zorientowanej na promocję gminy i tworzenie informacyjnych podstaw
dla bieżących decyzji administracyjnych i działań organizatorskich.
Przy opracowywaniu założeń studium dokonano
rozpoznania stanu środowiska przyrodniczego, stanu i
funkcjonowania środowiska kulturowego, wyposażenia w
infrastrukturę techniczną i transportową, wyposażenia w
infrastrukturę społeczną, aktualnej struktury własnościowej
gruntów, potencjału demograficznego i intelektualnego gminy,
potencjału ekonomicznego i gospodarczego, sytuacji na rynku
pracy i problemów bezrobocia, dlatego też w wyniku prace
analitycznych poczynionych nad studium, tworzy ono rzetelną
bazę informacyjną nt. stanu zagospodarowania i
funkcjonowania gminy, co pozwoli władzom gminy
przygotować i opracować koncepcje rozwoju gminy i
miejscowe
plany
zagospodarowania
przestrzennego,
podejmować decyzję administracyjne w przypadkach terenów,
dla których nie opracowano planu.
Zgodnie z uchwałą Nr II/16/2019 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 31
stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie jest
opracowywane studium dla nowych terenów włączonych z dniem 1 stycznia 2019 r. do gminy
Drawsko Pomorskie tj. dla obszaru obejmującego obręby Borne, Dołgie, Donatowo, Grzybno,
Jelenino, Ostrowice i Przytoń o powierzchni 6558,36 ha z obszaru zniesionej gminy
Ostrowice.
Koszt sporządzanej obecnie zmiany studium w całym okresie prowadzonej procedury
planistycznej zgodnie z zawartą umową wyniesie 47.724 zł. brutto.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 293), kształtowanie
i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy,
powinno
odbywać
się
poprzez
uchwalenie
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego, sporządzonych w zgodzie z zapisami
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy. Na terenach, gdzie brak jest
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miejscowego planu, określenie sposobu zagospodarowania terenu i warunków zabudowy
następuje w decyzji o warunkach zabudowy lub w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego, przy czym zgodnie
z intencją ww. ustawy, decyzje powinny być
wydawane wyjątkowo, w zastępstwie planu.
Działania gminy w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego są spójne z przyjętymi w obowiązującym studium kierunkami kształtowania
struktury zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie. Dla terenu miasta
i gminy Drawsko Pomorskie obowiązuje około 40 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, natomiast kilka planów jest obecnie na etapie opracowywania.
Szczegółowy wykaz dokumentów planistycznych zawarty jest w omówionej
w punkcie 1 Analizie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. Wszystkie uchwały
w przedmiotowej sprawie dostępne są na stronie internetowej BIP tut. urzędu.
W 2019 roku weszły w życie następujące miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego:
- Plan zatwierdzony uchwałą Nr XV/113/2019 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia
26 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 22 października 2019 r.,
poz. 5243) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Drawsko Pomorskie sporządzony dla terenów obejmujących część obrębów
ewidencyjnych Zarańsko, Mielenko Drawskie, Żółte, Zagozd, Rydzewo, Suliszewo, Linowno
i Łabędzie, którego koszt sporządzenia w całym okresie prowadzonej procedury planistycznej
zgodnie z zawartą umową wyniósł 20.910 zł. brutto.
- Plan zatwierdzony uchwałą Nr III/32/2019 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28
lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. poz. 1643)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko
Pomorskie dla terenu „świetlica w Gudowie”, którego koszt sporządzenia w całym okresie
prowadzonej procedury planistycznej zgodnie z zawartą umową wyniósł 8.610 zł. brutto.
System informacji przestrzennej (SIP)
Gmina Drawsko Pomorskie spełniając ustawowy
obowiązek wynikający z ustawy z dnia 04 marca 2010 r.
o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1472 ze zm.) udostępniła dla mieszkańców oraz
potencjalnych inwestorów ogólnopolskie portale mapowe
przedstawiające dane z zakresu planowania przestrzennego oraz
numeracji porządkowej nieruchomości.
Wdrożenie usługi w zakresie planowania przestrzennego
polegało na cyfryzacji dokumentów planistycznych w celu
umożliwienia
szybkiego
dostępu
do
informacji
o zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Drawsko
Pomorskie.
Dzięki temu, każdy zainteresowany, w przystępny
sposób i o każdej porze ma możliwość bezpłatnego dostępu do informacji o przeznaczeniu
nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie.
Za pomocą wyszukiwarki może odnaleźć wybraną działkę ewidencyjną, uzyskać dane
o obowiązujących dla niej dokumentach planistycznych, pobrać tekst i rysunek planu, a także
dokonać interesujących go pomiarów zarówno powierzchni terenu, jak i odległości.
Portal dostępny jest pod adresem: http://mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_drawsko_pomorskie
Istnieje również możliwość rozbudowania obecnego SIP w przyszłości o nowe tematy
m.in. dotyczące infrastruktury komunalnej, ewidencji zabytków czy też ochrony środowiska,
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natomiast dotychczasowy koszt budowy i wdrożenie systemu Informacji Przestrzennej
w gminie Drawsko Pomorskie wyniósł 10.614,90 zł.
Podobnie rzecz ma się z numeracją porządkową
nieruchomości. W tym przypadku po nazwie miejscowości,
ulicy oraz numerze posesji szybko odnajdziemy interesującą
nas lokalizacje posesji na mapie.
Internetowy Manager Punktów Adresowych dla gminy
Drawsko Pomorskie dostępny jest pod adresem:
http://drawskopomorskie.punktyadresowe.pl
Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych
Gminny zasób nieruchomości utworzony został z mocy
prawa i stanowi wszystkie nieruchomości będące we władaniu gminy Drawsko Pomorskie,
które zostały ujęte w ewidencji gruntów pozwalającej na ich identyfikację ze względu na
oznaczenie nieruchomości według danych katastralnych (nr działki, obręb, powierzchnia
terenu) oraz podstawy prawnej ich nabycia (np. decyzja komunalizacyjna, akt notarialny)
dzięki czemu możliwe jest właściwe gospodarowanie majątkiem komunalnym, który gmina
ma w swoim posiadaniu.
Obowiązujący
Plan
wykorzystania
zasobu
nieruchomości stanowiących własność Gminy Drawsko
Pomorskie sporządzony na lata 2020-2022 zatwierdzony został
zarządzeniem Nr 261/2019 Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu
wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych. Plan
wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy
Drawsko Pomorskie nakreśla jedynie główne kierunki działań
związanych z gospodarowaniem mieniem gminnym.
Zarządzanie odbywa się w sposób zgodny z zasadami
prawidłowej gospodarki, w oparciu o obowiązujące przepisy
prawa.
Gminny zasób nieruchomości może być wykorzystywany na cele rozwojowe gminy
i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności na realizację budownictwa
mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej,
a także na realizację innych celów publicznych.
Procedury zbywania gminnych nieruchomości
Sprzedaż nieruchomości jest nierozerwalnie związana z prawidłową gospodarką
nieruchomościami i jest ściśle powiązana z przepływem środków finansowych, pochodzących
ze sprzedaży majątku, które w całości zasilają budżet jednostki samorządu terytorialnego.
Cała procedura związana ze zbywaniem nieruchomości jest bardzo skomplikowana
i wymaga wykonania wielu czynności, które muszą być spełnione, aby doszło do
sfinalizowania sprawy sprzedaży poprzez podpisanie przez strony aktu notarialnego,
a następnie dokonania stosownych wpisów w księdze wieczystej.
Wszystkie nieruchomości gminne powinny być sprzedawane według zasad określonych
w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub norm
wyinterpretowanych z tych przepisów. Takimi zasadami zbywania nieruchomości są m.in.
zasada przetargowego zbywania nieruchomości, zasada jawności i jednolitości postępowania
oraz zasada pierwszeństwa nabycia. Istnieje możliwość odejścia od głównej zasady sprzedaży
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jaką jest przetarg, ale tylko i wyłącznie, jeżeli ustawa dopuszcza takie zbycie w formie
bezprzetargowej.
W celu usprawnienia polityki Gminy w zakresie zbywania jej majątku nieruchomego,
zarządzeniem Nr 257/2019 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2019 r.
zostały ustalone procedury zbywania nieruchomości stanowiących własność Gminy Drawsko
Pomorskie, które mają charakter pomocniczy i są uszczegółowieniem określonych w
obowiązujących przepisach prawnych kwestii regulujących sprzedaż nieruchomości
gminnych oraz nie mogą być stosowane z pominięciem tych przepisów, mających charakter
obligatoryjny i nadrzędny w stosowaniu.
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Przyjęty uchwałą Nr XXII/181/2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 31
marca 2016 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Drawsko Pomorskie na lata 2016-2020 dokument określa:
- prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy
Drawsko Pomorskie,
- analizę potrzeb oraz plan remontów wynikających ze stanu technicznego budynków i lokali
z podziałem na kolejne lata,
- planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach,
- zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu,
- sposób i zasady zarzadzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego
zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem
gminy w kolejnych latach,
- źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach,
- wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty
remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina
jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne,
- opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Zasady wynajmowania lokali komunalnych
Całością mieszkaniowego zasobu Gminy Drawsko Pomorskie zarządza Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drawsku
Pomorskim, natomiast przydzielanie lokali mieszkalnych odbywa się na zasadach
określonych w uchwale Nr LXVI/507/2018 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 20
grudnia 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Drawsko Pomorskie.
Zgodnie z ww. uchwałą została powołana Społeczna Komisja Mieszkaniowa, która
dokonuje weryfikacji złożonych wniosków o najem lokalu mieszkalnego m.in. badając
kryteria dochodowe wnioskodawców, warunki zamieszkania kwalifikujące do ich poprawy
oraz kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu.
Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej jest
zadaniem własnym gminy, nałożonym przez ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.
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W 2019 roku łączna liczba lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy
wynosiła 779 lokali o łącznej powierzchni 35.994,73 m², w tym:
1) 744 lokali o czynszu komunalnym, znajdujących się na terenie gminy o łącznej
powierzchni 35262,65 m2
2) 35 lokali o czynszu socjalnym, o łącznej powierzchni 732,08 m2.
Sprzedano 7 lokali mieszkalnych.
Przeprowadzono następujące remonty:
1) remonty balkonów w budynku ul. Złocieniecka 31B i ul. Gierymskiego 1
2) przebudowa lokalu mieszkalnego Ostrowice 50
3) remont budynku gospodarczego przy Placu Konstytucji 13
4) przebudowa altan śmietnikowych ul. Złocieniecka 31C i 31B
5) wymiana stolarki okiennej – 32 szt.
6) wymiana stolarki drzwiowej – 25 szt.
7) przestawienie pieców kaflowych – 11 szt.
8) remonty pokryć dachowych – 3 szt.
9) remonty kominów – 5 szt.
10) remonty lokali mieszkalnych – 10 szt.
11) docieplenia budynków – 1 szt.
12) remonty klatek schodowych – 2 szt.
13) wykonanie instalacji gazowych – 10 szt.
14) remont elewacji – 1 szt.
15) projekty budowlane instalacji gazowej – 10 szt.

