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Raport o stanie Gminy Drawno za 2021 rok jest swoistym podsumowaniem działalności 

Gminy Drawno za rok ubiegły i przedstawia kompleksową informację o najważniejszych 

obszarach, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej 

w Drawnie oraz wykonanie funduszu sołeckiego. Jednocześnie coroczne publikowanie raportu 

Raport daje możliwość przedstawienia w jednym dokumencie pełnego spektrum działań 

podejmowanych na rzecz rozwoju naszej wspólnoty. 

Konieczność  opracowania i przedstawienia raportu wynika z art. 28aa ustawy z dnia             

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 599 z późn. zm.). Na podstawie 

tego przepisu Burmistrz przygotowuje i przedstawia Radzie Miejskiej w Drawnie raport                           

o stanie gminy w terminie do 31 maja roku następującego po roku, którego dotyczy. 

Raport został opracowany na podstawie danych ze sprawozdań, opracowań 

przygotowywanych corocznie przez pracowników Urzędu Miejskiego w Drawnie                                       

i kierowników gminnych jednostek. Sprawozdania są dostępne na stronie www.drawno.pl                    

w zakładce SYSTEM RADA. 

 

SZANOWNI PAŃSTWO, 

         za nami kolejny już trudny rok, który wprowadził nas w nową rzeczywistość. 

Musieliśmy wszyscy zmienić sposób myślenia i pracy – ważne stały się bezpieczeństwo, 

zdrowie, solidarność i przewidywalność jutra. 

      Jak sobie poradziliśmy z nowymi wyzwaniami postawionymi przez pandemię? Co udało 

nam się zrealizować? 

    Zapraszam do zapoznania się z naszym Raportem o stanie Gminy Drawno za 2021r. 

    Mam nadzieję, że lektura Raportu uświadomi nam wszystkim, jak ważną sprawą jest 

zaangażowanie w sprawy Gminy i sprawne nią zarządzanie. Nie na wszystko mamy wpływ, 

co w 2021 roku dotkliwie uświadomiła nam sytuacja pandemiczna, ale sytuacje takie 

mobilizują nas do większej kreatywności, solidarności i odpowiedzialności za los i warunki 

życia każdego mieszkańca.  

 W tym miejscu chciałbym przekazać wyrazy uznania i podziękowania pracownikom 

wszystkich instytucji i jednostek organizacyjnych gminy, sołtysom, druhom z Ochotniczych 

Straży Pożarnych, przedsiębiorcom, pracownikom służb medycznych, nauczycielom, a także 

wszystkim, których nie sposób tu wymienić, a którzy służyli swoją pomocą i wsparciem. 

 

                                                                                                      Burmistrz Drawna 

                                                                                                    Andrzej Chmielewski 

 

http://www.drawno.pl/
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 

 Gmina Drawno jest gminą miejsko-wiejską o charakterze głównie 

turystycznym. W jej skład wchodzi 54 miejscowości i 12 sołectw. Powierzchnia całkowita 

gminy obejmuje obszar 320,9 km2. Po względem powierzchni Gmina jest największa w 

powiecie choszczeńskim. Ogólna gęstość zaludnienia na koniec 2021 roku wynosiła 15,1 

os/km2 (w 2020r.wynosiła 15,7 os/km2) . 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE I PODZIAŁ TERYTORIALNY GMINY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiat Choszczeński 

 

Gmina Drawno 

Województwo Zachodniopomorskie 

Powiat Choszczeński 

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. 
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        DANE DEMOGRAFICZNE 

 

Liczba mieszkańców gminy Drawno na dzień  

31 grudnia 2021r. wynosiła 4869 osoby, z tego na  

pobyt stały zameldowanych było 4808 osób, a na pobyt  

czasowy 61 osób. W Drawnie mieszka łącznie 2157  

osób,  z tego na pobyt stały zameldowanych jest  

2131 osób, a na czasowy 26 osób. W 12 sołectwach 

 gminy sytuacja demograficzna wygląda następująco: 

 

 

Miejscowość 
Liczba 

mieszkańców 
Miejscowość 

Liczba 

mieszkańców 

Barnimie 256 Konotop 149 

Brzeziny 399 Niemieńsko 165 

Chomętowo 262 Podlesie 48 

Dominikowo 245 Święciechów 448 

Drawno 320 Zatom 128 

Kiełpino 129 Żółwino 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W granicach administracyjnych 

Gminy leży 12 sołectw: 

• Barnimie 

• Brzeziny 

• Chomętowo 

• Dominikowo 

• Drawno 

• Kiełpino 

• Konotop 

• Niemieńsko 

• Podlesie  

• Święciechów 

• Zatom 

• Żółwino 

            1322               1630 
WIEK PRODUKCYJNY 

           760               393 
WIEK POPRODUKCYJNY 

          370              394 
WIEK PRZEDPRODUKCYJNY 

W łącznej liczbie 4869 osób 

zameldowanych było 2451 kobiet i 2418 

mężczyzna.  

W odniesieniu do poszczególnych kategorii 

wiekowych sytuacja demograficzna 

przedstawia się następująco: 
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Ruch meldunkowy w 2021 roku przedstawiała się następująco: zameldowano 86 osób na 

pobyt stały, 36 osób na pobyt czasowy, 43 osoby wymeldowano, z tego 5 w formie decyzji 

administracyjnej. 

                                      

GMINNE JEDNOSTKI RGANIZACYJNE  
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Analiza demograficzna ostatnich lat wskazuje na kierunki zmian liczby ludności                         

w poszczególnych tzw. ekonomicznych grupach wieku. Wyraźnie maleje liczba 

ludności   w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, natomiast rośnie liczba osób 

w wieku poprodukcyjnym. Te niekorzystne zmiany demograficzne obserwowane są 

w całym kraju. Jednak w naszej gminie przebiegają one znacznie dynamiczniej, niż w 

innych gminach o podobnym potencjale. 

Liczba zgonów na koniec 2021r. wynosiła 65 osób,   

z tego 27 kobiet i 38 mężczyzna 

Liczba urodzeń na koniec 2021r. wynosiła 39 osób,  

z tego 17 dziewczynek i 22 chłopców 

Przedszkole Miejskie w Drawnie 

Szkoła Podstawowa w Drawnie 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Drawnie 

Środowiskowy Dom Samopomocy w 

Drawnie 

Drawieński Ośrodek Kultury 

Biblioteka Publiczna w Drawnie 

Liczba urodzeń w naszej gminie 

od kilku lat się waha, chociaż                            

w ostatnich  dwóch latach jest 

nieznacznie wyższa. Natomiast 

spadła  liczba zgonów  o 8 osób. 
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SPÓŁKA KOMUNALNA 

  Komunalny zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o. o. w Drawnie powstał w oparciu 

o akt notarialny oraz Uchwałę Zarządu Gminy i Miasta  Nr X/56/91 z dnia 11 września 1991r. 

w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Skarbu Gminy. 

Kapitał zakładowy na dzień 31.12. 2021r. wynosił 1.455.500,00 zł 

W spółce utworzonych było łącznie 2.911 udziałów po 500 zł każdy. 

Na dzień 31.12.2021r. udziałowcem Spółki w całości była Gmina Drawno. 

Z dniem 30.03.2022r.  kapitał zakładowy wzrósł do 1.505.500,00 zł. 

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

 Zakład działa na obszarze miasta i gminy Drawno w zakresie usług wodociągowych                    

i kanalizacyjnych oraz administrowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi tworzącymi 

komunalny zasób mieszkaniowy Gminy Drawno. 

W zakresie dostaw wody obsługiwanych jest miasto Drawno oraz miejscowości: 

Barnimie, Borowiec, Brzeziny, Chomętowo, Dominikowo, Karpin, Kiełpino, Konotop, 

Niemieńsko, Podegrodzie, Podlesie, Sieniawa, Święciechów, Zatom, Zdanów i Żółwino. 

W zakresie odprowadzania ścieków: miasto Drawno, Święciechów, kompleks 

wojskowy, budynek Wiśniewo 4, ośrodek PŻM, Zatom, Chomętowo i Niemieńsko. 

Natomiast w zakresie unieszkodliwiania ścieków z terenu gminy Drawno odbieranych 

własnym transportem kołowym – w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Drawnie. 

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na ujęciach wody eksploatowanych przez KZU-H w Drawnie woda ujmowana jest z 23 studni 

głębinowych od 23 m do 160 m z pokładów czwartorzędowych, zlokalizowanych na terenie 14 

ujęć.  

 

 

Prowadzenie działalności w 

zakresie zaopatrzenia w wodę 

umożliwiają zarządzane przez Spółkę 

ujęcia wody i stacje uzdatniania wody, 

system rurociągów magistralowych, 

rozdzielczych oraz system przyłączy 

wodociągowych. 

System zaopatrzenia w wodę bazuje na 

ujęciach podziemnych wody. 

Woda dostarczana była siecią wodociągową i przyłączami, których długość 

na dzień 31.12.2021r. wyniosła 60 km 
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W okresie od 1.01.2021r. do 31.12.2021r. sprzedaż wody wyniosła: 

L.p. Wyszczególnienie Ilościowa sprzedaż wody 

(m3) 

1. gospodarstwa domowe 148.200 

2. zakłady, instytucje 2.900 

3. cele inne 2.100 

RAZEM 153.200 

W 2021r. sprzedaż wody była wyższa o około 1,3 % w odniesieniu do roku 2020. 

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Obszar aglomeracji Drawna i Święciechowa skanalizowany jest w 98,3 %, a z usług 

kanalizacyjnych korzysta ok. 2546 mieszkańców. Do kanalizacji podłączonych jest 724 

adresów (gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej). Natomiast poza 

obszarem miejskim występują znaczące braki w zakresie możliwości podłączenia się do sieci 

kanalizacyjnych. Terenami nieskanalizowanymi jest teren wiejski Gminy Drawno z wyjątkiem 

miejscowości Święciechów, Zatom, Chomętowo, Niemieńsko i Podegrodzie. Wskaźnik 

skanalizowania gminy Drawno (stosunek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej do 

ludności gminy ogółem) wynosi ok. 66%. 

