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I. Wstęp  

Drodzy Mieszkańcy Gminy Drawno 

    Na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym przedkładam 

Raport o stanie Gminy Drawno za 2020 rok.  

    Ubiegły rok postawił naszą społeczność w nowej, nieznanej wcześniej sytuacji. Był to czas 

próby i mierzenia się z nowymi wyzwaniami, a przede wszystkim z różnego rodzaju 

ograniczeniami, zakazami i nakazami. Sparaliżowane zostały wszystkie obszary życia. 

Zamknięte zostały placówki oświatowe, instytucje kultury, urzędy, musieliśmy pozostawać w 

domach. Żyliśmy „zdalnie” i na dystans.  

    Zostaliśmy zmuszeni do minimalizowania kontaktów społecznych, przez co w 2020 roku 

nie mogliśmy organizować zaplanowanych jak co roku spotkań, wydarzeń kulturalnych i 

sportowych. Najbardziej odczuwalne obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią 

koronawirusa dotyczyły funkcjonowania oświaty. Rok ten był wyzwaniem zarówno dla 

dyrektorów, nauczycieli jak i uczniów i ich rodziców. Na potrzeby zorganizowania nauki 

zdalnej napisaliśmy 2 wnioski w ramach programu „Zdalna szkoła” i otrzymaliśmy środki 

finansowe na zakup laptopów i tabletów, które zostały wypożyczone uczniom. 

    Z pewnymi ograniczeniami związanymi z bezpieczeństwem pracowników i naszych 

mieszkańców, ale przez cały czas funkcjonował Urząd i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Drawnie. 

    Mimo panującej pandemii realizacja największych inwestycji odbywała się bez zakłóceń. 

Wszystko co było do zrobienia w tym zakresie robiliśmy, nie odkładając niczego na później. 

Trwają remonty i przebudowa dróg gminnych, poprawiamy przestrzeń publiczną. Kończymy 

inwestycje już zaczęte, rozpoczynamy nowe, przygotowujemy dokumentację z myślą                                    

o kolejnych latach. W 2020 roku Gmina wydała na inwestycje niemal 3.000.000 zł. W dużej 

mierze inwestycje możliwe były do realizacji dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych. 

    Sukcesów było sporo, ale kolejne wyzwania przed nami. Wciąż dużych finansowych 

nakładów wymagają gminne drogi, rozbudowa kanalizacji, termomodernizacja szkoły, 

doposażanie placów zabaw. W pierwszej kolejności realizujemy te inwestycje, które mają 

gotową dokumentację projektową oraz szansę na otrzymanie dofinansowania. Wspólnym 

mianownikiem działań inwestycyjnych podejmowanych przez Gminę Drawno jest podnoszenie 

poziomu życia mieszkańców. 

    Trudno jest przewidzieć przyszłość. Przykładem są ostatnie miesiące, kiedy cały świat 

walczy z pandemią. Jednak nie należy się zniechęcać. Wspólnie chcemy, aby nasza Gmina                                        

w przyszłości była miejscem otwartym i przyjaznym dla wszystkich – dzieci, młodzieży, osób 

czynnych zawodowo oraz osób starszych. 

Burmistrz Drawna   

                                                       Andrzej Chmielewski 
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II. Informacje ogólne 

 Gmina Drawno jest gminą miejsko-wiejską o charakterze głównie turystycznym. W jej 

skład wchodzi 54 miejscowości i 12 sołectw. 

Przez gminę Drawno prowadzi droga krajowa nr 10 w północnej części, łącząca Kalisz 

Pomorski z Reczem oraz droga wojewódzka nr 175, łącząca Drawno z Kaliszem Pomorskim 

(14 km) i Choszcznem (24 km). Najbliżej położonymi węzłami komunikacji publicznej są 

stacje kolejowe w Kaliszu Pomorskiem i Choszcznie. 

Pod względem użytkowania terenu nasza gmina zalicza się do obszaru rolniczo-leśnego, 

gdzie funkcjami wiodącymi gminy są rolnictwo, leśnictwo oraz turystyka i wypoczynek. Taki 

sposób użytkowania gruntów, przy niewielkiej ilości przemysłu na obszarze gminy, sprzyja 

rozwojowi agroturystyki oraz turystyki wiejskiej. 

Na terenie gminy znajduje się 12 jezior o pow. powyżej 1ha o łącznej powierzchni ok. 

614 ha.  

Siedzibą władz samorządowych jest Drawno. To tutaj skupione są podstawowe usługi. 

Jest to miejscowość turystyczna, malowniczo położona nad dwoma czystymi, zasobnymi                        

w ryby jeziorami - Dubie Północne i Dubie Południowe, i otoczona pięknymi lasami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Gminie zamieszkuje 4925 osób (zameldowanych na pobyt stały i czasowy), 

najwięcej w Drawnie – 2198, co stanowi 44,6% wszystkich mieszkańców gminy. 

Powierzchnia całkowita gminy obejmuje obszar 320,9 km2 . Ogólna gęstość zaludnienia 

na koniec 2019 roku wynosiła 15,7 os/km2. 

1. Władze Gminy Drawno 

Organem wykonawczym gminy jest Burmistrz Drawna, natomiast organem 

uchwałodawczym jest Rada Miejska w Drawnie. 
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Andrzej Chmielewski sprawuje funkcję Burmistrza nieprzerwanie od 2010 roku. 

Sekretarzem Gminy jest Mariola Kowalewska, a Skarbnikiem Gminy  Agnieszka Zarecka. 

W Radzie Miejskiej w Drawnie zasiada 15 radnych. W jej skład wchodzą:  

1) Aleksander Dementiew  

2) Bogdan Buchajczyk 

3) Patryk Krykwiński 

4) Sławomir Nowak 

5) Jerzy Dworzański 

6) Adam Emilianowicz 

7) Agata Słodkowska 

8) Jolanta Kucharska 

9) Grażyna Małyszko 

10) Krzysztof Bojara 

11) Wojciech Wiśniowski 

12) Czesław Paszkiewicz 

13) Andrzej Ratowicz 

14) Joanna Dąbrowska 

15) Aleksandra Kochanek. 

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Drawnie jest Aleksander Dementiew,                                               

a Wiceprzewodniczącym Bogdan Buchajczyk. 

2. Jednostki pomocnicze Gminy Drawno 

W Gminie Drawno jest 12 sołectw: Barnimie, Brzeziny, Chomętowo, Dominikowo, Drawno, 

Kiełpino, Konotop, Niemieńsko, Podlesie, Święciechów, Zatom, Żółwino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

RAPORT O STANIE GMINY DRAWNO  
 

3. Jednostki organizacyjne Gminy Drawno 

1) Przedszkole Miejskie w Drawnie 

2) Szkoła Podstawowa w Drawnie 

3) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie 

4) Środowiskowy Dom Samopomocy w Drawnie 

5) Drawieński Ośrodek Kultury 

6) Biblioteka Publiczna w Drawnie 

4. Spółka komunalna 

W gminie od 1991 roku funkcjonuje Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Sp. z o.o. 

jako jednoosobowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Drawno i prowadzi 

statutową działalność w zakresie: 

• zaopatrzenia w wodę mieszkańców Drawna oraz miejscowości: Barnimie, Brzeziny, 

Chomętowo, Dominikowo, Karpin, Kiełpino, Konotop, Niemieńsko, Podegrodzie, 

Podlesie, Sieniawa, Święciechów, Zatom, Zdanów i Żółwino, 

• odbioru i unieszkodliwiania ścieków komunalnych zrzucanych do kanalizacji 

sanitarnej: 

- w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Drawnie wraz z siecią kanalizacyjną                                   

i systemem przepompowni oraz siecią kanalizacyjną ze Święciechowa, kompleksu 

wojskowego, budynku Wiśniewo 4 i ośrodka PŻM, 

- w Wiejskich Oczyszczalniach Ścieków wraz z siecią kanalizacyjną i systemem 

przepompowni w Zatomiu, Chomętowie i Niemieńsku, 

• unieszkodliwiania ścieków z terenu gminy Drawno odbieranych własnym transportem 

kołowym – w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, 

• administrowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi tworzącymi komunalny zasób 

mieszkaniowy gminy Drawno, 

• administrowania wspólnotami mieszkaniowymi, 

• świadczenia usług pogrzebowych i administrowania cmentarzami komunalnymi                         

na terenie gminy. 

      Spółka stara się dotrzymywać standardów wykonywania usług w każdym z zakresów 

działalności jaki na zakładzie ciążą. Chcąc sprostać regulacjom związanym z ich dotrzymaniem 

ważne jest nie tylko utrzymanie zakładu w ruchu, ale i jego unowocześnianie. Dotyczy to w 

szczególności usług związanych z dostarczaniem wody i odbiorem ścieków. W najbliższym 

czasie konieczna jest modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków.  

     Z problemami z jakimi boryka się Spółka nie uda się walczyć bez długofalowego 

wsparcia ze strony właściciela. 
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Na przestrzeni roku 2020 Spółka realizowała wiele zadań m.in.  

• usuwała awarie sieci i przyłączy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 

• montowała lub wymieniała wodomierze główne,  

• przeprowadzała remonty w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz remonty 

budynków gospodarczych przynależnych do lokali komunalnych,  

• prowadziła monitoring zrekultywowanego gminnego składowiska odpadów                                        

w miejscowości Rościn (badanie piezometrów, odcieków, osiadanie składowiska),  

• przeprowadziła roboty konserwacyjne na stacjach wodociągowych (pokrycia 

dachowe, wymiana pomp, malowanie budynków i armatury)  

• przeprowadzała prace konserwacyjne na oczyszczalniach w Zatomiu, Chomętowie, 

Drawnie i Niemieńsku, 

• przeprowadzała prace konserwacyjne i usuwała awarie kanalizacji burzowej                         

w Drawnie, 

• wykonała przyłącza kanalizacyjne oraz przebudowała przyłącze w Święciechowie. 

• w miejscowości Konotop zrealizowano podłączenie bloków 20 i 22 do 

nowowybudowanych zbiorników bezodpływowych po 10 m3 każdy a to pozwoliło 

podłączyć 16 lokali mieszkalnych. 

• na terenie oczyszczalni ścieków w Drawnie przerobiono sterowanie układem 

napowietrzania reaktorów i ich recyrkulacją zewnętrzną, co wiązało się również ze 

zmniejszeniem liczby etatów. Zmodernizowano układ odbioru ścieków 

dowożonych poprzez zainstalowanie elektronicznego przepływomierza. Pozwala to 

na dokładne rozliczenie ilości ścieków dowożonych spełniając jednocześnie 

obowiązujące w tym zakresie przepisy. Oczyszczono i uruchomiono układ 

recyrkulacji wewnętrznej reaktora w celu poprawy usuwania azotu ze ścieków 

oczyszczonych. Przebudowano teren poletka osadowego dla łatwiejszego 

opróżniania podczas wywozu osadu. 

• w Podegrodziu zlikwidowano nieużywane zbiorniki na ścieki oraz 

zagospodarowano teren na którym były umiejscowione. 

• na terenie oczyszczalni ścieków w Chomętowie przebudowano układ komór 

napowietrzania mechanicznego. Całkowicie wyłączono z użytkowania jedną z nich 

– zagrażającą funkcjonowaniu bloku oczyszczania – przenosząc i modernizując 

mocowanie urządzenia służącemu napowietrzaniu w inne miejsce. Od tego czasu 

nie zarejestrowano jakichkolwiek problemów z jego działaniem. Wymieniono 

połączenie pomiędzy zbiornikami i tak przerobiono, by czyszczenie tego odcinka 

nie sprawiało więcej kłopotu. 

• w miejscowości Zatom odbudowano ostatni element systemu oczyszczania ścieków 

jakim są kaskady - odprowadzające oczyszczone ścieki do rzeki Drawy.  
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Gospodarka mieszkaniowa 

             Spółka zarządzała 39 budynkami tworzącymi komunalny zasób mieszkaniowy gminy 

Drawno, w których to znajdowały się 94 lokale, w tym: 67 lokali komunalnych, 25 lokali                           

z najmem socjalnym i 2 lokale tymczasowe. 

Ponadto pełniła funkcję zarządu w sześciu Wspólnotach Mieszkaniowych. 

Lokale mieszkalne położone są w następujących miejscowościach:  Drawno, Barnimie,  

Dominikowo, Gack, Kiełpino, Konotop, Święciechów i Wiśniewo. 

Większość lokali mieszkalnych znajduje się w budynkach z udziałem mieszanym tj. 

Gmina i osoby prywatne. Około 85 % lokali wybudowanych zostało przed 1945r. 

          W 2020 roku stawka czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych 

wynosiła  4,00 zł. 

Z czynszów pokrywane są koszty zarządzania budynkami, polegające na : 

• usuwaniu awarii części wspólnych i urządzeń technicznych w budynkach, 

• opłatach należności za energię elektryczną dostarczaną do nieruchomości wspólnej, 

• ubezpieczaniu budynków od zdarzeń losowych, 

• pokrywaniu kosztów administracyjnych, 

• wykonywaniu remontów eksploatacyjnych, 

• przeprowadzaniu przeglądów budowlanych (pięcioletnich i rocznych), kominiarskich, 

elektrycznych i gazowych, 

• utrzymaniu czystości oraz odśnieżaniu. 

W omawianym roku: 

• zawierano porozumienia z najemcami  i właścicielami lokali dotyczące ratalnej spłaty 

kwoty długu,  

• uzyskano wyroki Sądu Rejonowego w Choszcznie zasądzających na rzecz Spółki kwoty  

z tytułu zaległości opłat czynszowych.  

Problemem w zarządzaniu zasobem mieszkaniowym gminy jest w dalszym ciągu brak 

nowych lokali socjalnych,  pomieszczeń tymczasowych oraz zadłużenie najemców. 

Wodociągi 

        W roku 2020 Spółka eksploatowała ujęcia wody oraz sieci w następujących 

miejscowościach: Drawno, Barnimie, Brzeziny, Dominikowo, Karpin, Kiełpino, Konotop, 

Niemieńsko, Podegrodzie, Sieniawa, Święciechów, Zatom, Zdanów, Żółwino oraz sieć 

wodociągową w Chomętowie. 

Realizowano wszystkie zadania ciążące na dostawcy wody oraz obowiązujące                                   

w pozwoleniach wodnoprawnych, w tym badania jakości wody przez Sanepid oraz  w ramach 

kontroli wewnętrznej, obiektów hydroforni przez Dozór Techniczny. 

W 2020 roku do 1883 odbiorców dostarczono 152.017 m3 wody. 
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Eksploatacja oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej  

          Spółka w rozpatrywanym okresie eksploatowała oczyszczalnie ścieków wraz z siecią 

kanalizacyjną i systemem przepompowni w Drawnie, Chomętowie, Niemińsku i Zatomiu oraz 

sieć kanalizacyjną w Święciechowie i Podegrodziu. 

W pozostałych miejscowościach, na indywidualne zlecenia mieszkańców, odbierane były 

ścieki bytowe samochodem asenizacyjnym.  

W roku 2020 systemami kanalizacji sanitarnej odprowadzono 104.678 m3 ścieków oraz 

wywieziono własnym sprzętem 8.459 m3 nieczystości płynnych z szamb. 

Usługi cmentarne 

Spółka stale administruje cmentarzami komunalnymi na terenie gminy Drawno, 

eksploatuje karawan pogrzebowy oraz posiada podstawowe wyposażenie niezbędne do 

pochówku i ceremonii pogrzebowych.  

W 2020r na terenie cmentarza w Drawnie usunięto zagrażające bezpieczeństwu drzewa 

oraz stale wykonuje się prace poprawiające wygląd każdego z administrowanych przez spółkę 

cmentarzy. 

5. Wybrane dane demograficzne 

                   Liczba ludności 

 Ludność (na dzień 31.12.2018r.) 

Nazwa miejscowości/sołectwa 
Liczba ludności                             

2018 2019 2020 

DRAWNO 2287 2256 2198 

SOŁECTWA    

BARNIMIE 316 315 307 

BRZEZINY 423 422 411 

CHOMĘTOWO 324 323 310 

DOMINIKOWO 258 251 253 

DRAWNO 256 262 259 

KIEŁPINO 137 132 134 

KONOTOP 156 155 152 

NIEMIEŃSKO 183 183 180 

PODLESIE 46 44 47 

ŚWIĘCIECHÓW 452 455 452 

ZATOM 183 169 165 

ŻÓŁWINO 66 65 57 

GMINA DRAWNO 5087 5031 4925 

 

W okresie od początku do końca 2020r. liczba mieszkańców gminy zmniejszyła się                      

o 106 osób w porównaniu z rokiem 2019 i jest to kolejny rok, w którym zmniejsza się liczba 

naszych mieszkańców. 
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Ludność według grup wieku (stan na 31 grudnia każdego roku) 

Przedział wiekowy Liczba osób 

Wiek przedprodukcyjny 

 2018r. 2019r. 2020r. 