Dodatkowe dane z komisji mieszkaniowej:
1. Ogólna ilość wniosków o przyznanie mieszkania w 2019r. – 116 szt.
2. Ilość przyznanych mieszkań w 2019r. – 9 szt. + 2 mieszkania zostały przydzielone
najemcom w celu powiększenia ich lokali mieszkalnych.

7.3 Środowisko
Program zwalczania barszczu Sosnowskiego
Program przyjęty został Uchwałą NR LIX/458/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie Programu zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) na terenie
gminy Drawsko Pomorskie. Zadaniem omawianego dokumentu jest określenie sposobów
sukcesywnego zwalczania barszczu Sosnowskiego. Program zawiera wskazanie konieczności
bieżącego inwentaryzowania skupisk barszczu Sosnowskiego. Nadrzędnym celem programu
jest przede wszystkim zminimalizowanie ryzyka narażenia zdrowia mieszkańców gminy
Drawsko Pomorskie i pozostałych osób. W dokumencie tym określony jest harmonogram
działań mających na celu zwalczenie barszczu.
W ramach realizacji programu, w 2019 r. zabiegami objęto blisko 1,3 ha powierzchni
porośniętej barszczem Sosnowskiego. Koszt zadania wyniósł 4881,60 zł, z czego 3661,20 zł
stanowiło dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie.
Niewątpliwie zauważalne są efekty realizacji programu, które przejawiają się w zmniejszonej
liczbie skupisk zwalczanej rośliny.
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej został przyjęty Uchwałą Nr XIX/150/2019 Rady
Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Planu
gospodarki niskoemisyjnej. Jest to dokument strategiczny, sporządzony na potrzeby
określenia strategii postępowania, funkcjonowania, realizacji finansowania inwestycji,
których głównym celem jest poprawa jakości powietrza w skali gminy.
PGN wyznacza kierunki działania w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz nie
inwestycyjnych, mających na celu zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery oraz poszanowania
energii. Określa również, w jaki sposób gmina ma osiągnąć założone efekty w konkretnych
ramach czasowych, stosując odpowiednie metody zarządzania energią.
W omawianym planie określono jego cele strategiczne i szczegółowe. Jako cel nadrzędny
wskazano: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy Drawsko Pomorskie
do 2021 r., natomiast jako cel główny określono redukcję dwutlenku węgla na terenie gminy
Drawsko Pomorskie ze źródeł pierwotnych o co najmniej 10% do roku 2021, w stosunku do
roku 2021.
Podstawową miarą oceny (ewaluacji) Planu jest stopień osiągnięcia celów w nim zawartych:
 Redukcja emisji CO2na terenie gminy Drawsko Pomorskie ze źródeł pierwotnych
i wtórnych o 10% do roku 2022r., w stosunku do roku 2014r.
 Redukcja do 2022r. zużycia energii finalnej o 5%, w stosunku do roku 2014r.
 Zwiększenie udziału wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na
terenie gminy Drawsko Pomorskie o 20% do roku 2022, w stosunku do roku 2014r.
 Zwiększenie świadomości mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie w zakresie
niskiej emisji.
Sposób pozyskania danych do obliczenia wskaźników:
Po zakończeniu roku monitoruje się inwestycje, które miały zostać zrealizowane w danym
okresie. Wykaz inwestycji znajduje się w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej oraz
w informatycznej bazie danych.
W związku z tym, iż plan ten został uchwalony pod koniec roku 2019 jego ewaluacja nastąpi
w roku następnym.
Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta
i gminy Drawsko Pomorskie
Dokument przyjęty Uchwałą Nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Drawsko Pomorskie na lata 2019 - 2032. Załącznikiem do programu
jest inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.
Celem programu jest bezpieczne usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obszaru
gminy Drawsko Pomorskie. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację niżej
wymienionych zadań określonych w programie:
1) zwiększenie zakresu wiedzy mieszkańców na temat azbestu, jego bezpiecznego
użytkowania i usuwania (likwidacja przyzwolenia społecznego na nielegalne zachowania
związane z azbestem - nieuprawniony demontaż i wyrzucanie
odpadów m.in. do lasów),
2) stworzenie właściwych warunków do wdrożenia obowiązujących przepisów prawnych oraz
dobrych praktyk związanych z wyrobami azbestowymi,
3) zachęcenie mieszkańców do udziału w programie poprzez wykorzystanie potencjalnej
możliwości uzyskania wsparcia finansowego ze środków pomocowych UE dzięki zapisom
w RPO na lata 2014 – 2020,
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4) stworzenie sprzyjających warunków usuwania wyrobów azbestowych w całym okresie
działania programu,
5) kompleksowe zorganizowanie usuwania azbestu i koordynacja robót budowlanych
koniecznych do zakończenia procesu wymiany pokryć na bezazbestowe.
Należy dodać, że w 2019 r. dzięki wznowieniu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, możliwości uzyskania dofinansowania na
realizację zadań polegających na demontażu, odbiorze i przekazaniu do utylizacji wyrobów
zawierających azbest, na terenie gminy Drawsko Pomorskie usunięto ponad 102 Mg (tony)
wyrobów azbestowych z 19 nieruchomości. Rozpatrzono pozytywnie 19 kompletnych
wniosków o udzielenie dofinansowania na realizację zadania, złożonych przez właścicieli
nieruchomości w latach 2017-2019.
Koszt realizacji zadania w 2019 r. wyniósł 59.147,01 zł z czego 41.402,90 zł stanowiło
dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie.
Niestety na terenie gminy Drawsko Pomorskie znajduje się jeszcze około 135 000 m2
wyrobów zawierających azbest, co przemawia za koniecznością zintensyfikowania działań
zmierzających do realizacji założeń programu.

