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INFORMACJA Z REALIZACJI UCHWAŁ 

RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 

ZA OKRES OD DNIA 01 LISTOPADA 2010 ROKU 

DO DNIA 31 MARCA 2011 ROKU 

 

 

 W omawianym okresie Rada Powiatu Złotowskiego podjęła łącznie 39 uchwał. 

 Stopień  realizacji przedmiotowych uchwał oraz niektórych uchwał podjętych wcześniej 

przedstawiono w niniejszym opracowaniu.  

 

W zakresie spraw Rady Powiatu: 

 

Uchwała Nr I/1/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie 

wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Złotowskiego. 

Uchwała zrealizowana. Przewodniczącą Rady Powiatu Złotowskiego wybrano Jadwigę 

Harbuzińską – Turek. 

 

Uchwała Nr I/2/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie 

wygaśnięcia mandatu radnego. 

Uchwała zrealizowana. Uchwała dotyczyła stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 

Andrzeja Jasiłka z listy 15 – KW Wyborców Porozumienie Samorządowe, w okręgu 

wyborczym nr 5, na skutek wyboru na burmistrza. 

 

Uchwała Nr I/3/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie 

wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Złotowskiego. 

Uchwała zrealizowana. Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu Złotowskiego wybrano Karola 

Pufala i Kazimierza Trelę.  

 

Uchwała Nr I/4/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie 

wyboru Starosty Złotowskiego. 

Uchwała zrealizowana. Na Starostę Złotowskiego wybrano Ryszarda Goławskiego. 
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Uchwała Nr I/5/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie 

wyboru Wicestarosty Złotowskiego oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu 

Złotowskiego. 

Uchwała zrealizowana. Na Wicestarostę Złotowskiego wybrano Tomasza Fidlera,                       

na członków Zarządu Powiatu Złotowskiego wybrano Zdzisława Kwaśnego, Romana Runge             

i Jana Zająca. 

 

Uchwała Nr II/6/2010 Rady Powiatu złotowskiego z dnia 15 grudnia 2010 roku                    

w sprawie wstąpienia kandydata na radnego w skład Rady Powiatu Złotowskiego. 

Uchwała zrealizowana. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Andrzeja Jasiłka na 

jego miejsce, z tej samej listy nr 15 – KW Wyborców Porozumienie Samorządowe w okręgu 

wyborczym nr 5, wstąpił Michał Iwańczyk, który w wyborach uzyskał kolejno największą 

liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności. 

 

Uchwała Nr II/7/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 15 grudnia 2010 roku                     

w sprawie zmiany uchwały o powołaniu stałych komisji Rady Powiatu. 

Uchwała dotyczyła wprowadzenia zgłoszonych propozycji zmian w zakresie zadań komisji 

stałych polegających na przeniesieniu wybranych zagadnień między komisjami, tj. Komisji 

Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Samorządowej i Polityki Społecznej. Uchwała została 

zrealizowana. 

 

Uchwała Nr II/8/2010 Rady Powiatu złotowskiego z dnia 15 grudnia 2010 roku                      

w sprawie ustalenia składu stałych komisji Rady Powiatu. 

Ustalono skład stałych komisji Rady Powiatu Złotowskiego. 

 

Uchwała Nr II/9/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 15 grudnia 2010 roku                     

w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

Uchwała dotyczyła wydelegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 

tj. Michała Iwańczyka oraz Ryszarda Sikorę. Uchwała zrealizowana. 

 

Uchwała Nr II/10/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 15 grudnia 2010 roku                    

w sprawie wynagrodzenia Starosty Złotowskiego. 

Ustalono wynagrodzenie Starosty Złotowskiego. 
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Uchwała Nr III/13/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku                      

w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Powiatu ds. Konkursu o Nagrodę Powiatu 

Złotowskiego. 

Uchwała zrealizowana, powołano doraźną komisję Rady Powiatu Złotowskiego ds. Konkursu 

o Nagrodę Powiatu Złotowskiego za 2010 rok w składzie: Jadwiga Harbuzińska – Turek – 

jako przewodnicząca oraz Marek Kitowski, Elżbieta Kozicz, Andrzej Pietrzak i Jerzy 

Podlewski – jako członków komisji. 

 

Uchwała Nr III/19/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku                  

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2011 rok. 

Uchwalono w/w plan pracy.  

 

Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku                 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji oraz planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu złotowskiego na rok 2011. 

Zatwierdzono plan pracy stałych Komisji oraz plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Złotowskiego na 2011 rok.  

 

W zakresie spraw obywatelskich i organizacyjnych: 

 

Uchwała Nr II/11/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 15 grudnia 2010 roku                  

w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji 

rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011 

roku. 

W ramach realizacji uchwały w dniu 17 marca 2011 roku Zarząd Powiatu 

Złotowskiego zawarł z Wojewodą Wielkopolskim porozumienie przedmiotem, którego jest 

przekazanie powiatowi przez Wojewodę Wielkopolskiego wykonania zadania z zakresu 

działania Wojewody, określonego w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku    

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 roku, Nr 241, 

poz. 2416 z późn. zm.) wobec osób zamieszkujących na terenie powiatu złotowskiego, na 

pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące. 

 W myśl art. 30 ust. 4 w/w ustawy wojewodowie zlecają zakładom opieki zdrowotnej 

przeprowadzenie na potrzeby powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich badań 

specjalistycznych, w tym psychologicznych, oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się 
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do kwalifikacji wojskowej, natomiast art. 30 ust. 4a w/w ustawy stanowi, że w razie 

niemożności zlecenia przeprowadzenia badań specjalistycznych lub badań psychologicznych 

zakładom opieki zdrowotnej, wojewodowie mogą zawierać umowy o przeprowadzenie takich 

badań przez lekarzy prowadzących indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub 

grupowe praktyki lekarskie oraz przez psychologów. 

 Zgodnie z wojewódzkim planem kwalifikacji wojskowej w 2011 roku kwalifikacja 

wojskowa w 2011 roku na terenie powiatu złotowskiego odbyła się w dniach od 4 kwietnia do 

4 maja 2011 roku. 

  

Uchwała Nr III/15/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku                 

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu złotowskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2011 roku”. 

Program współpracy Powiatu Złotowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku został opracowany 

w celu sprecyzowania zakresu współdziałania i określenia jego reguł. Program określa także 

zadania do realizacji w ramach obustronnej współpracy. 

Zarząd Powiatu Złotowskiego dnia 14 stycznia 2011 roku ogłosił otwarty konkurs na 

realizację zadań publicznych określonych  w w/w uchwale Rady Powiatu Złotowskiego 

realizowanych w 2011 roku przez Powiat Złotowski, po czym powołał uchwałą                             

Nr 10/ 28 /2011 komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu. Otwarcie złożonych 

ofert nastąpiło 17 lutego 2011 roku. W związku z powyższym komisja dokonała oceny 

złożonych ofert, po czym zaproponowała przyznanie środków finansowych. Przedstawione 

propozycje zostały zaakceptowane przez Zarząd Powiatu Złotowskiego. 

 

Uchwała Nr IV/24/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku                   

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Złotowie               

i ustalenia tekstu jednolitego. 

Dokonano stosownych zmian w Regulaminie Organizacyjnym i wprowadzono je w życie. 
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Uchwała Nr IV/28/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku                   

w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. 

Do reprezentowania Powiatu Złotowskiego w Stowarzyszeniu ustanowiono Jerzego 

Podlewskiego oraz Tomasza Fidlera. Organizację, zadania oraz tryb pracy Stowarzyszenia 

określa Statut Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. 

 

Uchwała Nr V/32/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 23 lutego 2011 roku                       

w sprawie skargi na działalność Starosty Złotowskiego.  

Rada Powiatu po rozpatrzeniu skargi Janiny, Jana i Tadeusza Byzdra na bezczynność                    

i przewlekłość działania Starosty Złotowskiego uznała ją za bezzasadną i uchwaliła 

zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi. 

 

W zakresie spraw promocji, rozwoju i aktywizacji zawodowej: 

Uchwała Nr LI/215/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 10 listopada 2010 roku              

w sprawie ustalenia znaku graficznego – logo Powiatu Złotowskiego. 