0 - 6 293 282 264 

7 - 17 520 515 508 

Wiek produkcyjny 

18 – 59 (kobiety) 1455 1409 1350 

18-64 (mężczyźni) 1788 1745 1688 

Wiek poprodukcyjny  

 60+ (kobiety) 708 730 744 

65+ (mężczyźni) 323 350 371 

 

W tabeli wyraźnie zauważalne jest zmniejszenie się ludności w wieku produkcyjnym –               

o 116 osoby oraz wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym o 35 osób. 

Migracja ludności zameldowanej na pobyt stały i czasowy                                                             

(stan na 31 grudnia każdego roku) 

 2018r. 2019r. 2020r. 

Miasto Drawno 2287 2256 2198 

Teren wiejski 2800 2775 2727 

Razem 5087 5031 4925 

Przyrost naturalny (stan na 31 grudnia każdego roku) 

 2018r. 2019r. 2020r. 

Urodzenia 43 31 43 

Zgony 63 60 73 

      

6.   Podmioty gospodarcze na terenie Gminy Drawno 

Podmioty gospodarcze – osoby fizyczne według danych GUS 

Zgodnie z Centralną ewidencją działalności gospodarczej (CEIDG) według stanu na 

31.12.2020r. liczba aktywnych podmiotów gospodarczych (wg miejsca zamieszkania 

przedsiębiorcy) wynosiła 305. 

Rok 2018 2019 2020 

Liczba podmiotów ogółem 277 288 305 

Liczba podmiotów w mieście 161 169 176 

Liczba podmiotów na wsi 116 119 129 
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Podmioty gospodarcze na terenie Gminy Drawno to przede wszystkim małe i średnie 

zakłady. Do wiodących branż należą: sprzedaż detaliczna prowadzona w sklepach, usługi 

ogólnobudowlane, działalność turystyczna i agroturystyczna, zakłady usługowe, produkcja 

wyrobów z drewna. 

Struktura wpisów do CEDIG  

Rodzaj wpisu 2018 2019 2020 

Założenie działalności 35 28 20 

Zmiany we wpisie 76 85 72 

Zawieszenie działalności 46 53 52 

Wznowienie działalności 24 31 26 

Zakończenie działalności 26 19 9 

 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

Liczba zezwoleń uprawniających do sprzedaży alkoholu na terenie gminy Drawno                           

w poszczególnych latach przedstawiała się następująco (stan na dzień 31.12. każdego roku): 

Rodzaj zezwolenia 2019 2020 

zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży (lokale 

gastronomiczne) 

14 13 

zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży (sklepy) 
42 42 

 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Drawno                                        

w poszczególnych latach przedstawiała się następująco (stan na dzień 31.12. każdego roku): 

Punkty sprzedaży 2019 2020 

punkty sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży (lokale gastronomiczne) 
11 10 

punkty sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

(sklepy) sprzedaży 
17 17 
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Wartość alkoholu sprzedanego na terenie gminy w poszczególnych latach na podstawie 

oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców: 

 

 2019 2020 

do 4,5% (oraz piwa) 2.679.961,80 zł 2.551.082,02 zł 

od 4,5 do 18% (z wyjątkiem piwa) 247.529,35 zł 276.510,49 zł 

powyżej 18% 2.046.535,66 2.107.427,49 zł 

 

Wysokość środków finansowych uzyskanych przez gminę z tytułu rocznych opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych wydanych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji 

przyjęć, a także jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku 

wyniosła 114.389,21 zł. 

7. Programy wspierające rodziny 

Karta Dużej Rodziny  

Karta Dużej Rodziny (KDR) – nazwa programu promującego politykę prorodzinną, a 

zarazem nazwa dokumentu identyfikującego członka rodziny wielodzietnej i poświadczający 

jego prawo do uprawnień ustalonych w Ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 

Rodziny. 

Ustawowe zniżki ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny: 

• zniżki na przejazdy kolejowe — 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety mie-

sięczne — ojciec, matka, macocha i ojczym, 

• 50% ulgi opłaty za paszport — ojciec, matka, macocha i ojczym, 

• 75% ulgi opłaty za paszport — dzieci, 

• oraz wiele innych zniżek, które oferują różne instytucje państwowe oraz firmy prywatne 

m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. 

Od 1 stycznia 2020 roku Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać również rodzice, którzy 

kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. 

W naszej gminie w 2020 roku KDR wydano dla 44 rodzin. 

Zachodniopomorska Karta Seniora  

Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Seniora objęte są osoby starsze, które ukończyły 

60 lat, zamieszkałe na terenie województwa zachodniopomorskiego. 
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Bierzwnik Choszczno Drawno Krzęcin Pełczyce Recz

Karta umożliwia korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury, edu-

kacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu. 

W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie wydał karty dla 71 osób. Karty                     

wydawane są bezpłatnie. 

 

8.  Bezrobocie 

Struktura osób bezrobotnych w gminie Drawno (dane PUP) 

 

Wyszczególnienie 

31.12.2018r. 31.12.2019r. 31.12.2020r. 

osób % osób % osób % 

Liczba bezrobotnych 317 100 293 100 305 100 

Wskaźnik natężenia - 9,7 - 9,1 - 9,7 

Liczba kobiet 177 55,8 167 57,0 158 51,8 

Z prawem do zasiłku 48 15,1 41 14,0 38 12,5 

w tym kobiet 18 5,7 24 8,2 18 5,9 

Zamieszkali na wsi 208 65,6 189 64,5 199 65,2 

W tym kobiet 121 38,0 107 36,5 103 33,8 

 

Na koniec grudnia 2020 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych w naszej gminie 

wynosiła 305 osób. Była wyższa o 12 osób od liczby bezrobotnych na koniec 2019 roku. Był 

to pierwszy rok od 2016 roku, w którym odnotowano większą liczbę zarejestrowanych osób 

bezrobotnych. 

Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych gminach powiatu choszczeńskiego                      

na koniec 2020r. 

 

       

 

 

 

 

 

 



15 
 

RAPORT O STANIE GMINY DRAWNO  
 

67

267

81

36

119

78

Bierzwnik Choszczno Drawno Krzęcin Pełczyce Recz

0

50

100

150

200

250

300

Osoby bezrobotne z gminy Drawno uczestniczyły w różnych aktywnych formach 

aktywizacji zawodowej: staże – 22 osoby, szkolenia – 3, prace interwencyjne – 1, roboty 

publiczne – 12, prace społecznie użyteczne – 36, refundacja kosztów wyposażenia                                          

i doposażenia stanowiska pracy – 3, przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie 

działalności gospodarczej – 4. 

               

  Liczba osób aktywizowanych w poszczególnych gminach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Informacje finansowe 

Odzwierciedleniem sytuacji ekonomicznej każdej gminy jest jej budżet. Szczegółowa 

analiza budżetu obrazuje źródła finansowania działalności gminy oraz kierunki jej rozwoju. 

Rzetelne informacje o sytuacji finansowej pozwalają na racjonalne gospodarowanie środkami 

publicznymi w celu właściwego wypełniania zaplanowanych zadań ważnych dla mieszkańców. 

1. Wykonanie budżetu Gminy Drawno 

Uchwalony Uchwałą Nr XVIII/101/2019 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia                             

30 grudnia 2019 roku budżet na 2020 rok po stronie dochodów wyniósł 28.893.369,00 zł;  po 

stronie wydatków wyniósł 29.755.969,00 zł;  po stronie przychodów 1.317.600,00 zł; po stronie 

rozchodów 455.000,00 zł; planowany deficyt w kwocie 862.600,00 zł. 

   W ciągu minionego roku budżet ulegał zmianom wprowadzanym w drodze uchwał Rady 

Miejskiej w Drawnie oraz zarządzeń Burmistrza Drawna. Burmistrz Drawna wydał w tej 

sprawie 16 zarządzeń, natomiast Rada Miejska w Drawnie podjęła 7 uchwał. Akty te 

każdorazowo przekazywane były do badania ich prawidłowości Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Szczecinie. Żadne z przekazanych do badania uchwał ani zarządzeń nie 

zostało uchylone. Ponadto akty te publikowane są  na stronach internetowych w Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy Drawno. 
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11,23%

88,77%

Dochody ogółem

dochody bieżące

Dochody majatkowe

2. Dochody 

Plan dochodów budżetu Gminy Drawno na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił 

ogółem 29.704.323,29 zł, wykonanie na koniec roku budżetowego 2020 wynosiło 

29.341.286,16 zł, tj. 98,77%. 

Dochody obejmują: 

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 26.230.859,54 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 

r. w kwocie 26.044.913,39 zł, tj. 99,29 %, w tym: 

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 

(PIT) – zaplanowane w kwocie 3.162.050,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w 

kwocie 3.071.934,00 zł, tj. 97,15%; 

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 

(CIT) – zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w 

kwocie 27.963,04 zł, tj. 93,21%; 

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 7.151.181,09 zł, wykonane na dzień 

31.12.2020 r. w kwocie 7.361.894,22  zł, tj. 102,94%; 

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 6.266.233,00 zł, wykonane na 

dzień 31.12.2020 r. w kwocie 6.266.233,00 zł, tj. 100,00%; 

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w 

kwocie 9.062.128,95 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 8.920.045,55 zł, tj. 

98,43%; 

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 559.266,50 zł, wykonane na dzień 

31.12.2020 r. w kwocie 396.843,58 zł, tj.70,95 %. 

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3.473.463,75 zł, wykonane na dzień 

31.12.2020 r. w kwocie 3.296.372,77 zł, tj. 94,90 %, w tym: 

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 170.000,00 zł, wykonane na 

dzień 31.12.2020 r. w kwocie 574.654,00 zł,  tj. 338,03 %; 

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 

3.303.463,75 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2.704.725,59 zł,                              

tj. 81,88%. 
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24,05%

25,09%
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17,43%

82,57%

Udział poszczególnych dochodów w 
dochodach majątkowych

dochody ze sprzedaży majątku

dochody z tytułu dotacji oraz 
środków przeznaczonych na 
inwestycje

Udział procentowy poszczególnych dochodów przedstawiają poniższe wykresy 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wydatki 

Plan wydatków budżetu Gminy Drawno na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 

31.034.679,29 zł, wykonanie na koniec 2020 wynosiło 27.147.936,08 zł, tj. 87,48%. 
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0,47%

99,53%

Udział wydatków na obsługę zadłużenia 
w kwocie wydatków bieżących

wydatki bieżące

wydatki na obsługę długu

89,24%

10,76%

Wydatki ogółem 

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

Wydatki obejmują: 

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 26.479.897,33 zł, wykonane na dzień 

31.12.2020 r. w kwocie 24.226.835,97 zł, tj. 91,49 %, w tym wydatki na obsługę długu – 

zaplanowane w kwocie 166.927,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 114.305,48 

zł, tj. 68,48 %. 

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 4.554.781,96 zł, wykonane na dzień 

31.12.2020 r. w kwocie 2.921.100,11 zł, tj. 64,13 %. 

Udział procentowy poszczególnych wydatków przedstawiają poniższe wykresy i tak: 
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3.1 Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych  dokonane w trakcie roku 

budżetowego 2020 

 

 

l.p 
Wyszczególnienie 

Plan według  

uchwały 

budżetowej 

Plan po 

zmianach  

 

Wykonani

e 

Wartość 

środków, 

która 

wpłynęła w 

2020 r.  

 

Realizacja 

 Projekty ogółem w tym:      

1. 

Budowa ujęcia wody w 

Borowcu 
452.510,00 381.710,00 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

Realizacja w 

2021 r. 

2. 

Rewitalizacja Gminy Drawno 

poprzez odnowę przestrzeni 

publicznych i przywrócenie ich 

funkcji społeczno 

gospodarczych - etap I Zadanie 

nr 3 Zagospodarowanie 

nabrzeża Jeziora Grażyna i 

nadanie mu nowych funkcji.  

 

 

725.000,00 

 

 

725.000,00 

 

 

665.971,20 

 

 

0,00 

 

 

Zakończone 

Wartość 

pozyskanych 

środków w 

2019 r. 

533.328,10 

zł 

3. Projekt pn."Papieski szlak 

kajakowy Drawy i Korytnicy 

szansą na rozwój regionu - 

Utworzenie parku miejskiego 

wraz  z oświetleniem i małą 

architekturą" 

 

123.000,00 

 

123.000,00 

 

150,00 

 

0,00 

 

Rozpoczęte 

4. Zachodniopomorski Program 

Antysmogowy dla budynków 

jednorodzinnych na terenie 

Gminy Drawno 

750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 Nie 

rozpoczęte 

5. Zachodniopomorski Program 

Antysmogowy dla właścicieli 

lokali na terenie Gminy 

Drawno 

123.000,00 123.000,00 0,00 0,00 Nie 

rozpoczęte 
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6. Remont przystani nad jeziorem 

Adamowo wraz z budową 

pomieszczenia gospodarczego 

i zagospodarowaniem terenu 

33.800,00 150.000,00 136.776,00 116.259,00 Zakończone 

7. KSOW "Pożegnanie lata w 

Drawnie" 

0,00 10.020,00 10.020,00 8.200,00 Zakończone 

8. 
Zdalna szkoła 

0,00 97.789,28 97.789,28 97.789,28 Zakończone 

9. 
Bezpieczna edukacja 

0,00 45.269,00 45.789,28 45.789,28 Zakończone 

OGÓŁEM 2.207.310,00 2.405.788,28 2.745.897,99 1.410.630,93  

 

3.2. Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu gminy oraz z innych źródeł 

krajowych.  

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2020 r. należą: 

L.p. Nazwa zadania Koszt realizacji Sposób finansowania 

Drogi publiczne gminne 

1. Przebudowa drogi gminnej 656011Z w 

Drawnie – ulice Piaskowa, Potokowa, 

Saperów i Zdrojowa w zakresie budowy 

oświetlenia (w 2020r. wykonano 

przebudowę ul. Piaskowej i Potokowej) 

1.467.200,00 zł Budżet gminy – 631.624,24 

zł 

Samorządowy Fundusz Dróg 

Lokalnych – 833.570,63  zł 

Dalsza kontynuacja zadania 

w 2021 

2. Przebudowa drogi dojazdowej w 

Chomętowie, Święciechowie, Niemieńsku 

483.375,87 zł Budżet gminy – 156.812,21 zł 

Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa 367.260,79 zł 

Infrastruktura turystyczna 

3. Rewitalizacja Gminy Drawno poprzez 

odnowę przestrzeni publicznych i 

przywrócenie ich funkcji społeczno- 

gospodarczych - etap I Zadanie nr 3 

Zagospodarowanie nabrzeża Jeziora 

Grażyna i nadanie mu nowych funkcji. 

688.188,37 zł Budżet gminy - 154.860,27 zł  

Środki europejskie - 533.328,10 zł 

 



21 
 

RAPORT O STANIE GMINY DRAWNO  
 

Obiekty sportowe 

4. Remont przystani nad jeziorem Adamowo 

wraz z budową pomieszczenia 

gospodarczego i zagospodarowaniem 

terenu 

136.776,00 zł Budżet gminy 20.517,00 zł  

Budżet państwa – 17.438,85 zł 

Środki europejskie – 98.820,15 

zł 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

5. Doposażenie placów zabaw dla dzieci 

oraz poprawa bezpieczeństwa w 

wioskach: Święciechów, Niemieńsko i 

Zatom 

42.050,71 zł Granty sołeckie – 30.000,00 zł 

 

 

 

 

 

  

 

  

                                              Zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Grażyna 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                      Przebudowa drogi dojazdowej w Chomętowie, Święciechowie, Niemieńsku 
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        Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Zatomiu 

 

 

 

 

                  

                 Poprawa bezpieczeństwa za świetlicą  
                                wiejską w Niemieńsku 

 

                                                                                    

 

                                                                                      Poprawa dojścia do placu zabaw  

                                                                                                     w Święciechowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

                                                        Remont przystani nad jeziorem Adamowo 
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4. Wynik wykonania budżetu 

Dochody Gminy Drawno zostały zrealizowane w wysokości 29.341.286,16 zł. Na 

realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 27.147.936,08 zł. Oznacza to, że na koniec 

2020 r. wystąpiła nadwyżka budżetu w wysokości 2.193.350,08 zł. 

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące − wydatki bieżące) osiągnęło 

wartość dodatnią i wyniosło 1.818.077,42 zł. Zachowana została relacja z artykułu 242 ust. 2 

ustawy o finansach publicznych; w myśl którego wykonane wydatki bieżące nie mogą być 

wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i 

wolne środki. 

5. Przychody 

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1.500.825,82 zł,                        

w tym: 

• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 938.565,82 zł, tj. 