7.4 Roczny program współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2019
Roczny program współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 został przyjęty
uchwałą Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim Nr LXIV/487/2018 z dnia 25 października
2018 r. Przyjęcie programu współpracy zostało poprzedzone konsultacjami społecznymi,
które były prowadzone w okresie od 19 września do 3 października 2018 r.
Współpraca gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi opierała się, na
przyjętych w Rocznym Programie Współpracy, zasadach: pomocniczości, partnerstwa,
suwerenności stron efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.
W roku 2019 obszar priorytetowy zadań publicznych realizowanych przez organizacje
pozarządowe obejmował zadania z zakresu:
 pomocy społecznej,
 ochrony i promocji,
 działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 turystyki i krajoznawstwa,
 działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 promocji i organizacji wolontariatu,
 działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Zgodnie z przyjętym programem, współpraca gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami
pozarządowymi miała charakter finansowy oraz pozafinansowy.
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Współpraca finansowa
Współpraca finansowa gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego realizowana była poprzez
zlecanie zadań w trybie konkursowym.
Program współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego realizowana była poprzez
zlecanie zadań w trybie konkursowym.
Program współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
na realizację zadań publicznych przewidywał kwotę 420.500,00 zł Ostatecznie wydatkowano
kwotę 431.162,00 zł.
Ogłoszone otwarte konkursy ofert:
1) Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach pożytku publicznego
 Akademia Piłkarska Drawsko Pomorskie - 64 000,00 zł
 Stowarzyszenie Sportowe Sokół Suliszewo - 26 000,00 zł
 Klub Piłkarski Drawsko Pomorskie - 30 000,00 zł
Łącznie: 120 000,00 zł
2) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach pożytku
publicznego
 UKS Sportowiec Mielenko Drawskie - 6 000,00 zł
 Miejsko – Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lider” - 14 000,00 zł
 UKS „Olimpijczyk” - 13 000,00 zł
 UKS „Olimpijczyk” - 13 000,00 zł
 Klub Sportów Walki Valiant Gold Team - 4 000,00 zł
 Stowarzyszenie ZDRun Extreme - 7 000,00 zł
 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” Węgorzyno – 23 000,00
Łącznie: 80 000,00 zł
3) Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
 MUKS „OYAMA” – 20 000,00 zł
 Klub Sportów Walki Valiant Gold Team – 15 000,00 zł
Łącznie: 35 000,00 zł
4) Upowszechnianie sportów siłowych
 Stowarzyszenie Sportów Siłowych „Rufian” – 10 000,00 zł
Łącznie: 10 000,00 zł
5) Upowszechnianie sportów motorowych
 Fundacja Baja Poland – 50 000,00 zł
Łącznie: 50 000,00 zł
6) Organizacja masowych imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz wspieranie
działań w zakresie upowszechniania krajoznawstwa
 Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Drawsku Pomorskim –
5 000,00 zł
Łącznie: 5 000,00 zł
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7) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych ukierunkowana na
integrację społeczności
 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – 7 000,00 zł
Łącznie: 7 000,00 zł
8) Organizacja działań w zakresie ratownictwa i ochrony mieszkańców miasta i gminy
Drawsko Pomorskie”
 Stowarzyszenie „Żarek” – 5.500,00
Łącznie: 5.500,00 zł
9) Przeciwdziałanie uzależnieniom i promocja zdrowego trybu życia w środowiskach
abstynenckich
 Stowarzyszenie Klub abstynentów „Przystań” – 24 900,00 zł
Łącznie: 24.900,00 zł
10) Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów
 Stowarzyszenie Seniorów w Drawsku Pomorskim – 1 500,00 zł
 Stowarzyszenie Przyjaciół Drawska „Meander” – 3 000,00 zł
 Oddział Rejonowy Polskiego związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Drawsku
Pomorskim – 4 000,00
 Stowarzyszenie „Złoty Wiek” - 1 500,00 zł
Łącznie: 10 000,00 zł
11) Organizacja życia kulturalnego mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie
 Stowarzyszenie Przyjaciół Drawska „Meander” – 7 500,00 zł
 Stowarzyszenie Diabaz - 7 500,00 zł
Łącznie: 15 000,00 zł
12) Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców miasta i
gminy Drawsko Pomorskie
 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość z życia” – 4 732,00 zł
 Stowarzyszenie „Filar” – 10 130,00 zł
Łącznie: 14 862,00
13) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – Profilaktyka przez sport
 Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” – 30 000,00 zł
Łącznie: 30 000,00

Udzielone „GRANTY”:
1.
2.
3.
4.

MUKS „OYAMA” - 7 000,00 zł
Stowarzyszenie Sportów Siłowych „Rufian” - 3 000,00 zł
Klub Sportów Walki Valiant Gold Team - 4 000,00 zł
Caritas Parafii Rzymsko – Katolickiej pod Wezwaniem Zmartwychwstania Pana
Jezusa Chrystusa w Drawsku Pomorskim - 9 900,00 zł
Łącznie: 23 900,00 zł
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Współpraca pozafinansowa
Współpraca pozafinansowa gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019 polegała
w szczególności na:
 wymianie informacji o kierunkach planowanych działań,
 opiniowaniu i konsultowaniu programów w zakresie współpracy, a także aktów
prawnych w obszarach zainteresowania organizacji pozarządowych,
 wspólnej organizacji spotkań, imprez i wydarzeń,
 udziale przedstawicieli samorządu w spotkaniach z organizacjami pozarządowymi
dotyczących wzajemnej współpracy oraz bieżących problemów,
 udzielaniu pomocy, informacji, doradztwa przez pracowników urzędu miejskiego
zgodnie z ich kompetencjami,
 obejmowaniu przez Burmistrza Drawska Pomorskiego patronatów honorowych w
ważnych dla organizacji i miasta imprezach,
 zorganizowaniu spotkania szkoleniowego dla przedstawicieli organizacji
pozarządowych z zakresu pisania ofert i rozliczania dotacji udzielonych na realizację
zadań publicznych,
 użyczaniu lokali komunalnych na realizację zadań publicznych,
 konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi priorytetowych zadań na rok
następny,
 pomocy przy zakładaniu i rejestracji nowych organizacji pozarządowych,
 promocji inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe na stronach
internetowych gminy Drawsko Pomorskie
Osiągnięte rezultaty
We wszystkich obszarach, w ramach których gmina Drawsko Pomorskie zleciła organizacjom
pozarządowym realizację zadań publicznych , zostały złożone sprawozdania z otrzymanych
dotacji, które będą przedmiotem kontroli przez odpowiedni organ jednostki samorządowej.
Kontrola urzędowa ma na celu wykazanie czy złożone i spodziewane rezultaty oraz cele,
zleconych zadań publicznych przedstawione w ofertach przez organizacje pozarządowe
zostały osiągnięte.
Aktywność organizacji pozarządowych, pomoc finansowa gminy Drawsko Pomorskie oraz
dobra współpraca obu sektorów wpłynęły, na częściowe zaspokojenie oczekiwań i potrzeb
mieszkańców.

7.5 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Drawsko Pomorskie na rok 2019
Dokument uchwalony został uchwałą Nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim z dnia 31 stycznia 2019 roku. Każdego roku Rada Miejska w Drawsku
Pomorskim podejmuje uchwałę w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Drawsko Pomorskie na dany rok.
Program jest dokumentem wyznaczającym cele, określającym metody oraz wskaźniki
uzyskania rezultatów planowanych do osiągnięcia w 2019r. w zakresie przeciwdziałania
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uzależnieniom oraz związanym z nimi problemom rodzinnym i społecznym występującym na
terenie gminy Drawsko Pomorskie.
Cele główne programu:
1) Przeciwdziałanie problemom nadużywania alkoholu, narkomanii i używania innych
substancji psychoaktywnych oraz skutkom ich stosowania w gminie Drawsko Pomorskie.
2) Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z uzależnieniami behawioralnymi
i innymi zrachowaniami ryzykownymi.
Cele strategiczne:
1) zmniejszenie rozmiaru lub pozostawienie na aktualnym poziomie istniejących problemów
w obszarze: alkoholizmu, narkomanii oraz związanych z przemocą w rodzinie i otoczeniu;
2) zapobieganie powstaniu nowych problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy;
3) rozszerzenie lokalnej oferty pomocowej (m.in. diagnoza, interwencja, terapia) o zadania
dedykowane osobom uzależnionym czynnościowo lub krzyżowo;
4) zmiana postaw społecznych wobec problemów nadużywania alkoholu, używania
narkotyków oraz uzależnień behawioralnych;
5) zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i marginalizacją osób i rodzin
z problemem alkoholowym, narkotykowym lub/i uzależnieniem behawioralnym;
6) rozwijanie lokalnego systemu rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz
problemów związanych z przemocą w rodzinie i otoczeniu w gminie.
Kierunki
działań
przyjęte
w
niniejszym
dokumencie
określone
zostały
w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020. Środki na realizację niniejszego
programu pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wartość środków uzyskanych z opłat alkoholowych, przeznaczonych, zgodnie z ustawą
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na realizację gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania
narkomanii w 2019 roku wyniosła 459.749,00 zł. W 2019 roku wydatki poniesione na
zwalczanie narkomanii wyniosły 14.563,00 zł, natomiast wydatki na przeciwdziałanie
alkoholizmowi wyniosły 505.816,00 zł.
Realizatorzy Programu:
1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drawsku Pomorskim,
2) MGOPS w Drawsku Pomorskim,
3) Placówki oświatowe na terenie gminy Drawsko Pomorskie,
4) inne podmioty, którym zlecane są zadania Programu, a w szczególności organizacje
pozarządowe.
Koordynację działań związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie profilaktyki
rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, zawartych w Programie prowadzi
Referat Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim.