 W dniu 18 sierpnia 2010 roku na mocy podjętej uchwały, Zarząd Powiatu 

Złotowskiego ogłosił konkurs na opracowanie logo – znaku graficznego Powiatu. Decyzją 

komisji konkursowej wybrano projekt Pana Karola Bobkowskiego. Obowiązujące logo ma na 

celu stworzenie spójnej polityki promocyjnej Powiatu poprzez przygotowanie jednolitej 

koncepcji materiałów promocyjnych i wydawniczych oraz innych (np. materiałów biurowych, 

teczek, wizytówek, identyfikatorów). Znak graficzny – logo jest znakiem rozpoznawczym 

Powiatu Złotowskiego i może być zamieszczany w zastępstwie herbu, którego wykorzystanie 

jest zarezerwowane dla celów szczególnych i reprezentacyjnych Powiatu. Logo przede 

wszystkim może być umieszczane na różnorodnych materiałach promocyjnych oraz na 

wszelkich pismach o treści związanej z promocją, w szczególności promocja turystyki, 

wydarzeń kulturalnych, innych wydarzeń promujących Powiat oraz imprez organizowanych             

i wspieranych przez Powiat Złotowski. 
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Ponadto realizowana była następująca uchwała podjęta przed omawianym okresem:  

Uchwała nr X/43/2007 Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie „Strategii 

rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu złotowskiego na lata 2007-2013”  oraz 

informacja z realizacji uchwały nr XLIV/219/2006 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 

września 2006 roku w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju lokalnego powiatu 

złotowskiego na lata 2007-2013”. 

W zakresie Szpitala Powiatowego w Złotowie: 

W zakresie realizacji „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu 

Złotowskiego na lata 2007-2013” oraz „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Złotowskiego na 

lata 2007-2013” za rok 2010 Szpital Powiatowy w Złotowie zrealizował następujące zadania:  

Zadanie:  Modernizacja budynków i zaplecza Szpitala Powiatowego o łącznej wartości 

485 719 ,01 zł w uszczegółowieniu: 

1) rozpoczęcie budowy oddziału chirurgicznego – koszt 158 767,91zł;                                                                              

2) rozpoczęcie modernizacji lądowiska dla ratownictwa medycznego wraz z oświetleniem 

koszt – 7 301,70 zl; 

3) wykonanie windy na oddziale wewnętrznym koszt – 319 649,40 zł. 

Zadanie: Poprawa działalności służby zdrowia w celu usprawnienia funkcjonowania 

działalności szpitala oraz zwiększenia jakości wykonanych świadczeń medycznych w ramach 

których został zakupiony sprzęt medyczny o łącznej wartości  1 320 853,18 zł.  

 

Lp. Wykaz zakupionego sprzętu Wartość Miejsce 

1 System ogrzewania pacjenta 4.873,85 Oddział OIOM 
2 Odśnieżarka SB 24 OB 3.999,00 Zaplecze 

3 Sprzęt komputerowy- serwerowy 11.361,28 Zarząd, SZOR 

OIOM 4 Wiertarka medyczna z 

wyposażeniem 

23.264,42 Blok operacyjny 

zarząd, SZOR 5 Aparat RTG wraz z ucyfrowieniem 933.237,00 Pracownia RTG 

6 Kardiomonitor FX 2000 P – 2 szt. Z 

sondą 

32.683,00 Szpitalny Oddział 

Ratunkowy 7 Przenośny ssak elektryczny S-

SCORT – 2 szt. 

8. 560,00 Szpitalny Oddział 

Ratunkowy 8 Narzędzia do laparoskopu 20.049,59 Blok operacyjny 
9 Parawan ochronny 3 częściowy 7.576,20 Blok operacyjny 

10 Lampa zabiegowa statywowa BLS 

175 

4.000,73 Poradnia 

chirurgiczna 11 System ogrzewania płynów 

infuzyjnych 

8.239,00 Szpitalny Oddział 

Ratunkowy 12 System uzdatniania wody do 

stylizatora 

5.676,62 Centralna 

sterylizatornia 13 Cieplarka do ogrzewania płynów 

infuzyjnych 

4.758,00 Pracownia tomografii 

komputerowej 14 Instalacja tlenowa 2.617,00 Odział chirurgiczny 

15 Stymulator nerwów obwodowych 

STIMUPLEX 

3.638,00 Oddział OIOM 

16 Budynek- wykonanie komputerowej 

LAN 

6.954,00 Bud. Psychiatrii 

oddz. wewnętrznego 17 Respirator typ Evita XL 88.810,00 Oddział OIOM 

18 Aparat USG Landwind Medical 74.900,00 Pracownia 

Endoskopii USG 19 Łóżko medyczne 6.203,99 ZOL 

Ogółem 1.320.853,18  
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W zakresie Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie: 

W zakresie realizacji „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu 

Złotowskiego na lata 2007-2013” oraz „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Złotowskiego na 

lata 2007-2013”za rok 2010 Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie zrealizował następujące 

zadania i projekty inwestycyjne ujęte w przedmiotowych  dokumentach: 

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1013P i 1010P na odcinku o długości 11,6 km od 

skrzyżowania z drogą krajową nr 11  w Jastrowiu do miejscowości Borucino – koszt 

9 048 352,21zł. 

Ponadto zostały zrealizowane zadania i projekty inwestycyjne nie ujęte w „Planie 

Rozwoju Lokalnego Powiatu Złotowskiego na lata 2007-2013”: 

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1021P Lędyczek – Złotów na odcinku Lędyczek – 

Radawnica – koszt 7 647 243,53 zł; 

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1013P Nadarzyce – Jastrowie na odcinku Brzeźnica 

– Jastrowie – koszt 3 989 168,20 zł; 

3. Przebudowa drogi powiatowej 1004P Lotyń – Lubniczka w miejscowości Lotyń – 

koszt 1 229 224,85zł ; 

4. Remont drogi powiatowej nr 1027P Lipka – Łąkie na odcinku Lipka – Winiarnia – 

koszt 510 887,20 zł; 

5. Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 1050P Złotów – Kleszczyna                    

w miejscowości Święta – koszt 93 819,71 zł; 

6. Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1013P Nadarzyce – Jastrowie                    

w miejscowości Nadarzyce – koszt 99 354,36 zł; 

7. Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1042P Złotów – Ptusza                            

w miejscowości Węgierce koszt – 129 441,27 zł; 

8. Remont drogi powiatowej 1025P- ul. Młyńska w miejscowości Radawnica koszt  – 

147 117,43 zł. 

 

W roku 2010 Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie zrealizował zadania i projekty 

inwestycyjne o łącznej wartości o 22 894 608,76 zł. 

  

Pozostałe inwestycje ujęte w „Planie Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013”, przypadające 

do realizacji na rok 2010, które nie został zrealizowane to: 

1. Przebudowa drogi 1032P odcinek rzeka Głomia – Zakrzewo - Wersk (13,1 km) ; 
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2. Przebudowa drogi 1042P odcinek Ptusza - Węgierce (9,5 km), ze względu, na możliwość 

dofinansowania ze środków unijnych i budżetu państwa inwestycji,  co do których 

określono ścisłe kryteria wyboru, w związku z tym modernizacji poddane zostały te 

odcinki dróg, których lokalizacja i istniejący stan dawały największe szanse na uzyskanie 

wspomnianych środków pomocowych. 

 

W zakresie Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej: 

W zakresie realizacji „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu 

Złotowskiego na lata 2007-2013” oraz „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Złotowskiego na 

lata 2007-2013” za rok 2010  Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki 

Społecznej Starostwa Powiatowego w Złotowie zrealizował następujące zadania:  

1) Wykorzystanie walorów przyrodniczych i turystycznych powiatu - organizacja XI 

Międzynarodowych Targów Agroturystycznych w Złotowie  w dniach 8-9 maja 2010, 

poprzez popularyzowanie i wspieranie idei turystyki wiejskiej, kompleksowa 

promocję ofert agroturystycznych powiatu złotowskiego w kraju i zagranicą  oraz 

tworzenie i podnoszenie jakości produktu turystyki wiejskiej 

i podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji  naturalnych walorów 

przyrodniczych i turystycznych naszego regionu. Organizatorem przedsięwzięcia jest 

Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych Północnej Wielkopolski „Krajna” 

przy współpracy władz lokalnych i Zarządu Powiatu Złotowskiego.  

2) Aktywna  promocja obszaru powiatu na imprezach krajowych i zagranicznych - 

Udział i promocja Powiatu złotowskiego za granicą podczas Festynu Europejskiego          

w Gifhorn (Niemcy) w formie stoiska promocyjnego nasz region.                 

3) Powiększenie oferty istniejącego szkolnictwa średniego i dążenie do powstania szkół 

na poziomie wyższym - w roku szkolnym 2010/2011 w Zespole Szkół Spożywczych 

im. Stanisława Staszica w Krajence została wprowadzona kolejna innowacja 

pedagogiczna w formie programu własnego – przysposobienie policyjne, który 

realizowany we współpracy z Powiatową Komendą Policji w Złotowie, na mocy 

zawartego porozumienia. Celem utworzenia takiego kierunku kształcenia  jest wyjście 

naprzeciw oczekiwaniom młodzieży, która po uzyskaniu średniego wykształcenia 

planuje karierę zawodową związaną ze służbami mundurowymi. Naukę w liceum 

ogólnokształcącym o „profilu wojskowym” od  1 września 2010  podjęło 25 uczniów. 