109,17 %, 

• niewykorzystanie środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy                     

o finansach publicznych – 512.260,00 zł tj. 100,00 %, 

• spłata pożyczek udzielonych 50.000,00 zł tj. 100,00 %. 

6. Rozchody 

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 505.000,00 zł, 

tj. 100,00% planu. Rozchody budżetu obejmują zobowiązania gminy z tytułu przypadających 

do spłaty w roku 2020 pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2015 r. oraz kredytu 

konsolidacyjnego z 2013 r. Roczny plan rozchodów budżetu ustalono w uchwale budżetowej 

na kwotę 505.000,00 zł z tego kwota raty pożyczki 24.000,00 zł, kwota raty kredytu 431.000,00 

zł oraz pożyczki udzielonej w kwocie 50.000,00 zł. 

7. Kwota długu i zobowiązania budżetu gminy 

Łączna kwota długu na koniec 2020 roku bez wyłączeń wyniosła 5.642.942,00 zł, co stanowi 

19,23 % dochodów wykonanych, natomiast łączna kwota zobowiązań, których termin płatności 

przypadał na styczeń 2021 roku wyniosła 1.039.781,52 zł. 

Obsługa długu to koszt w postaci odsetek z tyt. zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 

114.305,48 zł, co stanowi 68,47 % planu. 

8. Wskaźniki 

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy                                 

o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 3,32 % i spełnia warunek określony 

w ww. przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 

9,98 %.  
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IV. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 

1. Plan rozwoju lokalnego Gminy Drawno na lata 2016-2020 z perspektywą do 

roku 2022         

Uchwalony przez Radę Miejska w Drawnie Uchwałą Nr XVI/81/2016 z dnia  12 stycznia 2016 

roku. 

Plan Rozwoju Lokalnego służy realizacji polityki programowania rozwoju lokalnego. 

Obejmuje on analizę i diagnozę sytuacji obecnej, a także określa szczegółowo rodzaje inwesty-

cji, jakie będą realizowane na terenie gminy Drawno w latach 2016 – 2020 z perspektywą do 

2022 roku. 

Plan ten powstał  na gruncie potrzeb i problemów lokalnej społeczności, w wyniku pro-

cesu konsultacji z mieszkańcami, przedstawicielami jednostek organizacyjnych oraz pracow-

ników Urzędu Miejskiego w Drawnie. Ponadto dokument zawiera analizę i wnioski z realizacji 

dotychczasowego Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Drawno na lata 2007 – 2015 w 

kontekście wykorzystania dla potrzeb nowego opracowania oraz identyfikacji podstawowych 

problemów zdefiniowanych na obszarze objętym planem. 

Kluczową część planu zawiera zestawienie najważniejszych zadań inwestycyjnych dla 

Gminy Drawno w okresie lat 2016-2020 z perspektywą do roku 2022 wraz z szacunkowymi 

kosztami przedsięwzięć. 

 Plan Rozwoju Lokalnego jest narzędziem wspierającym zarządzanie długofalowymi proce-

sami inwestycyjnymi na poziomie samorządu. Realizuje strategię społeczno-gospodarczą, 

wskazując ponadto cele i kierunki zaangażowania środków z funduszy strukturalnych, krajo-

wych i własnych gminy. 

Stan realizacji Planu. 

Zakres Tytuł projektu/lata realizacji Stopień realizacji 

gospodarka wodno-

ściekowa 

 

Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy 

Choszczeńskiej 

 Dotychczas nie 

zrealizowano.   

 

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy 

Wczasowej w Drawnie 
Zrealizowane 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej  

w Drawnie 
Zrealizowane 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 

oczyszczalnią ścieków w Dominikowie 

Dotychczas nie 

zrealizowano.   

Budowa sieci wod-kan z przyłączami do 

nowopowstałych działek budowlanych przy ul. 

Chomętowskiej (za Elpomem) 

Dotychczas nie 

zrealizowano.   

Oczyszczalnia ścieków w Chomętowie 
Dotychczas nie 

zrealizowano.   
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 budowa lub 

modernizacja dróg 

lokalnych 

 

Przebudowa nawierzchni ulic Energetyków, 

Saperów, Zdrojowej, Piaskowej i Potokowej w 

Drawnie wraz z budową oświetlenia drogowego 

Przebudowę ulic 

Energetyków, 

Piaskowa i Potokowa 

zrealizowano, 

przebudowa 

oświetlenia 

zrealizowana, w 2021 

zrealizowane zostaną 

ul. Saperów i 

Zdrojowa 

Przebudowa drogi gminnej – części ul. Poprzecznej              

i część ul. Kwiatowej w Drawnie 

Zadanie zrealizowane 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Jaźwiny – 

Sówka 

Zadanie zrealizowane 

Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z 

chodnikiem w kierunku jeziora i 

zagospodarowaniem terenu na osiedlu 

mieszkaniowym ul. Kolejowa – Kaliska 

Zadanie zrealizowane 

Budowa i przebudowa ulicy Wczasowej w Drawnie 

wraz z budową oświetlenia 

Przygotowana 

dokumentacja   

Przebudowa ulicy Leśnej w Drawnie 
 

Zadanie zrealizowane 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Drawno-

Zdanów 

 

W trakcie realizacji – 

wyłoniony 

wykonawca, 

rozpoczęcie prac w 

2021 roku  

Poprawa wizerunku zabytkowej części Centrum 

Drawna poprzez wymianę oświetlenia drogowego  
 

Zrealizowano w 50%, 

kolejna część w 

przygotowaniu 

Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia w ulicy 

Tylnej w Drawnie 

Zrealizowane 

ochrona zabytków i 

budownictwa 

tradycyjnego 

Remont budynku UMiG – Kościelna  

 

Zrealizowane 

Zabezpieczenie ruin zamku Wedlów Zrealizowano w 50%. 

W 2016r. został 

zabezpieczony 1 relikt. 

inwestycje w 

obiekty pełniące 

funkcje kulturalne,  

gospodarka 

mieszkaniowa 

 

Remont remizy w Zatomiu – adaptacja obiektu na 

świetlicę wiejską 

Zrealizowane 

Adaptacja i remont świetlicy wiejskiej w 

Niemieńsku 

Zrealizowane. 

Wybudowano nową 

świetlicę      

Remont świetlicy w Dominikowie 

 

Zrealizowano w 

zakresie remontu 

dachu 

Remont remizy w Brzezinach 

 

Zrealizowano część – 

w latach 2016-2017 

wymieniono okna i 

bramę, w 2018r. 

przeprowadzono 

remont dachu 

Budowa mieszkań (w tym mieszkania w przejętym 

budynku w Kiełpinie) 

W 2018r.  opracowana 

została dokumentacja 
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techniczna.  Nie 

uzyskano jeszcze 

pozwolenia na 

budowę 

kształtowanie 

przestrzeni 

publicznej 

 

Budowa ciągu pieszo – rowerowego nad jeziorem 

Grażyna w Drawnie wraz z zagospodarowaniem 

nabrzeża 

 

Zrealizowane 

Zagospodarowanie terenu parku za boiskiem 

sportowym w Drawnie (czyszczenie, oświetlenie, 

elementy sportowe, mała architektura,) wraz z 

budową ścieżki edukacyjno-sportowej 

 

W trakcie realizacji; 

zakończenie w 2021r. 

Dofinansowanie RPO  

Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne terenu 

(ścieżka zdrowia, siłownia zewnętrzna, itp.)  przy 

skwerku między Szkołą Podstawową a jeziorem 

Adamowo w Drawnie 

 

Zrealizowano poprzez 

zamontowanie 

elementów siłowni 

zewnętrznej 

Wyposażenie kąpieliska miejskiego w Drawnie 

(ślizg, zjeżdżalnia dmuchana itp.) 

 

Dotychczas nie 

zrealizowano.   

Utworzenie i wyposażenie kąpieliska w 

Dominikowie 

 

Zrealizowano                   

w  zakresie  

zagospodarowania 

terenu plaży 

Budowa dwóch pomostów drewnianych oraz slipu 

na łodzie na jeziorze Grażyna w Drawnie 

 

W 2018r. złożono 

wniosek i otrzymano 

dofinansowanie, a w 

2019r. zadanie zostało 

zrealizowane w 

zakresie budowy 

dojazdu do wody w 

ramach budowy 

promenady. 

Wykonanie Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Drawno 

W realizacji. 

Planowane uchwalenie 

w 2021r. 

inwestycje w 

Targowiska lub 

obiekty budowlane 

przeznaczone na 

cele promocji 

lokalnych 

produktów 

 

Przebudowa targowiska miejskiego przy  

ul. Choszczeńskiej w Drawnie. 

Dotychczas nie 

zrealizowano.   

 

2. Plan działania Gminy Drawno w sektorze turystyki  

Uchwalony przez Radę Miejska w Drawnie Uchwałą Nr XLV/241/2018 z dnia  29 maja 

2018 roku. 
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Założenia planu działań wpisują się na poziomie lokalnym  w Plan  Rozwoju Lokalnego  

Gminy Drawno na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2022 oraz w „Strategię Rozwoju 

Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim do roku 2020”.  

Realizacja planu działania gminy Drawno opartego na endogenicznych potencjałach 

obszaru, które tworzą produkty turystyczne obejmuje wszystkich interesariuszy mieszkających 

i prowadzących swoją działalność na terenie gminy. Zaplanowane działania wzajemnie się 

uzupełniają i opierają się na posiadanych zasobach endogenicznych wskazanych powyżej. 

Realizacja wskazanych w Planie zadań ukierunkowana jest na zrównoważony rozwój 

sektora turystycznego, który generuje miejsca pracy. Turystyka aktywna staje się bowiem 

najsilniej rozwijająca się gałęzią turystyki w gminie Drawno. 

Działania planowane do realizacji w gminie Drawno doprowadzą do poszerzenia oferty 

rekreacyjnej dla mieszkańców gminy i turystów. Wpłyną one także na tworzenie i rozwój 

ponadregionalnych produktów turystycznych. Mają one na celu przedstawienie oferty 

turystyczno-rekreacyjnej gminy Drawno.  

Posiadane przez Gminę bogactwo dziedzictwa kulturowego, fauny, flory, a także dostęp 

do akwenów wodnych i lasów sprawia, że Gmina Drawno może stać się atrakcyjnym 

elementem rozwoju turystyki w regionie. Realizacja tego założenia wymaga podjęcia działań 

mających na celu nie tylko ochronę zabytków, fauny i flory. Koniecznym jest dokonywanie 

nowych inwestycji w infrastrukturę turystyczną we współpracy z lokalnymi operatorami 

turystycznymi. 

Stan realizacji Planu. 

L.p. Projekt/zadanie Stopień realizacji 

1. Zagospodarowanie terenu parku za boiskiem 

sportowym w Drawnie (czyszczenie, oświetlenie, 

elementy sportowe, mała architektura,) wraz                               

z budową ścieżki edukacyjno-sportowej 

 

Podpisano umowę na 

dofinansowanie zadania. 

Planowany termin realizacji 

2021 rok 

2. Wyposażenie kąpieliska miejskiego w Drawnie 

(ślizg, zjeżdżalnia dmuchana itp.) 

Dotychczas nie zrealizowano.   

3. Utworzenie i wyposażenie kąpieliska                                            

w Dominikowie 

 

Zrealizowano w zakresie 

zagospodarowania terenu plaży 

4. Budowa dwóch pomostów drewnianych oraz slipu na 

łodzie na jeziorze Grażyna w Drawnie 

 

Zrealizowano w zakresie 

budowy dojazdu do wody w 

ramach budowy promenady. 

5. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz                                   

z chodnikiem w kierunku jeziora                                                       

i zagospodarowaniem terenu na osiedlu 

mieszkaniowym ul. Kolejowa – Kaliska 

Zrealizowano 
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6. Budowa ścieżek rowerowych w połączeniu                                  

z Koncepcją Tras Rowerowych Pomorza 

Zachodniego 

Dotychczas nie zrealizowano.   

7. Działania konserwatorskie i restauratorskie przy 

zabytkach 

W 2019r. zrealizowany remont 

budynku Urzędu Miejskiego w 

Drawnie 

8. Zagospodarowanie Wzgórza Wedlów                                           

z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne 

W przygotowaniu – złożono 

wniosek o dofinansowanie w 

ramach Rewitalizacji II – 

wniosek nie przeszedł 

 

9. wykreowanie produktu turystycznego Dotychczas nie zrealizowano 

10. promocja potencjału gminy i jej zasobów Jest realizowana na bieżąco   

 

11. 

wspieranie działań podmiotów działających na rzecz 

ochrony środowiska w celu zachowania zasobów 

endogenicznych. 

Zadanie zostało połączone z 

zadaniem zagospodarowania 

terenu za boiskiem 

sportowym w Drawnie.  

 

3. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Drawno 

Uchwalony przez Radę Miejska w Drawnie Uchwałą  

Nr XLV/241/2018 z dnia  29 maja 2018 roku. 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Drawno stanowi dokument strategiczny 

sporządzany na potrzeby określenia strategii postępowania, funkcjonowania, realizacji i finan-

sowania inwestycji, których głównym celem jest poprawa jakości powietrza w skali gminy. 

Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest określenie wizji rozwoju gminy                            

w kierunku stworzenia gospodarki niskoemisyjnej, ale przede wszystkim opracowanie strategii 

obniżenia emisji gazów cieplarnianych ze źródeł pierwotnych i wtórnych zlokalizowanych na 

terenie gminy. Dokument ten zawiera zestaw działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych 

zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez: podniesienie 

efektywności energetycznej budynków, zwiększenie mocy instalacji odnawialnych źródeł 

energii oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w transporcie. 

Istotnym elementem funkcjonowania tego dokumentu jest zasada poszanowania energii 

w różnych rodzajach oraz wdrożenia rozwiązań polegających na lepszym i efektywniejszym 

wykorzystaniu energii w celu jej oszczędzenia. Powyższe cele mają zostać osiągnięte poprzez 

zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych przy uwzględnieniu zasady 

zrównoważonego rozwoju. 
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Analiza stanu realizacji Planu. 

L.p. Nazwa 

wnioskodawcy/adres 

Podmiot 

odpowiedzialny 

Opis zadania Okres 

realizacji 

Szacunkowy 

koszt 

Realizacja 

1. Gmina 

Drawno:1.Budynek 

administracyjny- 

Urząd Miejski; 

2.Budynki jednostek 

organizacyjnych 

gminy w tym: szkoła 

podstawowa przy ul. 

Szkolnej 25; 

Gimnazjum Publiczne 

przy ul. Szkolnej 19; 

Przedszkole Miejskie 

przy ul. 

Choszczeńskiej 47; 

3. Inne obiekty 

gminne, takie jak:-

Ośrodek Pomocy 

Społecznej, ul. 

Kościuszki 9; 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno –

Wychowawczy w 

Niemieńsko 22; 

Dom Pomocy 

Społecznej w 

Brzezinach 

 

Gmina Drawno 

Termomodernizacja 

głęboka zgodnie z 

definicją zawartą w 

przepisach 

szczegółowych oraz 

dopuszcza się 

realizację instalacji 

pozyskującej energie 

z OZE, jako źródła 

wspomagającego 

funkcjonowanie 

zabudowy jednostki 

public 

 

01.2016 –

12.2020 

 

2 mln zł 

 

Zrealizowano ok. 

40% -  wykonano 

termomodernizację 

przedszkola, 

przeprowadzono 

remont Urzędu 

Miejskiego w 

Drawnie 

 

2. 

 

Gmina Drawno 

 

Gmina Drawno 

Wymiana oświetlenia 

ulicznego na terenie 

Gminy Drawno z 

instalacją 

pozyskującą energię z 

OZE, jako źródła 

wspomagającego 

funkcjonowanie 

obiektów 

 

01.2016 –

12.2020 

 

1,6 mln zł 

Brak zrealizowanych 

zadań z inst. OZE 

 

3. 

 

Gmina Drawno 

 

Gmina Drawno 

Budowę instalacji 

fotowoltaicznych na 

budynkach 

użyteczności 

publicznej: szkoła 

podstawowa, budynek 

MGOPS, budynek 

administracyjny –

urząd .Zakłada się 

produkcję energii 

elektrycznej do 

potrzeb własnych w 

tym do zasilania 

instalacji centralnej 

wody użytkowej i 

centralnego 

ogrzewania 

 

01.2016 –

12.2020 

 

0,25 mln zł 

Wykonano 

4. Komunalny Zakład 

Usługowo-Handlowy 

Sp. Z o. o. w Drawnie 

Podmiot 

gospodarczy 

Modernizacja 

urządzeń i obiektów 

oczyszczalni ścieków 

komunalnych w 

Drawnie pod kontem 

efektywności 

energetycznej 

oczyszczania ścieków 

oraz przetworzenia 

 

 

01.2016 –

12.2020 

 

 

0,5 mln zł 

Zrealizowano 

częściowo - 

wykonano węzeł 

osadowy oraz 

wymieniono 

elementy w 

oczyszczalni na 

bardziej energo-

oszczędne 
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osadów  ściekowych. 