7.6 Program Opieki nad Zabytkami
Podstawowym aktem prawa, w którym określono przedmiot, formy i zasady ochrony
zabytków i opieki nad nimi jest ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2067 z późn. zm.). Na podstawie ww. przepisów
sporządzony został program opieki nad zabytkami, stanowiący podstawowy dokument
określający kierunki działań i zadania służące poprawie kondycji dziedzictwa kulturowego zarówno stanu zachowania zabytków, jak i udziału zabytków w kształtowaniu rozwoju
i wizerunku gminy.
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Program opieki nad zabytkami służyć może rozwojowi gminy
poprzez określenie zasadniczych kierunków działań i zadań na
rzecz poprawy stanu zachowania zabytków, eksponowania walorów
krajobrazu kulturowego, wykorzystania zabytków dla potrzeb
społecznych, gospodarczych i edukacyjnych, a jego głównym celem
jest dążenie do znaczącej poprawy stanu zasobów lokalnego
dziedzictwa kulturowego oraz zachowania krajobrazu kulturowego
gminy Drawsko Pomorskie poprzez określenie podstawowych
uwarunkowań oraz rozwiązań, które temu służą. Bogactwo
i różnorodność dziedzictwa kulturowego może w istotny sposób
przyczynić się do rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, a tym
samym do poprawy jakości życia jej mieszkańców.
Obecnie obowiązujący dokument zatwierdzony został uchwałą Nr III/13/2010 Rady Miejskiej
w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu
opieki nad zabytkami Gminy Drawsko Pomorskie na lata 2010 –2014. Ponadto zarządzeniem
Nr 170/2010 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2010 r. przyjęta została
Gminna Ewidencja Zabytków gminy Drawsko Pomorskie. Gminna Ewidencja Zabytków
została uzgodniona i zaakceptowana przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Karty GEZ są udostępnione publicznie na stronie internetowej:
https://zabytki.drawsko.pl. W Gminnym programie opieki nad zabytkami określono
przedmiot, formy i zasady ochrony zabytków i opieki nad nimi. Ma on na celu w
szczególności:
- włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych (wojewódzkich,
powiatowych, gminnych) wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;
- uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego
i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi
ekologicznej;
- zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenia do poprawy stanu ich
zachowania;
- wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;
- podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych,
turystycznych i edukacyjnych;
- wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad
zabytkami;
- określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje
konfliktowe związane z wykorzystaniem zabytków;
- podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką
nad zabytkami.
Dla obszaru zniesionej gminy Ostrowice, włączonego z dniem 1 stycznia 2019 r. do gminy
Drawsko Pomorskie, wymagane jest przygotowanie dokumentacji gminnej ewidencji
zabytków. Uzupełnienia wymaga również program opieki nad zabytkami, który
programowany był na lata 2010-2014.
Zgodnie z uchwałą Nr X/62/2015 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 maja
2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania przez gminę Drawsko Pomorskie dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 2290) gmina
przyznała w 2019 r. dwie dotacje na łączną kwotę 90.000 zł. dla Parafii Rzymskokatolickiej
pw. Chrystusa Króla w Suliszewie oraz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława B.
i M. w Zarańsku.
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W 2019 r. po zakończeniu zadania pn. „Przebudowa
magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum
regionalnego” w obiekcie zabytkowym Magazynu
Solnego przy ul. Kilińskiego 4 działało muzeum
regionalne w ramach Referatu Opieki nad
Zabytkami Urzędu Miejskiego w Drawsku
Pomorskim,
co
stanowi
realizację
celów
określonych w Gminnym programie opieki nad
zabytkami Gminy Drawsko Pomorskie.
Magazyn Solny wykorzystywany był do organizacji
Magazyn Solny w Drawsku Pomorskim
wystaw o tematyce związanej z historią miasta
i gminy oraz regionu. Odbiorcami wystaw byli mieszkańcy Drawska Pomorskiego oraz
goście odwiedzający miasto z kraju i zagranicy. Przy wejściu do sali ekspozycyjnej
zlokalizowano Informację Turystyczną. Pracownicy referatu Opieki nad Zabytkami udzielali
informacji oraz przekazywali materiały promocyjne na temat gminy Drawsko Pomorskie. W
okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2019 roku Magazyn Solny odwiedziło ponad 3 900 osób.
W roku 2019 w Magazynie Solnym odbyły się
następujące wystawy: „Ojcowie Niepodległości”,
„Historia z kufra i walizki”, „Malarstwo
Włodzimiery Kolk”, „Legenda i Chwała Kawalerii
Polskiej na Ziemi Drawskiej - pamięci Tadeusza
Styczyńskiego – drawszczanina, Ułana XII Pułku
Ułanów Podolskich”, „Zwierciadło czasu Drawsko Pomorskie dawniej i dziś”, „Mistrz Józef
Szmidt”, wystawa prac plastycznych konkursu
Uczestnicy „Nocy Muzeów 2019” w Drawsku
„ZABYTKI MIASTA i GMINY DRAWSKO
Pomorskim i jednocześnie twórcy wystawy
fotograficznej „Zabytki Drawska Pomorskiego 2019”
POMORSKIE”, wystawa fotograficzna „ZABYTKI
podczas wernisażu 20 września 2019 roku
DRAWSKA POMORSKIEGO 2019”, wystawa
„Niepodległa 2019” - kolekcja oryginalnych kart pocztowych z okazji „25-lecia wymarszu ku
wolności” oraz kolekcja szabli z okresu I wojny światowej, wystawa pt. „Należy stworzyć
niepodległe państwo polskie (…) z wolnym dostępem do morza. Powrót Pomorza i Kujaw do
Polski 1918-1920” przygotowana i udostępniona przez Instytut Pamięci Narodowej, wystawa
„Podziel się kroplą krwi” prezentującą sylwetkę Jana Witwickiego oraz multimedialna
wystawa fotograficzno-historyczna „Stacja Końcowa” - dokumentująca wojenne i powojenne
wspomnienia mieszkańców naszego regionu.
W Magazynie Solnym odbywają się żywe lekcje historii i regionalizmu oraz prezentowane są
filmy o historii i zabytkach Drawska Pomorskiego. Mają miejsce spotkania kulturalne,
popularnonaukowe oraz wieczory autorskie. Organizowane są również warsztaty o tematyce
historycznej. Na bieżąco prowadzi się pozyskiwanie, inwentaryzację i dokumentację
eksponatów.

W roku 2019 w Magazynie Solnym odbyły się
następujące wydarzenia: spotkania z historią „Ferie
tatarskie” oraz „Słone Ferie” dla dzieci i młodzieży,
prezentacja książki Zbigniewa Mieczkowskiego
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„ŁĄCZY NAS DRAWA”, spotkanie autorskie z Łukaszem Pilipem, autorem książki
„Podwórko bez trzepaka Reportaże z dzieciństwa”, „Noc Muzeów 2019” w Magazynie
Solnym - warsztaty fotograficzne, konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych
„Zabytki Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie”, I Drawska Konferencja Archeologiczna,
spotkanie autorskie z dr. Elwirą Wilczyńską - autorką książki „Diabli z czubami. Niemcy
oczami polskich chłopów w XIX i na początku XX wieku” oraz Spacer Badawczy
„Niepodległa 2019”.

8. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ
W 2019 roku, a więc w okresie objętym niniejszym raportem Rada Miejska w Drawsku
Pomorskim podjęła 168 uchwał:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Referat
RM – Rada Miejska
ROŚ – Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
IR – Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego
POW – Referat Podatków, Opłat i Windykacji
PR – Referat Promocji i Sportu
GN – Referat Planowania i Gospodarki Nieruchomościami
SKARBNIK
SP – Referat Spraw Społecznych
MGOPS – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
OG – Referat Ogólno-Organizacyjny
SEKRETARZ
ZUK – Zakład Usług Komunalnych
PF – Samodzielne Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy
BURMISTRZ
PBF – Referat Planowania Budżetu i Finansów

Ilość
19
15
10
5
18
18
34
28
4
8
4
2
1
1
1
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LP.

NR

TYTUŁ

I/1/2019
z dnia
03.01.2019 r.
I/2/2019
z dnia
03.01.2019 r.
I/3/2019
z dnia
03.01.2019 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim

4

5

1

2

3

6

7

8

Wydział
Jednostka
realizująca
RM

UWAGI
uchwała zrealizowana
wybrano p. Ireneusza Gendka

w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim

RM

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim

RM

I/4/2019
z dnia
03.01.2019 r.