Aglomeracja  obsługiwana jest przez oczyszczalnię ścieków w Drawnie. Odbiornikiem 

ścieków jest rzeka Drawa. Oczyszczalnia ścieków została uruchomiona w 1992 roku, a w 2015 

została zmodernizowana w zakresie przebudowy węzła osadowego. Oczyszczalnia ścieków jest 

typem oczyszczalni mechaniczno-biologicznej. 

W okresie całego 2021r. ilość ścieków dopływających do oczyszczalni wyniosła 80.460m3. 

L.p. Wyszczególnienie Ilość odebranych ścieków 

(m3) 

1. gospodarstwa domowe 67.660 

2. zakłady, instytucje 12.800 

3. cele inne - 

RAZEM 80.460 

Ilość nieczystości płynnych pochodzących ze zbiorników 

bezodpływowych (m3) 

ogólna suma nieczystości 10.068 
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DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PRAC KONSERWACYJNO-REMONTOWYCH   

 W okresie 01.01.2021r. – 31.12.2021r. w ramach prac konserwacyjno-remontowych 

wykonano: 

• bieżące prace remontowe na oczyszczalniach ścieków – naprawa pomp, mieszadeł, 

• przeglądy oczyszczalni wiejskich w Zatomiu, Niemieńsku, Chomętowie – 2 razy                        

w tygodniu, 

• naprawa przyłącza – Barnimie, 

• usuwanie awarii wodociągu na moście w Drawnie, 

• bieżące prace remontowe przepompowni ścieków - wymiana pomp, udrażnianie, 

• montaż i wymiana wodomierzy, 

• budowa 11 przyłączy wodociągowych: Drawno – 5, Dominikowo – 4, Barnimie – 1, 

Święciechów-1, 

• bieżące naprawy sprzętu będącego w posiadaniu zakładu, 

• czyszczenie i udrażnianie komór zbiorczych (KZ’ów) instalacji kanalizacji 

podciśnieniowej w Drawnie, 

• remonty lokali komunalnych (Pomorska 12 – 4, 5 i 7, Zdanów 7, Święciechów 1, 

Konotop 20 /7, Kwiatowa 2, ocieplenia ściany lokalu na Kolejowej 17), 

• remonty dachów (Pomorska 19 , Szkolna 1, Pomorska 12, Choszczeńska 8, Kościuszki 

12, Zdanów 7, Kwiatowa 2, Kolejowa 25), 

• ocieplenie ściany frontowej lokalu komunalnego – Choszczeńska 8, 

• udrażnianie kanalizacji sanitarnej na zlecenia, 

• prace z utrzymaniem jakości wody dostarczanej do sieci i przygotowania do ich kontroli 

– płukania filtrów wg harmonogramu, płukania sieci wodociągowych, 

• usunięcie awarii wodociągu fi100 przy budynku Pomorska 12 w Drawnie (luty)                           

z przywróceniem stanu drogi sprzed awarii, 

• naprawa drogi – Konotop – po pracach związanych z przyłączeniem budynków 20 i 22 

do szamb, 

• usunięcie awarii wodociągu fi 100 (Choszczeńska/Potokowa) (marzec) i przywrócenie 

jezdni sprzed awarii, 

• prace związane z nowym (100m) przyłączem energetycznym dla hydroforni w 

Kiełpinie – położenie nowego kabla zasilającego i montaż wyposażenia elektrycznego, 

• przeróbka przyłącza wodnego – Podegrodzie, Dominikowo, 

• usunięcie awarii wodociągu przy moście w Barnimiu, 

• naprawa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w Chomętowie na głębokości 5 m (maj), 

• remont studzienek kanalizacyjnych w Święciechowie, 

• remont rury tłocznej przepompowni głównej ścieków na ul. Kolejowej w Drawnie – 

wymiana skorodowanej stalowej na polietylenową, 

• budowa nowej szopki na drewno dla najemcy lokalu komunalnego – Drawno, 

• wykonanie nowej bramy cmentarza w Brzezinach, 

• prace związane z halą nad osadem ściekowym w Drawnie, 

• naprawa kominów wspólnot w zarządzie spółki – zgodnie z uwagami z przeglądów 

kominiarskich, 

• prace związane ze znalezieniem przyczyn słabego ciśnienia wody u odbiorcy                                

w Chomętowie (sierpień), 

• usunięcie awarii wodociągu głównego na ul. Pomorskiej w Drawnie i przywrócenie 

drogi do stanu sprzed awarii – sierpień, 

• usuwanie awarii pomp głębinowych w Barnimiu, Kiełpinie, Konotopiu, 
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• usuwanie awarii w hydroforni Podegrodzie, 

• instalowanie nowego zasilania elektrycznego pomp głębinowych hydroforni 

Podegrodzie, 

• bieżące remonty hydroforni: Sieniawa, Zdanów,  

• wykonanie nowego pokrycia dachu hydroforni w Barnimiu po jego zerwaniu podczas 

wichur, 

• usuwanie awarii filtrów hydroforni w Kiełpinie – rozpoczęcie prac. 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

Gmina Drawno na koniec 2021r. była właścicielem 95 lokali tworzących komunalny zasób 

mieszkaniowy Gminy Drawno o łącznej powierzchni 4.100,38 m2. Lokalami zarządza Spółka. 

Ponadto Spółka pełniła funkcję zarządu w ośmiu Wspólnotach Mieszkaniowych. 

Miejscowość 
Lokale mieszkalne 

ilość pow. użytkowa w m2 

Barnimie 1 50,90 

Dominikowo 1 59,10 

Drawno 62 2.698,75 

Gack 1 44,75 

Kiełpino 9 424,52 

Konotop 11 413,70 

Święciechów 1 40,90 

Wiśniewo 4 181,90 

Zdanów 5 185,86 

Zasady przyznawania mieszkań w Gminie Drawno określone są w Uchwale                                 

Nr XXVIII/165/2021 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drawno. 

W 2021r. w wykazie osób oczekujących na najem lokalu mieszkalnego z gminnego 

zasobu mieszkaniowego było umieszczonych 10 osób. 

 

 

 

 

W 2021r. Gmina nabyła                     

5 lokali – nieodpłatne 

przekazanie na rzecz Gminy       

i 1 lokal w formie darowizny 

na rzecz Gminy oraz 

sprzedała 3 lokale w Drawnie 

i 2  w Wiśniewie. 

W 8 lokalach został 

przeprowadzony remont. 

Na dzień 1.01.2021r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w 

zasobie gminy wynosiły łącznie  (woda, ścieki, czynsz) 129.940,00 zł, a na 

dzień 31.12.2021r. zaległości wynosiły 161.837,52 zł 
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 PODMIOTY GOSPODARCZE W GMINIE DRAWNO 

Według danych z GUS liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

w 2021 roku wynosiła 315. 

 

Struktura wpisów do CEDIG 

 

Rodzaj wpisu 2021 

Założenie działalności 18 

Zmiany we wpisie 49 

Zawieszenie działalności 28 

Wznowienie działalności 21 

Zakończenie działalności 12 

 

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. 

 

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 

Liczba zezwoleń uprawniających do sprzedaży alkoholu na terenie gminy Drawno                           

od 2019 roku jest stała i wynosi  (stan na dzień 31.12.2021r.): 

• zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia                        

w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) – 13; 

• zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży (sklepy) - 42. 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Drawno                                        

od 2019 roku jest na podobnym poziomie i wynosi  (stan na dzień 31.12.21r.): 

• punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży (lokale gastronomiczne) – 11; 

• punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem (sklepy) sprzedaży – 16. 
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233

792

238

185

398
344

Bierzwnik Choszczno Drawno Krzęcin Pełczyce Recz

Wartość alkoholu sprzedanego na terenie gminy w poszczególnych latach na podstawie 

oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców: 

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 2021 roku 

wyniosła 114.593,64 zł. 

BEZROBOCIE 

Struktura osób bezrobotnych w gminie Drawno (dane PUP) 

 

 

Wyszczególnienie 

31.12.2021r. 

osób % 

Liczba bezrobotnych 
238 100 

Wskaźnik natężenia 
- 7,8 

Liczba kobiet 
142 59,7 

Z prawem do zasiłku 
22 9,2 

w tym kobiet 
12 5,0 

Zamieszkali na wsi 
160 67,2 

W tym kobiet 
94 39,5 

 

Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych gminach powiatu choszczeńskiego                                           

na koniec 2020r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 2020 2021 

do 4,5% (oraz piwa) 2.679.961,80 zł 2.551.082,02 zł 2.856.302,11 zł 

od 4,5 do 18% (z wyjątkiem piwa) 247.529,35 zł 276.510,49 zł 389.997,91 zł 

powyżej 18% 2.046.535,66 2.107.427,49 zł 2.590.963,67 zł 

Liczba osób bezrobotnych 

zmniejszyła się o 22% w stosunku 

do 2020r. i jest najniższa od 2018 

roku 
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 Osoby bezrobotne z naszej gminy uczestniczyły w aktywnych formach wsparcia osób 

bezrobotnych wykorzystanych przez PUP w Choszcznie i tak: 26 osób odbyło staże,                                         

w szkoleniach uczestniczyło 5 osób,  z prac interwencyjnych skorzystało 7, a w ramach robót 

publicznych zatrudnionych było 8 osób; w pracach społecznie użytecznych od stycznia do 

listopada pracowało 26 osób; 7 osobom przyznano dotację na podjęcie działalności 

gospodarczej, a jedna osoba otrzymała bon na zasiedlenie.  

 

 FINANSE 

 

INFORMACJE FINANSOWE 

 

Informacje te są przedstawiane, oceniane i analizowane w związku z głosowaniem                       

w przedmiocie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drawna. Natomiast informacje zawarte 

w raporcie są bardziej ogólne i przedstawiane są w bardziej przystępny sposób. 

Budżet Gminy Drawno na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXVII/159/2020 Rady 

Miejskiej w Drawnie z dnia 29 grudnia 2020r. Zmian planu budżetu w 2021 roku dokonano na 

podstawie 9 uchwał Rady Miejskiej w Drawnie  oraz 14 Zarządzeń Burmistrza Drawna,                         

w ramach posiadanych uprawnień.  