4) Dostosowanie kierunków i poziomu kształcenia dla potrzeb lokalnego rynku pracy - 

Szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu złotowskiego posiadają szeroką  i bogatą  
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ofertę edukacyjną dla młodzieży i dorosłych. Ponadto mają na tyle rozbudowaną bazę 

i zaplecze, że w każdej chwili mogą uruchomić nauczanie zawodu, na który młodzież, 

czy też dorośli złożą zapotrzebowanie. Wszelkie decyzje o utworzeniu nowych szkół           

i kierunków kształcenia są podejmowane w ścisłej współpracy z Powiatowym 

Urzędem Pracy. Jednakże dużą trudnością w utrzymaniu oferty edukacyjnej jest niż 

demograficzny, który jest z roku na rok coraz bardziej odczuwalny.  

5) Prowadzenie inwestycji i modernizacja infrastruktury technicznej placówek 

oświatowych- w ramach kompetencji ustawowych i możliwości finansowych powiatu, 

sukcesywnie przeprowadzane są remonty obiektów oświatowych lub ich części oraz 

roboty modernizacyjne, remontowe i inwestycyjne w poszczególnych jednostkach 

oświatowych.  

6) Dalszy rozwój instytucji kultury oraz sportu masowego - W roku 2010  zostały 

zrealizowane imprezy ujęte w Kalendarzu imprez kulturalnych i patriotycznych 

organizowanych i współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe  w Złotowie.   

29 sierpnia 2010r. w złotowskim amfiteatrze został zorganizowany koncert MALWY 

2010, zrealizowany wspólnie z Miastem Złotów oraz Związkiem Polskich Autorów 

i Kompozytorów ZAKR w Warszawie. 

Ponadto zostały dofinansowane z budżetu powiatu następujące imprezy kulturalne:       

 „Wakacyjne bagaże rozmaitości” – warsztaty taneczne, teatralne i wycieczki, które 

odbyły się w okresie 01-14.07.2010 roku, zrealizowane przez Stowarzyszenie ,,Strefa 

Kultury” w Zakrzewie wspólnie z Domem Polskim w Zakrzewie;                                                                                                                                                                                  

 III Powiatowy Konkurs Tańca zorganizowany przez Koło Towarzystwa Przyjaciół 

Dzieci przy Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej;                                                                                                                                                        

 III Festiwal Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych                          

„Z przytupem”,  zorganizowany przez Stowarzyszenie „Strefa Kultury” w Zakrzewie; 

Natomiast z zakresu sportu został zrealizowany Kalendarz Imprez Sportowych , który był  

opracowany na rok 2010 wspólnie z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym                    

w Złotowie.  

Jak co roku został przeprowadzony Halowy Turniej Piłki Nożnej dla Szkół 

Ponadgimnazjalnych, o puchar Starosty Złotowskiego, który odbył się na Hali Widowiskowo-

Sportowej w Złotowie.                       

Ponadto Zarząd Powiatu Złotowskiego mając na uwadze rozwój sportu masowego 

wsparł finansowo: 



11 

 

 Rozgrywki sportowe organizowane przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy                   

w Złotowie i Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Złotowie dla szkół 

podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu powiatu złotowskiego 

na szczeblu powiatowym, oraz wyjazdów na zawody wojewódzkie; 

 Złotowski Bieg Zawilca, który odbył się w m-cu maju 2010 roku, zorganizowany przez 

Komitet Organizacyjny Złotowskiego Biegu Zawilca           

 Wyjazd dzieci na finał Krajowy Czwartków Lekkoatletycznych, który odbył się                      

w czerwcu 2010 w Warszawie,        

 III Otwarte Biegi Przełajowe im. Romana Kęcińskiego o puchar Przewodniczącego Rady 

Powiatu Złotowskiego i Starosty Złotowskiego, zorganizowany przez Uczniowski Klub 

Sportowy ,,Iskra” w Łąkiem , Zespół Szkół w Łąkiem, Urząd Gminy w Lipce i Starostwo 

Powiatowe w Złotowie;                                                                                                                      

 XXIII Półmaraton Lipcowy w Okonku zorganizowany przez Uczniowski Klub Biegacza 

w Okonku;                                       

 XIV Bieg „O Uśmiech Dziecka” w Jastrowiu;  

7) Profilaktyka i promocja zdrowia wśród młodego pokolenia - Starostwo Powiatowe            

w Złotowie zakupiło modele do nauki samobadania piersi, z których  skorzystało 

około 150 dziewcząt. 

8) Integracja społeczeństwa powiatu poprzez wspólne imprezy kulturalne , oświatowe            

i sportowe 

 Integracja społeczeństwa powiatu jest jednym z głównych założeń władz 

powiatowych, dlatego wspólnie z samorządami gminnymi były organizowane w 2010 roku  

przez Wydział Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej następujące imprezy 

kulturalne  i patriotyczne: 

 65. rocznica  wyzwolenia ziem powiatu złotowskiego spod okupacji hitlerowskiej, która 

odbyła się  w dniu 3 lutego 2010 roku w Podgajach zorganizowana wspólnie z Gminą 

Okonek;                                                                      

 uroczystość upamiętnienia 65. rocznicy zakończenia II wojny światowe, która odbyła się  

w dniu 8 maja 2010 r. oraz 71. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 66. rocznicy 

wybuchu Powstania Warszawskiego,  która odbyła się  w dniu 1 września 2010 r. na 

cmentarz wojennym w Złotowie;                                                                                           

 XI Międzynarodowe Targi Agroturystyczne w Złotowie oraz IX Ogólnopolski Przegląd 

Zespołów Folklorystycznych, które odbyły się w dniach 8 – 9 maja 2010 r. na obiektach 
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MLKS ,,Sparta”  w Złotowie, zorganizowane przy współpracy Burmistrz Miasta Złotów. 

W ramach Targów odbył się również  Festiwal Rękodzieła Ludowego oraz Konkurs 

Kulinarnych Produktów Regionalnych;                                                                                                        

 Dożynki Powiatowe, które odbyły się 5 września 2010 r. w Zakrzewie zorganizowane 

wspólnie z gminą Zakrzewo;   - Uroczystość upamiętnienia obchodów 92. rocznicy 

Odzyskania Niepodległości, która odbyła się w dniu 11 listopada 2010  roku  

zorganizowana przy współpracy Burmistrza Miasta Złotowa i Starosty Złotowskiego.    

Zarząd Powiatu Złotowskiego  wsparł również finansowo realizację zadań publicznych: 

  „Lato z Robinsonem” - obóz harcerski o charakterze szkoleniowym, który odbył się              

w okresie od 28 czerwca do 31 sierpnia 2010 roku zorganizowany przez Hufiec ZHP               

w Złotów; 

 XII Powiatowy Przegląd Dziecięcych Zespołów Artystycznych Jastrowie 2010, który 

odbył się w dniu 29 maja 2010 roku, zorganizowany przez Stowarzyszenie Pomocy 

Dzieciom Niepełnosprawnym  w Jastrowiu; 

 VII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci”, który odbył się w dniach 12-13 

czerwca 2010 zorganizowany przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Starej Wiśniewki            

i okolic „Gromada”;  

 IX Międzywojewódzki  Turniej Karate Tradycyjnego Fudokan, który odbył się w dniu            

29 maja 2010 roku zorganizowany przez Stowarzyszenie „Satori” w Jastrowiu; 

 Powiatowy Konkurs Plastyczny „Mikołaje”, którego organizatorem było Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci Koło przy Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Złotowie.  