Dopuszcza się 

realizację instalacji 

pozyskującej energie 

z OZE, jako źródła 

wspomagającego 

funkcjonowanie 

zabudowy usługowej. 

 

 

 

 

 

 

 

Zakupiono halę 

łukową 

 

5. 

Gmina Drawno–

zasoby mieszkaniowe 

w zarządzie 

Komunalnego Zakładu 

Usługowo-

Handlowego –stan 

zasobów na listopad 

2015 

Gmina Drawno i 

podmioty 

organizacyjne 

gminy –spółka 

prawa 

handlowego 

Termomodernizacja 

głęboka zgodnie z 

definicją zawarta w 

przepisach 

szczegółowych. 

Dopuszcza się 

realizację instalacji 

pozyskującej energie 

z OZE, jako źródła 

wspomagającego 

funkcjonowanie 

zabudowy 

mieszkaniowej 

 

01.2016 –

12.2020 

 

1,2 mln zł 

Nie zrealizowano 

 

 

4. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Drawno na lata 2017-2023  

 

Uchwalony przez Radę Miejska w Drawnie Uchwałą Nr                          

XLII/222/2018 z dnia   22 lutego 2018 roku. Program uzyskał pozytywną                                       

decyzję Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego i 26 lutego 2018r.                                       

został wpisany do Wykazu Programów Rewitalizacji Województwa                       

Zachodniopomorskiego. 

Rewitalizacja społeczna jest skoncentrowanym terytorialnie procesem wyprowadzania 

obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego. Jest prowadzona w sposób kompleksowy 

poprzez zintegrowane działania przede wszystkim na rzecz lokalnej społeczności, a także 

elementów, w którym te społeczności funkcjonują czyli gospodarki oraz przestrzeni 

przyrodniczej i funkcjonalno-technicznej. Cechą szczególną rewitalizacji jest jej 

partycypacyjny charakter co oznacza, że jest prowadzona przez interesariuszy na podstawie 

programu rewitalizacji. Celem lokalnego programu rewitalizacji jest planowanie i wdrażanie 

działań ukierunkowanych na ożywianie i zrównoważony rozwój obszarów, które utraciły 

dotychczasowe funkcje społeczne i gospodarcze. 

Obszar rewitalizacji to całość lub część obszaru zdegradowanego cechującego się 

szczególną koncentracją negatywnych zjawisk w sferze społecznej przy współwystępowaniu 

negatywnych zjawisk w co najmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, 

przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej. Uzasadnienie wyboru obszaru rewitalizacji jest 
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wypadkową wielu opinii na temat problemów, jak również potencjałów zlokalizowanych na 

terenie gminy.  

W Programie wyznaczono obszary rewitalizacji: Chomętowo, Konotop, Niemieńsko, 

Święciechów, część miasta Drawno. 

Całkowita powierzchnia gminy wynosi: 321,1 km2 (32 110 ha).  Obszar rewitalizacji 

składa się z podobszarów o łącznej powierzchni 165,43 ha, zatem obszar rewitalizacji stanowi 

0,52% obszaru gminy. 

Zestawienie głównych projektów rewitalizacyjnych - inwestycyjnych 

L.p. Numer 

projektu 

Tytuł projektu Okres 

realizacji 

Podmiot realizujący/Uwagi 

Drawno 

1. D1 Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad 

jeziorem Grażyna w Drawnie wraz 

z zagospodarowaniem nabrzeża. 

2018-2020 Gmina Drawno  

 Zrealizowane 

2. D2 Zmiana funkcji budynku po dawnym 

Domu Towarowym przy ul Kolejowej 

na Centrum konferencyjne z bazą 

gastronomiczną i noclegową. 

2019-2022 Podmiot prywatny 

3. D3 Zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej w centrum Drawna 

i przywrócenie jej funkcji 

wypoczynkowej i rekreacyjnej 

2019-2022 Gmina Drawno 

4. D4 podniesienie standardu obiektu 

turystycznego Stanicy Wodnej PTTK 

2018-2021 Podmiot prywatny 

5. D5 Budowa myjni samoobsługowej 2018-2020 Podmiot prywatny 

6. D6 Przywrócenie funkcjonalności budynku 

po spółdzielni rolniczej (GS). 
2019-2021 Podmiot prywatny 

Chomętowo 

1. C1 Odtworzenie parku przy świetlicy 

wiejskiej wraz z utworzeniem ścieżek 

edukacyjno-dydaktycznych 

2018-2020 Gmina Drawno 

Konotop 

1. K1 Budowa świetlicy – utworzenie klubu 

seniora 
2018-2020 Gmina Drawno 
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Niemieńsko 

1. N1 Budowa świetlicy wiejskiej wraz 

z klubem dla seniora 
2018-220 Gmina Drawno 

Zrealizowane 

Święciechów 

1. S1 Aleja kasztanowa w Święciechowie 2018-2020 Gmina Drawno 

Zrealizowane 

2. S2 Zmiana funkcji budynku po ośrodku 

szkolno-wychowawczym na 

agroturystykę 

2019-2022 Podmiot prywatny 

 

Zestawienie głównych projektów rewitalizacyjnych - nieinwestycyjnych 

L.p. Numer 

projektu 

Tytuł projektu Okres 

realizacji 

Podmiot realizujący/Uwagi 

Drawno 

1. M1 Program promocji zdrowego trybu  

życia i aktywności fizycznej w gminie 

Drawno 

2018-2020 Gmina Drawno 

2. M2 Aktywizacja zawodowa mieszkańców 

obszarów rewitalizowanych 
2018-2020 Gmina Drawno 

3. M3 
Program aktywizacji i integracji 

seniorów poprzez uczestnictwo w 

kulturze  

2018-2020 Gmina Drawno 

4. M4 
Organizacja zajęć kulturalnych, 

edukacyjnych i animacyjnych na bazie 

infrastruktury społecznej wsi  

2018-2023 Gmina Drawno 

 

5. Planowanie przestrzenne 

W dniu 30 maja 2017r. Rada Miejska w Drawnie podjęła Uchwałę Nr XXXIII/167/2017 

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawno. Do końca 2020r. nie udało się zakończyć 

opracowania studium, ponieważ po drugim wyłożeniu projektu do urzędu wpłynęły wnioski 

dotyczące wprowadzenia do projektu Studium terenów umożliwiających realizację inwestycji 

związanych z budową farm fotowoltaicznych oraz linii elektroenergetycznej 110 kV. 

Gmina Drawno posiada 10 planów zagospodarowania przestrzennego. Łączna 

powierzchnia przeznaczonych terenów w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego wynosi 235 ha. Tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową dotyczą 60 

proc. całej powierzchni pokrytej planami miejscowymi. 
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Nazwa planu Rok wejścia w życie 

Drawno, ul. Leśników, Choszczeńska 1996 

Żółwino 1996 

Zatom oczyszczalnie ścieków 1996 

Dominikowo ul. Wiśniowa II 1996 

Dominikowo cmentarz 1996 

Dominikowo Leśna Polana 1996 

Dominikowo ul. Młyńska 1998 

Dominikowo ul. Wiśniowa 1998 

Drawno ul. Wczasowa i Chomętowska 2003 

Nowa Korytnica 2003 

 

W roku 2020 wydano: 4 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,                 

40 decyzji o warunkach zabudowy. 

 

6. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Drawno na lata 2014-

2020   

Uchwalona przez Radę Miejską w Drawnie Uchwałą Nr XLV/272/2014 z dnia                             

25 września 2014r. 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych stanowi podstawę do realizacji 

względnie trwałych wzorów interwencji społecznych, podejmowanych w celu zmiany 

(poprawy) tych stanów rzeczy (zjawisk) występujących w obrębie danej społeczności, które 

oceniane są negatywnie.  

Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych uwzględnia programy 

pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i inne, których 

celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 

Strategia przestała obowiązywać z końcem 2020r. Założone cele strategiczne oraz cele 

operacyjne zostały zrealizowane. M-GOPS przystąpił do opracowania nowe Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Drawno na Lata 2021-2025 
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7. Gminny program wspierania rodziny  na lata 2019-2021   

Na podstawie art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny                            

i systemie pieczy zastępczej, Uchwałą nr II/14/2018  Rady Miejskiej w Drawnie z dnia                            

5 grudnia 2018 r.  przyjęto Program. Koordynowanie i monitorowanie Programu powierzono 

Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Drawnie. 

 Program zakłada stworzenie optymalnych warunków dla prawidłowego funkcjonowa-

nia rodzin na terenie gminy Drawno oraz poprawy stylu i jakości życia rodzin, w szczególności 

dzieci. Wsparcie rodziny ma charakter profilaktyczny, ochronny, a rodzinie w pierwszej                           

kolejności zostaną stworzone możliwości samodzielnego zmierzenia się ze swoimi proble-

mami. Koszt poniesiony przez gminę w 2020 r. w związku z umieszczeniem  dzieci w pieczy 

zastępczej wyniósł – 28.400,45 zł. 

Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z terenu Miasta i Gminy Drawno: 

- rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem – 4 dzieci, 

- rodziny zastępcze zawodowe – 5 dzieci, 

- DPS – 1 dziecko.  

8. Gminny  Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Przeciwdziałania Narkomanii i zwalczania następstw zdrowotnych używania 

wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych na 2018 rok w gminie Drawno 

Uchwalony przez Radę Miejską w Drawnie Uchwałą nr XLIII/231/2018  z dnia                           

29 marca 2018 r.  

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spotkała się na 

12 posiedzeniach. Wydała 3 pozytywne opinie dotyczące zgodności lokalizacji punktów sprze-

daży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miejskiej. Do Komisji wpłynęło                              

7 nowych wniosków o wszczęcie postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu. 

Z każdą ze zgłoszonych osób, która przyszła na posiedzenie Komisji przeprowadzono rozmowę 

motywującą do podjęcia leczenia.  

W toku prowadzonych postępowań Komisja w stosunku do 2 osób wystąpiła do Sądu 

Rejonowego w Choszcznie z wnioskiem o orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu w sta-

cjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego. W stosunku do 2 osób wystąpiła z wnioskiem 

do biegłego lekarza psychiatry oraz psychologa w celu wydania opinii psychiatryczno-            

psychologicznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Komisja przeprowadziła w punktach 

sprzedaży i podawania  napojów alkoholowych kontrolę z zakresu przestrzegania zasad i wa-

runków sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.  

Pomoc terapeutyczna, zdrowotna i prawna 

Na terenie miasta i gminy Drawno działa Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, który 

mieści się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawnie. W 2020 r. w Punkcie 

świadczona była następująca pomoc: 

1) dyżur terapeuty - łącznie 133 konsultacje; 



35 
 

RAPORT O STANIE GMINY DRAWNO  
 

2) dyżur  radca prawny - udzielił 56 porad prawnych. 

Mieszkańcy gminy Drawno mogli skorzystać z pomocy Ośrodka Terapii Uzależnienia 

„Zmiana” w Choszcznie. W 2020 r. do Ośrodka zgłosiły się 24 osoby z gminy Drawno.                    

Ośrodek wykonał na rzecz mieszkańców gminy Drawno 208 usług. W Ośrodku prowadzony 

był również program ponadpodstawowy „Rozwinąć skrzydła III”, w ramach którego w warsz-

tatach wzięło udział 3 mieszkańców z naszej gminy. 

Działania profilaktyczne 

W 2020 roku w placówkach oświatowych zrealizowano 5 różnego rodzaju programów, 

warsztatów edukacyjno-profilaktycznych i akcji.  

Szkolenia 

Członkowie Komisji uczestniczyli w 3 szkoleniach/konferencjach.  

Do 18 punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przekazano pakiet edu-

kacyjny „Odpowiedzialny sprzedawca” – szkolenie online. 

Materiały informacyjno-edukacyjne 

 W ramach działań informacyjno-edukacyjnych Komisja wydała ulotki informacyjne, które 

były rozprowadzone na terenie gminy Drawno. 

Prowadzona była strona internetowa www.mgopsdrawno.pl,  na której zamieszczane są 

informacje/artykuły na temat działań profilaktycznych z zakresu alkoholizmu, narkomani, ni-

kotynizmu i przemocy. 

9. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie na lata 2016-2020 

Uchwałą Nr XVIII/97/2016 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30 marca 2016 r. przyjęto 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Ro-

dzinie na lata 2016-2020. 

Działalność zespołu interdyscyplinarnego 

Zespół Interdyscyplinarny w 2020 r. spotkał się na 4 posiedzeniach. Do Zespołu wpły-

nęło 8 Niebieskich Kart. W ciągu całego roku realizowano procedurę Niebieskie Karty,                            

w ramach której na spotkania grup roboczych zapraszano osoby podejrzane, że są dotknięte 

przemocą w rodzinie oraz wzywano osoby podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie. 

Łącznie powołano 8 grup roboczych, które odbyły 35 spotkań. W procedurze pomocą objęto 

łącznie 14 rodzin (liczba obejmuje rodziny objęte procedurą w 2020 r. oraz rodziny objęte pro-

cedurą wszczętą w latach wcześniejszych i kontynuowaną w bieżącym roku).  

Pomoc psychologiczna 

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawnie pełnił dyżur psycholog. 

W 2020 r. psycholog udzielił łącznie 26 konsultacji. Pomoc świadczona była raz w miesiącu 

po 2 godziny dziennie. Do psychologa kierowane były osoby dotknięte przemocą w rodzinie. 

Działania profilaktyczne 
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W Szkole Podstawowej w Drawnie przeprowadzono  warsztaty edukacyjno-profilak-

tyczne „Zgrana załoga”. 

Szkolenia 

Członkowie Zespołu uczestniczyli w 1 szkoleniu – „Nakaz natychmiastowego opusz-

czenia mieszkania przez sprawcę przemocy”. 

Materiały informacyjno-edukacyjne 

W 2020r. Zespół wydał ulotkę informacyjną. W ulotce znajdowały się informacje doty-

czące bazy placówek położonych najbliżej gminy, gdzie można uzyskać pomoc. Ulotki były 

rozprowadzane na terenie gminy Drawno. 

Prowadzona była strona internetowa www.mgopsdrawno.pl,  na której zamieszczane są 

informacje/artykuły zwracające uwagę na problem przemocy. 

10. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Program współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi na 2020 r. został 

uchwalony 30 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr XVIII/105/2019 Rady Miejskiej w Drawnie. 

Powyższa Uchwała została skonsultowana z organizacjami pozarządowymi zgodnie z Uchwałą 

Nr XLV/260/2010 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi.  

Ze względu na sytuację epidemiczną i wprowadzonymi ograniczeniami kontaktów 

społecznych wiele projektów lub programów cyklicznych nie zostało zrealizowanych 

Za priorytetowe zadania publiczne Gminy Drawno w 2020 r. uznano wspieranie                             

i upowszechnianie kultury fizycznej oraz działalność wspomagającą rozwój wspólnot                                  

i społeczności lokalnej. 

W trybie otwartego konkursu ofert organizowanego zgodnie z ww. ustawą na 

wspieranie lub powierzenie zadań przekazano środki finansowe w formie dotacji, które zostały 

wykorzystane w łącznej wysokości 135.041,27 zł. 

Lp. Nazwa organizacji 

pozarządowej 

Nazwa zadania Udzielona 

dotacja 

1. 

Miejski Klub Sportowy 

,,DRAWA” Drawno 

Prowadzenie i uczestniczenie we 

współzawodnictwie drużyn piłki nożnej 

juniorów i trampkarzy w miejscowości 

Drawno 

70.000 zł 

wspieranie 

Wykorzystano 

100% 

2. 

Ludowy Klub 

Sportowy ,,Świt” 

Barnimie 

Prowadzenie i uczestniczenie we 

współzawodnictwie drużyn piłki nożnej 

juniorów i seniorów w miejscowości 

Barnimie. 

44.000 zł 

wspieranie 

Wykorzystano 

38.555,00 zł 

3. 

Uczniowski Klub 

Sportowy ,,Drawianka” 

Prowadzenie i uczestniczenie we 

współzawodnictwie drużyn szkolnych 

piłki ręcznej dzieci i młodzieży. 

18.500 zł 

wspieranie 

Wykorzystano 

8.986,27zł 

4. 

Szkolny Klub Żeglarski 

,,Drawa” w Drawnie 

Prowadzenie zajęć treningowych 

sportów wodnych oraz uczestnictwo w 

regatach. 

17.500 zł 

wspieranie 

Wykorzystano 

100% 
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W trybie pozakonkursowym tzw. małe granty (art. 19 a Ustawy z dnia 23 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) udzielono dofinansowania                          

w łącznej wysokości 5000,00 zł. stowarzyszeniu LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem 

Wałeckim”. W ramach tych środków Gmina wsparła finansowo konkurs grantowy w ramach 

projektu „Działaj lokalnie”, z przeznaczeniem na wsparcie inicjatyw organizacji 

pozarządowych z Gminy Drawno. 