DOCHODY BUDŻETOWE 

 Plan dochodów budżetu gminy na rok 2021 został uchwalony na poziomie 

30.586.400,00 zł. Na koniec roku dochody wykonane stanowiły kwotę 30.497.451,81 zł. W 

zakresie dochodów ogółem wyróżnić należy dochody bieżące wynoszące 25.809.811,82 zł oraz 

dochody majątkowe 4.687.639,99 zł. Poniżej przedstawiamy procentowe wykonanie 

dochodów ogółem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje na temat finansów gminy znajdują się w wykonaniu 

budżetu Gminy Drawno za 2021r. 

• Dotacje      - 4.708.710,67 zł 

• subwencja oświatowa     - 3.117.157,00 zł 

• subwencja wyrównawcza    - 3.487620,00 zł 

• dochody podatkowe     - 6.057.239,60 zł 

• PIT + CIT      - 3.256.819,96 zł 

• środki zewnętrzne w tym UE    - 1.371.069,63 zł 

• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 757.295,47 zł 

• pozostałe dochody     - 7.741.539,48 zł 
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WYDATKI BUDŻETOWE 

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2021 został uchwalony na poziomie 31.528.827,00 zł. 

Na koniec roku wydatki wykonane wyniosły 30.392.624,76 zł. W zakresie wydatków wyróżnić 

należy wydatki bieżące wynoszące 24.642.406,24 zł i wydatki majątkowe 5.720.218,52zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15%

10%

11%

20%

11%

5%

3%

25%

Dochody budżetowe 2021

dotacje

subwencja oświatowa

subwencja wyrównawcza

dochody podatkowe

PIT + CIT

środki zewnętrzne w tym z UE

wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych

pozostałe dochody

22,5%

1%

12%

8%

10%0,6%
11%

21%

4%

9% 0,9%

Wydatki budżetowe 2021
oświata i wychowanie

kultura fizyczna

gospodarka komunalna,
mieszkaniowa, rolnictwo, łowiectwo,
ochrona środowiska
turystyka

administracja publiczna

bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

pomoc społeczna

rodzina

kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

transport i łączność

pozostałe
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• oświata i wychowanie      6.888.981,00 zł  

• kultura fizyczna       235.433,85 zł  

• gospodarka komunalna, mieszkaniowa,                             

rolnictwo,  łowiectwo i ochrona środowiska   3.699.158,67 zł 

• turystyka       2.547.916,45 zł 

• administracja publiczna      2.927.361,46 zł 

• bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa   181.936,01 zł 

• pomoc społeczna       3.428.318,01 

• rodzina        6.396.842,74 zł 

• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego     1.116.243,37 zł 

• transport i łączność      2.702.800,80 zł 

• pozostałe       267.632,40 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOŁECTWO BARNIMIE 20.902,28 zł 

Organizacja imprez okolicznościowych 949,58 

utrzymanie zieleni 2.756,40 

zakup donic 2.398,50 

bieżące naprawy i utrzymanie 1.543,58 

zakup art. biurowych 310,00 

zakup elementów na place zabaw 3.950,27 

zakup koszulek z logo sołectwa 400,00 

zakup oświetlenia choinkowego 300,00 

SOŁECTWO BRZEZINY 28.241,55 

Zakup sprzętu i utrzymanie zieleni 2.734,15 

zakup i montaż siłowni zewnętrznej 2.507,40 

modernizacja placu zabaw i boiska 23.000,00 

SOŁECTWO CHOMĘTOWO 20.922,32 

utrzymanie zieleni 3.832,27 

organizacja imprez okolicznościowych 2.090,20 

Doposażenie placów zabaw w 

Chomętowie i Sieniawie 
14.999,85 

SOŁECTWO NIEMIEŃSKO 16.210,11 

organizacja imprez okolicznościowych 1.747,93 

zakup grilla, sprzętu i mebli do świetlicy 4.952,03 

utrzymanie zieleni 2.512,60 

umowy na wykaszanie terenu 997,00 

działania aktywizacyjne i edukacyjne dla 

mieszkańców 
1000,00 

zakup elementów placu zabaw 4.999,95 

SOŁECTWO PODLESIE 10.359,82 

utrzymanie porządku i zieleni 1.899,70 

zakup wykaszarki 1.620,00 

organizacja imprezy integracyjnej 2.510,12 

zakup dmuchawy 1.330,00 

zakup kosy na wysięgniku 3.000,00 

SOŁECTWO ŚWIĘCIECHÓW 26.375,47 

utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni 6.961,67 

utrzymanie zieleni 2.775,70 

organizacja imprez okolicznościowych 4.008,87 

FUNDUSZ SOŁECKI 

Fundusz sołecki to środki finansowe 

wyodrębnione w budżecie gminy, które są 

zagwarantowane dla sołectw na 

wykonanie przedsięwzięć służących 

poprawie warunków ich życia. To 

zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy 

danego sołectwa podejmują decyzje na co 

mają zostać wykorzystane ww. środki 

finansowe. Dlatego też, to samym 

mieszkańcom zależy na tym, aby środki 

były wydawane w sposób prawidłowy                

i efektywny. 



 

 

15 Raport o stanie Gminy Drawno 2021 

SOŁECTWO DOMINIKOWO 20.514,91 

zakup lamp na cmentarz 8.856,00 

utrzymanie terenów zielonych 4.164,80 

organizacja imprez okolicznościowych 1.996,01 

doposażenie placu zabaw 5.498,10 

SOŁECTWO DRAWNO 20.460,19 

organizacja imprez okolicznościowych 5.906,84 

zakup art. biurowych 285,19 

poprawa stanu dróg w sołectwie 12.915,00 

utrzymanie zieleni 1.353,16 

SOŁECTWO KIEŁPINO 14.799,79 

naprawa dachu na budynku świetlicy 10.000,00 

naprawa tablicy ogłoszeniowej 489,56 

organizacja imprez okolicznościowych 2.162,17 

utrzymanie zieleni 1.655,06 

naprawa elewacji budynku świetlicy 493,00 

SOŁECTWO KONOTOP 14.253,68 

utrzymanie zieleni 3.539,92 

organizacja imprez okolicznościowych 1.299,76 

zakup elementów siłowni zewnętrznej 6.000,00 

zakup ławostołów i warnika 1.200,00 

zakup, wymiana elementów placu zabaw 2.214,00 
 

zakup 3 ławek 1.497,00 

doposażenie placu zabaw 8.997,45 

renowacja i konserwacja ławek, placu 

zabaw, tablic ogłoszeniowych 
1.891,49 

zakup tabliczek informacyjnych 243,29 

SOŁECTWO ZATOM 15.229,21 

doposażenie i konserwacja placu zabaw 2.496,90 

utrzymanie zieleni 2.000,18 

koszenie terenów zielonych 3.170,50 

wymiana drzwi zew. w budynku po 

remizie 
1.561,63 

zakup i wymiana ławek i koszy na śmieci 6.000,00 

SOŁECTWO ŻÓŁWINO 10.845,63 

organizacja wyjazdu integracyjnego 740,00 

rozbudowa i konserwacja placu zabaw 6.998,70 

utrzymanie zieleni 3.106,06 

RAZEM                  219.114,96 zł 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2021r. wynosiły 6.263,60 zł, 

Wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2021r. wynosiły 6.242,07 zł 
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Teren boiska i parku w Drawnie 

 

PROJEKTY REALIZOWANE W 2021r. 

 

l.p. Nazwa zadnia Koszt realizacji Sposób finansowania 

1. 
I etap przebudowy drogi Drawno-

Zdanów, odcinka ul. Leśników 
1.077.595,74 zł 

Współfinansowane z 

Funduszu Dróg 

Samorządowych w wys. 55% 

2. 
III etap przebudowy dróg na osiedlu w 

Drawnie ul. Saperów i Zdrojowa 
1.380.558,11 zł 

Dofinansowane z Funduszu 

Dróg Samorządowych w 

wys. 60% 

3. 
Projekt „Papieski szlak kajakowy 

Drawy i Korytnicy” 
2.386.337,05 zł 

Dofinansowane z 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Woj. 

Zachodniopomorskiego w 

wys. 85% 

4. 

Poprawa bezpieczeństwa na plaży w 

Drawnie – wymieniono pokład 

pomostu i barierki zabezpieczające 

45.000,00 zł 

Współfinansowane ze 

środków Marszałka 

Województwa 

Zachodniopomorskiego w 

wys. 20.000,00 zł 

5. 
Budowa ujęcia wody w Borowcu wraz 

ze stacją uzdatniania wody 
480.200,00 zł 

Współfinansowane: 

 - z PROW w wys. 63,63%,  

- z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska – 

40.000,00 zł, 

- umorzono odsetki od 

pożyczki udzielonej z 

WFOŚiGW na inwestycję 

środowiskową na kwotę ok. 

62.000,00 zł 
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ul. Leśników 

ul. Saperów i Zdrojowa 

Ujęcie wody w Barnimiu 

Pomost na jeziorze Adamowo 

Wydatki majątkowe w 2021r. 

5.720.218,52 zł 



 

 

18 Raport o stanie Gminy Drawno 2021 

 

OTRZYMANE DOFINANSOWANIA NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW   

 

l.p. Nazwa zadnia Koszt realizacji Sposób finansowania 

1. 

Zakup sprzętu informatycznego dla 

Urzędu Miejskiego w Drawnie i 

jednostek podległych 

149.790,00 zł 

dofinansowanie z Programu 

Cyfrowa Gmina 

2. 

Granty PPGR – wsparcie dzieci i 

wnuków byłych pracowników PGR w 

rozwoju cyfrowym 
404.000,00 zł 

dofinansowanie ze Skarbu 

Państwa, w imieniu którego 

działa Centrum Projektów 

Polska Cyfrowa 

3. 
Wsparcie psychologiczno-

pedagogiczne 
28.249,00 zł 

dofinansowane ze środków 

UE w kwocie 26.695,30 zł 

4. 

Program Antysmogowy 

888.375,00 zł 

z Programu Antysmogowego 

Województwa 

Zachodniopomorskiego 

5. 