 

Ponadto zostały dofinansowane następujące imprezy i działania: 

 VII Powiatowy Konkurs Informatyczny „Gimnazjalny Mistrz Komputera 2009/2010” 

organizowany przez Gimnazjum w Krajence; 

 Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce, Konkurs o Samorządzie Terytorialnym, Powiatowy, 

Konkurs Tańca, Powiatowy Konkurs „Nasza Europa”, organizowane przez Powiatowe 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie; 

 Wielkopolska Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej, który odbyła się w lutym 2010 roku;  

 XV Regionalny Turniej Piłki Koszykowej „SPRAWNI RAZEM” organizowany przez 

Polskie Towarzystwo Społeczno – Sportowe „SPRAWNI – RAZEM” , który odbył się            

w marcu 2010 roku w Hali Sportowej OSiR w Jastrowiu;  
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 XXXV Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości w Pile organizowana przez Regionalną 

Federację Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Pile; 

 II Edycja Konkursu Recytatorskiego „Mój ulubiony poeta, mój ulubiony wiersz” 

organizowana przez nauczycieli Zespołu Szkół Rolniczych; 

 VI Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania Literatury Niemiecko i Anglojęzycznej 

zorganizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Złotowie w marcu 2010 roku;  

 Powiatowy Ogólnopolski Turnieju Wiedzy Pożarniczej zorganizowany przez Związek 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Powiatowy w Złotowie;  

 Wyjazd Korneli Koseckiej, uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego w Złotowie do 

Londynu na finał konkursu językowego English Speaking Union International; 

 Wyjazd dwójki uczniów szkoły podstawowej w Sławianowie na wycieczkę szkolną do 

Krakowa; 

 VII Regionalny Konkurs Matematyczny w Czarnkowie; 

 Wakacyjny wyjazd dzieci i młodzieży Parafii pw. świętego Piotra i Pawła: 

 XIII edycja imprezy regionalnej  „Dni Kwitnących Wiśni” w Starej Wiśniewce;  

 Obchody 145 – lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętej; 

 Uczestnictwo Harcerskiego Zespołu Mandolinowego „Frygi” w warsztatach 

artystycznych 37 Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej ,,Kielce-2010”, 

 XIII Turniej Wiedzy Prewencyjnej, organizowany przez Komendę Powiatową Policji             

w Złotowie;  

 VII Regionalny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych 

powiatów chodzieskiego, czarnkowsko – trzcianeckiego, pilskiego i złotowskiego;  

 VIII Widowisko Batalistyczne Lipka 2010 pn. „Kampania Wrześniowa 1939 roku”, które 

odbyło się w m-cu sierpniu 2010 roku, organizowane przez Ośrodek Kultury w Lipce; 

 Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek organizowany przez Zakładową Organizację 

Związkową Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych przy Szpitalu 

Powiatowym w Złotowie; 

 XVIII Festiwal Blues Express , który odbył się w m-cu lipcu 2010 roku w Zakrzewie, 

 XI Święto Wsi Krajeńskiej Lipka 2010; 

 V Zakrzewski Sejmik Młodzieży Polskiej organizowany przez Dom Polski w Zakrzewie;  

 XI Dyktando o Tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Złotowskiego, zorganizowany przez 

Ośrodek Kultury w Jastrowiu; 
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 Powiatowy Dzień Strażaka; 

 Wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Kołobrzegu, zorganizowana przez Związek 

Niewidomych w Złotowie;  

 Wyjazd Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lipce na 

wakacyjny wypoczynek do Giżycka; 

 Udział Piotra Manikowskiego w Mistrzostwach Europy Funkcjonariuszy Straży Pożarnej 

we Włoszech w miejscowości Feltre; 

 Udział kobiecej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej z Podróżnej                      

w Wojewódzkich Zawodach Sportowo Pożarniczych w Wągrowcu;  

 Obchody 65- lecia powołania Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie; 

 Obchody upamiętnienia miejsca cmentarza wojennego i byłego niemieckiego obozu 

jenieckiego w Barkniewku; 

 Wyjazd Zespołu Trębaczy Myśliwskich ze Złotowa na spotkanie z Zespołem Trębaczy             

z Powiatu Gifhorn; 

 V zawody jeździeckie północnej wielkopolski – Wielka Gala Jeździecka w Okonku; 

 II Powiatowe  Święto Pieśni Chóralnej w Zakrzewie; 

 Wycieczka strażaków powiatu złotowskiego do Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach           

i Muzeum Rolnictwa w Szreniawie. 

9) Działania i przedsięwzięcia prowadzące do poprawy warunków i jakości  

Z zadań powiatu w zakresie: 

Warunki zdrowotne: opracowanie po zasięgnięciu opinii burmistrzów  i wójtów z terenu 

powiatu złotowskiego oraz w porozumieniu z Wielkopolską Izbą Aptekarską harmonogram 

dyżurów aptek w święta i dni wolne od pracy, a także w godzinach nocnych na rok 2011. 

Edukacja: udzielenie pomocy stypendialnej dla młodzieży szkolnej - przyznanie nagród 

finansowych dla najzdolniejszych maturzystów, które odbyło się w dniu 10 czerwca 2010 

roku w Starostwie Powiatowym w Złotowie. Stypendium otrzymało 24 uczniów po czterech  

z każdej szkoły oraz jeden wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence. 

W okresie ferii letnich w 2010 roku w szkołach i placówkach przeprowadzono 

następujące remonty: 

a) I Liceum Ogólnokształcące w Złotowie – przeprowadzono kapitalny remont sali 

gimnastycznej oraz wyremontowano dwie szatnie i dwa sanitariaty, pomieszczenia 

pomocnicze hali (magazynki), pomieszczenie dla nauczycieli, pokój ćwiczeń 

korekcyjnych oraz wykonano roboty termo modernizacyjne.  
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b) Zespół Szkół Ekonomicznych w Złotowie – wykonano remont 1 klasy, wymieniono 

lampy w całym budynku szkolnym, położono strukturę na korytarzach budynku szkoły, 

wykonano remont biblioteki oraz termomodernizację ścian budynku. 

c) Zespół Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie – przeprowadzono remont warsztatów  

( pomieszczenie szatni oraz toalety dla chłopców, narzędziownię, stołówkę, toaletę dla 

niepełnosprawnych, klasopracownię, toaletę dla personelu, pomieszczenie rozdzielni oraz 

doprowadzono ciepłą wodę), wymieniono 7 drzwi do izb lekcyjnych. 

d) Zespół Szkół Rolniczych w Złotowie – pomalowano trzy klasy. 

e) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jastrowiu – budowa  kompleksu boisk 

sportowych w ramach ,,Moje Boisko-Orlik 2012”. W ramach tej inwestycji wykonano 

boisko piłkarskie , boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno-szatniowe. Inwestycja 

została oddana do użytku w dniu 5 listopada 2010 roku. 

f) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence – zostały wykonane we własnym zakresie 

przez pracowników obsługi Ośrodka prace malarskie i remontowe. 

10) Kultura - z zakresu  kultury powiat wspierał  merytorycznie  i finansowo niżej 

wymienione organizacje  pozarządowe, które statutowo zajmują się kulturą.  W roku 

2010 zostały zorganizowane wszystkie imprezy zaplanowane do realizacji                         

w kalendarzu imprez.  

 

W zakresie Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa: 

W zakresie realizacji „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu 

Złotowskiego na lata 2007-2013” oraz „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Złotowskiego na 

lata 2007-2013” za rok 2010  Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

Starostwa Powiatowego w Złotowie zrealizował następujące zadania 

w zakresie: 

– Organizacji III Powiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Pilskiego  wspólnie 

ze Starostą Pilskim, Chodzieskim, Czarnkowsko-Trzcianeckim i Wągrowieckim 

mającej na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy ekologicznej,                   

w ramach której Starostwo Powiatowe w Złotowie przekazało dotację 

w wysokości 500 zł na rzecz Starostwa Powiatowego w Pile na zorganizowanie 

przedmiotowej w/w olimpiady; 
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– Przekazania dotacji w wysokości 5.000 zł Gminie Jastrowie na działalność edukacyjną 

związaną z propagowaniem ochrony środowiska w celu urządzenia parku                         

w Samborsku, 

– Zorganizowania konkursu pn. „Złotowski Rolnik – Dobry Praktyk”, który promuje 

rolników zaradnych, pomysłowych i gospodarnych, przestrzegających Zasad Zwykłej 

Dobrej Praktyki Rolniczej i zasady zrównoważonego rozwoju (1500 zł), 

– Wydania kalendarza planszowego na rok 2011 pt. Fauna Powiatu Złotowskiego, 

ilustrowanego zdjęciami zwierząt występujących w naszym powiecie wykonanych 

przez miejscowych pasjonatów fotografii przyrodniczej, 

– Ufundowania nagród w konkursach ekologicznych z okazji „Dnia Ziemi” na łączną 

kwotę 500 zł (torby bawełniane, nagrody książkowe), 

– Zakupu i rozpropagowania wśród młodzieży i mieszkańców powiatu toreb 

bawełnianych w ramach akcji „Na zakupy z własną torbą”, notesów makulaturowych 

z długopisami z makulaturą w ramach akcji „Makulatura jest OK” jako przykład 

wykorzystania surowców wtórnych oraz smyczy ze skrobi kukurydzianej jako 

alternatywy dla  tworzyw sztucznych, 

– Akcji „Sprzątanie Świata Polska 2010”, podczas której zakupiono 15 opakowań 

worków 120 l, 60 op. – 60/80 l, 85 opakowań rękawic jednorazowego użytku oraz 68 

książek dla uczestników akcji na kwotę 2.500 zł. Materiały te zostały rozdysponowane 

wśród szkół i jednostek organizacyjnych Powiatu Złotowskiego. 

 

 W zakresie spraw oświatowych i zdrowotnych: 

Uchwała Nr III/14/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku                 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek w mieście Złotów, w mieście Jastrowie 

i w mieście Okonek na rok 2011. 

Z mocy  art. 94 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne                 

(t.j. Dz . U. z 2008 roku Nr 45 poz. 27, ze zm.) rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również   

w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. 