 

11. Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko 

grypie osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych w gminie Drawno na lata 2018 – 

2019 

Uchwalony przez Radę Miejską w Drawnie Uchwałą Nr LII/279/2018 z dnia                           

14 listopada 2018 r. Uchwałą Nr XX/120/2020 z dnia 7 maja 2020 r. wprowadzona została 

zmiana w obowiązującej uchwale przedłużająca obowiązywanie Programu do 2021 roku. 

Głównym celem Programu jest zapobieganie zakażeniom spowodowanym wirusem 

grypy poprzez realizację szczepień ochronnych, a w konsekwencji zmniejszenie 

zachorowalności na grypę oraz redukcja powikłań pogrypowych, wśród mieszkańców Gminy 

Drawno powyżej 65 roku życia. 

Program zdrowotny skierowany jest do grupy docelowej mieszkańców Gminy Drawno 

- kobiety i mężczyźni w grupie wiekowej powyżej 65 roku życia. Wielość populacji we 

wskazanym przedziale wiekowym wynosi  852 osoby.  

Posiadane środki finansowe, zgodnie z decyzją Rady Miejskiej w Drawnie na realizację 

„Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób 

powyżej 65 roku życia zamieszkałych w Gminie Drawno na lata 2018 - 2019” umożliwiają 

włączenie do programu do 100 osób rocznie z docelowej populacji spełniającej kryteria 

włączenia. W 2020 roku ze szczepień skorzystało po raz pierwszy 100 osób (chętnych było ok. 

180 osób). 

12. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Drawno na 2020rok 

Uchwalony przez Radę Miejską w Drawnie Uchwałą nr XX/122/2020 z dnia                           

07 maja 2020 r.  

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Drawno określa zadania gminy w sferze opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi, wskazując nie tylko zadania, ale i wysokość środków budżetowych 

przeznaczonych na ich realizację. W 2020r. program swoim zakresem obejmował: 

• zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki poprzez umieszczanie ich w schronisku 

dla bezdomnych zwierząt w Choszcznie, prowadzonym przez Fundację „ZAWSZE 

RAZEM” z siedzibą w Trzciance. 

• dokarmianie bezdomnych kotów, 

• obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt bezdomnych w schronisku, 

• opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym zapewnia ich dokarmianie, 
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• poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

• usypianie ślepych miotów, 

• zapewnienie opieki weterynaryjnej - zawarto umowę na świadczenie usług 

weterynaryjnych z gabinetem weterynaryjnym w Kaliszu Pomorskim, 

• wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich. W 2020 roku nie było potrzeby umieszczenia zwierzęcia 

gospodarskiego w takim gospodarstwie. 

W 2020 roku Gmina Drawno przekazała do schroniska 3 bezdomne psy, z czego 1 został 

oddany do adopcji. Na koniec roku w schronisku przebywały 2 psy z naszego terenu. 

 

Wysokość środków finansowych wydatkowanych w roku 2020 z budżetu Gminy 

 

Zadanie/cel Środki finansowe 

Zapewnienie bezdomnym 

zwierzętom miejsca w 

schronisku dla zwierząt 

 

4.076,24 zł 

Zabiegi weterynaryjne, 

udzielanie pierwszej pomocy 

zwierzętom, dokarmianie 

 

5.632,68 zł 

Zakup karmy dla psów i kotów 1.123,18 zł 

Razem 10.832,10 zł 

 

V. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Drawnie 

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Burmistrz 

jest organem wykonawczym gminy, do zadań którego należy m.in. wykonywanie uchwał rady. 

Realizując ten obowiązek Burmistrz przy pomocy Urzędu Miejskiego w Drawnie wszystkie 

uchwały realizował zgodnie z ich zapisami. 

W 2020 roku Rada Miejska w Drawnie pracowała zgodnie z planem pracy rady. 

Realizując plan Rada obradowała na 9 sesjach  i podjęła 56 uchwał. 

Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy Gminy Drawno wykonane                                   

z zachowaniem procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa. Szczegółowy 

sposób wykonania uchwał przedstawiony został w poniższej tabeli. 
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L.p. 

 

Numer i data 

podjęcia 

 

w sprawie sposób wykonania 

1. Nr XIX/107/2020           

z dn. 04.02.2020r. 

zmiany budżetu gminy Drawno na 2020 

rok 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. Opublikowana w Dz. Urz. 

Woj. Zach. poz. 1289. Wykonana 

2. Nr XIX/108/2020           

z dn. 04.02.2020r. 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Drawno na lata 2020-

2034 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. Wykonana 

3. Nr XIX/109/2020           

z dn. 04.02.2020r. 

określenia średniej ceny jednostki paliwa 

w gminie Drawno na rok szkolny 

2019/2020 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. Zach. – ogłoszona 

5.03.20r.  poz. 1273.  Wykonana 

4. Nr XIX/110/2020           

z dn. 04.02.2020r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru 

metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia 

stawki opłaty za pojemnik 

Uchwała weszła w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. 

Woj. Zach. – ogłoszona 19.02.20r.  

poz. 916.  Wykonana 

5. Nr XIX/111/2020           

z dn. 04.02.2020r. utworzenia "Klubu Seniora +" w Drawnie 

oraz określenia zasad funkcjonowania i 

odpłatności 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. Zach. – ogłoszona 

05.03.20r.  poz. 1274.  Wykonana 

6. Nr XIX/112/2020           

z dn. 04.02.2020r. ustalenia wysokości stawek opłaty za 

zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, 

których zarządcą jest Burmistrz Drawna 
 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. Zach. – ogłoszona 

05.03.20r. poz. 1275.  Wykonana 

7. Nr XIX/113/2020           

z dn. 04.02.2020r. przyznania odznaki honorowej "Za zasługi 

dla miasta i gminy Drawno" 
 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. Odznakę Panu Jerzemu 

Białachowi wręczono podczas Dnia 

Osadnika 

8. Nr XIX/114/2020           

z dn. 04.02.2020r. 

przyznania odznaki honorowej "Za zasługi 

dla miasta i gminy Drawno" 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. Odznakę Panu 

Kazimierzowi Czapiewskiemu 

wręczono podczas Dnia Osadnika 

9. Nr XIX/115/2020           

z dn. 04.02.2020r. 

przyznania odznaki honorowej "Za zasługi 

dla miasta i gminy Drawno" 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. Odznakę Panu Gerardowi 

Sopińskiemu wręczono podczas 

Dnia Osadnika 

10. Nr XIX/116/2020           

z dn. 04.02.2020r. nadania statutu Miejsko-Gminnemu 

Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Drawnie 
 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. Zach. – ogłoszona 

05.03.20r. poz. 1272.  Wykonana 

11. Nr XX/117/2020           

z dn. 07.05.2020r. zmiany budżetu gminy Drawno na 2020 rok 
Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. Opublikowana w Dz. Urz. 

Woj. Zach. 8.06.2020r. poz. 2724. 

Wykonana 

12. Nr XX/118/2020           

z dn. 07.05.2020r. 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Drawno na lata 2020-

2034 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. Wykonana 

13. Nr XX/119/2020           

z dn. 07.05.2020r. przedłużenia terminu płatności rat podatku 

od nieruchomości w celu zwalczania 

gospodarczych skutków spowodowanych 

epidemią COVID-19 
 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 5 dni od dnia ogłoszenia w 

Dz. Urz. Woj. Zach. – ogłoszona 

8.05.20r. poz. 2236.  Wykonana 
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14. Nr XX/120/2020           

z dn. 07.05.2020r. zmieniająca uchwałę Nr LII/279/2018 

Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 14 

listopada 2018r. w sprawie przyjęcia 

gminnego programu polityki zdrowotnej w 

zakresie szczepień profilaktycznych 

przeciwko grypie osób powyżej 65 roku 

życia zamieszkałych w Gminie Drawno na 

lata 2018– 2019 
 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. Wykonana. Zaszczepiono 

100 osób. 

15. Nr XX/121/2020           

z dn. 07.05.2020r. wykonania gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Przeciwdziałania 

narkomanii i zwalczania następstw 

zdrowotnych używania wyrobów 

tytoniowych i wyrobów powiązanych za 

rok 2019 w Gminie Drawno 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. Wykonana. 

16. Nr XX/122/2020           

z dn. 07.05.2020r. wprowadzenia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Drawno na 2020r 
 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. Zach. – ogłoszona 

10.06.20r. poz. 2813.  Wykonana 

17. Nr XX/123/2020           

z dn. 07.05.2020r. uchwalenia Statutu Drawieńskiego 

Ośrodka Kultury 
 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. Zach. – ogłoszona 

10.06.20r. poz. 2812. Zrealizowana 

18. Nr XX/124/2020           

z dn. 07.05.2020r. ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu 

Gminy Drawno 
 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia i została opublikowana w 

Dz. Urz. Woj. Zach. – ogłoszona 

8.06.20r. poz. 2723.  Wykonana  

19. Nr XX/125/2020           

z dn. 07.05.2020r. wytypowania przedstawiciela samorządu 

gminnego w skład rady naukowej 

Drawieńskiego Parku Narodowego 
 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. Uchylona 

rozstrzygnięciem nadzorczym 

10.06.2020r. 

20. Nr XX/126/2020           

z dn. 07.05.2020r. wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy  
 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. Zrealizowana 

21. Nr XXI/127/2020           

z dn. 23.06.2020r. sprawie udzielenia Burmistrzowi Drawna 

wotum zaufania 
 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia.  

22. Nr XXI/128/2020           

z dn. 23.06.2020r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

za 2019 rok 
 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. Zrealizowana 

23. Nr XXI/129/2020           

z dn. 23.06.2020r. udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Drawna z tytułu wykonania budżetu za 

2019 rok 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia.  

24. Nr XXI/130/2020           

z dn. 23.06.2020r. 

zmiany budżetu gminy Drawno na 2020 

rok 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. Opublikowana w Dz. Urz. 



41 
 

RAPORT O STANIE GMINY DRAWNO  
 

Woj. Zach. 8.07.2020r. poz. 3301. 

Wykonana 

25. Nr XXI/131/2020           

z dn. 23.06.2020r. 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Drawno na lata 2020-

2034 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. Wykonana 

26. Nr XXI/132/2020           

z dn. 23.06.2020r. zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. Kredytu nie zaciągnięto 

27. Nr XXI/133/2020           

z dn. 23.06.2020r. wyrażenia zgody na podwyższenie 

kapitału zakładowego Spółki pn: 

Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy 

Spółka z o.o. z siedzibą w Drawnie, w 

drodze wniesienia wkładu pieniężnego i 

objęcia w zamian nowych udziałów 
 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. Wykonana 

50 tyś. zł przekazano do Spółki                   

4 sierpnia 2020r. 

28. Nr XXI/134/2020           

z dn. 23.06.2020r. sprzedaży na rzecz Parafii Rzymsko-

Katolickiej w Brzezinach lokalu w 

Kiełpinie gm. Drawno 
 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. W trakcie realizacji 

29. Nr XXI/135/2020           

z dn. 23.06.2020r. ustalenia wysokości opłat cmentarnych i 

regulaminu cmentarzy komunalnych na 

terenie Gminy Drawno 
 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. Zach. – ogłoszona 

14.07.20r. poz. 3365. 

Rozstrzygnięciem nadzorczym z 

dnia 10.07.20r. uchylono § 9 ust. 3 

załącznika do Uchwały. 

Realizowana 

30. Nr XXII/136/2020           

z dn. 03.07.2020r. 

zmiany budżetu gminy Drawno na 2020 

rok 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. Opublikowana w Dz. Urz. 

Woj. Zach. 8.07.2020r. poz. 3303. 

Wykonana 

31. Nr XXII/137/2020           

z dn. 03.07.2020r. 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Drawno na lata 2020-

2034 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. Wykonana 

32. Nr XXIII/138/2020           

z dn. 15.09.2020r. 

zmiany budżetu gminy Drawno na 2020 rok Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. Opublikowana w Dz. Urz. 

Woj. Zach. 23.09.2020r. poz. 4136. 

Wykonana 

33. Nr XXIII/139/2020           

z dn. 15.09.2020r. 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Drawno na lata 2020-

2034 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. Wykonana 

34. Nr XXIII/140/2020           

z dn. 15.09.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

zarządzenia poboru podatków i opłat w 

drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów 

oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. Zach. – ogłoszona 

23.09.20r. poz. 4137. Realizowana 

35. Nr XXIII/141/2020           

z dn. 15.09.2020r. zmieniająca uchwałę nr LII/279/2018 

Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 14 

listopada 2018r. w sprawie przyjęcia 

gminnego programu polityki zdrowotnej w 

zakresie szczepień profilaktycznych 

przeciwko grypie osób powyżej 65 roku 

życia zamieszkałych w Gminie Drawno na 

lata 2018 - 2019 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. Zrealizowana. 
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36. Nr XXIII/142/2020           

z dn. 15.09.2020r. określenia średniej ceny jednostki paliwa 

w gminie Drawno na rok szkolny 

2020/2021 
 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. Zach. – ogłoszona 

14.10.20r. poz. 4496. Realizowana 

37. Nr XXIV/143/2020           

z dn. 27.10.2020r. 

zmiany budżetu gminy Drawno na 2020 rok Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. Opublikowana w Dz. Urz. 

Woj. Zach. 9.11.2020r. poz. 4970. 

Wykonana 

38. Nr XXIV/144/2020           

z dn. 27.10.2020r. 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Drawno na lata 2020-

2034 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. Wykonana 

39. Nr XXIV/145/2020           

z dn. 27.10.2020r. określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości, oraz wprowadzenia 

zwolnień od podatku od nieruchomości na 

2021 rok  
 

Uchwała weszła w życie z dniem 

1.01.2021r. Opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Zach. 9.11.2020r. poz. 

4967. Realizowana 

40. Nr XXIV/146/2020           

z dn. 27.10.2020r. określenia wysokości i zasad poboru 

podatku od środków transportowych na 

2020 rok 
 

Uchwała weszła w życie z dniem 

1.01.2021r. Opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Zach. 9.11.2020r. poz. 

4969. Realizowana 

41. Nr XXIV/147/2020           

z dn. 27.10.2020r. dowozu dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej do placówek 

oświatowych, wobec których Gmina 

Drawno nie ma obowiązku zapewnienia 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie 

przewozu  

Uchwała weszła w życie z dniem 

1.10.20r.  i została opublikowana w 

Dz. Urz. Woj. Zach. 1.12.20r. poz. 

5286. Realizowana 

42. Nr XXV/148/2020           

z dn. 24.11.2020r. zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali 

mieszkalnych stanowiących własność 

Gminy Drawno  

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. Zach. – ogłoszona 

24.12.20r. poz. 5893. Realizowana 

43. Nr XXV/149/2020           

z dn. 24.11.2020r. przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 

lata 2021-2024 w Gminie Drawno  

Uchwała weszła w życie z dniem 

1.01.2021r.. Realizowana 

44. Nr XXV/150/2020           

z dn. 24.11.2020r. uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2021 w Gminie 

Drawno 

Uchwała weszła w życie z dniem 

1.01.2021r.. Realizowana 

45. Nr XXV/151/2020           

z dn. 24.11.2020r. uchwalenia Rocznego Programu 

Współpracy Gminy Drawno z 

organizacjami pozarządowymi na 2021 rok  
 

Uchwała weszła w życie z dniem 

1.01.2021r.. Realizowana 

46. Nr XXV/152/2020           

z dn. 24.11.2020r. nieodpłatnego nabycia nieruchomości od 

Skarbu Państwa-Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w 

Szczecinie  

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. Zrealizowana. Akt 

notarialny podpisano 30.12.20r. 
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47. Nr XXV/153/2020           

z dn. 24.11.2020r. przyjęcia stanowiska Rada Miejska w 

Drawnie w sprawie realizacji 

przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku 

inwentarskiego wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na działce p nr ew. 8/1, 

obręb Święciechów” 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. Została przekazana do 

Wód Polskich, Inspektora 

Sanitarnego w Choszcznie, RDOŚ 

w Szczecinie, Wojewody 

Zachodniopomorskiego 

48. Nr XXV/154/2020           

z dn. 24.11.2020r. rozpatrzenia skargi na działalność 

Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Drawnie 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. Skarga nieuzasadniona 

49. Nr XXVI/155/2020           

z dn. 4.12.2020r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/93/2019 

Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 10 

grudnia 2019r. w sprawie wyboru metody 

ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty 

za pojemnik 

Uchwała weszła w życie z dniem 

1.01.21r.  i została opublikowana w 

Dz. Urz. Woj. Zach. 8.12.20r. poz. 