Zwiększenie dostępności 

komunikacyjnej i bezpieczeństwa 

drogowego mieszkańców Gminy 

Drawno poprzez modernizację sieci 

dróg – zadanie obejmuje przebudowę 

ulic Żeromskiego i Wczasowej oraz 

drogi do Sieniawy 

3.427.799,60 zł 

Dofinansowanie z I naboru 

Inwestycji Strategicznych w 

ramach programu Polski Ład 

w wys. 95% 

6. 

Wzrost efektywności energetycznej 

budynków użyteczności publicznej w 

Drawnie – wyremontowana zostanie 

szkoła podstawowa i dach na 

przedszkolu 

4.221.307,00 zł 

Dofinansowanie z I naboru 

Inwestycji Strategicznych w 

ramach programu Polski Ład 

w wys. 90% 

7. 

Budowa komunalnego 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego w Święciechowie 

dofinansowanie 

8000.000,00 zł 

Z Rządowego Funduszu 

Inwestycji lokalnych 

8. 

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje 

kulturalne – budowa świetlicy w 

Konotopiu ok. 900.000,00 zł 

Współfinansowanie ze 

środków UE z Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w wys. 500.000 zł 

9. 

 Doposażenie placów zabaw w 

Podegrodziu  18.293,95 zł 

Dofinansowanie w ramach 

Grantów sołeckich w wys. 

10.000,00 zł 

10. 

Doposażenie budowy siłowni 

zewnętrznej w Brzezinach 12.507,00 zł 

Dofinansowanie w ramach 

Grantów sołeckich w wys. 

10.000,00 zł 
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PODATKI 

 W 2021 roku wystawiono 2659 decyzji podatkowych na kwotę 1.520.942,40 zł. 

Złożono 85 deklaracji podatkowych na kwotę 2.334.353,00 zł, w tym: 

• 45 deklaracji na podatek od nieruchomości – 1.419.286,00 zł, 

• 16 deklaracji na podatek rolny – 263.869,00 zł, 

• 13 deklaracji na podatek leśny – 604.562,00 zł, 

• 11 deklaracji na podatek od środków transportowych  - 46.636,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61,8%

11,5%

26,3%

0,4%

Dochody z tytułu podatków lokalnych 
od osób prawnych w 2021r.

podatek od nieruchomości

podatek rolny

podatek leśny

podatek od środków
transportowych

Łącznie w 2021 roku z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i 

od środków transportowych uzyskano dochód w wysokości 4.595.325,42 zł 

63,4%
34,1%

0,1%
2,4%

Dochody z tytułu podatków lokalnych 
od osób fizycznych w 2021r.

podatek od nieruchomości

podatek rolny

podatek leśny

podatek od środków
transportowych
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 Zaległości z tytułu podatków na dzień 31.12.2021r. wyniosły 1.234.419,81 zł, w tym: 

➢ od osób fizycznych     - 1.148.673,98 zł. 

w tym z tytułu: 

• podatku od nieruchomości   - 816.919,44zł. 

• podatku rolnego    - 330.900,34 zł. 

• podatku leśnego     - 809,00 zł. 

• podatku od środków transportowych - 45,20 zł.  

 

➢ od osób prawnych    - 85.745,83 zł. 

w tym z tytułu: 

• podatku od nieruchomości   - 85.419,65 zł. 

• podatku rolnego    - 303,08 zł. 

• podatku leśnego     - 23,10 zł. 

• podatku od środków transportowych - 0,00 zł.  

W 2021 roku wystawiono 257 upomnień za zaległości podatkowe na łączną kwotę                           

543.757,34 zł.  

KWOTA DŁUGU I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY 

Łączna kwota długu na koniec 2021 roku bez wyłączeń wyniosła 6.642.729,00 zł, co 

stanowi 21,78 % dochodów wykonanych, natomiast łączna kwota zobowiązań, których termin 

płatności przypadał na początek 2022 roku wyniosła 1.180.048,40 zł. 

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

79.117,81 zł, co stanowi 21,54 % planu. 

 

INFORMACJE O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW                                   

I STRATEGII 

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 

inwestycji, jakie będą realizowane na terenie gminy Drawno w latach 2016 – 2020 z 

perspektywą do 2022 roku. 

Plan Rozwoju Lokalnego jest narzędziem wspierającym zarządzanie długofalowymi 

procesami inwestycyjnymi na poziomie samorządu. Realizuje strategię społeczno-gospodarczą, 
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wskazując ponadto cele i kierunki zaangażowania środków z funduszy strukturalnych, 

krajowych i własnych gminy. 

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. 

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.   

 budowa lub 

modernizacja dróg 

lokalnych 

 

Przebudowa nawierzchni ulic Energetyków, 

Saperów, Zdrojowej, Piaskowej i Potokowej w 

Drawnie wraz z budową oświetlenia drogowego 

Zadanie zrealizowane 

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   
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Przebudowa ulicy Leśnej w Drawnie 

 

Zadanie zrealizowane 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Drawno-

Zdanów 

 

W  2021 roku 

zrealizowano I etap 

przebudowy – ul. 

Leśników 

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 – 

rezygnacja ze 

świetlicy wiejskiej 

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  

Budowa mieszkań (w tym mieszkania w przejętym 

budynku w Kiełpinie) 

W 2018r.  opracowana 

została dokumentacja 

techniczna.   

kształtowanie 

przestrzeni 

publicznej 

 

Budowa ciągu pieszo – rowerowego nad jeziorem 

Grażyna w Drawnie wraz z zagospodarowaniem 

nabrzeża 

 

Zrealizowane 
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Zagospodarowanie terenu parku za boiskiem 

sportowym w Drawnie (czyszczenie, oświetlenie, 

elementy sportowe, mała architektura,) wraz z 

budową ścieżki edukacyjno-sportowej 

 

Zrealizowane  

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 

 

Zrealizowane 

Wykonanie Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Drawno 

Uchwalony 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.   
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PLAN DZIAŁANIA GMINY DRAWNO W SEKTORZE TURYSTYKI  

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

2018 roku. 

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 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. 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 

 

Zrealizowano 

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  

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 – 

zrealizowane (drewniane 

ławki, kosze na śmieci, 

gruntowe ścieżki piesze itp.)  

 

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 finansowania 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. W 2021r. nie realizowano 

żadnych inwestycji. 
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LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY DRAWNO NA LATA 2017-2023 

 

 

 

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 

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. 

 

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 

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. 
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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 Otrzymano 

dofinansowanie. Realizacja w 

2022r. 

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 
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PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

  

 

 

 

 

 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest 

dokumentem o charakterze strategicznym (ogólnym), określa uwarunkowania (przyrodnicze, 

kulturowe, społeczne i ekonomiczne) oraz określa kierunki rozwoju gminy. 

Studium jest dokumentem koordynacyjnym, określającym politykę w zakresie 

gospodarki przestrzennej oraz określającym działania na rzecz rozwoju zagospodarowania 

terenów. Polityka przestrzenna określona w studium stanowi wytyczne koordynacyjne dla 

prowadzenia dalszych prac, w szczególności sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

 

 

 

 

 

Obecnie w trakcie są procedury: 

• sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 

Drawno i części obrębu Krasnowa, Gmina Drawno; 

• sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 

Dominikowo oraz fragmentu obrębu Chomętowo, Gmina Drawno. 

Po 4 latach prac nad opracowaniem 

studium 9 lipca 2021r. Rada Miejska w 

Drawnie podjęła Uchwałę Nr 

XXXII/200/2021 w sprawie 

uchwalenia Studium uwarunkowań                  

i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Drawno. 

W 2021 roku wydano 5 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Inwestycje te dotyczyły głównie infrastruktury technicznej: gazociągu średniego 

ciśnienia, sieci wodociągowej, budowy stanowiska słupowego SN – 15kV 

47 

DECYZJI O 

WARUNKACH 

ZABUDOWY, w tym 

głównie dotyczące 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

167 

ZAŚWIADCZEŃ O 

PRZEZNACZENIU 

DZIAŁEK w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego 

opinie 10, decyzje 12 

POSTANOWIENIA 

PODZIAŁOWE 

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% całej powierzchni pokrytej planami miejscowymi. 
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STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY DRAWNO NA LATA 2021-2025 

 Uchwalona przez Radę Miejską w Drawnie Uchwałą Nr XXX/187/2021 z dnia                           

25 września 2021r.   

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. 

W 2021 r., w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Drawno na lata 

2021-2025 prowadzono poradnictwo specjalistyczne, działania na rzecz rodziny, realizowano 

programy profilaktyczne, prowadzono placówkę wsparcia dziennego, teleopiekę, 

organizowano prace społecznie użyteczne.  

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2019-2021 

 

 

 

 

 

W 2021 roku prowadzono następujące działania mające na celu wsparcie rodzin                            

z Gminy Drawno: 

• rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze zapewniono wsparcie 

asystenta rodziny; 

• prowadzono konsultacje i poradnictwo specjalistyczne; na terenie gminy działa Punkt 

Konsultacyjny; 

• udzielano pomocy finansowej i  rzeczowej; 

• prowadzono placówkę wsparcia dziennego „Koniczynka” dla dzieci w przedziale 

wiekowym 7-16 lat (15 miejsc); 

• organizowano pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym w formie specjalistycznych 

usług opiekuńczych. 

Powodami umieszczania dzieci w pieczy zastępczej były: bezradność opiekuńczo-

wychowawcza rodziców, przemoc i uzależnienia. 

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. 

 

Według stanu na 31 grudnia 2021r. liczba dzieci umieszczonych w pieczy zstępczej 

z terenu Gminy Drawno przedstawia się następująco: 

- rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem – 7 dzieci, 

- rodziny zastępcze zawodowe – 2 dzieci. 
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Uchwałą Nr XXV/149/2020 Rady Miejskiej w Drawnie z 

dnia 24 listopada 2020r. przyjęto Gminny Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024 w Gminie Drawno. 

W 2021 roku w ramach niniejszego programu prowadzono 

poradnictwo psychologiczne, w szczególności dla dzieci i 

młodzieży doświadczającej przemocy, rozpowszechniano 

materiały edukacyjne, prowadzono edukację z zakresu 

przeciwdziałania przemocy. Funkcjonował Zespół 

interdyscyplinarny i grupy robocze. Członkowie Zespołu 

uczestniczyli w szkoleniach. Odbyły się 4 posiedzenia Zespołu 

oraz 46 spotkania grup roboczych. Do Przewodniczącej Zespołu w 

2021 roku wpłynęło 19 formularzy niebieskiej karty, z czego 10 

procedur zostało zakończonych, a 9 znajduje się  jeszcze w trakcie 

realizacji.  