Rozkład godzin  pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze 

uchwały, rada powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin 

z terenu powiatu oraz samorządu aptekarskiego.  
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Ze względu na brak jakichkolwiek zastrzeżeń co do dyżurów aptek w roku 2010, 

podjęto decyzję, iż na rok 2011 dyżury będą pełnione wg zasad ustalonych w poprzednich 

latach.  

 

W zakresie spraw finansowych: 

 

Uchwała Nr LI/217/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 10 listopada 2010 roku             

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok. 

Została zmieniona następującymi uchwałami: 

 Uchwała Nr 211/439/2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 24 listopada 2010 roku 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok, 

 Uchwała Nr 212/441/2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 01 grudnia 2010 roku            

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok, 

 Uchwała Nr II/12/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 15 grudnia 2010 roku                   

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok, 

 Uchwała Nr 3/6/2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 22 grudnia 2010 roku                   

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok, 

 Uchwała Nr III/18/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku                  

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok. 

 

Uchwała Nr LI/218/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 10 listopada 2010 roku                

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego. 

Uchwała zakładała zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.645.600 zł z przeznaczeniem na 

spłatę rat zaciągniętych wcześniej kredytów, przypadających do spłaty na dzień 31 grudnia br. 

Z uwagi na stosunkowo dobrą sytuację finansową w końcówce roku, spowodowaną szybszym 

od oczekiwanego terminem uzyskania refundacji zadań inwestycyjnych z WRPO, Rada 

Powiatu uchwałą Nr III/18/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku                      

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok wprowadziła zmiany, 

polegające na zmniejszeniu kwoty przychodów z tytułu przewidzianego do zaciągnięcia 

kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zwiększeniu kwoty 

przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów             

i pożyczek z lat ubiegłych. Wprowadzenie wolnych środków do planu przychodów pozwoliło 

na zredukowanie kwoty zaciąganych kredytów i wpłynęło na zmniejszenie poziomu 
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zadłużenia w stosunku do wielkości planowanych. Pozostała część zobowiązań, na które 

planowano przeznaczyć środki z kredytu została sfinansowana ze zwiększonych dochodów. 

Uchwała nie została zrealizowana. 

 

Uchwała Nr II/12/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 15 grudnia 2010 roku                    

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok. 

Została zmieniona uchwałami: 

 Uchwała Nr 3/6/2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 22 grudnia 2010 roku              

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok, 

 Uchwałą Nr III/18/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku                

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok. 

 

Uchwała Nr III/17/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku                 

w sprawie pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Okonek. 

Uchwała dotyczyła dotacji w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania 

inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej w Lubnicy. Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała Nr III/18/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku                 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok. 

Zrealizowano: 

Dochody:  62.934.893,94 zł 100,76% planu 

Wydatki: 71.677.633,18 zł 97,39% planu 

Budżet zamknął się deficytem w wysokości 8.742.739,24 zł co stanowi 78,46% planu. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2010 rok Zarząd Powiatu 

przedstawił Radzie Powiatu Złotowskiego. 

 

Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku                 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 

2011 – 2025. 

Zmieniona uchwałą Nr V/30/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 09 lutego 2011 roku 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2011-

2025. Uchwała w trakcie realizacji. 
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Uchwała Nr IV/22/2011 Rady Powiatu złotowskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku                 

w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok. 

Została zmieniona uchwałami: 

 Uchwałą Nr 9/24/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 09 lutego 2011 roku                  

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok, 

 Uchwałą Nr V/31/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 23 lutego 2011 roku                 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok, 

 Uchwałą Nr 13/30/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 02 marca 2011 roku               

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok, 

 Uchwałą Nr 15/34/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 marca 2011 roku                

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok, 

 Uchwałą Nr VI/35/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 marca 2011 roku                   

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok, 

 Uchwałą Nr VII/36/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 kwietnia 2011 roku                      

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok. 

 

Uchwała Nr V/30/2011 Rady Powiatu złotowskiego z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2011 – 2025. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

 

Uchwała Nr V/31/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 23 lutego 2011 roku                    

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok. 

Została zmieniona następującymi uchwałami: 

 Uchwałą Nr 13/30/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 02 marca 2011 roku             

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok, 

 Uchwałą Nr 15/34/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 marca 2011 roku                    

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok, 

 Uchwałą Nr VI/35/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 marca 2011 roku                     

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok, 

 Uchwałą Nr VII/36/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 kwietnia 2011 roku                     

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok. 
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Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 marca 2011 roku                   

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok.  

Została zmieniona uchwałą Nr VII/36/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 kwietnia 

2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok. Uchwała w trakcie 

realizacji. 

 

W zakresie spraw geodezji, katastru, kartografii i gospodarki nieruchomościami: 

 

W omawianym okresie nie została podjęta żadna uchwała, obowiązują jednak n/w uchwały 

Rady Powiatu złotowskiego podjęte przed analizowanym okresem, tj.: 

Uchwała Nr XXXV/153/2001 z dnia 28 listopada 2001 roku w sprawie wyrażenia zgody 

na zbycie nieruchomości. 

Uchwała ta dotyczy m. in. nieruchomości gruntowych położonych w Złotowie przy 

ul. 8-go Marca i Leśnej (13 działek pod budynki usługowe i 1 działka pod drogę wewnętrzną). 

Sprzedano 11 działek budowlanych i 1 działkę pod drogę wewnętrzną. Pozostały 2 działki 

budowlane t.j. działka nr 27/25 o powierzchni 0,1718 ha przy ulicy Wielatowskiej i działka    

nr 27/35 o powierzchni 0,1367 ha przy ulicy 8-go Marca, które zgodnie z obowiązującym 

planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są: 

- działka nr 27/25 – pod obiekty usług oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej oraz 

innych z uzupełnieniem o usługi komercyjne i mieszkaniowe na wyższych kondygnacjach 

(4UO,   UI), 

- działka nr 27/35 – pod obiekty usług gastronomicznych z dopuszczeniem funkcji     

mieszkalno -   hotelowej (5UG). 

Zarząd Powiatu Złotowskiego wnioskiem z dnia 4 lutego 2009 roku wystąpił do 

Burmistrza Miasta Złotów o dokonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego przez wprowadzenie zapisu dotyczącego przeznaczenia pozostałych do 

sprzedaży działek  nr 27/25 i 27/35 na cele mieszkaniowe z dopuszczeniem usług w parterze. 

Zgodnie  z pismem Burmistrza Miasta Złotów z dnia 16 marca 2009 r. Nr GP I 7324-07/09 

wniosek ten został zaopiniowany pozytywnie co do zmiany przeznaczenia działki nr 27/25             

i negatywnie w stosunku do działki 27/35. 

W dniu 26 maja 2009 r. Rada Miejska w Złotowie podjęła uchwałę Nr XXIX/153/09 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego przy ul. 8 Marca – ul. Wielatowskiej, 

dotyczącą m.in. działki nr 27/25. 

Postanowieniem Nr ORO 0715/22/10 z dnia 22 września 2010 r. Zarząd Powiatu 

Złotowskiego uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Złotowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, obszaru położonego przy ul. 8-go 

Marca – ul. Wielatowskiej.  

Prace związane ze zmianą wyżej wymienionego planu zagospodarowania przestrzennego            

nie zostały jeszcze zakończone.  

 

Uchwała Nr XX/103/2004 z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie darowizny oraz na zbycie części nieruchomości położonej w Złotowie przy  

ul. Szkolnej nr 3. 

Uchwała ta dotyczy zgody na dokonanie przez Zarząd Powiatu Złotowskiego 

darowizny na rzecz Województwa Wielkopolskiego części nieruchomości położonej                    

w Złotowie przy ul. Szkolnej nr 3, która po podziale geodezyjnym została oznaczona 

numerem 282/6, o powierzchni 0,1292 ha, zabudowanej budynkiem, będącym siedzibą 

Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych oraz na zbycie części nieruchomości. 

Sprawa darowizny została zakończona zawarciem w dniu 27 czerwca 2006r. umowy 

notarialnej. 

Natomiast grunt którego dotyczy udzielona zgoda na zbycie stosownie do uchwały               

Nr XXIX/2009/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa terenu położonego 

między Al. Piasta, Szkolną i Krzywoustego /Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 107 z dnia 4 lipca 2006 

roku/ stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny komunikacji: drogę 

dojazdową wewnętrzną i ciąg pieszo-jezdny oraz tereny parkingu. 