5495. Realizowana 

50.  Nr XXVII/156/2020             

z dn. 29.12.2020r. zmieniająca uchwałę nr XXV/148/2020 

Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 24 

listopada 2020 r. w sprawie zasad 

sprzedaży na rzecz najemców lokali 

mieszkalnych stanowiących własność 

Gminy Drawno  
 

Uchwała weszła w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. 

Woj. Zach. – ogłoszona 07.01.21r. 

poz. 888. Zrealizowana 

51. Nr XXVII/157/2020             

z dn. 29.12.2020r. 

zmiany budżetu gminy Drawno na 2020 

rok 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. Opublikowana w Dz. Urz. 

Woj. Zach. 4.02.2021r. poz. 604. 

Wykonana 

52. Nr XXVII/158/2020             

z dn. 29.12.2020r. 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Drawno na lata 2020-

2034 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. Wykonana 

53. Nr XXVII/159/2020             

z dn. 29.12.2020r. uchwalenia budżetu Gminy Drawno na 

2021 r . 

Uchwała weszła w życie z dniem 

1.01.21r.  i została opublikowana w 

Dz. Urz. Woj. Zach. 4.02.21r. poz. 

603. Realizowana 

54. Nr XXVII/160/2020             

z dn. 29.12.2020r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drawno na lata 2021-2034 
 

Uchwała weszła w życie z dniem 

1.01.2021r. Realizowana 

55. Nr XXVII/161/2020             

z dn. 29.12.2020r. wyznaczenia obszaru, wielkości i granic 

Aglomeracji Drawno 
 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. Zach. – ogłoszona 

02.02.21r. poz. 530. Realizowana 

56. Nr XXVII/162/2020             

z dn. 29.12.2020r. uchwalenia wieloletniego programu 

gospodarowania zasobem mieszkaniowym 

Gminy Drawno na lata 2021-2025  

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. Zach. – ogłoszona 

27.01.21r. poz. 429. Realizowana 
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VI. Część analityczna 

1. Pomoc społeczna 
 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu                                 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie 

są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.  

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. 

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności                                            

uzasadniających    udzielenie pomocy. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy po-

winny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy 

społecznej.   

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w 

rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. 

Z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie skorzystało: 

 

 
2018 2019 2020 

Liczba rodzin 269 247 223 

Liczba osób w tych rodzinach 622 569 489 

 

Główne przyczyny przyznania pomocy przez M-GOPS  

 

Powód trudnej sytuacji życiowej 

Liczba rodzin 

2018 2019 2020 

Ubóstwo 132 128 125 

Bezdomność 5 5 4 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 

w tym: wielodzietność 

19 

14 

22 

19 

23 

18 

Bezrobocie 136 128 119 

Niepełnosprawność 94 94 95 

Długotrwała lub ciężka choroba 73 74 65 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego w rodzinach wielodzietnych 

2 3 18 

Alkoholizm 6 1 3 

Trudności w przystosowaniu do życia po 

opuszczeniu zakładu karnego 
0 2 4 
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Świadczenia wychowawcze 500+.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie realizuje program rządowy w ramach ustawy 

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia  11 lutego 2016 r.  Świadczenia 

wychowawcze (500+) otrzymało: 

 

 
2018 2019 2020 

Liczba rodzin 306 414 419 

Liczba przyznanych świadczeń 5360 6270 7633 

Łączna kwota przyznanych 

świadczeń 
2.672.952,30 zł 3.125.762,40 zł 3.784.204,49 zł 

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych                 

z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w 

rodzinie; matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.  

Świadczenia rodzinne 

Świadczenia rodzinne to zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 

świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek 

opiekuńczy), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) oraz 

świadczenie rodzicielskie.  

 

Świadczenie rodzinne otrzymało : 

 

 

 
2018 2019 2020 

Liczba rodzin 399 381 338 

Liczba przyznanych świadczeń 9229 8738 8139 

Łączna kwota przyznanych świadczeń 1.757.046,26 zł 1.754.976,67 zł 2.079.415,41 zł 

 

Fundusz alimentacyjny 

 

Fundusz ten stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami 

finansowymi z budżetu państwa. Fundusz nabywa się  w przypadku bezskuteczności egzekucji 

alimentów  na podstawie tytułu wykonawczego. 

 

 2018 2019 2020 

Liczba rodzin 28 27 31 

Liczba osób uprawnionych 46 44 52 

Łączna kwota przyznanych 

świadczeń 
233.300,00 zł. 226.650,00 zł 253.550,00 zł 
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Wspieranie rodziny Dobry Start (300+) 

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł 

jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny 

otrzymały świadczenie bez względu na dochód. Program  objął  dzieci wychowujące się 

zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. Celem programu jest 

wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niezależnie od kapitału kulturowego, społecznego                 

i  materialnego  rodziny. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola 

oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub 

szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla 

dorosłych.  

 2018 2019 2020 

Liczba dzieci, na które 

przyznano świadczenie 
512 485 472 

Łączna kwota przyznanych 

świadczeń 
158.720,00 zł 150.342,00 zł 146.320,00 zł 

 

Dodatek mieszkaniowy  

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, ma-

jącym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zaj-

mowaniem lokalu mieszkalnego.  

 

 
2018 2019 2020 

Liczba złożonych wniosków o 

przyznanie dodatku 
107 101 76 

Łączna kwota przyznanych 

świadczeń 
107.677,74 zł 105.979,74 zł 84.250,35 zł 

 

Dodatek energetyczny  

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łącznie 3 warunki: 

• ma przyznany dodatek mieszkaniowy, 

• jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (umowy 

na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energe-

tycznym, 

• zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna.  

 

 2018 2019 2020 

Liczba złożonych wniosków o 

przyznanie dodatku 
38 34 20 

Łączna kwota przyznanych 

świadczeń 
2.406,00 zł 2.238,61 zł 1.310,79 zł 
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W Gminie Drawno funkcjonuje Ośrodek Wsparcia  -  Środowiskowy Dom 

Samopomocy, do którego uczęszcza 25 uczestników z gminy Drawno i Kalisz Pomorski. Koszt 

funkcjonowania ŚDS-u w 2020 roku wyniósł 573.163,75 zł – całość wydatków pokrywana jest 

z dotacji województwa. 

W Gminie Drawno od marca 2019r. funkcjonuje Klub Senior+, zlokalizowany w 

Drawnie przy ul. Szkolnej 19. Klub został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej 

oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych w gminie Drawno. Przez 

cały rok odbywały się tam zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i towarzyskim, 

poradnictwo i wsparcie, spotkania ze specjalistami. Korzystanie z Klubu jest bezpłatne. 

Do Klubu Senior+ mogą być przyjęte osoby, które ukończyły 60 lat życia i są 

mieszkańcami gminy Drawno. W chwili obecnej deklaracje uczestnictwa złożyły 32 osoby. 

2. Oświata i edukacja 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku 2020 wg stanu na dzień 30 

września 2020 roku.  

Sieć szkół i przedszkoli na terenie gminy Drawno:  

• Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Drawnie  

• Przedszkole Miejskie w Drawnie. 

Stan organizacji szkoły i przedszkola 2019/2020 i 2020/2021 

Przedszkole 
 Wiek 

dzieci 

Liczba dzieci w roku szkolnym 

2019/2020 

Liczba dzieci w roku szkolnym 

2020/2021 

pon.3 l. 4 6 

3-l. 22 19 

4 l. 15 21 

5 l. 32 20 

6 l. 45 32 

7 l. 0 1 

Ogółem 118 99 

 

  Szkoła Podstawowa     

   Klasa Liczba dzieci w roku szkolnym 

2019/2020 
Liczba dzieci w roku szkolnym 

2020/2021 
I 34 37 

II 37 32 

III 28 30 

IV 13 25 

V 53 14 

VI 61 53 

VII 32 57 

VIII 36 31 

Ogółem 294 279 
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Wyniki z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w ósmych klasach w Szkole 

Podstawowej w Drawnie w roku szkolnym 2019/2020 
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Liczba uczniów 

przystępujących do 

egzaminu 

38 38 19 19 

Średni wynik 

w % 
45 31,76 30,42 45,53 

Powiat 54,69 42,51 47,31 40,01 

Województwo 55,25 42,,53 52,30 42,31 

Okręg 56,40 43,34 51,86 41,64 

Kraj 59 46 54 45 

 

 

Po analizie wyników osiągniętych przez uczniów i wyciągnięciu wniosków zespoły 

nauczycieli języka polskiego i matematyki opracowały prawdopodobne przyczyny słabych 

wyników: 

1) brak wsparcia i motywacji ze strony środowiska rodzinnego, 

2) niedostateczna współpraca części rodziców ze szkołą, 

3) absencja uczniów na zajęciach, 

4) obniżona sprawność intelektualna uczniów, 

5) małe zainteresowanie językiem polskim, 

6) niski poziom czytelnictwa – zwłaszcza lektur i innych tekstów obowiązkowych, 

7) brak systematyczności w pracy, 

8) brak motywacji do nauki, 

9) nieodrabianie zadań domowych, 

10) słabnący autorytet nauczyciela, 

11) duża liczba uczniów powtarzających klasę. 

 

           W porównaniu ze średnimi wynikami gmin, powiatu, województwa, okręgu i kraju 

szkoła w Drawnie uplasowała się na bardzo słabej pozycji.  

         W związku z powyższym w bieżącym roku szkolnym został wdrożony Roczny Plan 

Wspomagania Szkoły Podstawowej w Drawnie, którego opracowanie zlecił organ nadzoru. 
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        Liczba uczniów/przedszkolaków objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną 

Rodzaj zajęć (formy pomocy) 
Liczba uczniów/ 

przedszkolaków 

Liczba uczniów/ 

przedszkolaków 

Ogólna liczba uczniów/przedszkolaków 

objętych pomocą psychologiczno-

pedagogiczną, w tym: 

82 104 

Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów 

posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego 

7 3 

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne 25 36 

Zajęcia logopedyczne 46 38 

Zajęcia rozwijające kompetencje 

emocjonalno- społeczne 
7 15 

Zajęcia socjoterapeutyczne 11 16 

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia 5 5 

Zajęcia wyrównawcze 30 20 

Zajęcia rozwijające umiejętności 

uczenia się 
8 3 

 

W roku szkolnym 2019/2020 w gminnym przedszkolu i szkole podstawowej 

zatrudnionych było 47 nauczycieli oraz 26 pracowników administracji i obsługi. 

 

Kadra pedagogiczna –podział wg stopnia awansu zawodowego. 

Awans zawodowy Ilość nauczycieli w roku 

szkolnym 2018/2019 

Ilość nauczycieli w roku 

szkolnym 2019/2020 

 Przedszkole Szkoła Przedszkole Szkoła 

Stażysta 3 0 3 0 
Kontraktowy 1 6 1 5 
Mianowany 0 8 1 8 
Dyplomowany 6 22 6 22 
Ogółem 10 36 11 35 

 

 

Zatrudnienie w szkole i przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021 

Placówka oświatowa 

Zatrudnienie W tym 

nauczyciele pozostali 

etaty osoby etaty osoby etaty osoby 

Przedszkole 

 
17,49 20 8,99 11 8,5 9 

Szkoła Podstawowa 

 
51,94 53 34,44 35 17,5 18 

Razem 69,43 73 43,43 46 26 27 
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Pomoc materialna dla uczniów 

Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów stanowi 

zadanie własne gminy, na realizację którego gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu 

państwa (art. 90r ust. 1 ustawy o systemie oświaty). Do grudnia 2017 roku udział środków 

własnych gmin na realizację tego zadania wynosił 20 % kwoty ogólnej. Od stycznia 2018 roku 

udział środków własnych uzależniony jest od dochodów podatkowych gmin i w przypadku 

Gminy Drawno wynosi on 10 %. 

Wysokość stypendium wypłacanego uczniowi wynosi od 120,00 zł do 145,00 zł 

miesięcznie i może być wypłacane od 1 do 10 miesięcy w danym roku szkolnym. Dochód 

uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne wynosił w roku szkolnym 2019/2020  

528,00 zł netto na osobę w rodzinie. Wysokość w/w kwoty wyliczana jest na podstawie ustawy 

o pomocy społecznej i wskazana w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty. 

Zasiłek to forma pomocy materialnej, która przysługuje uczniom, którzy znajdują się 

przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzeń losowych, np. śmierć rodzica. 

Zasiłek może być przyznawany raz lub kilka razy w ciągu roku, niezależnie od otrzymywanego 

stypendium szkolnego. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności 

kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku 5 –18 lat, określanego w art. 6 

ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Max wysokość 

zasiłku – 620,00 zł. 

Wsparcie materialne dla uczniów (liczba korzystających uczniów) 

Placówka 

oświatowa 

Stypendia 

szkolne 

Zasiłki szkolne ,,Wyprawka 

szkolna” 

,,Dożywianie” 

Przedszkole               -           -             -   118 (31 OPS)  

Szkoła 

Podstawowa 

            43           2 - 

             

     81 (68 OPS)  

       

 Szkoły 

ponadgimnazjalne 

            30           2           17 (Szkoła 

przysp. do pracy) 
         (15 OPS) 

            Razem                  73           4           17  199 (114 OPS) 

 

Forma pomocy Liczba przyznanej 

pomocy 

Kwota wydatków 

(zł) 
Pomoc materialna dla uczniów 

o charakterze motywacyjnym: 

za osiągnięcia w nauce i sporcie 
 

 

13 
6300,00 

Pomoc materialna dla uczniów 

o charakterze socjalnym:  
77 87 300,00 

1) zasiłki szkolne 4 2 480,00 

2) stypendia szkolne 73 84 820,00 

Wyprawka szkolna 17 3 740,43 
Darmowe podręczniki i mate-

riały ćwiczeniowe  
284 23 002,69 
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Stypendia dla najzdolniejszych uczniów. 

Burmistrz Drawna przyznał uczniom Szkoły Podstawowej w Drawnie stypendia za wysokie 

wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz wzorowe zachowanie w następujących 

wysokościach: 

1. Stypendium I stopnia w wysokości po 500 zł otrzymało 6 uczniów klas IV-VI, którzy 

uzyskali co najmniej średnią ocen 5,6 oraz wzorowe zachowanie; 

2. Stypendium I stopnia w wysokości  po 500 zł otrzymało 5 uczniów klas VII-VIII, którzy 

uzyskali co najmniej średnią ocen 5,5 oraz wzorowe zachowanie; 

3. Stypendium I stopnia w wysokości 500 zł otrzymał 1 uczeń reprezentujący szkołę w 

dyscyplinach sportowych prowadzonych przez nauczyciela danej szkoły, osiągającym 

znaczące wyniki sportowe na szczeblu krajowym (miejsca od I-X); w zawodach, tur-

niejach, rozgrywkach organizowanych przez polskie związki sportowe oraz zawodach 

prowadzonych w systemie współzawodnictwa sportowego szkół prowadzonych przez 

szkolne związki sportowe (miejsca I-III na szczeblu wojewódzkim); 

4. Stypendium II stopnia w wysokości 300 zł otrzymał 1 uczeń- finalista konkursów orga-

nizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. 

Dowożenie uczniów do szkoły i przedszkola w 2019/2020 roku 

Art. 39  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe nakłada na gminy 

obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka do szkoły 

albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie 

zapewniają rodzice. Ponadto gmina ma obowiązek zapewnienia uczniom niepełnosprawnym 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej lub zwrot 

kosztów przejazdu ucznia i jego opiekuna do szkoły na zasadach określonych w umowie 

zawartej między Burmistrzem a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice. 

 

Wyszczególnienie Ilość uczniów Wydatkowana 

kwota 

 

Uczniowie niepełnosprawni  
12   20 553,00 zł 

Zamieszkujący w odległości 3 lub 4 km od 

szkoły i przedszkola 
237 271 636,78 zł 

Razem  249 292 189,78 zł 

 

W 2020r. do przedszkoli niepublicznych uczęszczało 2 dzieci (1 do Dębska i 1 do 

Choszczna). Zgodnie z prawem oświatowym gmina, której dziecko jest mieszkańcem ma 

obowiązek przekazać gminie , w której dziecko uczęszcza do niepublicznego przedszkola 

dotację w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na 

ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia 

niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. W związku 

z powyższym Gmina Drawno przekazała dotację do Gminy Kalisz Pom. i Gminy Choszczno 

w łącznej wysokości  17 279,97 zł. 

 

https://drawno.pl/pliki/drawno/archiwum/www.drawno.pl/DRAWNO/AKTUALNOSCI/POKAZ/2478.HTM
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Zdalna szkoła 

Przez większość 2020 roku ze względu na sytuację epidemiczną w kraju szkoła 

pracowała w systemie zdalnym. Był to bardzo trudny okres zarówno dla dzieci jak i nauczycieli. 

Dużym problemem okazała się niewystarczająca ilość sprzętu komputerowego (a nawet jego 

brak) w domach, aby dzieci mogły efektywnie uczestniczyć w zajęciach organizowanych 

zdalnie.  