 

Koszt poniesiony przez gminę w związku ze współfinansowaniem pobytu dzieci w pieczy 

zastępczej w 2021r. wyniósł 29.070,24 zł. 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2021 W GMINIE DRAWNO 

W ramach realizacji Programu w 2020 roku zrealizowano m.in. następujące działania: 

• prowadzono Punkt Konsultacyjno-informacyjny i poradnictwo specjalistyczne – 

terapeuta udzielił 155 konsultacji, natomiast radca prawny udzielił 53 usługi 

prawnicze; 

• dofinansowano akcje profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Drawnie; 

• współfinansowano koszty działalności Placówki wsparcia dziennego „Koniczynka”; 

• dofinansowano działalność Ośrodka Terapii Uzależnień „Zmiana” w Choszcznie, który 

udziela mieszkańcom Gminy Drawno ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych; 

• przeprowadzono szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych; 

• realizowano warsztaty i programy profilaktyczne; 

• finansowano koszty uczestnictwa w szkoleniach członków Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY                     

W RODZINIE  NA LATA 2021-2024 W GMINIE DRAWNO 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na realizację zadań wynikających z Programu wydano kwotę 120.972,04 zł. 
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GMINNY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH PRZECIWKO GRYPIE 

OSÓB POWYŻEJ 65 ROKU ŻYCIA ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE DRAWNO NA LATA 2018-2021 

 

 

 

 

 

 

 

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. Wielkość populacji we wskazanym przedziale wiekowym na 

koniec 2021r. wynosiła  947 osób. Z darmowych szczepień rok rocznie korzysta stu seniorów. 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

Program współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi jest uchwalany 

corocznie przez Radę Miejską w Drawnie. 

W 2021 roku, podobnie jak w latach poprzednich za priorytetowe zadania publiczne 

uznano wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz działalność wspomagającą rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnej, i Burmistrz Drawna przekazywał  dotacje na dofinansowanie 

ich realizacji. 

W 2021 roku na wsparcie działalności organizacji pozarządowych przekazano z budżetu 

gminy 165.355, 51 zł. Z zakresu „Kultury fizycznej” przekazano na podstawie umów kwotę 

151.000,00 zł. Zadania zakończyły się 31.12.2021r. i po tej dacie niewykorzystane środki były 

zwracane do budżetu gminy (z jednym wyjątkiem). 

Lp. Nazwa organizacji 

pozarządowej 

Nazwa zadania Udzielona dotacja 

1. 

Miejski Klub Sportowy 

,,DRAWA” Drawno 

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci 

i młodzieży z Gminy Drawno, 

organizacja lub uczestnictwo w 

imprezach sportowych oraz promowanie 

piłki nożnej 

Przyznano 69.000,00 zł 

Wykorzystano 69.000,00 zł, 

w tym niezgodnie z 

przeznaczeniem 18.869,95 zł 

2. 

Ludowy Klub 

Sportowy ,,Świt” 

Barnimie 

Prowadzenie i uczestniczenie we 

współzawodnictwie drużyn piłki nożnej 

juniorów i seniorów w miejscowości 

Barnimie. 

Przyznano 43.000 zł  

Wykorzystano 40.560,78 zł 

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. 
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3. 

Uczniowski Klub 

Sportowy ,,Drawianka” 

Prowadzenie i uczestniczenie we 

współzawodnictwie drużyn szkolnych 

piłki ręcznej dzieci i młodzieży. 

Przyznano 17.500 zł 

Wykorzystano 13.632,76 zł 

4. 

Szkolny Klub Żeglarski 

,,Drawa” w Drawnie 

Prowadzenie zajęć treningowych 

sportów wodnych oraz uczestnictwo w 

regatach. 

Przyznano16.500 zł 

Wykorzystano 16.500,00 zł 

W trybie pozakonkursowym tzw. małe granty udzielono dofinansowania w wysokości 

1000,00 zł Parafialnemu Zespołowi Caritas w Barnimiu na realizacje zadania pn. Festyn                           

z okazji Dnia Dziecka „Bądźmy Razem”.  

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA 

TERENIE GMINY DRAWNO NA 2021ROK 

 

 

 

 

 

Ponadto wykonano wiele zabiegów, którymi objęte były przede wszystkim koty 

wolnożyjące. Na realizację umowy na usługi weterynaryjne, które posłużyły do realizacji 

niniejszego Programu, wydatkowano 7.147,44 zł. Realizowano także umowę na przyjmowanie 

bezpańskich zwierząt do schroniska w Choszcznie na kwotę 18.310,83 zł. W ramach umowy 

przekazano do schroniska 6 psów oraz 4 szczeniaki, z których 5 znalazły nowy dom w ramach 

prowadzonej akcji adopcyjnej, 3 psy, które zostały przekazane w 2020r. zostało adoptowane w 

2021r., wykonano 4 sterylizacje suk. Na dzień  31.12.2021r. w schronisku przebywał 1 pies. 

Interwencje dotyczyły zarówno zwierząt bezdomnych, jak również dzikich i wolnożyjących. 

Zakupiono także karmę dla kotów za kwotę 1.675,33 zł, która była systematycznie 

przekazywana osobom zajmującym się dokarmianiem kotów wolnożyjących.  

 

REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W DRAWNIE 

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wójt 

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

gminy. Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Burmistrz Drawna 

przy pomocy Urzędu Miejskiego w Drawnie i jednostek organizacyjnych gminy realizował 

uchwały podjęte przez Radę Miejska w Drawnie w 2021 roku w sposób określony uchwałami. 

W 2021 roku Rada Miejska w Drawnie obradowała i podejmowała stosowne uchwały 

na 10 sesjach (8 zwyczajnych i 2 nadzwyczajnych) i podjęła łącznie 75 uchwał.  

Wśród podjętych przez Radę Gminy uchwał większość dotyczyła spraw z zakresu 

budżetu gminy i jego zmian, gospodarowania mieniem komunalnym, pomocy społecznej, 

spraw związanych z oświatą i ochroną środowiska. Podjęte przez Radę Miejską uchwały, 

Realizacja Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt w 2021 r. na terenie Gminy Drawno 

objęła: kastrację psów i kotów (10 

zwierzaków), sterylizację suk i kotek 

(37zwierzaków). 
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Burmistrz Drawna zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym przekazał                         

w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru, jakimi są w zakresie zgodności                      

z prawem – Wojewoda Zachodniopomorski, a w zakresie spraw finansowych – Regionalna 

Izba Obrachunkowa w Szczecinie. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji 

publicznej, wszystkie uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś 

uchwały będące aktami prawa miejscowego przekazano do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Również protokoły ze wszystkich 

posiedzeń organ wykonawczy gminy udostępnił do publicznego wglądu, publikując je                           

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Drawnie. 

 

Uchwały podjęte w 2021 roku 

Projektodawca uchwały Liczba podjętych 

uchwał 

Referat finansowo-księgowy 26 

Referat planowania, inwestycji i ochrony 

środowiska 
30 

Referat organizacyjno-administracyjny 13 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Drawnie 
5 

Sekretarz 2 

 

POMOC SPOŁECZNA 

  

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie jako jednostka organizacyjna 

gminy realizuje zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym i zlecone gminie                                  

w zakresie pomocy społecznej. Ośrodki Pomocy Społecznej działające w każdej gminie, 

udzielają pomocy w formie pracy socjalnej, świadczeń pieniężnych, a także przyznając 

wsparcie usługowe i rzeczowe oraz kierując do ośrodków wsparcia. 

 

 

 

 

 

Wysokość zrealizowanych wydatków w ramach pomocy społecznej 

i wsparcia rodziny – 9.234.290,41 zł 

Wysokość wypłaconych               

świadczeń społecznych 

 

6.068.975,19 zł 

 

Wysokość zrealizowanych 

zadań własnych 

 

2.883.588,29 

 

Wysokość zrealizowanych 

zadań zleconych 

 

6.350.702,12 zł 
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ŚWIADCZENIA WSPARCIA MATERIALNEGO W 2021r. 

 

rodzaj świadczenia 

liczba rodzin 

objętych 

pomocą 

kwota 

wypłaconych 

świadczeń (zł) 

Świadczenie wychowawcze 500+ 422 3.673.006,07 

Świadczenia opiekuńcze (zasiłki pielęgnacyjne, 

świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek 

opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) 

264 1.329.562,86 

Zasiłek rodzinny z dodatkami 146 517.966,95 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 

dziecka 
18 18.000,00 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 27 261.600,35 

Świadczenia rodzicielskie 28 189.676,00 

Dodatek energetyczny 8 602,47  

Dodatek mieszkaniowy 63 77.560,49 

 

 

 

POWODY PRZYZNAWANIA POMOCY SPOŁECZNEJ W 2021r. 

Najczęściej występującym powodem korzystania z pomocy społecznej w Gminie 

Drawno w 2020 r. były ubóstwo,  bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwała lub ciężka 

choroba. Należy przy tym zaznaczyć, że rodzina może korzystać z pomocy z powodu różnych 

przesłanek jednocześnie (ta sama rodzina może być ujęta w tabeli w pozycjach ubóstwo, 

bezrobocie i długotrwała lub ciężka choroba).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzina 

Ubóstwo 94 

Bezrobocie 99 

Niepełnosprawność 83 

Długotrwała lub ciężka choroba 72 

Alkoholizm 2 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego w rodzinach wielodzietnych 

19 

Przemoc w rodzinie 0 

Bezdomność 3 

Potrzeby ochrony macierzyństwa 14 

Trudności w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego 

2 

Zdarzenie losowe 1 

W 2021 r. ze środków rządowego programu "Rodzina 500+" skorzystało 709 dzieci. 

Na wskazany cel wydatkowano 3.673.006,07 zł. 
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REALIZACJA POLITYKI PRORODZINNEJ 

 

PROGRAM RODZINA 500 PLUS   

 

Świadczenia z programu Rodzina 500+ 

wypłacane są zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 

2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu 

dzieci. 