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Miejskiej w Drawsku Pomorskim

RM

I/5/2019
z dnia
03.01.2019 r.
I/6/2019
z dnia
03.01.2019 r.
II/7/2019
z dnia
31.01.2019 r.

w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego

RM

uchwała zrealizowana
wybrano p. Czesława Falińskiego i Włodzimierza
Matusiaka
uchwała zrealizowana
1.Regina Malec - przewodnicząca,
2. Michał Skrzypczak - wiceprzewodniczący,
3. Katarzyna Hrynkiewicz - członek,
4. Agnieszka Krymowska - Janusz - członek,
5. Krzysztof Radziusz - członek,
6. Zygmunt Romanowski - członek.
uchwała zrealizowana
1. Roman Bany - przewodniczący,
2. Joanna Orzepowska - wiceprzewodnicząca,
3. Zygmunt Romanowski - członek,
4. Michał Skrzypczak - członek,
5.Danuta Sycz - członek.
uchwała zrealizowana

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza
Drawska Pomorskiego

RM

uchwała zrealizowana

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

ROŚ

II/8/2019
z dnia
31.01.2019 r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

ROŚ

uchwała zrealizowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 1192
Dąb szypułkowy(Quercus robur L.) o nazwie
Wiesław
uchwała zrealizowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 1193
2 drzewa należące do gatunku Sosna czarna (Pinus
nigra Arn.)
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uchwała zrealizowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 1194
25 drzew należących do gatunku Buk zwyczajny
(Fagus sylvatica L.) o nazwie Aleja Wielkich
Buków
uchwała zrealizowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 1195
201 drzew należących do gatunku Grab pospolity
(Carpinus betulus L.) o nazwie Aleja Ksawerego
uchwała zrealizowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 1196
Dąb szypułkowy(Quercus robur L.) o nazwie
Wojtek,
uchwała zrealizowana

9

II/9/2019
z dnia
31.01.2019 r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

ROŚ

10

II/10/2019
z dnia
31.01.2019 r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

ROŚ

11

II/11/2019
z dnia
31.01.2019 r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

ROŚ

12

II/12/2019
z dnia
31.01.2019 r.
II/13/2019
z dnia
31.01.2019 r.

w sprawie udzielenia Powiatowi Drawskiemu pomocy finansowej na
dofinansowanie realizacji zadania z zakresu jego właściwości

IR

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych
podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej w
drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za
inkaso
w sprawie wyboru delegatów gminy Drawsko Pomorskie w
Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

POW

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy Drawsko Pomorskie do
Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI

ROŚ

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko
Pomorskie
w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w
Drawsku Pomorskim do wyznaczenia terminu i miejsca wykonywania
zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży
służbowej przewodniczącego Rady Miejskiej w Drawsku Pomorski w
poleceniu wyjazdu służbowego
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na

GN

uchwała w trakcie realizacji

RM

uchwała zrealizowana

SKARBNIK

uchwała zrealizowana

13

14

II/14/2019
z dnia
31.01.2019 r.

15

II/15/2019
z dnia
31.01.2019 r.
II/16/2019
z dnia
31.01.2019 r.
II/17/2019
z dnia
31.01.2019 r.

16

17

18

II/18/2019

PR

uchwała zrealizowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 1021
uchwała zrealizowana
Krzysztof Czerwiński i Adam Cygan
(rozstrzygnięcie nadzorcze nr P1.4131.165.2019.AB -nieważność w zakresie „i
Adam Cygan”)
uchwała zrealizowana
delegat Radosław Głuchowski
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19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
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Dz. U. WZ z 2019 poz. 1022

z dnia
31.01.2019 r.
II/19/2019
z dnia
31.01.2019 r.
II/20/2019
z dnia
31.01.2019 r.
II/21/2019
z dnia
31.01.2019 r.

rok 2019

III/22/2019
z dnia
28.02.2019 r.
III/23/2019
z dnia
28.02.2019 r.
III/24/2019
z dnia
28.02.2019 r.

w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych gminy Drawsko
Pomorskie

OG

w sprawie nadania statutów sołectwom i osiedlom w gminie Drawsko
Pomorskie

OG

zmieniająca uchwałę Nr LIV/391/2018 Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu Cmentarza
Komunalnego w Drawsku Pomorskim oraz cmentarzy komunalnych
położonych na terenie gminy Drawsko Pomorskie
w sprawie wyznaczenia radnych do Społecznej Komisji Mieszkaniowej
w gminie Drawsko Pomorskie

IR

III/25/2019
z dnia
28.02.2019 r.
III/26/2019
z dnia
28.02.2019 r.
III/27/2019
z dnia
28.02.2019 r.
III/28/2019
z dnia
28.02.2019 r.
III/29/2019
z dnia
28.02.2019 r.

w spawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania
prac społecznie użytecznych w gminie Drawsko Pomorskie na rok 2019

SP

uchwała zrealizowana

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Drawsko
Pomorskie na rok 2019
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

SP

uchwała zrealizowana

ROŚ

SEKRETARZ

uchwała zrealizowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 1197
drzewo należące do gatunku Czereśnia
ptasia(Prunus avium (L.) L.)
uchwała stosowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 1466
18 sołectw i 2 osiedla
uchwała stosowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 1467
uchwała stosowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 1641
uchwała zrealizowana
Krzysztof Radziusz , Bartosz Rudź

w sprawie wyposażenia jednostki budżetowej gminy Drawsko
Pomorskie Zakładu Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim w
majątek
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy

OG

GN

uchwała zrealizowana
ładowacz T-214 o wartości 4.492,00 zł ciągnik
Ursus E-360 o wartości 15.359,00 zł.
uchwała zrealizowana

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy

GN

uchwała zrealizowana

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy

GN

uchwała zrealizowana
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uchwała zrealizowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 1359

III/30/2019
z dnia
28.02.2019 r.
III/31/2019
z dnia
28.02.2019 r.
III/32/2019
z dnia
28.02.2019 r.
III/33/2019
z dnia
28.02.2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na
rok 2019

SKARBNIK

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów

SKARBNIK

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie dla terenu "świetlica w
Gudowie"
w sprawie wyposażenia jednostki budżetowej gminy Drawsko
Pomorskie - Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza w
Drawsku Pomorskim

GN

uchwała stosowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 1643

SP

34

III/34/2019
z dnia
28.02.2019 r.

IR

35

IV/35/2019
z dnia
28.03.2019 r.
IV/36/2019
z dnia
28.03.2019 r.
IV/37/2019
z dnia
28.03.2019 r.

w sprawie powierzenia reprezentowania gminy Drawsko Pomorskie w
Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego Zastępcy
Burmistrza Drawska Pomorskiego oraz wyznaczenia delegatów gminy
Drawsko Pomorskie do Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza
Drawskiego
w sprawie wyposażenia jednostki budżetowej gminy Drawsko
Pomorskie - Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza w
Drawsku Pomorskim w majątek
w sprawie wyposażenia jednostki budżetowej gminy Drawsko
Pomorskie - Przedszkola w Drawsku Pomorskim w majątek

uchwała zrealizowana
urządzenie medyczne "Scolatest" do badania
wzroku dla dzieci - 1 szt., o wartości4 500,00
zł(słownie: cztery tysiące pięćset 00/100 zł).
uchwała stosowana
delegaci: Ireneusz Kabat, Grzegorz Graca

30

31

32

33

36

37

38

IV/38/2019
z dnia
28.03.2019 r.

39

IV/39/2019
z dnia

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom
oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze oraz
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli,
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz
doradców zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Drawsko Pomorskie
w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom
niektórych oddziałów klasy szóstej oraz klasy trzeciej Szkoły
Podstawowej Nr 1 im. mjra Henryka Sucharskiego w Drawsku
Pomorskim
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drawsko

uchwała zrealizowana

PR

uchwała zrealizowana
plac zabaw o wartości 49.853,22 zł.

PR

uchwała zrealizowana
plac zabaw o wartości 44 000,00 zł.

SP

uchwała stosowana

SP

uchwała zrealizowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 2328

ROŚ

uchwała stosowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 2329
79

Raport o stanie gminy Drawsko Pomorskie za rok 2019
40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

28.03.2019 r.
IV/40/2019
z dnia
28.03.2019 r.
IV/41/2019
z dnia
28.03.2019 r.
IV/42/2019
z dnia
28.03.2019 r.
IV/43/2019
z dnia
28.03.2019 r.
IV/44/2019
z dnia
28.03.2019 r.
IV/45/2019
z dnia
28.03.2019 r.
IV/46/2019
z dnia
28.03.2019 r.
V/47/2019
z dnia
10.04.2019 r.
V/48/2019
z dnia
10.04.2019 r.
VI/49/2019
z dnia
25.04.2019 r.
VI/50/2019
z dnia
25.04.2019 r.
VI/51/2019
z dnia
25.04.2019 r.

Pomorskie na rok 2019
w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego

RM

w sprawie statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Drawsku Pomorskim

MGOPS

uchwała stosowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 2330

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na
rok 2019

SKARBNIK

uchwała zrealizowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 1853

w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej
gminy Drawsko Pomorskie na lata 2019 - 2026

SKARBNIK

uchwała zrealizowana

w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych
przyjmowanych do obliczenia wysokości dodatku mieszkaniowego

SP

uchwała zrealizowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 2331

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów oraz członków rad sołeckich
w sołectwach gminy Drawsko Pomorskie

OG

uchwała zrealizowana

w sprawie współdziałania gminy Drawsko Pomorskie z Miastem
Białogard w zakresie wykonywania zadania publicznego obejmującego
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na
rok 2019

ROŚ

uchwała stosowana

uchwała zrealizowana

SKARBNIK

uchwała zrealizowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 2059

w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej
gminy Drawsko Pomorskie na lata 2019 - 2026

SKARBNIK

uchwała zrealizowana

w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu użyteczności
publicznej - placu zabaw w miejscowości Dołgie

PR

uchwała stosowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 2857

w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu użyteczności
publicznej - placu zabaw w Jeleninie

PR

uchwała stosowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 2858

w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu użyteczności
publicznej - placu zabaw w miejscowości Ostrowice "I"

PR

uchwała stosowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 2859
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52

53

54

55

56

57

58

VI/52/2019
z dnia
25.04.2019 r.
VI/53/2019
z dnia
25.04.2019 r.
VI/54/2019
z dnia
25.04.2019 r.
VI/55/2019
z dnia
25.04.2019 r.