W celu wsparcia szkoły w jak najskuteczniejszym nauczaniu, organ prowadzący złożył 

2 wnioski na zakup laptopów i tabletów do nauki zdalnej. Dzięki temu Gmina Drawno 

otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego w ramach programu "Zdalna 

szkoła+" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                               

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Kwota wsparcia  to 

98 223,24 zł. Pozyskany sprzęt został wypożyczony uczniom, co znacząco usprawniło ich 

naukę. 

Remonty i inwestycje przeprowadzone w roku szkolnym 2019/2020. 

            W minionym roku szkolnym przeprowadzono w placówkach oświatowych następujące 

remonty oraz drobne prace konserwatorskie.              

W Przedszkolu Miejskim: wykonano malowanie części biurowej oraz korytarza. Przy 

planowaniu budżetu placówki dyrektor zaplanował remont dachu na budynku przedszkola oraz 

remont szatni. Jednak z uwagi na brak środków finansowych prace nie zostały wykonane. 

W Szkole Podstawowej: porządkowano teren wokół szkoły - naprawiono i pomalowano 

ławki zewnętrzne, odświeżono pomieszczenia - gabinet dyrektora, sekretariat, gabinet 

wicedyrektora, logopedy oraz gabinety do zajęć specjalistycznych, wyremontowano 

pomieszczenie przeznaczone dla klasy pierwszej - pomalowano ściany oraz wymieniono 

podłogę. 

 

3. Instytucje kultury 

 Kultura jest dziedziną o szczególnym znaczeniu, ma za zadanie kształtowanie 

społeczeństwa świadomego, otwartego na zróżnicowanie kulturowe i społeczne. Jednak rok 

2020 w ogromnym stopniu ograniczył działalność instytucji kultury. 

Zadania gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2020r. realizowane były 

przez jednostki organizacyjne gminy: Drawieński Ośrodek Kultury, Bibliotekę Publiczną w 

Drawnie, przez stanowisko ds. promocji w Urzędzie oraz we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, instytucjami i środowiskami twórczymi. Główną formą przekazu były 

transmisje online. 

Na realizacje zadań w obszarze kultura i dziedzictwo narodowe w 2020r. przeznaczono 

kwotę 969.190,85 zł. 

W Drawieńskim Ośrodku Kultury w 2020 roku z przerwami prowadzone były zajęcia  

dla dzieci, młodzieży i dorosłych: wokalne, rysunku i malarstwa, taneczne, ceramiczne, 

Odbywały się również zajęcia jogi, fitness oraz zajęcia na zdrowy kręgosłup. Cały czas swoją 



53 
 

RAPORT O STANIE GMINY DRAWNO  
 

działalność kontynuuje Zespół śpiewaczy Drawianki. Przy DOK działa również grupa 

teatralno-muzyczno-kabaretowa DRAMA. 

         Drawieński Ośrodek Kultury prowadzi 7 świetlic wiejskich: w Barnimiu, Brzezinach, 

Kiełpinie, Chomętowie, Dominikowie, Niemieńsku i w Święciechowie. W świetlicach 

wiejskich z końcem roku 2020 zatrudniano 7 opiekunów. 

Świetlice z przerwami spowodowanymi pandemią prowadziły zajęcia stałe dla dzieci                   

i młodzieży, udostępniały pomieszczenia dla czynników społecznych oraz  wspólnie ze 

społecznością włączały się w przygotowanie imprez środowiskowych.  

W miesiącu maju DOK zrealizował akcję szycia maseczek ochronnych dla naszych 

mieszkańców wspólnie z opiekunami świetlic wiejskich. 

           W 2020 roku Drawieński Ośrodek Kultury zrealizował  różnego rodzaju formy przekazu 

twórczości artystycznej, obchody uroczystości zgodnie z możliwościami – część odbyła się                     

z udziałem publiczności, a część online, m.in.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

 

 

 

 

 

         

    

 

               

 

 

    

                     Dzień Osadnika i Kombatanta 
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                    Spektakl  z okazji Dnia Kobiet  

                     „Moralność Pani Dulskiej” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

                               

                                       Widowisko „1. Sierpnia” 
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                  Dożynki Gminne w Drawnie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Widowisko sceniczne „Balladyna” 
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Biblioteka Publiczna w Drawnie 

Przedmiotem działania placówki jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie                 

i ochrona materiałów bibliotecznych oraz obsługa użytkowników z terenu gminy Drawno. 

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych, 

upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury. 

 

 

Czytelnicy i wypożyczenia w latach 2018-2020 

 

 

Przedział wiekowy 

Rok 

2018 2019 2020 

do 5 lat 9 41 22 

6-12 lat 157 120 75 

13-15 lat 58 56 39 

16-19 lat 59 43 47 

20-24 lata 26 36 31 

25-44 lata 84 98 111 

45-60 lat 64 75 66 

Powyżej 60 lat 89 114 94 

Ogółem 546 583 485 

 

Ilość wypożyczonych książek  w latach 2018-20 

 

Na miejscu Na zewnątrz 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

764 769 433 10378 7683 8011 
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Ilość wypożyczonych czasopism w latach 2018-2020 

 

Na miejscu Na zewnątrz 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

845 382 433 76 226 199 

 

Ilość wejść na stronę internetową i korzystających z Internetu na miejscu w latach 2018-

2020 

 

Użytkownicy Ilość wejść na stronę 

internetową 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1862 1269 541 93.630 86.887 140.509 

 

Struktura księgozbioru za lata 2018-2020 

 2018 2019 2020 

Ilość książek ogółem 10398 9229 9691 

Literatura dla dorosłych 6023 5731 6096 

Literatura dla dzieci 2423 2399 2518 

Literatura popularno-

naukowa 

1099 1099 1077 

Audiobuki 90 119 121 

 

Biblioteka oprócz działalności merytorycznej zajmuje się działalnością kulturalną. Kilka 

wydarzeń kulturalnych udało się zrealizować, jednak z powodu pandemii działalność ta została 

znacznie ograniczona i przez większą część roku prowadziła działania w internecie.   
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Spotkanie autorskie z pisarką Iwoną Żytkowiak 

 

 

 

 

 

 

                              

                             

                            Spotkanie dzieci z Małgorzatą Narożną z kluboksięgarni ,,FIKA”  

                                                                         ze Szczecina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                               Finał projektu „Drawieński brookcrossing” 
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4. Bezpieczeństwo publiczne 

Zarządzanie kryzysowe 

Urząd Miejski w Drawnie posiada opracowany „Gminny Plan Zarządzania 

Kryzysowego”, który jest realizacją zapisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy 

Drawno jest Burmistrz Drawna. Organem pomocniczym Burmistrza w zapewnieniu 

wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

(GZZK). 

W 2020 roku odbyły się trzy spotkania GZZK, których tematem przewodnim była 

sytuacja epidemiczna spowodowana rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2. 

W posiedzeniach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego udział brali 

Kierownicy/Dyrektorzy lub przedstawiciele instytucji z terenu gminy Drawno zgodnie -                            

z Zarządzeniem Nr 79 Burmistrza Drawna z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie Gminnego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Podczas spotkań omawiano sytuację epidemiczną oraz 

zatwierdzono działania mające na celu zabezpieczenie mieszkańców gminy przed zakażeniem 

m.in. poprzez dystrybucję maseczek. Jednocześnie Burmistrz Drawna systematycznie 

uczestniczył w wideokonferencjach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

organizowanych przez Starostę Choszczeńskiego. 

Samorząd dysponuje opracowanymi planami na wypadek sytuacji kryzysowych.                         

W razie wystąpienia sytuacji kryzysowych gmina koordynuje i prowadzi działania ratownicze, 

angażując do współpracy wszystkie dostępne na swoim terenie jednostki i instytucje, a w razie 

potrzeby współdziała z jednostkami z poza swojego terenu. Zadania w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa ludności oraz zarządzania kryzysowego realizowane są przy uwzględnieniu 

sytuacji i mogących wystąpić zagrożeń. 

Wszystkie pozostałe zdarzenia w 2020 r., które były przedmiotem podjętych działań 

(wyłączając epidemię wirusa SARS-CoV-2) nie miały znamion występującej sytuacji 

kryzysowej, niemniej jednak były istotne dla bezpieczeństwa mieszkańców gminy. 

Sprawy obronne 

Urząd Miejski w Drawnie wykonuje zadania obronne na podstawie ustawy z dnia          

21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

Do głównych zadań w zakresie obronności realizowanych w gminie Drawno w 2020 

roku należały m.in.: 

• opracowanie i realizacja zadań wynikających z „Planu szkolenia obronnego gminy 

Drawno na rok 2020”; 

• szkolenia w zakresie obronności; 

• treningi Stałego Dyżuru Burmistrza Drawna. 
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Obrona cywilna 

Działając na rzecz obrony cywilnej gmina realizuje zadania, polegające na ochronie 

ludności, zakładów pracy, urządzeń użyteczności publicznej i dóbr kultury oraz ratowaniu                       

i udzielaniu pomocy poszkodowanym w czasie wojny, a także współdziałaniu w zwalczaniu 

klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwania ich skutków. 

Do głównych zadań w zakresie obrony cywilnej realizowanych w gminie Drawno                      

w 2020 roku należały m.in.: 

• opracowanie i realizacja zadań wynikających z „Planu działania w zakresie obrony                   

cywilnej gminy Drawno na rok 2020”; 

• opracowanie oceny stanu przygotowań ochrony ludności i obrony cywilnej; 

• treningi łączności w sieci łączności radiowej Starosty Choszczeńskiego. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Na terenie gminy Drawno znajdują się dwie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, 

które mogą brać udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych: OSP Drawno i OSP Brzeziny.  

 W 2020 roku na terenie gminy Drawno zanotowano łącznie 60 zdarzeń (w 2019 r. zanotowano 

88 zdarzeń) w tym: 

• pożarów - 11 

• miejscowych zagrożeń - 41 

• alarmów fałszywych - 8 

Tabela 1. Liczba zdarzeń w gminie Drawno na tle zdarzeń w powiecie choszczeńskim. 

Powiat/ 

Gmina 

Pożary Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy fałszywe Ogółem zdarzeń 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Powiat 422 370 243 374 390 374 29 39 49 825 799 666 

Drawno 33 31 11 64 50 41 3 7 8 100 88 60 

 

Pożary: 

Ze względu na rodzaj obiektu na terenie gminy pożary wystąpiły w: 

 2018 2019 2020 

obiektach użyteczności publicznej 0 0 0 

obiektach mieszkalnych 6 2 1 
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obiektach produkcyjnych 2 0 1 

obiektach magazynowych 0 0 0 

środkach transportu 1 2 1 

lasach (państwowe i prywatne) 4 11 0 

rolnictwie i uprawach 12 9 2 

innych obiektach 8 7 6 

 

Przypuszczalnymi przyczynami powstania pożarów na terenie gminy były: 

• podpalenia (umyślne) w tym akty terroru – 4 

• nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe – 4 

• inne przyczyny - 1 

W 2020 r. nastąpił spadek liczby pożarów o 65% w stosunku do roku 2019. Gmina 

Drawno pod tym względem prezentuje się najlepiej na tle pozostałych gmin w powiecie 

Choszczeńskim. 

Zagrożenia miejscowe: 

Ze względu na rodzaj obiektu na terenie gminy miejscowe zagrożenia wystąpiły w: 

 2018 2019 2020 

obiektach użyteczności publicznej 1 1 3 

obiektach mieszkalnych 10 15 15 

obiektach produkcyjnych 0 0 1 

obiektach magazynowych 0 0 0 

środkach transportu 19 10 8 

lasach (państwowe i prywatne) 2 4 0 

rolnictwie i uprawach 1 0 2 

innych obiektach 31 20 12 

Przypuszczalnymi przyczynami powstania miejscowych zagrożeń na terenie gminy 

były: 

• niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu - 6 

• gwałtowne opady atmosferyczne – 0 
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• huragany, silne wiatry, tornada – 8 

• nieumyślne działanie człowieka – 1 

• nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie – 1 

• celowe działanie człowieka – 2 

• uszkodzenia sieci i instalacji przesyłowych – 2 

• wady środków transportu - 0 

• pozostałe - 21 

W 2020 r. nastąpił spadek liczby miejscowych zagrożeń o 18 procent w stosunku do 

roku 2019. Gmina Drawno pod tym względem prezentuje się najlepiej na tle pozostałych gmin 

w powiecie Choszczeńskim. 

Wyjazdy poszczególnych OSP w gminie Drawno: 

• OSP Drawno - 55 (w 2019 r. – 96) 

• OSP Brzeziny - 9 (w 2019 r. - 23) 

Monitoring 

    W Drawnie funkcjonuje system monitoringu. Wdrożony system wykorzystuje najnowsze 

technologie, spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa, dzięki czemu zapobiega 

działaniom przestępczym i ma bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. 

    Obecnie miejski system monitoringu w Drawnie posiada 13 kamer oraz 2 kamery 

znajdujące się przy plaży w Dominikowie. Planuje się dalszą jego rozbudowę. 

 

5. Ochrona środowiska naturalnego 

5. 1. Gospodarka odpadami komunalnymi 

Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobligowały gminę do 

zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy. W zamian za uiszczaną przez mieszkańców opłatę gmina 

gospodaruje odpadami komunalnymi na swoim terenie. Do systemu przystąpiła również część 

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne.  

Podmiotem odpowiedzialnym za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych w granicach administracyjnych Gminy Drawno w 

roku 2020 była firma firmą ATF sp. z o.o. sp. k. Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec. Podmiot 

został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. 

Na dzień 31 grudnia 2020r. system obejmował łącznie1659 nieruchomości, w tym 1182  

nieruchomości zamieszkałe, 174 nieruchomości niezamieszkałe oraz 174 nieruchomości 

letniskowe.  
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Był to kolejny rok, w którym w sposób znaczący zostały podniesione stawki za odbiór 

odpadów komunalnych. Podwyżka opłat to skutek rozstrzygniętego przetargu na 

zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z naszych domów i firm.  

Na cenę oferowaną za odbiór odpadów w 2020 r. miały wpływ następujące czynniki: 

• wzrost stawek za przyjęcie odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych podyktowany zniesieniem regionalizacji instalacji, 

• wzrost ilości wytwarzanych przez mieszkańców odpadów w związku ze wzrostem 

konsumpcji. 

Koszty gospodarki odpadami poniesione w latach 2019 - 2020 

Rodzaj kosztu 2019 2020 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów, 

prowadzenie PSZOK 

1.092.074,40 zł 1.350.084,40 zł 

Obsługa systemu – (wynagrodzenie pracownika, 

materiały biurowe, szkolenia, korespondencja, 

opłaty bankowe, podróże służbowe, obsługa 

informatyczna, zakup usług pozostałych- 

dokumentacja PSZOK) 

 

76.511,13 zł 

 

84.966,00 zł 

RAZEM 1.168.585,53 1.435.050,40 zł 

 
Ilość i rodzaje odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy w 2020r. 

 

Kod odpadu Rodzaj odpadów komunalnych 

Masa wytworzonych 

odpadów 

komunalnych [Mg] 

200307 Odpady wielkogabarytowe 147,0200 Mg 

200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 766,8000 Mg 

200201 Odpady ulegające biodegradacji 59,6400 Mg 

200136 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21,  20 01 23 i 20 01 35 
17,1200 Mg 

150107 Opakowania ze szkła 118,7000 Mg 

150106 Zmieszane odpady opakowaniowe 155,2600 Mg 

150101 Opakowania z papieru i tektury 74,3400 Mg 

160103 Zużyte opony 11,4000 Mg 

170107 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 

42,8000 Mg 

170904 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne 

niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 
7,2800 Mg 

SUMA 1 400,3600 Mg 
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W całej masie wytworzonych odpadów komunalnych na terenie Gminy Drawno odpady 

odebrane od właścicieli nieruchomości stanowiły 1337,9800 Mg, natomiast z PSZOK-u 

odebrano 62,3800 Mg. 

5.2. Program usuwania azbestu 

Mając na celu realizację polityki ekologicznej państwa Burmistrz Drawna opracował w 

2008 r. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Drawno 

na lata 2011-2032” Dokument ten opracowany został na podstawie „Programu usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjętego przez 

Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2002 roku. Uchwałą nr XVI/93/2011 

z dnia 29 grudnia 2011r. Rada Miejska w Drawnie zatwierdziła program usuwania azbestu oraz 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drawno na lata 2007-2032. 

W latach 2016 – 2020 usunięto z terenu gminy 99,346 Mg wyrobów zawierających 

Azbest.   

5.3. Gospodarka ściekowa 

Wg. danych Urzędu Miejskiego w Drawnie za 2020 rok: 

1) ilość zgłoszonych przydomowych oczyszczalni: 53, 

2) ilość zbiorników bezodpływowych: 287, 

3) ilość podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej: 501. 