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.  

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. 

Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać również rodzice, którzy 

kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. 

W naszej gminie w 2021 roku KDR wydano dla 15 rodzin tj. 45 osób. 

USŁUGI OPIEKUŃCZE 

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również 

osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący 

małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują 

pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zaleconą przez 

lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie zatrudniał w 2021r. 2 osoby 

świadczących usługi opiekuńcze u 23 mieszkańców Gminy Drawno. 

 

Osobie samotnej, która z powodu wieku lub innych przyczyn wymaga pomocy 

innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług 

opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. 
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ZACHODNIOPOMORSKA KARTA SENIORA 

 

Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Seniora objęte są 

osoby starsze, które ukończyły 60 lat, zamieszkałe na terenie 

województwa zachodniopomorskiego. 

Karta umożliwia korzystanie, na preferencyjnych 

warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych 

przez partnerów Programu. 

W 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie wydał karty dla 10 osób. Karty                     

wydawane są bezpłatnie. 

 

 

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. Deklaracje uczestnictwa złożyły dotychczas 32 osoby. 

 

W Gminie Drawno od 2013 roku funkcjonuje Ośrodek 

Wsparcia  -  Środowiskowy Dom Samopomocy, do którego uczęszcza 

25 uczestników – do 30 listopada z gminy Drawno i Kalisz Pomorski, 

a od 1 grudnia tylko z naszej gminy. Podstawowym celem działalności 

środowiskowego domu samopomocy  jest podnoszenie jakości życia 

oraz zapewnienie oparcia społecznego osobom niepełnosprawnym, mającym trudności z 

kształtowaniem swoich stosunków ze środowiskiem. Działania te zmierzają do możliwie jak 

najlepszego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym. 

Koszt funkcjonowania ŚDS-u w 2021 roku wyniósł 661.532,78 zł – całość wydatków 

pokrywana jest z dotacji województwa. 
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   OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY DRAWNO 

W ramach programu Gmina udzieliła dotacji do zdjęcia i utylizacji wyrobów 

zawierających azbest. Udzielono pomocy finansowej dla 16 właścicieli nieruchomości. 

Wydatki na ten cel wyniosły 21.818,16 zł, w tym kwota dofinansowania z WFOŚiGW  

13.594,00 zł. Dzięki tym działaniom usuniętych zostało 33,580 Mg odpadów azbestowych. 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH  

Gmina Drawno, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 

2014-2020 – działanie 2.15 

Termomodernizacja budynków 

jednorodzinnych – Zachodniopomorski 

Program Antysmogowy, otrzymała dotację 

na realizację projektu grantowego pn. 

„Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w gminie Drawno ”. 

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest  likwidacja pieców lub kotłów węglowych 

opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich źródłem ciepła określonym w Regulaminie oraz 

wykonanie pełnej lub częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinnego. 

Przyznanie grantu następuje w wyniku złożenia poprawnego pod względem formalnym 

zgłoszenia o przyznanie grantu. Grant przyznaje się w kwocie: 

• 25 000 zł za wykonanie częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinnego 

(izolacja cieplna ścian, stolarki okiennej i drzwiowej) wraz z likwidacją kotła lub pieca 

opartych o spalanie węgla i zmianą źródła ciepła, 

• 50 000 zł za wykonanie pełnej termomodernizacji budynku jednorodzinnego 

(izolacja cieplna ścian, stolarki okiennej i drzwiowej stropu w tym dachu) wraz z 

likwidacją kotła lub pieca opartych o spalanie węgla i zmianą źródła ciepła. 

 

 

 

Całkowity koszt projektu – 888.375,00 zł 

W 2021 roku do Urzędu zostały złożone 4 wnioski, a w 2022r. 16 wniosków. 
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   PROGRAM CZYSTE POWIETRZE 

Projekt ten kontynuowany był od 2019 roku i był 

współfinansowany przez Gminę Drawno i Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego. Obejmował 

likwidację i wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Drawno na bardziej 

ekologiczne rodzaje ogrzewania, zgodnie z preferencjami mieszkańców oraz hierarchią 

wynikającą z możliwych do osiągnięcia efektów ekologicznych. Było to ważne zadanie w 

kontekście wieloletnich problemów z dotrzymaniem standardów jakości powietrza oraz 

potencjalnego zagrożenia zdrowia mieszkańców narażonych na oddziaływanie substancji 

emitowanych przez wysokoemisyjne kotły i piece.  

Przez cały 2021 rok w Urzędzie Miejskim w Drawnie działał stały punkt konsultacyjny, 

w którym urzędnicy pomagali przygotowywać wniosek o dofinansowanie pod kątem spełnienia 

wymagań, określonych w programie priorytetowym czyste powietrze. Z pomocy przy 

wypisaniu wniosku skorzystało ponad 16 osób, udzielono kilkudziesięciu konsultacji 

telefonicznych. Zostały zorganizowane spotkania informacyjne o programie w różnych 

miejscowościach na terenie gminy Drawno. 

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI 

 

Gospodarka prowadzona jest przez Gminę Drawno od 

lipca 2013 roku. Systemem objęte są wszystkie nieruchomości 

zamieszkałe i niezamieszkałe naszej gminy. Na dzień 31 grudnia 

2021 roku zgłoszonych było do systemu 3 419 osób. 

Podmiotem odpowiedzialnym za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych w granicach administracyjnych Gminy Drawno w 

roku 2021 była firma eATF sp. z o.o. sp. k. Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec. Podmiot został 

wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. 

Na dzień 31 grudnia 2021r. system obejmował łącznie 1484 nieruchomości, w tym 1172  

nieruchomości zamieszkałe, 129 nieruchomości niezamieszkałych oraz 183 nieruchomości 

letniskowe.  

             W 2021 r. system gospodarki odpadami nie uległ 

zbilansowaniu. Różnica między wydatkami a dochodami 

opiewała na kwotę 160.201,18 zł, która została pokryta                                

z dochodów własnych gminy.  Zgodnie z założeniami ustawy                 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki 

odpadami powinien się samofinansować tzn. wpływy z opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny pokrywać 

wydatki. Aby poprawić wynik finansowy 23 listopada 2021 r. 

została podjęta uchwała zmieniająca stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, które weszły w życie 

z dniem 1 stycznia 2022r.  
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W 2021 roku z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Drawno oraz z Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odebrano łącznie 1489,86 Mg odpadów 

komunalnych. Ilość odpadów odebranych z nieruchomości wynosi 1383,64 Mg, natomiast z 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 106,22 Mg. 

 

 

 

 

GOSPODARKA ŚCIEKOWA 

Wg. danych Urzędu Miejskiego w Drawnie za 2021 rok: 

1) ilość zgłoszonych przydomowych oczyszczalni: 65, 

2) ilość zbiorników bezodpływowych: 325, 

3) ilość podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej: 612. 

Na terenie Gminy zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych posiada                               

9 podmiotów (firm asenizacyjnych).  

CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK , UTRZYMANIE ZIELENI   

Utrzymanie czystości i porządku na terenie 

gminy Drawno jest jednym w zadań własnych 

gminy. W budżecie Gminy Drawno w 2021r. na ten 

cel przeznaczono 395.740,10 zł  

Na terenie miasta Drawna 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 robotnicy w ramach prac społecznie użytecznych pod 

kierunkiem sołtysów.  

W 2021r. Urząd Miejski wysłał 34 pisma do mieszkańców w celu uporządkowania 

nieruchomości. 

WYDAWANIE DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH 

W ramach pracy referatu  Planowania, Inwestycji i Ochrony Środowiska prowadzone 

są postepowania w sprawach wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

W 2021 r. wydano 2 decyzje: 

• z dnia 29.04.2021r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej 

do mocy 110 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach                                       

o nr ewidencyjnych 133/20, 133/21,133/22 i 133/23 w obrębie Święciechów, w 

miejscowości Święciechów w Gminie Drawno”  

Odebrane odpady 

komunalne (Mg) 

 

1 489,86 

Odebrane odpady 

segregowane (Mg) 

 

707,56 

Odebrane odpady 

niesegregowane (Mg) 

 

782,3 
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• z dnia 30.09.2021r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Zalesienie nieruchomości 

gruntowych dz. Nr 8/5 oraz dz. 9/3 obręb Podlesie, gmina Drawno, powiat 

choszczeński – będących w zasobie rolnym nieruchomości Skarbu Państwa”. 

MIENIE KOMUNALNE 

 

I N F O R M A C J A 

o stanie mienia komunalnego  stan na 31.12.2021 r. 

 

      

1.1   Grunty Gminy Drawno 

  Wartość w tys. zł  

  
23272,2  

      

1.2. Budynki, budowle, urządzenia w tym przekazane          (tys. zł) 45 192,8  

      

Nie przekazane w zarząd Wartość  

budynki i lokale 12 084,3  

obiekty inżynierii lądowej i wodnej 21 230,9  

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 534,3  

narzędzia, przyrządy, ruchomości , wyposażenie 163,2  

pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie) 692,9  

Wartości niematerialne i prawne 103,1  

Razem  tys. zł 35 374,1  

      

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 
budowle, urządzenia 136,8 

Drawieński Ośrodek Kultury 
Wyposażenie obiektów 274,4 

375,8 
pozostałe środki trwałe 101,4 

 

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   
 

Środki transportu  0,0  

Razem tys. zł   4 634,5  
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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) 68 465,0  

 

L.p. 

Stan mienia komunalnego wynikający z 

własności praw majątkowych 

Dane 

Rzeczowo (ha) Finansowo ( w tys. 

zł netto)) 

1. Grunty komunalne 352 23272 

a) pozostające w zasobie 326 20378 

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 31.12.2020r.) 

Rzeczowo (ha) Finansowo ( w tys. 

zł netto) 

1. Grunty komunalne - 4,1 - 499 

a) zbyte - 3,9 - 542 

b) przyjęte do zasobu + 0,6 + 78 

c) Zbyte na rzecz użytkowników wieczystych 

tych gruntów 

- 0,4 - 75 

d) przekazane w trwały zarząd 0 0 

2. Budynki i budowle  + 40 

a) Budynki użytkowe, gospodarcze zbyte 0 0 

b) lokale mieszkalne przyjęte do zasobu 4 w Kiełpinie 

i 1 w Zdanowie, 

+ 386 

c) lokale mieszkalne zbyte 
3 w Drawnie o pow.         