VI/56/2019
z dnia
25.04.2019 r.
VI/57/2019
z dnia
25.04.2019 r.
VI/58/2019
z dnia
25.04.2019 r.

59

VI/59/2019
z dnia
25.04.2019 r.

60

VII/60/2019
z dnia
10.05.2019 r.
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uchwała stosowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 2860

w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu użyteczności
publicznej - placu zabaw w miejscowości Ostrowice "II"

PR

w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu użyteczności
publicznej - placu zabaw w miejscowości Przytoń

PR

uchwała stosowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 2861

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu

GN

uchwała zrealizowana

w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
stanowiących własność gminy Drawsko Pomorskie oraz ich
wydzierżawiania lub wynajmowani na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
lub na czas nieoznaczony, a także gdy po umowie zawartej na czas
nieoznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których
przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz w sprawie zgody na
zastosowanie innej niż określona w art. 70 ust. 3 ustawy o gospodarce
nieruchomościami stopy procentowej
w sprawie zwolnienia dyrektora Przedszkola w Drawsku Pomorskim od
obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na
rok 2019

GN

uchwała stosowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 2897

SP

uchwała stosowana

w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama
Mickiewicza w Drawsku Pomorskim od obowiązku realizacji
tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom
oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze oraz
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli,
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz
doradców zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Drawsko Pomorskie
w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie gminy Drawsko Pomorskie

SKARBNIK

uchwała zrealizowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 2514

SP

uchwała stosowana

SP

uchwała stosowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 2862

SP

uchwała stosowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 3013
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uchwała stosowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 3014

VII/61/2019
z dnia
10.05.2019 r.
VII/62/2019
z dnia
10.05.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia w określonych miejscach
na terenie gminy Drawsko Pomorskie odstępstw od zakazu spożywania
napojów alkoholowych
w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na
terenie gminy Drawsko Pomorskie w roku 2019

VIII/63/2019
z dnia
30.05.2019 r.
VIII/64/2019
z dnia
30.05.2019 r.
VIII/65/2019
z dnia
30.05.2019 r.
VIII/66/2019
z dnia
30.05.2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na
rok 2019

SKARBNIK

w sprawie wzoru wniosku odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej o
wypłatę dodatku energetycznego

MGOPS

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy ulicy Henryka
Siemiradzkiego w Drawsku Pomorskim wraz z oświetleniem

RM

uchwała zrealizowana
odmowa uwzględnienia

w sprawie wyposażenia jednostki budżetowej gminy Drawsko
Pomorskie Zakładu Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim w
majątek

OG

VIII/67/2019
z dnia
30.05.2019 r.
VIII/68/2019
z dnia
30.05.2019 r.
VIII/69/2019
z dnia
30.05.2019 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy

IR

uchwała zrealizowana
1. samochód osobowy Ford Focus wartość
57.327,80
2. samochód osobowy Fiat Siena, wartość
34.166,00;
3. zbiornik przemysłowy na wodę 4.000 l, wartość
9.969,84 zł
uchwała zrealizowana

w sprawie cennika opłat za wypożyczenie sprzętu w wypożyczalni
rowerów w Drawsku Pomorskim

PR

uchwała stosowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 3504

w sprawie powołania zespołu do przedstawienia na sesji Rady Miejskiej
w Drawsku Pomorskim swojej opinii o zgłoszonych kandydatach na
ławników, a w szczególności w zakresie spełnienia przez nich
wymogów określonych w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami
gminy Drawsko Pomorskie dotyczące realizacji projektu pn. "Budżet
Obywatelski w gminie Drawsko Pomorskie w 2020 r."
w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej

RM

uchwała zrealizowana
zespół w składzie: Ireneusz Gendek, Elżbieta
Komorowska, Joanna łatkowska

PR

uchwała zrealizowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 3505

VIII/70/2019
z dnia
30.05.2019 r.
VIII/71/2019

SP

PR

SKARBNIK

uchwała zrealizowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 3015
kąpielisko nad jeziorem Okra w Drawsku
Pomorskim
uchwała zrealizowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 3223
uchwała stosowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 3661

uchwała zrealizowana
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77
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80

z dnia
30.05.2019 r.
VIII/72/2019
z dnia
30.05.2019 r.

VIII/73/2019
z dnia
30.05.2019 r.
VIII/74/2019
z dnia
30.05.2019 r.

IX/75/2019
z dnia
27.06.2019 r.
IX/76/2019
z dnia
27.06.2019 r.
IX/77/2019
z dnia
27.06.2019 r.
IX/78/2019
z dnia
27.06.2019 r.
IX/79/2019
z dnia
27.06.2019 r.
IX/80/2019
z dnia
27.06.2019 r.

gminy Drawsko Pomorskie na lata 2019 - 2026
w sprawie wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach metod ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej
opłaty, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
w sprawie udzielenia Powiatowi Drawskiemu pomocy finansowej na
dofinansowanie realizacji zadania z zakresu jego właściwości

ROŚ

IR

nie doszło do realizacji

w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli, których
organem prowadzącym jest gmina Drawsko Pomorskie, w
indywidualnych przypadkach oraz w granicach ustalonego planu
finansowego szkoły lub przedszkola, do przyznawania minimalnej
stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
w sprawie rozpatrzenia raportu o stanie gminy Drawsko Pomorskie za
rok 2018 oraz udzielenia Burmistrzowi Drawska Pomorskiego wotum
zaufania
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
gminy Drawsko Pomorskie za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za rok 2018
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Drawsko
Pomorskie za rok 2018

SP

uchwała stosowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 3506

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania
w sprawie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Drawsko Pomorskie na lata 2019 - 2032
w sprawie wyposażenia jednostki budżetowej gminy Drawsko
Pomorskie - Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Nętnie w majątek

SEKRETARZ

SKARBNIK

SKARBNIK

SP
ROŚ

SP

uchwała stosowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 3224

uchwała zrealizowana
udzielono wotum zaufania Burmistrzowi Drawska
Pomorskiego
uchwała zrealizowana
zatwierdzono sprawozdanie
uchwała zrealizowana
udzielono absolutorium Burmistrzowi Drawska
Pomorskiego
uchwała stosowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 4040
uchwała stosowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 4041
uchwała zrealizowana
rower indiana rock jr 24. – 699,99 zł.
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IX/81/2019
z dnia
27.06.2019 r.
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IX/82/2019
z dnia
27.06.2019 r.
IX/83/2019
z dnia
27.06.2019 r.
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84

85
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IX/84/2019
z dnia
27.06.2019 r.
IX/85/2019
z dnia
27.06.2019 r.
IX/86/2019
z dnia
27.06.2019 r.
IX/87/2019
z dnia
27.06.2019 r.

IX/88/2019
z dnia
27.06.2019 r.
IX/89/2019
z dnia
27.06.2019 r.

Raport o stanie gminy Drawsko Pomorskie za rok 2019
uchwała stosowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 4043

w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne, o charakterze
użyteczności publicznej świadczone na cmentarzach komunalnych w
gminie Drawsko Pomorskie oraz opłat za korzystanie z cmentarzy
komunalnych w gminie Drawsko Pomorskie
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy

ZUK

GN

uchwała zrealizowana

w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
stanowiących własność gminy Drawsko Pomorskie oraz ich
wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3
lata lub na czas nieoznaczony, a także gdy po umowie zawartej na czas
oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których
przedmiotem jest ta sama nieruchomość
w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu użyteczności
publicznej gminy Drawsko Pomorskie - "Kąpieliska nad jeziorem Okra
w Drawsku Pomorskiem"
w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu użyteczności
publicznej - przystani kajakowej przy ul. Staszica w Drawsku
Pomorskim
w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu użyteczności
publicznej - terenu rekreacyjnego nad jeziorem Lubie w Gudowie

GN

uchwała stosowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 4044

PR

uchwała zrealizowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 4046

PR

uchwała zrealizowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 4047

PR

uchwała zrealizowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 4048

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

IR

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na
rok 2019

SKARBNIK

uchwała zrealizowana
Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w
Suliszewie „Późnorenesansowe Ławy Kolatorskie
XVII w., w wysokości do 20.000,00 złotych;
2) Parafia Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława
BiM w Zarańsku "Kościół pw. Świętej Trójcy w
Rydzewie: Kontynuacja remontu - etap III: remont
stropów, więźby dachowej i pokrycia dachowego
nawy", w wysokości do 70.000,00 złotych
uchwała zrealizowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 3650

w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej
gminy Drawsko Pomorskie na lata 2019 -2026

SKARBNIK

uchwała zrealizowana
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IX/90/2019
z dnia
27.06.2019 r.
X/91/2019
z dnia
04.07.2019 r.
X/92/2019
z dnia
04.07.2019 r.
X/93/2019
z dnia
04.07.2019 r.
X/94/2019
z dnia
04.07.2019 r.
XI/95/2019
z dnia
09.08.2019 r.