Na terenie Gminy zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych posiada                               

10 podmiotów (firm asenizacyjnych).  

 

5.4. Czystość i porządek 

 Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Drawno jest jednym w zadań własnych 

gminy, które realizowane jest w ramach zawartej umowy na oczyszczanie, sprzątanie i 

odśnieżanie ulic, chodników, placów, parkingów oraz utrzymaniu zieleni na terenach 

stanowiących własność Gminy. Na terenie miasta Drawno zadanie to realizowała wyłoniona      

w przetargu Spółdzielnia Socjalna „Nad Drawą”, która w ramach zawartej umowy wykonywała 

oczyszczanie, sprzątanie i odśnieżanie ulic, chodników, placów, parkingów oraz utrzymanie 

zieleni. Natomiast na terenie sołectw zadanie to realizowali pracownicy w ramach prac 

społecznie użytecznych pod kierunkiem sołtysów. 

Gmina w okresie letnim zlecała dodatkowo wykonywanie prac ogrodniczych na terenie 

miasta Drawna.  

W ramach bieżącego utrzymania wykonywane są m.in. cięcia formujące żywopłoty, 

cięcia pielęgnacyjne drzew, krzewów, wiosenne wygrabianie liści, jesienne grabienie liści,  

nawożenie i pielęgnacja kwietników i klombów. 

W budżecie Gminy Drawno w 2020 r. na cel utrzymania czystości miasta i wsi 

zaplanowano 235876,60 zł. 
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  W 2020 r. Urząd Miejski wysłał 8 pism do mieszkańców i przedsiębiorców w celu 

uporządkowania nieruchomości. 

5.5. Wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 

 W 2020 r. wydano 24 decyzje zezwalających na wycinkę drzew lub krzewów, w tym 11 

zezwoleń w pasach drogowych. Wydano także 1 decyzję umarzającą postępowanie                             

w sprawie wycinki drzew oraz 1 decyzję odmawiająca udzielenia zgody na usunięcie drzew. 

Ponadto w 2020 r. rozpatrzono 32 zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew przez osoby 

fizyczne.  

5.6. Wydawanie decyzji środowiskowych dla przedsięwzięć inwestycyjnych 

W ramach pracy referatu  Planowania, Inwestycji i Ochrony Środowiska prowadzone 

są postepowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

W 2020 r. wydano decyzję znak PIOŚ.6220.3.2020.MK z dnia 26.06.2020r. dla 

przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej                                        

i tłoczonej) z przepompowniami ścieków dla miejscowości Podegrodzie, Barnimie, gm. 

Drawno. 

6. Mienie komunalne 

 
 Stan mienia komunalnego Gminy Drawno na dzień 31 grudnia 2020r. 

 

L.p. 

Stan mienia komunalnego wynikający z 

własności praw majątkowych 

Dane 

Rzeczowo (ha) Finansowo ( w tys. 

zł netto)) 

1. Grunty komunalne 356 23674 

a) pozostające w zasobie 330 20780 

b) przekazane w trwały zarząd 2 340 

c) będące w użytkowaniu wieczystym 24 2554 

L.p. 

Stan mienia komunalnego wynikający z 

własności praw majątkowych 

Zmiany na stanie mienia w okresie 1 roku 

(w stosunku do 31.12.2019r.) 

Rzeczowo (ha) Finansowo ( w tys. 

zł netto) 

1. Grunty komunalne - 1,7 - 563 

a) zbyte - 4,7 - 669 

b) przyjęte do zasobu + 0,2 + 125 

c) Przyjęte do zasobu w trakcie szacowania na 

zlecenie Starostwa  

+ 2,9  

d) przekazane w trwały zarząd - 0,1 - 19 

2. Budynki i budowle  - 113  

a) Budynki użytkowe, gospodarcze zbyte Bud. użytkowe w 

Barnimiu (dz. 309/6) 

- 48 

b) Budynki użytkowe, gospodarcze zbyte Lokal użytkowy w 

Kiełpinie (kaplica) 

+ 66 

c) lokale mieszkalne 
3 lokale o pow.         

60,03 m2, 67,70 m2 

68,95 m2 

 

- 131 
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W 2020 roku:  

1.  Sprzedano: 

-  3  lokale mieszkalne, w tym jeden w Drawnie w przetargu i dwa sprzedane najemcom  

   ( 1 w Drawnie, 1 w Barnimiu), 

-  9 nieruchomości gruntowych ( 4 w Drawnie, 2 w Brzezinach, 1 w Kiełpinie,  

   1 w Dominikowie i udz. w nieruchomości w Barnimiu),  o łącznej  powierzchni  3,12 ha.  

2.  Dokonano zamiany dróg leśnych stanowiących własność Gminy Drawno o  pow.   1,55 ha  

      na lokal użytkowy (kaplicę) w Kiełpinie. 

3.  Nabyto nieodpłatnie od KOWR  2 nieruchomości w Karpinie  o łącznej powierzchni 0,12 

ha. 

4.  Nabyto z mocy prawa 18 działek  w obrębach  Drawno, Krasnowa, Zdanów (droga Drawno 

– Zdanów) o łącznej powierzchni 2,93 ha. 

5.  Przekazano w trwały zarząd szkoły nieruchomości o  pow. 0,10 ha.    

 

I N F O R M A C J A 
o stanie mienia komunalnego  stan na 31.12.2020 r. 

 

      

1.1   Grunty Gminy Drawno 
  Wartość w tys. zł  

  
23674,5 

 

      

      

1.2. Budynki, budowle, urządzenia w tym przekazane          (tys. zł) 44 058,0  

      

Nie przekazane w zarząd Wartość  

budynki i lokale 12 039,6  

obiekty inżynierii lądowej i wodnej 20 256,6  

kotły i maszyny energetyczne 67,5  

Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 129,6  

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne  21,9  

urządzenia techniczne 346,4  

środki transportu 534,5  

narzędzia, przyrządy, ruchomości , wyposażenie 163,2  

pozostałe środki trwałe w użtytkowaniu (wyposażenie) 647,2  

Wartości niematerialne i prawne 101,1  

Razem  tys. zł 34 307,6  

      

SZKOLNICTWO. OŚWIATA, KULTURA, SPORT, OPIEKA składniki wartość Razem 

 

Szkoła Podstawowa w Drawnie 

Szkolna 25 992,1 

2997,0 

 

Szkolna 19 424,6  

Klub Żeglarski 28,3  

Zespół boisk ORLIK 1552,0  

Przedszkole miejskie budynek  126,1 262,9  



67 
 

RAPORT O STANIE GMINY DRAWNO  
 

budowle, urządzenia 136,8  

Drawieński Ośrodek Kultury 

Wyposażenie obiektów 209,9 

307,5 

 

pozostałe środki trwałe 
97,6 

 

 

LKS ŚWIT Barnimie 
budynek  240,0 

370,6 
 

budowle, urządzenia 130,6  

Środowiskowy Dom Samopomocy 
budynek z 

wyposażeniem 
628,2 628,2 

 

 

OPS Drawno 
budynek 0,0 

  
 

Srodki transportu  0,0  

Razem tys. zł   4 566,2  

      

KOMUNALNY ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY  Sp. z o.o. w Drawnie Wartość  

budynki 974,6  

oczyszczalnia 1 539,9  

wodociąg miejski 1 206,8  

cmentarze 62,3  

wodociągi wiejskie 1 400,6  

Razem tys. zł 5 184,2  

      

STAN MIENIA KOMUNALNEGO            (tys. zł) 67 732,5  

 

7. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 

 W świetle obowiązujących w kraju przepisów gmina zobowiązana jest do zapewnienia lokalu 

mieszkalnego osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.  

Mieszkaniowy zasób Gminy Drawno obejmuje mieszkania zlokalizowane w mieście 

Drawno oraz na terenach wiejskich tj. Barnimie, Kiełpino, Konotop, Dominikowo, Gack, 

Wiśniewo, Zdanów. 

Zasady przyznawania mieszkań w Gminie Drawno określone są w Uchwale nr III/15/06 

Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zasad i kryteriów 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz Uchwale                       

Nr X/59/2019 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 maja 2019 r. zmieniającej uchwałę w 

sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy dotycząca zmiany §4 ust. 2 wyżej cytowanej uchwały. 

Administratorem i Zarządcą jest Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Sp. z o.o.  

Mieszkaniowy zasób Gminy Drawno stanowi łącznie 94 mieszkań o powierzchni 

4105,48 m2. 

W 2020 r. sprzedano 3 mieszkania. 

W 2020 r. w wykazie osób oczekujących na najem lokalu z  mieszkaniowego zasobu 

Gminy Drawno umieszczonych zostało 14 osób. 

W 2020 r. wyremontowano mieszkania: Zdanów 7/3, Drawno ul. Kolejowa 25/8. 
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W zasobie mieszkaniowym Gminy Drawno 8 mieszkań nie posiada toalet, w tym                              

5 mieszkań posiada wspólną toaletą znajdującą się na korytarzu.  

Zaległości w opłatach za mieszkania stanowiące zasób mieszkaniowy Gminy Drawno na 

dzień 31.12.2020 r. wynosi: 146.875,25 zł.,00 zł ( łącznie: czynsz, woda, ścieki, śmieci). 

Liczba mieszkań w gminie Drawno 

L.p. Miejscowość/rodzaj lokalu 31.12.2018r. 31.12.2019r. 

  
Ilość 

mieszkań 

Powierzchni

a użytkowa 

(m2) 

Ilość 

mieszkań 

Powierzchni

a użytkowa 

(m2) 
1. Drawno: 

Lokale komunalne  

Lokale socjalne 

 

59 

14 

 

2393,93 

475,52 

 

51 

14 

 

2395,78 

495,54 

2. Barnimie:  

Lokal komunalny 
 

1 

 

50,90 

 

1 
 

50,90 

3. Dominikowo: 

Lokal komunalny 
 

1 

 

59,10 

 

1 
 

59,10 

4. Gack: lokal komunalny 1 44,75 1 44,75 

5. Kiełpino: 

Lokale komunalne  

Lokale socjalne 

 

4 

 

146,63 

 

2 

3 

 

80,64 

104,99 

6. 
Konotop: 

Lokale komunalne 

Lokale socjalne 

 

8 

3 

 

384,90 

123,10 

 

9 

2 

 

359,60 

54,10 

7. Wiśniewo: 

Lokale komunalne 
6 269,10 6 269,10 

8. 
Zdanów: 

Lokale socjalne 

 

4 

 

151,76 

 

4 

 

150,08 

9. Święciechów: 

Lokal socjalny 
1 40,90 1 40,90 

 

 

8. Infrastruktura drogowa 

Drogi : 

• Długość dróg krajowych na terenie gminy Drawno - K10 – 9,4km 

• Długość dróg wojewódzkich na terenie gminy Drawno - DW 175 – 16,5 km 

• Długość dróg powiatowych na terenie gminy Drawno – 91,4 km 

• Długość dróg gminnych – 55,4 km 

• Długość dróg gminnych utwardzonych – 38,7 km 

• Długość dróg gminnych gruntowych – 16,69 km 



69 
 

RAPORT O STANIE GMINY DRAWNO  
 

Dla zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gmina realizuje zadania 

związane z naprawami, remontami, przebudową i budową infrastruktury drogowej.  

W 2020r. na terenie gminy Drawno udało się przebudować dwa odcinki drogi gminnej 

656011Z w Drawnie (ul. Potokowa i Zdrojowa). 

Przeprowadzono również remont dróg  gminnych gruntowych na odcinku 14 km. Koszt 

remontu wyniósł 70 000,00 zł. 

 Prace remontowe były przeprowadzone na kilku odcinkach drogi: droga Niemieńsko- 

Zamek, Dominikowo (ul. Leśna Polana, Brzozowa, Lipowa), droga do  cmentarza oraz w stronę 

Barnimia w miejscowości Zatom, droga wewnętrzna (odcinek przy kościele) w Brzezinach, 

droga do Sieniawy. Zakres prac dotyczył: wyrównania, utwardzenia drogi kruszywem i ubicie 

walcem. 

 

9. Gminna Ewidencja Zabytków 

 Art. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nakłada na gminy obowiązek 

ochrony zabytków, które znajdują się na terenie gminy. Gminy mają dbać m.in. o „zapewnienie 

warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie 

zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie” oraz zapobiegać „zagrożeniom mogącym 

spowodować uszczerbek dla wartości zabytków”. Do obowiązków nałożonych na gminę należy 

prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków. 

 Zakres gminnej ewidencji zabytków obejmuje: 

• zabytki nieruchome wpisane do rejestru, 

• inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, 

• stanowiska archeologiczne, 

• historyczne układy ruralistyczne wsi i historyczne układy urbanistyczne miasta, 

• inne zabytki nieruchome wyznaczone przez prezydenta miasta (burmistrza, wójta) w 

porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Drawno została opracowana w 2018r. i przyjęta 

Zarządzeniem Nr 34/2018 Burmistrza Drawna z dnia 28 maja 2018r. Obecnie w Gminnej 

Ewidencji zabytków Gminy Drawno ujętych zostało 170 zabytków. 

Na  terenie  gminy  Drawno zewidencjonowano  w  ramach  badań  terenowych  240  

stanowisk  archeologicznych (grodziska, osady, obozowiska, punkty i ślady osadnicze z okresu 

od epoki kamienia (paleolitu)  do  okresu  nowożytnego). 

Ewidencja   stanowisk archeologicznych   została   opracowana   jako część  składowa   

gminnej ewidencji zabytków  i znajduje się w posiadaniu gminy. 
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9. Fundusz sołecki. 

Mieszkańcy sołectw mają do swojej dyspozycji fundusze sołeckie. 

Wykonanie funduszu sołeckiego za 2020 rok 

L.p. Sołectwo Plan (zł) 
Wykonanie 

(zł) 
% wykonania 

1. Barnimie 22.336, 63 1.646, 30 7, 37 

2. Brzeziny 27.064, 19 3.450, 78 12, 75 

3. Chomętowo 22.857, 10 2.566, 42 11, 22 

4. Dominikowo 19.690, 93 2.550, 22 12, 95 

5. Drawno 19.994, 54 1.325, 75 6, 63 

6. Kiełpino 14.573, 03 1.429, 37 9, 80 

7. Konotop 15.397, 10 2.251, 67 14, 62 

8. Niemieńsko 15.744, 07 13.417, 71 85, 22 

9. Podlesie 10.582, 79 163, 16 1, 54 

10. Święciechów 28.278, 61 15.020, 87 53, 11 

11. Zatom 16.307, 91 9.044, 49 55, 46 

12. Żółwino 11.536, 98 772, 07 6, 69  

Tak niskie wykonie funduszu sołeckiego wynikało z ograniczeń wynikających                               

z niespotykanej sytuacji pandemicznej na terenie całego kraju. 

10. Gmina w rankingach  

W roku 2020 gmina Drawno została zauważona                    

i znalazła się w gronie gmin nominowanych do 

ogólnopolskiej nagrody gospodarczej LIDER 

GOSPODARKI REGIONALNEJ za istotny wkład                         

w rozwój społeczno-gospodarczy swojego regionu przez 

wprowadzenie pozytywnych zmian ilościowych, 

jakościowych i strukturalnych, które zaowocowały 

powstaniem nowych wartości gospodarczych                                       

i intelektualnych, a przede wszystkim wpłynęły na zmianę 

poziomu życia mieszkańców. 
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Warto przedstawić wyniki rankingu "Wspólnoty" (ogólnopolskiego pisma samorządu 

terytorialnego) dotyczące aktywności inwestycyjnej gmin w latach 2017-2019. Należy 

podkreślić wysokie miejsce, jakie zajmuje gmina Drawno. 

Poniżej przedstawiamy porównanie średnich wydatków inwestycyjnych na osobę w 

gminie Drawno w stosunku do pozostałych gmin powiatu choszczeńskiego i do gminy Kalisz 

Pomorski należącej do powiatu drawskiego. 

 

Gmina Miejsce 

Średnie wydatki  

 inwestycyjne  

per capita    (w zł) 

DRAWNO  

(inne miasta, na 606 sklasyfikowanych) 

313 706,63 

PEŁCZYCE  

(inne miasta, na 606 sklasyfikowanych) 

370 669,46 

KALISZ POMORSKI 

(inne miasta, na 606 sklasyfikowanych 

388 636,49 

RECZ 

(inne miasta, na 606 sklasyfikowanych 

594 207,46 

KRZĘCIN 

(gminy wiejskie, na 1537 sklasyfikowanych) 

859 733,55 

BIERZWNIK 

(gminy wiejskie, na 1537 sklasyfikowanych) 

1311 458,19 

CHOSZCZNO 

(ranking miast powiatowych, na 267 

sklasyfikowanych) 

213 500,39 

 