60,70m2, 62,90 m2, 

45,60 m2  2 na Gminie 

o pow. 37,70 m2, 

49,50 m2, 

 

- 346 

W 2021 roku:  

1) sprzedano: 

-  5 lokali mieszkalnych, w tym 3 w Drawnie  i  2 na obszarach wiejskich 

-  20 nieruchomości gruntowych (12 na terenie miasta i 8 na obszarach wiejskich),  o łącznej  

powierzchni  3,8350 ha.  

- 4 nieruchomości gruntowe, na rzecz użytkowników wieczystych tych gruntów o łącznej 

pow. 0,3869 ha. 

2) nabyto nieodpłatnie: 

      -  od KOWR  5 lokali mieszkalnych (4 w Kiełpinie i 1 w Zdanowie) 

      -  od osoby fizycznej lokal mieszkalny w Drawnie i działkę o pow. 0,5003 ha.  
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TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

Dla zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gmina realizuje zadania 

związane z naprawami, remontami, przebudową i budową 

infrastruktury drogowej.  

W 2021r. na terenie gminy Drawno udało się 

przebudować dwa odcinki drogi gminnej 656011Z w 

Drawnie (ul. Saperów i Zdrojowa). 

Przeprowadzono również remont dróg  gminnych 

gruntowych na odcinku 13,95  km. Koszt remontu wyniósł 

115 008,00 zł. 

 Prace remontowe były przeprowadzone na kilku 

odcinkach drogi: do miejscowości Zdanów, ul. Leśna Polana, 

część ul. Rybacka Chata, część ul. Lipowej, część drogi do 

PŻM, część drogi w kierunku cmentarza w Zatomiu, część drogi w Barnimiu, droga do 

miejscowości Sieniawa, droga na odcinku Sieniawa - Chomętowo, droga przy kościele w 

Brzezinach, część drogi do kol. Ostrożyce, droga do miejscowości Karpin, część drogi do 

Rościna. 

 Zakres prac dotyczył: wyrównania dróg równiarką, uzupełnienia w drodze ubytków 

kruszywem łamanym o frakcji 0-31,5mm, ubicia drogi walcem. 

GMINNA EWIDENCJA 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). 

Wydatki poniesione na transport i łączność w 2021r. wynoszą 2.702.800,80 zł 

i są wyższe w stosunku do wydatków jakie Gmina poniosła w 2019 i 2020r. 
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OŚWIATA I EDUKACJA 

 W roku szkolnym 2020/2021 Gmina Drawno 

prowadziła 2 placówki oświatowe – Szkołę Podstawową 

im. Stefana Żeromskiego w Drawnie i Przedszkole 

Miejskie w Drawnie. Ten rok szkolny był kolejnym 

szczególnie trudnym, ze względu na panującą w dalszym 

ciągu epidemii wirusa SARS Cov2. Organizacja zadań 

okresowo odbywała się w systemie nauki zdalnej. Dzięki 

temu, że w roku 2020 Gmina uzyskała dofinansowanie na 

zakup laptopów i tabletów, które zostały wypożyczone 

uczniom nauka mogła przebiega w miarę sprawnie. 

 

 

BUDŻET OŚWIATOWY GMINY DRAWNO W 2021R. 

Rozdział Opis Wydatki (zł) 

80101 Szkoły podstawowe 4.098.943,43 

80104 Przedszkola 1.337.253,99 

85401 Świetlice szkolne 262.566,17 

80149 

Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 

szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego 

 

 

95.978,38 

80150 

Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

i młodzieży w szkołach podstawowych 

324.777,56 

80195 Pozostała działalność 56.206,00 

80113 Dowożenie uczniów do szkół 350.556,88 

80153 

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu 

do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 

materiałów ćwiczeniowych 

41.814,18 

85416 
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 

motywacyjnym 

14.400,00 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 19.691,97 

85415 
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 

socjalnym 

72.408,35 

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 214.384,09 

RAZEM 6.888.981,00 

Łączne wydatki poniesione na oświatę i wychowanie w 2021r. – 6.888.981,00 zł 

(+6,6 % w stosunku do roku 2020), z czego 3.615.812,01 zł (52%) pokryte 

zostało z subwencji oświatowej, dotacji celowych przekazanych z budżetu 

państwa 

oraz  wpływów z różnych opłat  
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ORGANIZACJA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021    

 

 

wyszczególnienie 

liczba 

oddziałów 

liczba 

uczniów 

średnia liczba 

uczniów w oddziale 

osoby/etaty 

nauczycieli 

etaty 

administracji   

i obsługi 

Szkoła Podstawowa 

w Drawnie 

16 280 17,5 33/37,02 15,5 

Przedszkole Miejskie 

w Drawnie 

5 111 22,2 10/7,53 8,5 

 

 

 

 

 

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI W 2021 r. 

 n-l stażysta n-l kontraktowy n-l mianowany n-l dyplomowany 

średnie 

wynagrodzenie 

miesięczne 

3.537,80 zł 3.926,96 zł 5.094,43 zł 6.509,55 zł 

średnioroczna 

liczba etatów 

 

1,15 6,33 6,60 24,51 

średnie 

wynagrodzenie 

roczne 

48.821,64 298.291,88 403.478,86 1.914.588,85 zł 

wydatki 

poniesione przez 

gminę w roku na 

wynagrodzenia 

56.740,42 zł 341.845,12 zł 464.533,29 zł 2.293.356,52 zł 

średnie 

wynagrodzenie 

w gminie 

4.111,62 zł 4.500,00 zł 5.865,31 zł 7.800,53 zł 

kwota różnicy 

na etat 

 

573,82 zł 573,04 zł 770,88 1290,98 zł 

 

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁY I PRZEDSZKOLA 

Gmina realizowała obowiązki określone w art. 39 ustawy Prawo oświatowe dowożąc 

dzieci do przedszkola i uczniów do szkoły podstawowej, których droga z domu do szkoły 

przekracza 3 km w przypadku uczniów klas I-IV oraz 4 km w przypadku uczniów klas V-VIII. 

W 2018 roku Rada Miejska w Drawnie podjęła uchwałę, w której wyraziła zgodę na dowóz 

dzieci do szkoły i przedszkola, wobec których gmina nie ma takiego obowiązku. Jak co roku 

wykonawcę dowozu uczniów Urząd Miejski w Drawnie wyłonił w drodze przetargu.  

Bieżące wydatki 

oświatowe na ucznia 

 

17.618,87 zł 

Subwencja oświatowa na 

ucznia 

 

7.972,27 zł 

Dopłata ze środków 

własnych na ucznia 

 

9.646,60 zł 
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Gmina zapewnia również zwrot kosztów przejazdu uczniom niepełnosprawnym do 

SOSz-W w Niemieńsku  oraz bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu dzieci 

niepełnosprawnych środkami komunikacji publicznej do SOSz-W w Suliszewie. 

 

WYNIKI EGZAMINÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DRAWNIE 

 

Przedmiot 
SP w 

Drawnie 
powiat województwo kraj 

j. polski 60 55 56 60 

matematyka 39 40 42 47 

j. angielski 73 59 63 66 

j. niemiecki 54 37 46 49 

 

Szkoła realizowała w roku szkolnym 2019/2020 Roczny Program Wspomagania w 

obszarze poprawności efektywności kształcenia. Wspólny wysiłek, działania i praca zespołowa 

uczniów, nauczycieli i rodziców w trudnym czasie nauki w czasie trwania pandemii sprawdziły 

się i przyniosły znakomite efekty. 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W OLIMPIADACH, KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH I ZAWODACH 

SPORTOWYCH 

 

Najważniejsze osiągnięcia: 

• wojewódzki etap konkursów przedmiotowych: 

           - z biologii – 1 uczennica tytuł finalisty 

           - z chemii - 1 uczennica tytuł finalisty 

           - z geografii - 1 uczeń tytuł finalisty 

• I miejsce w Wojewódzkim Finale w Piłce Ręcznej chłopców kl. VI  

• Wojewódzki Finał w Piłce Ręcznej kl. VII – dziewczęta II miejsce, chłopcy III miejsce. 

 

STYPENDIA MOTYWACYJNE ZA OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE I SPORTOWE 

 W 2021r. po raz pierwszy Burmistrz Drawna przyznał stypendia za wysokie wyniki w 

nauce, osiągnięcia na konkursach i olimpiadach przynajmniej wojewódzkich oraz za 

osiągnięcia sportowe. Stypendia finansowane są z budżetu Gminy Drawno. Za rok szkolny 

2020/2021 stypendia przyznano: 

W 2021 roku do Szkoły Podstawowej w Drawnie dowożono 79 uczniów, do 

Przedszkola Miejskiego w Drawnie 36 przedszkolaków, 

do SOSz-W w Suliszewie 10 uczniów. 

Podpisano 9 umów z rodzicami na dowóz dzieci do SOSz-W w Niemieńsku.  

Ogólny koszt dowozu dzieci do szkół w 2021r. wyniósł 350.556,88 zł  
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• za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie – 13 uczniom; 

• za osiągnięcia indywidualne w olimpiadach przedmiotowych – 3 uczniom; 

• za osiągnięcia sportowe zespołowe 28 uczniom. 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 

 Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem 

własnym gminy. Podobnie jak w latach poprzednich Burmistrz Drawna przyznał uczniom 

stypendia i zasiłki szkolne. 

 

 

INSTYTUCJE KULTURY 

 Kultura jest dziedziną o szczególnym znaczeniu, ma za zadanie kształtowanie 

społeczeństwa świadomego, otwartego na zróżnicowanie kulturowe i społeczne. Jednak był to 

kolejny rok, który 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 realizację tego zadania wydatkowano z budżetu 

gminy 14.400,00 zł. 