96

XI/96/2019
z dnia
09.08.2019 r.

97

XI/97/2019
z dnia
09.08.2019 r.
XI/98/2019
z dnia
09.08.2019 r.
XII/99/2019

98

99

Raport o stanie gminy Drawsko Pomorskie za rok 2019
uchwała stosowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 3651
m.in. inkasenci
uchwała zrealizowana

w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego,
leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej w drodze inkasa, określenia
inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia z inkaso
w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego policji
informacji o kandydatach na ławników

POW

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez gminę Drawsko Pomorskie oraz określenia granic
obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019
roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na
rok 2019

SP

uchwała stosowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 4238

SKARBNIK

uchwała zrealizowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 3861

w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej
gminy Drawsko Pomorskie na lata 2019 - 2026

SKARBNIK

uchwała zrealizowana

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Drawsko Pomorskie
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dla nauczycieli
poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i
przedszkolach prowadzonych przez gminę Drawsko Pomorskie w
drodze regulaminu: wysokości stawek dodatków za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy oraz
szczegółowych warunków przyznania tych dodatków, szczegółowych
warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad
jego przyznawania i wypłacania
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na
rok 2019

SP

uchwała stosowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 4531

SP

uchwała stosowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 4532

SKARBNIK

uchwała zrealizowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 4339

w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej
gminy Drawsko Pomorskie na lata 2019 - 2026

SKARBNIK

uchwała zrealizowana

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie zadań z

ROŚ

RM

uchwała stosowana
85

z dnia
12.08.2019 r.
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101

102

103

104

105

106

107

108

XIII/100/2019
z dnia
29.08.2019 r.
XIII/101/2019
z dnia
29.08.2019 r.

XIII/102/2019
z dnia
29.08.2019 r.
XIII/103/2019
z dnia
29.08.2019 r.

XIII/104/2019
z dnia
29.08.2019 r.
XIII/105/2019
z dnia
29.08.2019 r.
XIII/106/2019
z dnia
29.08.2019 r.

XIII/107/2019
z dnia
29.08.2019 r.
XIV/108/2019
z dnia
10.09.2019 r.

zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Drawsko Pomorskie, trybu postępowania w sprawie udzielania
dotacji i sposobu jej rozliczania
w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu
Rejonowego w Drawsku Pomorskim

Raport o stanie gminy Drawsko Pomorskie za rok 2019
Dz. U. WZ z 2019 poz. 4340

RM

uchwała zrealizowana

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Drawsku
Pomorskim na kadencje 2020 - 2023

RM

uchwała zrealizowana

w sprawie zasad i warunków udzielania stypendium Burmistrza
Drawska Pomorskiego

SP

uchwała stosowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 4772

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania w gminie Drawsko
Pomorskie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania
przedszkolnego, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 3 oraz w art. 20
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność organu wykonawczego
gminy Drawsko Pomorskie

SP

uchwała stosowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 4521

RM

uchwała zrealizowana
skarga niezasadna

1. Martusiewicz Halina
2. Plich Krystyna
3. Rzepka Irena
4. Zawadzki Józef

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na
rok 2019

SKARBNIK

uchwała zrealizowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 4522

w sprawie powierzenia reprezentowania gminy Drawsko Pomorskie w
Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego Zastępcy
Burmistrza Drawska Pomorskiego oraz wyznaczenia delegatów gminy
Drawsko Pomorskie do Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza
Drawskiego
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i
zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest gmina Drawsko Pomorskie
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na
rok 2019

IR

uchwała zrealizowana
1. Ireneusz Kabat
2. Dawid Bejnarowicz

SP

uchwała stosowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 4773

SKARBNIK

uchwała zrealizowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 4683
86

XV/109/2019
z dnia
26.09.2019 r.
XV/110/2019
z dnia
26.09.2019 r.

w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom i przewodniczącym
zarządów osiedli przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży
służbowej
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z gminnego obiektu
użyteczności publicznej "Moje Boisko - Orlik 2012" w Ostrowicach

RM

111

XV/111/2019
z dnia
26.09.2019 r.

PR

112

XV/112/2019
z dnia
26.09.2019 r.
XV/113/2019
z dnia
26.09.2019 r.
XV/114/2019
z dnia
26.09.2019 r.
XV/115/2019
z dnia
26.09.2019 r.
XV/116/2019
z dnia
26.09.2019 r.
XV/117/2019
z dnia
26.09.2019 r.

w sprawie rocznego programu współpracy gminy Drawsko Pomorskie z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim

109

110

113

114

115

116

117

118

119

XV/118/2019
z dnia
26.09.2019 r.
XVI/119/2019
z dnia
29.10.2019 r.

PR

Raport o stanie gminy Drawsko Pomorskie za rok 2019
uchwała stosowana
uchwała zrealizowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 5293
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Zachodniopomorskiego z 18 października 2019 r.
uchwała zrealizowana

RM

uchwała zrealizowana
skarga niezasadna

zagospodarowania

GN

uchwała stosowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 5243

w prawie zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji
celowych na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych oraz
sposobu ich rozliczania
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na
rok 2019

ROŚ

uchwała stosowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 4971

SKARBNIK

uchwała zrealizowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 4972

SKARBNIK

uchwała zrealizowana

w sprawie uchwalenia miejscowego
przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie

planu

w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej
gminy Drawsko Pomorskie na lata 2019 - 2026
w sprawie przyjęcia
Operacyjnego

Wieloletniego

Sektorowego

Programu

PF

w prawie określenia warunków i trybu finansowania zadania gminy
Drawsko Pomorskie w zakresie tworzenia warunków, w tym
organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego

PR

RM

uchwała stosowana
"Plan działań gminy Drawsko Pomorskie w
zakresie rozwoju i dopasowania infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej do potrzeb mieszkańców na
lata 2019-2024".
uchwała zrealizowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 5244
uchwała stosowana

87

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

XVI/120/2019
z dnia
29.10.2019 r.
XVI/121/2019
z dnia
29.10.2019 r.
XVI/122/2019
z dnia
29.10.2019 r.
XVI/123/2019
z dnia
29.10.2019 r.
XVI/124/2019
z dnia
29.10.2019 r.
XVI/125/2019
z dnia
29.10.2019 r.
XVI/126/2019
z dnia
29.10.2019 r.
XVI/127/2019
z dnia
29.10.2019 r.
XVI/128/2019
z dnia
29.10.2019 r.
XVI/129/2019
z dnia
29.10.2019 r.

XVII/130/2019
z dnia
13.11.2019 r.
XVII/131/2019
z dnia

zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie
w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Drawsko Pomorskie opłaty
targowej oraz określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i
wysokości stawek tej opłaty
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

MGOPS

Raport o stanie gminy Drawsko Pomorskie za rok 2019
uchwała stosowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 6126

SP

uchwała uchylona

GN

uchwała w trakcie realizacji

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

POW

uchwała stosowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 5591

uchylającej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
na terenie gminy Drawsko Pomorskie udzielanych w ramach pomocy de
minimis
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 111 kwartałów
poprzedzających rok podatkowy przyjmowanej jako podstawa
obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Drawsko Pomorskie
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na
rok 2019

POW

uchwała zrealizowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 5592

POW

uchwała stosowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 5593

SKARBNIK

uchwała zrealizowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 5594

SKARBNIK

uchwała zrealizowana

w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej
gminy Drawsko Pomorskie na lata 2019 - 2026
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Drawskiemu

SP

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania,
ustalenia wysokości opłaty za postój pojazdów samochodowych na
drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, określenia sposobu
pobierania opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach
publicznych w strefie płatnego parkowania
w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Drawsko Pomorskie opłaty
targowej oraz określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i
wysokości stawek tej opłaty
w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej
gminy Drawsko Pomorskie na lata 2019 - 2026

IR

SP

SKARBNIK

uchwała zrealizowana
4.800,00 zadanie w zakresie świadczenia usług
publicznego transportu zbiorowego
uchwała stosowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 6127

uchwała stosowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 5845
uchwała zrealizowana
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132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

13.11.2019 r.
XVIII/132/2019
z dnia
29.11.2019 r.
XVIII/133/2019
z dnia
29.11.2019 r.
XVIII/134/2019
z dnia
29.11.2019 r.
XVIII/135/2019
z dnia
29.11.2019 r.
XVIII/136/2019
z dnia
29.11.2019 r.
XVIII/137/2019
z dnia
29.11.2019 r.
XVIII/138/2019
z dnia
29.11.2019 r.
XVIII/139/2019
z dnia
29.11.2019 r.
XVIII/140/2019
z dnia
29.11.2019 r.
XIX/141/2019
z dnia
19.12.2019 r.
XIX/142/2019
z dnia
19.12.2019 r.
XIX/143/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

GN

uchwała zrealizowana

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie

planu

GN

uchwała w trakcie realizacji

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez gminę Drawsko Pomorskie oraz
określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1
września 2019 r.
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy

SP

uchwała stosowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 6870

GN

uchwała zrealizowana

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowych
gimnazjów prowadzonych przez Gminę Drawsko Pomorskie

SP

uchwała zrealizowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 6871

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na
rok 2019

SKARBNIK

uchwała zrealizowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 6437

w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej
gminy Drawsko Pomorskie na lata 2019 - 2026

SKARBNIK

uchwała zrealizowana

w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym
przypadających gminie Drawsko Pomorskie lub jej jednostkom
organizacyjnym
w sprawie ustalenia ceny i opłat za usługi przewozowe w publicznym
transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w
gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę
Drawsko Pomorskie
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy

SKARBNIK

uchwała zrealizowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 6872

SP

uchwała stosowana
Dz. U. WZ z 2019 poz. 6873

GN

uchwała zrealizowana

w sprawie zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy

GN

uchwała zrealizowana

w sprawie wyposażenia gminnej jednostki budżetowej - Szkoły

OG

uchwała zrealizowana
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144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

z dnia
19.12.2019 r.
XIX/144/2019
z dnia
19.12.2019 r.
XIX/145/2019
z dnia
19.12.2019 r.
XIX/146/2019
z dnia
19.12.2019 r.
XIX/147/2019
z dnia
19.12.2019 r.
XIX/148/2019
z dnia
19.12.2019 r.
XIX/149/2019
z dnia
19.12.2019 r.
XIX/150/2019
z dnia
19.12.2019 r.
XIX/151/2019
z dnia
19.12.2019 r.
XIX/152/2019
z dnia
19.12.2019 r.
XIX/153/2019
z dnia
19.12.2019 r.
XIX/154/2019
z dnia
19.12.2019 r.
XIX/155/2019
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11 składników majątkowych - meble

Podstawowej w Ostrowicach w majątek
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy

GN

uchwała zrealizowana

w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Drawsko Pomorskie na lata 2016 - 2019 z perspektywą na
lata 2020 - 2023 za lata 2016 - 2019
w sprawie obsługi administracyjnej i finansowej placówek oświatowych

ROŚ

uchwała zrealizowana

SEKRETARZ

uchwała zrealizowana
likwidacja wspólnej obsługi administracyjnej i
księgowej szkół i przedszkoli
uchwała stosowana
Dz. U. WZ z 2020 poz. 354

w sprawie stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg, których
zarządcą jest Burmistrz Drawska Pomorskiego

IR

w sprawie powierzenia Burmistrzowi Drawska Pomorskiego
uprawnienia do stanowienia o wysokości opłat za korzystanie z
obiektów użyteczności publicznej gminy Drawsko Pomorskie - toalet
miejskich
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do rady sołeckiej
sołectwa Suliszewo

ZUK

OG

uchwała zrealizowana

w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Drawsko
Pomorskie na lata 20-19 - 2023

ROŚ

uchwała stosowana

w sprawie 3 - letniego gminnego programu wspierania rodziny w gminie
Drawsko Pomorskie

MGOPS

uchwała stosowana

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przywrócenia kursowania
busa szkolnego dla dzieci spod domu

RM

uchwała zrealizowana
odmowa uwzględnienia

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy

GN

uchwała zrealizowana

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i
akcji przez Burmistrza Drawska Pomorskiego

BURMISTRZ

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej w Drawsku

RM

uchwała stosowana
Dz. U. WZ z 2020 poz. 355

uchwała stosowana
Dz. U. WZ z 2020 poz. 356
uchwała stosowana
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156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

z dnia
19.12.2019 r.
XIX/156/2019
z dnia
19.12.2019 r.
XIX/157/2019
z dnia
19.12.2019 r.
XIX/158/2019
z dnia
19.12.2019 r.
XIX/159/2019
z dnia
19.12.2019 r.
XIX/160/2019
z dnia
19.12.2019 r.
XIX/161/2019
z dnia
19.12.2019 r.
XIX/162/2019
z dnia
19.12.2019 r.

Pomorskim na rok 2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Drawskiemu

SP

XX/163/2019
z dnia
30.12.2019 r.
XX/164/2019
z dnia
30.12.2019 r.
XX/165/2019
z dnia
30.12.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów sołectwom i osiedlom
w gminie Drawsko Pomorskie

OG

zmieniająca uchwałę w sprawie obsługi administracyjnej i finansowej
placówek oświatowych

SEKRETARZ

w sprawie opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej gminy Drawsko Pomorskie

PR

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na
rok 2019

SKARBNIK

uchwała zrealizowana
Dz. U. WZ z 2020 poz. 14

w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej
gminy Drawsko Pomorskie na lata 2019 - 2026

SKARBNIK

uchwała zrealizowana

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Drawsko
Pomorskie na rok 2020
w sprawie wyposażenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością w Drawsku Pomorskim w majątek

SP

uchwała stosowana

IR

uchwała zrealizowana
o łącznej wartości 7.099.954,47 zł

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2020

SKARBNIK

uchwała zrealizowana
Dz. U. WZ z 2020 poz. 16

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko
Pomorskie na lata 2020 - 2028

SKARBNIK

uchwała zrealizowana
uchwała w realizacji
18.000,00 zł na dofinansowanie realizowanego
przez Powiat Drawski zadania w 2020 roku w
zakresie świadczenia usług publicznego transportu
zbiorowego - utrzymanie w dni robocze linii
użyteczności publicznej Drawsko Pomorskie Świdwin na odcinku Drawsko Pomorskie Więcław.
uchwała stosowana
Dz. U. WZ z 2020 poz. 413
uchwała zrealizowana
uchwała stosowana
Dz. U. WZ z 2020 poz. 414
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166

167

168

XX/166/2019
z dnia
30.12.2019 r.
XX/167/2019
z dnia
30.12.2019 r.
XX/168/2019
z dnia
30.12.2019 r.

w sprawie udzielenia ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej

PBF
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uchwała w trakcie realizacji

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na
rok 2019

SKARBNIK

uchwała zrealizowana
Dz. U. WZ z 2020 poz. 18

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, do których nie stosuje się art.
263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz określenia ostatecznego
terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w
następującym roku budżetowym oraz ustalenia planu finansowego tych
wydatków

SKARBNIK

uchwała zrealizowana
wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego

Objaśnienia:
„uchwała zrealizowana” – uchwała, której postanowienia zostały zrealizowane,
„uchwała stosowana” – uchwała, której postanowienia stosowane są podczas realizacji zadań Gminy, np. regulaminy, programy, pobór opłat itp.
„uchwała w trakcie realizacji” – uchwała, której postanowienia są w trakcie realizacji i zostaną zrealizowane w określonym czasie.
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9. PODSUMOWANIE
Serdecznie dziękuję za zapoznanie się z raportem o stanie Gminy Drawsko Pomorskie
za rok 2019. Mam nadzieję, że opracowany dokument w przyjazny sposób przekazał
najważniejsze informacje związane z funkcjonowaniem naszego wspólnego miejsca na
świecie. Miejsca, które razem tworzymy, budujemy, rozwijamy i o które powinniśmy dbać.
Rok 2019 przyniósł nam wiele zmian. Z dniem 1 stycznia 2019 r. do gminy Drawsko
Pomorskie włączone zostały obszary obrębów ewidencyjnych Borne, Dołgie, Donatowo,
Grzybno, Jelenino, Ostrowice i Przytoń, o łącznej powierzchni 6558,36 ha, z obszaru
zniesionej gminy Ostrowice.
Chcąc spełnić oczekiwania mieszkańców, musieliśmy stawić czoła trudnemu
wyzwaniu poprawy warunków życia. Pod tym hasłem kryło się wiele zagadnień związanych
m. in. z inwestycjami, dbaniem o środowisko, pielęgnowaniem tradycji lokalnej,
stymulowaniem rozwoju społecznego.
Udało nam się zrealizować wiele zadań:
 32 inwestycje na terenie gminy związanych m.in. z przebudową dróg gminnych,,
budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, budową oświetlenia;
 13 projektów do realizacji w latach kolejnych ( m.in. budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków, budowa sieci wodociągowej wraz z odnogami Borne-Jutrosin,
budowa oświetlenia drogowego w Jankowie).
Poza dużymi inwestycjami systematycznie prowadziliśmy remonty nawierzchni dróg
i chodników, miejsc postojowych, parkingów, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych,
oświetlenia. Poprawiamy estetykę gminy. Wydatki inwestycyjne w roku 2019 wyniosły
6 912. 585,20 zł.
Ale roku 2019 nie powinniśmy oceniać wyłącznie przez pryzmat wykonanych zadań,
to również początek kolejnych projektów i inwestycji, bowiem wykonano w nim nowe plany
i koncepcje na kolejne lata.
Dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy Drawsko Pomorskie, radnym i sołtysom, za
pomyślną współpracę, wsparcie, informacje, pomysły i napływające wnioski, z których część
została zrealizowana, a kolejne oczekują na realizację w tegorocznym i przyszłych budżetach.
Słowa podziękowania również mojemu zespołowi pracowników z Urzędu Miejskiego
w Drawsku Pomorskim, którzy z wielkim zaangażowaniem i profesjonalizmem wykonują
swoje obowiązki.
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