W 2021 roku Gmina Drawno otrzymała 

dofinansowanie z budżetu państwa na pomoc 

materialną dla uczniów  - 55.376,00 zł  

Wysokość wkładu własnego wyniosła - 13.844,00 zł  

Ne realizacje zadań w obszarze kultury i dziedzictwa 

narodowego w 2021r przeznaczono kwotę 1.116.243,37 zł. 
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DRAWIEŃSKI OŚRODEK KULTURY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność Drawieńskiego Ośrodka 

Kultury  w 2021r. odbywała się w 

czterech podstawowych dziedzinach: 

• stałe formy działalności 

• organizacja imprez 

kulturalnych 

• współorganizacja imprez z 

innymi instytucjami 

• wynajem pomieszczeń 

Pandemia zdezorganizowała działalność 

domów kultury w całym kraju. Dlatego 

DOK realizował plan działalności na miarę 

możliwości. Realizowano stałe formy 

działalności takie jak: 

Taniec 

• dla Seniorów 

• z elementami rytmiki dla dzieci 

• współczesny dla dzieci i młodzieży 

Wokalne 

• dla Seniorów 

• dla dzieci i młodzieży 

Zajęcia artystyczne 

• rysunku i malarstwa dla dzieci 

• rysunku i malarstwa dla młodzieży     

i dorosłych 

• plastyczne dla dzieci 

• witrażu dla młodzieży i dorosłych 

• ceramiczne  

Zajęcia hobbystyczne 

• jogi 

• gry na instrumentach muzycznych 

• „Mali Einsteini” 

• Zajęcia teatralne 

 

 

 

 

 

Spośród wielu wydarzeń kulturalnych, które 

udało się zrealizować w 2021r. należy wymienić: 

„Święto Drawy”, „Śladami Wedlów i 

drawieńskich krasnali”, I Ogólnopolski Plener 

Malarski Ziemi Drawieńskiej, Dożynki Gminne, I 

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

Kiełpinie, Chomętowie, Dominikowie, Niemieńsku i  Święciechowie. Świetlice prowadzą 

zajęcia stałe dla dzieci i młodzieży, udostępniają pomieszczenia dla czynników społecznych 

oraz wspólnie ze społecznością włączają się w przygotowanie imprez środowiskowych. W 

świetlicach prowadzona jest także działalność gospodarcza- wynajmowane są pomieszczenia 

dla osób prywatnych bądź firm komercyjnych - środki wpłacane są do kasy DOK i wzbogacają 

finanse danej świetlicy, w której są wypracowane. 
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DRAWNIE 

 

 

 

 

 

 

 

Drawieńska Biblioteka Publiczna jest samodzielną instytucją kultury. Jej działalność 

była uwarunkowana trwającą sytuację pandemiczną. W tym czasie biblioteka funkcjonowała w 

możliwie najszerszym zakresie, zgodnie z obowiązującymi zasadami ogłoszonymi przez  

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego oraz rekomendacjami Biblioteki Narodowej. 

  

 

 

 

 

 

 

      

 

  

W 2021r. biblioteka zarejestrowała 487 czytelników, z czego 155 to osoby uczące się, 

155 osoby pracujące i 177 to dzieci do 5 roku życia i osoby emerytowane. 

 

Biblioteka Publiczna w Drawnie prowadziła działalność informacyjną, edukacyjną                         

i kulturalną. Zakwalifikowała się do Programu Rozwoju Bibliotek. Kontynuowała udział                              

w programie „Sieć na Kulturę”, którego głównym celem jest podniesienie kompetencji                                       

i kwalifikacji cyfrowych pracowników samorządowych instytucji kultury.  

 

Na koniec 2021r. struktura zbiorów 

przedstawiała się następująco: 

księgozbiór – 10 493 woluminów, 

zbiory specjalne – 144 jednostek 

inwentarzowych, w tym 140 

Audiobuki.  

W 2021r. do biblioteki zakupiono 960 

woluminów książek  oraz 19 pozycji 

zbiorów specjalnych. 

Wartość nabytków w 2021 roku 

wyniosła 34 616,02 zł, w tym w formie 

zakupu – 31 572,88 zł 

Wskaźnik czytelników w stosunku do mieszkańców 

całej gminy wyniósł 10% 
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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

 

Na podstawie sprawozdania Komendy Powiatowej Policji w 

Choszcznie na terenie Gminy Drawno w 2021r. stwierdzono:                            

2 bójki/pobicia, 14 kradzieży, 18 kradzieży z włamaniem, 4 przypadki uszczerbku na zdrowiu, 

1 kradzież samochodu, 1 przypadek uszkodzenia cudzej rzeczy. Łącznie w wybranych 

kategoriach stwierdzono 40 przestępstw  (wzrost o 16 czynów w odniesieniu do 2020r.) 

Policjanci Posterunku Policji w Drawnie w 2021r. ujawnili ogółem 482 sprawców 

wykroczeń, tj. o 162 więcej niż w roku 2020. W 392 przypadkach zastosowali środek pozakarny 

w postaci pouczenia. Ukarali mandatami 56 sprawców wykroczeń, a w 34 przypadkach 

skierowali wnioski o ukaranie do sądu. 

Na terenie miasta i gminy Drawno w 2021r. odnotowano 6 wypadków drogowych 

(wzrost o 4 w odniesieniu do 2020r.), w których rannych został 8 osób, oraz 36 kolizji 

drogowych. Brak było zdarzeń drogowych ze skutkiem śmiertelnym. 

Podobnie jak w latach poprzednich, 

funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w 

Choszcznie wspierali policjantów Posterunku 

Policji w Drawnie w działaniach podejmowanych 

w czasie ferii zimowych i letnich wakacji – 

„Bezpieczne ferie zimowe”, „Bezpieczne wakacje” 

oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. We 

wrześniu Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego 

brali czynny udział w działaniach „Bezpieczna 

droga do szkoły”. 

 

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na terenie gminy Drawno 

znajdują się 2 jednostki 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej, które mogą brać 

udział w działaniach 

ratowniczo-gaśniczych – 

OSP Drawno i OSP 

Brzeziny. 
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W 2021r. na terenie gminy Drawno zanotowano łącznie 98 zdarzeń 

(wzrost o 38 w odniesieniu do 2020r.), w tym: 

-30 pożarów (29 małych i 1 średni), 61 miejscowych zagrożeń, 

7 alarmów fałszywych 

Budżet OSP 
Budżet gminy Drawno      177.536,53 zł: 

• dotacje celowe         14.180,51 zł 

• diety                           9.885,00 zł 

• wynagrodzenia       109.576,40 zł 

• wydatki bieżące        33.825,51 zł 

• ratownictwo wodne    3.677,39 zł 

• pozostałe                    6.391,72 zł 

   Rodzaj działań OSP 

• pożary 

• ratownictwo techniczne (wypadki) 

• pomoc przedmedyczna 

• usuwanie skutków anomalii 

pogodowych (powalone drzewa, 

podtopienia) 

 

Wyposażenie 

• 2 samochody ratowniczo-gaśnicze 

• 1 samochód gaśniczy 

• 1 samochód ratownictwa wodnego 

Najważniejszy sprzęt: 

• 1 łódź na przyczepie 

• 2 hydrauliczne zestawy ratownictwa 

drogowego 

• 5 motopomp 

• 1 motopompa szlamowa 

• 1 pneumatyczny zestaw ratownictwa 

drogowego 

• 2 agregaty prądotwórcze 

• wentylator oddymiający 

• 4 radiostacje samochodowe 

• 10 radiostacji nasobnych 

• 4 zestawy do udzielania pierwszej 

pomocy 

• 8 aparatów oddechowych 

• 5 pilarek do drewna 

• 1 przecinak spalinowy  

• 2 systemy selektywnego alarmowania 

• 2 mierniki wielogazowe 
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Wykorzystanie środków przez JST 

 l.p. nazwa JST kwota wsparcia (zł) udział procentowy 

1. Powiat Drawski 709.121,00 15,22% 

2. Powiat Wałecki 610.762,72 13,10% 

3. Gmina Drawno 539.737,93 11,58% 

4. Gmina Drawsko Pomorskie 439.448,00 7,78% 

5. Gmina Złocieniec 413.353,00 8,87% 

6. Gmina Czaplinek 379.068,00 6,49% 

7. Gmina Wałcz 370.161,00 6,29% 

8. Gmina Wierzchowo 368.859,45 6,27% 

9. Gmina Kalisz Pomorski 265.703,00 5,70% 

10. Gmina i Miasto Mirosławiec 421.597,00 7,40% 

11. Gmina Człopa 347.273,39 5,80% 

12. Gmina Tuczno 256.231,39 5,50% 

 

GMINA W RANKINGACH 

Naszym priorytetem, podobnie jak w poprzednich latach, jest pozyskiwanie jak 

największej ilości funduszy zewnętrznych. Jak wynika z treści Raportu, podjęliśmy szereg 

działań w wielu obszarach, mających na celu ich pozyskanie. Zdecydowana większość 

składanych przez nas wniosków zakończyła się sukcesem, a niektóre z nich czekają jeszcze na 

ich rozstrzygnięcie. 

Gmina Drawno jako członek Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem 

Wałeckim” w roku 2021 znalazła się w czołówce rankingu samorządów w wykorzystaniu 

środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy również podkreślić wysokie miejsce, jakie zajęła Gmina Drawno w  rankingu 

"Wspólnoty" (ogólnopolskiego pisma samorządu terytorialnego) dotyczące aktywności 

inwestycyjnej gmin w latach 2018-2020.  

 

 
Aktywność inwestycyjna gmin w latach 2018-2020 

Gmina/Miasto Miejsce średnie wydatki 
inwestycyjne per capito (zł) 

PEŁCZYCE 
(miasta inne, na 610 sklasyfikowanych) 

97 1 361,57 

DRAWNO 
(miasta inne, na 610 sklasyfikowanych) 

311 808,62 

KALISZ POMORSKI 
(miasta inne, na 610 sklasyfikowanych) 

440 623,60 

RECZ 
(miasta inne, na 610 sklasyfikowanych) 

603 189,68 

KRZĘCIN 
(gminy wiejskie, na 1533 sklasyfikowane) 

972 718,78 

BIERZWNIK 
(gminy wiejskie, na 1533 sklasyfikowane) 

1422 388,49 

CHOSZCZNO 
(ranking miast powiatowych, na 267 

sklasyfikowanych; tylko budżet miasta) 
214 536,83 

 