W wyniku dokonanego  podziału  geodezyjnego działki nr 282/5 przy ul. Szkolnej,     

zatwierdzonego  decyzją Burmistrza Miasta Złotowa nr GP I 7430/D-25/08 z dnia 8 grudnia 

2008 r. wydzielone zostały 3 działki budowlane nr: 282/8 o pow.0,0360 ha, 282/9 

o pow.0,0280 ha i 282/10 o pow.0,0365 ha pod  zabudowę  mieszkaniową   jednorodzinną           

/w zabudowie szeregowej /oraz  działka nr 282/11 - pod komunikację (parking, drogę 

publiczną ciąg pieszo-jezdny i wewnętrzną  drogę dojazdową). 
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W dniu 30 grudnia 2009 r. Zarząd Powiatu Złotowskiego podjął uchwałę Nr 162/336/2009 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, 

położonych w Złotowie przy ul. Szkolnej. 

Następnie w dniu 2 lipca 2010 r. podjął uchwałę Nr 190/392/2010  dotyczącą 

przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż  wymienionych 

działek budowlanych.  

Przetarg ten został przeprowadzony w dniu 20 sierpnia 2010 r. i zakończony został wynikiem 

negatywnym. 

W dniu 13 października 2010 r. Zarząd Powiatu Złotowskiego podjął uchwałę 

Nr 204/427/2010  dotyczącą   przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na 

sprzedaż   tych działek. 

Przeprowadzony w dniu 23 listopada 2010 r. II przetarg również zakończył się wynikiem 

negatywnym.    

  

Uchwała Nr XXXIX/162/2001 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na   

dokonanie  darowizny nieruchomości położonej w Płytnicy gmina Tarnówka. 

Uchwała ta dotyczy zgody na dokonanie przez Zarząd Powiatu 

Złotowskiego darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego 

Lasy Państwowe Nadleśnictwa Płytnica z siedzibą w Nowej Szwecji nieruchomości 

gruntowej położonej w Płytnicy gm. Tarnówka, oznaczonej  na mapie ewidencyjnej obr.62  

ark. mapy 3 numerami: 238/3 o pow.0,42 ha i 238/4 o pow.1,29 ha, z przeznaczeniem pod 

drogę  wewnętrzną. 

Do kontynuowania postępowania w sprawie darowizny niezbędne jest  uzyskanie przez 

Nadleśnictwo zgody Dyrektora Generalnego Lasów  Państwowych udzielonej na podstawie 

art.37 ust.1 ustawy z dnia  28 września 1991 r. o lasach  /Dz. U. z 2005 r. Nr 45                       

poz. 435 ze zm./ na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem uchwały i oczekuje się na 

jej dostarczenie. 

Następne działania będą polegały na:  

- podjęciu przez Zarząd  Powiatu  Złotowskiego uchwały   o przeznaczeniu  nieruchomości 

  do zbycia w drodze darowizny, 

- sporządzeniu przez Zarząd  Powiatu  Złotowskiego  i  Nadleśnictwo  Płytnica protokołu 

   z rokowań określającego  warunki  darowizny,  który będzie stanowił podstawę do zawarcia  

  umowy notarialnej. 
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Uchwała Nr XXXIX/163/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Budach gmina Jastrowie. 

Uchwała ta dotyczy zgody na dokonanie przez Zarząd Powiatu Złotowskiego darowizny 

na rzecz Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 

Nadleśnictwa  Jastrowie nieruchomości gruntowej położonej w Budach gmina Jastrowie,     

oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr. 16 na ark. mapy  16 numerem  357/1 o pow. 3,3157 

ha, na ark. mapy 15 numerem 357/2 o pow. 3,6271 ha, na ark. mapy 13 numerem 357/3 

o pow.3,8207 ha, na ark. mapy 8 numerem 357/4 o pow.5,8537 ha, na ark. mapy 7 numerem 

357/5 o pow.2,2329 ha, z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną. 

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych pismem z dnia 15marca 2010 r. znak:                   

ZS-T-2123-2-2/10  wyraził zgodę na nieodpłatne nabycie /w drodze darowizny/ przez 

Nadleśniczego Nadleśnictwa Jastrowie działek będących przedmiotem uchwały Rady 

Powiatu Złotowskiego i  Zarząd Powiatu Złotowskiego  w dniu 21 kwietnia 2010 r. podjął 

uchwałę Nr 180/366/2010 o przeznaczeniu tych działek do zbycia w drodze darowizny. 

      Pismem z dnia 21 marca 2011 r. zn.spr.:ZG-2123-3/2011 wyżej wymienione 

Nadleśnictwo  poinformowało, że odstępuje od przejęcia w drodze darowizny wymienionych 

działek stanowiących drogę między miejscowościami Nadarzyce i Szwecja, gdyż jej przejęcie  

skutkowałoby corocznym ponoszeniem znaczących kosztów z tytułu amortyzacji.  

 

Uchwała Nr L /210/2010 z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości położonej w Jastrowiu. 

Uchwała ta dotyczy wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, 

położonej w Jastrowiu, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr.1 ark.19 numerem 

2025/2 o pow.0,1216 ha, stanowiącej własność Powiatu Złotowskiego i będącej                           

w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Technicznych im. Leona Kruczkowskiego w Jastrowiu, 

przeznaczonej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta 

Jastrowie na cele rolnicze. 

       W dniu 15 marca 2011 r. rzeczoznawca majątkowy ustalił wartość tej działki, 

niezbędnej do jej sprzedaży.    

Dalsze działania będą polegały na: 

      - wygaśnięciu trwałego zarządu wyżej wymienionego Zespołu Szkół Technicznych tym 

       gruntem, 
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      - podjęciu przez Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwały o przeznaczeniu działki do 

        sprzedaży,        

     -  podjęciu przez Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwały w sprawie ogłoszenia 

        i  przeprowadzenia przetargu,   

      - zawarciu umowy notarialnej z ustalonym w wyniku przetargu nabywcą działki. 

 

W zakresie spraw Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie: 

 

W omawianym okresie nie podjęto żadnych uchwał, obowiązują jednak następujące uchwały: 

Uchwała Nr X/43/2007 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 czerwca 2007 roku                  

w sprawie „Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu złotowskiego na lata 

2007 – 2013.” 

Podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie przedsięwzięcia w zakresie 

realizacji założeń określonych w cytowanej strategii to: 

 realizacja zadań w zakresie zmniejszenia skali i skutków bezrobocia w powiecie,  

 podjęcie działań w celu zapewnienia z budżetu państwa wystarczających środków 

finansowych na aktywne formy walki z bezrobociem, 

 występowanie o dofinansowanie programów aktywizacji zawodowej ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, 

 stworzenie warunków do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, 

 zainteresowanie inwestorów zewnętrznych rozpoczęciem działalności gospodarczej na 

terenie powiatu złotowskiego, 

 prowadzenie działań osłonowych dla osób będących w bardzo trudnej sytuacji na 

rynku pracy 

oraz efekty tych przedsięwzięć w omawianym okresie.  

Wszystkie ujęte w cytowanej „Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu 

złotowskiego na lata 2007 – 2013” zadania, w okresie listopad  2010 – marzec 2011 przez 

Powiatowy Urząd Pracy były realizowane.  

Działania zmierzające do zmniejszenia skali i skutków bezrobocia możliwe do 

realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie określone zostały przepisami ustawy 

z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.   
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Wszystkim osobom zarejestrowanym jako bezrobotne można oferować zatrudnienie 

niesubsydiowane oraz udzielić pomoc finansową wspierającą zatrudnienie, tj. przyznać 

w ramach Funduszu Pracy będącego w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy: 

- bezrobotnym środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

- pracodawcom refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy, na 

którym będzie zatrudniony bezrobotny skierowany przez Urząd Pracy, 

- bezrobotnym dofinansowanie studiów podyplomowych, 

- bezrobotnym pożyczkę szkoleniową, 

- bezrobotnym uczestnictwo w szkoleniach. 

Spośród osób zarejestrowanych jako bezrobotne ustawa o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy wyróżnia osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

i dopuszcza stosowanie, oprócz wymienionych wyżej, dodatkowe możliwe do finansowania 

z Funduszu Pracy formy wsparcia, tj.:  

-staże, 

- prace interwencyjne, 

- roboty publiczne, 

- prace społecznie użyteczne. 

Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zgodnie z ustawą z 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, to: 

 bezrobotni do 25 roku życia, 

 bezrobotni długotrwale lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu 

dziecka, 

 bezrobotni powyżej 50 roku życia, 

 bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez 

wykształcenia średniego, 

 bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, 

 bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, 

 bezrobotni niepełnosprawni. 

Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie wobec zarejestrowanych bezrobotnych stosował 

wszystkie formy wsparcia, którymi byli zainteresowani uprawnieni bezrobotni i pracodawcy.  
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Aktywizacja osób bezrobotnych w okresie listopad 2010 – marzec 2011 

 

Lp. Forma aktywizacji Ilość osób 

1 roboty publiczne 50 

2 prace interwencyjne 7 

3 staże 6 

4 jednorazowe środki  na podjęcie działalności gospodarczej 41 

5 

refundacja pracodawcom wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy, na 

których zostali zatrudnieni bezrobotni skierowani przez Powiatowy Urząd 

Pracy w Złotowie 

60 

6 szkolenia 23 

7 przygotowanie zawodowe dorosłych 2 

8 studia podyplomowe 5 

 RAZEM 194 

 

Zgodnie z założeniem ujętym w „Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego 

powiatu złotowskiego na lata 2007 – 2013” – występowanie o dofinansowanie programów 

aktywizacji zawodowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  Powiatowy Urząd 

Pracy w Złotowie uczestniczy w realizacji projektu systemowego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (PO KL) z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

pt. „Aktywność drogą do zatrudnienia czyli od A do Z”, Priorytet VI Rynek otwarty dla 

wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności 

zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz 

podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Projekt ten realizowany jest 

w okresie od 1 maja 2008 do 31 grudnia 2013.  

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności 

do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia, co stanowi podstawowe wyzwanie dla 

polityki tut. urzędu. Celami szczegółowymi projektu jest wyrównywanie szans kobiet 

i mężczyzn na rynku pracy, wsparcie osób, które doświadczają największych problemów 

związanych z wejściem i utrzymaniem się na lokalnym rynku pracy – osoby powyżej 45. roku 

życia, osoby do 25. roku życia, osoby długotrwale bezrobotne oraz niepełnosprawni. 

Działaniami przewidzianymi do realizacji w ramach projektu w 2011r. jest wspieranie 

samozatrudnienia bezrobotnych poprzez przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie 

działalności gospodarczej.  

W okresie listopad – grudzień 2010 r. w ramach projektu przyznano 36. osobom bezrobotnym 

jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz 122 osoby kontynuowały staż.   
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31 marca 2011 r. PUP złożył do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wniosek 

o dofinansowanie realizacji projektu systemowego pt. „Aktywność drogą do zatrudnienia 

czyli od A do Z”, Priorytet VI, Działanie 6.1., Poddziałanie 6.1.3. Nabór wniosków został 

ogłoszony przez WUP w Poznaniu dnia 16 marca 2011 r. W przygotowanym wniosku 

uwzględnił wszystkie założenia realizacji projektu określone w dokumentacji o naborze 

wniosku. Obecnie wniosek jest poddawany ocenie merytorycznej i formalnej przez Komisję 

Oceny Projektu w WUP w Poznaniu.  

W 2011r. liczba uczestników w/w projektu wynosi 180 osób z tego 122 to osoby 

kontynuujące udział w projekcie w ramach staży, ponadto PUP planuje objąć wsparciem 58 

osób bezrobotnych przyznając im jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej. 

Dodatkowe formy wsparcia przewidziane do realizacji w ramach projektu to: 

 - poradnictwo zawodowe, 

 - pośrednictwo pracy, 

- podpisanie porozumienia w sprawie realizacji Indywidualnego Planu Działania.  

Realizując zadania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych Powiatowy Urząd 

Pracy w Złotowie uwzględnił zakładane w „Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego 

powiatu złotowskiego na lata 2007 – 2013” podjęcie działań w celu zapewnienia z budżetu 

państwa wystarczających środków na aktywne formy walki z bezrobociem.  

Oprócz aktywizacji bezrobotnych ze środków własnych urzędu przyznanych 

algorytmem oraz pozyskanych  z Europejskiego Funduszu Społecznego, z inicjatywy Urzędu 

w okresie maj – grudzień 2010 realizowano w ramach dodatkowo pozyskanych środków 

Funduszu Pracy z „rezerwy” Ministra Pracy i Polityki Społecznej 2 programy powiatowe: 

  1. „CZAS NA ZMIANY” 

Program związany ze zwiększeniem aktywności osób powyżej 45 roku życia 

w ramach robót publicznych. 

  2 . „DOBRY POCZĄTEK” 

Program związany ze zwiększeniem aktywności zawodowej osób w wieku do 30 roku 

życia w ramach staży, robót publicznych, doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy, 

oraz szkoleń. 

W 2011 r. PUP planuje również pozyskanie środków Funduszu Pracy z „rezerwy” 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W miesiącu styczniu bieżącego roku określono Zasady 

przyznawania środków Funduszu Pracy stanowiących rezerwę Ministra Pracy i Polityki 
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Społecznej na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2011 roku oraz planowane w bieżącym roku projekty. 

Ministerstwo ogłosiło już nabór na realizację rządowego Programu aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników objętych 

zwolnieniami monitorowanymi, w tym w ramach programów współfinansowanych z wkładu 

finansowego Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). Tut. Urząd 

przygotowuje do złożenia do WUP w Poznaniu stosowne wnioski wraz ze szczegółową 

analizą lokalnego rynku pracy, określającą grupy docelowe projektu, bariery utrudniające 

podjęcie zatrudnienia oraz propozycje rozwiązań problemu zawodowego. Zgodnie                        

z procedurą wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej przez Marszałka 

Województwa, a następnie przekazywany jest do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 

które podejmuje decyzję o przyznaniu środków z rezerwy Funduszu Pracy na realizację 

programów. 

W 2011 r. środki „rezerwy” mogą być przeznaczone, oprócz wyżej wymienionych projektów, 

na finansowanie realizacji programów specjalnych.  PUP w Złotowie jest w trakcie 

analizowania, opracowywania i przygotowywania wniosku i analizy w ramach                           

w/w programu, gdzie planuje aplikować o dodatkowe środki. 

Pozyskanie dodatkowych środków finansowych z rezerwy Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej pozwoli na uruchomienie dodatkowej liczby form wsparcia. Dodatkowe środki 

pozwolą również na objęcie działaniami osoby bezrobotne z terenu powiatu złotowskiego 

zwiększając aktywność zawodową osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy,                         

m. in. osoby w wieku do 25. roku życia, po 45 roku życia, osoby bezrobotne długotrwale, bez 

kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego, osoby do 12 miesięcy po 

ukończeniu nauki, tzw. absolwenci, osoby zamieszkujące tereny wiejskie. 

Uruchomienie dodatkowych działań wpłynie na wzrost motywacji osób bezrobotnych do 

samodzielnego poszukiwania pracy, poprawi dostęp do informacji dotyczących możliwości 

rozwoju zawodowego, umożliwi zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 

zawodowego, aktywizacji w kierunku samozatrudnienia, a co za tym idzie wzrost szans 

bezrobotnych na rynku pracy. Realizacja planowanych działań wpłynie na rozwój małej                   

i średniej przedsiębiorczości na terenie powiatu złotowskiego, powstaną nowe podmioty 

gospodarcze, nowe miejsca pracy, które zostaną wyposażone w nowoczesny niezbędny sprzęt 

do realizacji zadań.   
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Stwarzanie warunków do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości to kolejne 

założenie ujęte w „Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu złotowskiego na lata 

2007 – 2013”. Jest to bardzo ważne działanie, ponieważ małe i średnie przedsiębiorstwa są 

istotnym sektorem polskiej gospodarki, stanowią o jej sile. To właśnie one generują 

największą część PKB, ich podatki stanowią znaczną część wpływów do budżetu państwa, 

a ich pracownicy to zdecydowana większość wszystkich zatrudnionych.  

W powiecie złotowskim największy odsetek (99,0%) stanowią przedsiębiorstwa małe 

o liczbie pracujących poniżej 50 osób. Odgrywają więc istotną rolę w kreowaniu miejsc 

pracy, stwarzając przy tym możliwości zatrudnienia osobom o stosunkowo niskich 

kwalifikacjach.  

W celu rozwoju przedsiębiorczości Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie: 

 przyznaje jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, 

 współpracuje z pracodawcami - pomaga w znalezieniu odpowiadających ich 

wymaganiom kandydatów, refunduje koszty doposażenia/wyposażenia stanowisk 

pracy, na których są zatrudniani bezrobotni skierowani przez tut. Urząd, refunduje 

część kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie 

społeczne osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. 

W okresie listopad 2010 – marzec 2011 r. PUP przyznał 41 dotacji na podjęcie działalności 

gospodarczej. 

Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wpłynęło na 

aktywizację bezrobotnych z terenu powiatu złotowskiego w kierunku samozatrudnienia. 

Prowadzenie działalności gospodarczej jako forma aktywności zawodowej, okazała się 

dobrym i trafnym rozwiązaniem dla przedsiębiorczych bezrobotnych. Udzielenie wsparcia 

umożliwiającego prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej osobom bezrobotnym 

często było jedyną szansą na wyjście z bezrobocia w sytuacji braku innych możliwości, czy 

też wcześniejszych problemów ze znalezieniem pracy.  

Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy z pracodawcami polega na świadczeniu bezpłatnych 

usług z zakresu pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego. Mają one na celu między 

innymi pomoc pracodawcom w znalezieniu odpowiadających ich wymaganiom kandydatów 

do pracy. W tym celu pośrednicy pracy tut. urzędu po rozmowach z pracodawcami 

przyjmowali zgłoszenia wolnych miejsc pracy oraz realizowali zgłoszone oferty, 

a w przypadku gdy istniała potrzeba skontaktowania się  z większą liczbą kandydatów do 

pracy organizowali giełdy pracy.  
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Dzięki organizowaniu wizyt i kontaktów pośredników pracy z pracodawcami, w omawianym 

okresie, pozyskano 384 oferty pracy, z tego 143 subsydiowane i 241 niesubsydiowanych. 

Dzięki współpracy tut. Urzędu z pracodawcami w okresie listopad 2010 – marzec 2011 

zaktywizowano 60 osób bezrobotnych refundując przedsiębiorcom doposażenie/wyposażenie 

stanowisk pracy, 7 osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych oraz 50 osób                      

w ramach robót publicznych refundując część kosztów poniesionych przez pracodawcę na 

wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne. 

W celu rozwoju przedsiębiorczości Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie wzbudza 

także zainteresowanie inwestorów zewnętrznych rozpoczęciem działalności na terenie 

powiatu złotowskiego. Podejmowane działania w tym zakresie to wydawanie materiałów 

promocyjnych (foldery, broszury, informatory) oraz promocja i informacja poprzez własną 

stronę internetową dotycząca zrealizowanych i rozpoczętych przedsięwzięć. 

Oprócz współpracy z pracodawcami Powiatowy Urząd Pracy z Złotowie 

współpracował także, zgodnie ze  „Strategią rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu 

złotowskiego na lata 2007 – 2013”, z Ośrodkami Pomocy Społecznej.  

Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, a tut. Urzędem w okresie listopad 2010 – 

marzec 2011r. opierała się głównie na wydawaniu zaświadczeń osobom bezrobotnym 

potwierdzających ich status na rynku pracy, wymianie informacji na temat wspólnych 

klientów oraz podejmowaniu działań aktywizacyjnych wobec dłużników alimentacyjnych.  

Realizacja powyżej wymienionej współpracy polegała również na prowadzeniu działań 

osłonowych dla osób będących w bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy. 

Ponadto 17 marca 2011r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie odbyło 

się spotkanie zorganizowane przez Starostę Złotowskiego i Dyrektora PUP w Złotowie                 

z przedstawicielami instytucji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Złotowie, Policji, Sądu 

Rejonowego w Złotowie, Ośrodków Pomocy Społecznej o tematyce: „Samorządowa 

Elektroniczna Platforma Informacyjna( SEPI) jako kompleksowe rozwiązanie informatyczne 

umożliwiające podmiotom administracji samorządowej bezpieczny i natychmiastowy dostęp 

do niezbędnych informacji”. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel firmy zajmującej się 

wdrożeniem Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej, który podczas 

prezentacji przedstawił zasady funkcjonowania SEPI, warunki i zasady jego zakupu oraz 

wdrożenia.  
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Również 17 marca 2011r. w PUP w Złotowie odbyło się spotkanie Starosty 

Złotowskiego i Dyrektora PUP z Wójtami i Burmistrzami powiatu złotowskiego w sprawie 

organizacji prac społecznie-użytecznych oraz robót publicznych w 2011r.  

Reasumując, działania Powiatowego Urzędu Pracy w omawianym okresie nie 

ograniczały się tylko do administracyjnej realizacji zadań, ale przede wszystkim obejmowały 

działania kompleksowe aktywizacji bezrobotnych, uwzględniające ustalone w wyniku 

prowadzonych analiz, tryb i zakres koniecznych przedsięwzięć.  

 

Uchwała Nr XVII/74/2008 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 lutego 2008 roku               

w sprawie zatwierdzenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu 

i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2008 – 2013. 

W niniejszej informacji z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2008 – 2013 przedstawione zostały 

podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie przedsięwzięcia w zakresie 

realizacji założeń określonych w cytowanym programie, tj.: 

 pozyskiwanie pracodawców do współpracy i podtrzymywanie współpracy, 

 usługi pośrednictwa pracy niesubwencjonowanego, 

 zachęcanie pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez 

subwencjonowanie zatrudnienia, 

 aktywizowanie osób długotrwale bezrobotnych, świadcząc usługi informacyjne 

i doradcze, 

 zachęcanie bezrobotnych do podejmowania działalności gospodarczej na własny 

rachunek, poprzez dotowanie tych przedsięwzięć, 

 wspomaganie dostosowania kwalifikacji zawodowych bezrobotnych, do wymogów 

rynku pracy poprzez organizację szkoleń, 

 aktywne uczestnictwo w programach przeciwdziałania bezrobociu 

oraz efekty tych przedsięwzięć w omawianym okresie.  

Wszystkie ujęte w cytowanym Powiatowym Programie Przeciwdziałania Bezrobociu        

i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2008 – 2013  zadania, w okresie listopad 

2010 – marzec 2011, przez Powiatowy Urząd Pracy były realizowane.  

Działania zmierzające do zmniejszenia skali i skutków bezrobocia możliwe do 

realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie określone zostały przepisami ustawy 

z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.   
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Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie wobec zarejestrowanych bezrobotnych stosował 

wszystkie formy wsparcia, którymi byli zainteresowani uprawnieni bezrobotni i pracodawcy.  

Zgodnie z założeniem ujętym w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Bezrobociu 

i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2008 – 2013 Powiatowy Urząd Pracy               

w Złotowie pozyskiwał pracodawców do współpracy i dbał o jej utrzymanie. Współpraca 

Powiatowego Urzędu Pracy z pracodawcami polega na świadczeniu bezpłatnych usług                  

z zakresu pośrednictwa pracy, w tym pośrednictwa niesubsydiowanego, oraz poradnictwa 

zawodowego. Mają one na celu między innymi pomoc pracodawcom w znalezieniu 

odpowiadających ich wymaganiom kandydatów do pracy. W tym celu pośrednicy pracy              

tut. urzędu po rozmowach z pracodawcami przyjmowali zgłoszenia wolnych miejsc pracy 

oraz realizowali zgłoszone oferty, a w przypadku gdy istniała potrzeba skontaktowania się             

z większą liczbą kandydatów do pracy organizowali giełdy pracy.  

Dzięki organizowaniu wizyt i kontaktów pośredników pracy z pracodawcami, w omawianym 

okresie, pozyskano 384 oferty pracy, z tego 143 subsydiowane i 241 niesubsydiowanych. 

 Współpraca tut. Urzędu z pracodawcami, zgodnie z założeniem Powiatowego 

Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2008 – 

2013, umożliwia zachęcanie do tworzenia nowych miejsc poprzez subsydiowanie 

zatrudnienia. Wsparcie tworzenia i wyposażania nowych miejsc pracy dla skierowanych 

bezrobotnych to pomoc publiczna zwana również „pomocą na zatrudnienie”, aktualnie 

w ramach pomocy „de minimis”. Jest szansą dla wielu przedsiębiorczych właścicieli firm, 

stanowi bowiem okazję na zdobycie środków na dodatkowe urządzenia, na wdrożenie 

nowych technologii, jest również szansą dla bezrobotnych na uzyskanie zatrudnienia. 

Dzięki współpracy tut. Urzędu z pracodawcami w okresie listopad 2010 – marzec 2011 

zaktywizowano 60 osób bezrobotnych refundując koszty doposażenia/wyposażenia stanowisk 

pracy. 

 Aktywizowanie osób długotrwale bezrobotnych, poprzez świadczenie usług 

informacyjnych i doradczych, to kolejne założenie ujęte w Powiatowym Programie 

Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2008 – 2013. 

 Do podstawowych usług informacyjno – doradczych zaliczamy: 

- poradnictwo  zawodowe, 

- zajęcia w ramach Klubu Pracy, 

- diagnoza potrzeb oraz oczekiwań bezrobotnych i informowanie o sytuacji na rynku pracy 

podczas kontaktów z bezrobotnymi i poszukującymi pracy zarejestrowanymi w tut. Urzędzie.  
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Głównym zadaniem poradnictwa zawodowego jest pomoc bezrobotnym i poszukującym 

pracy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia. Działalność doradców 

zawodowych w głównej mierze polegała na: 

 udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia 

i kształcenia, 

 udzielaniu porad dotyczących wyboru zawodu, zmiany kwalifikacji, podjęcia lub 

zmiany zatrudnienia, 

 inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla 

bezrobotnych i poszukujących pracy. 

Poradnictwo zawodowe, indywidualne i grupowe, dla bezrobotnych i poszukujących pracy 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie miało na celu przeciwdziałanie: 

 bierności w poszukiwaniu pracy, 

 brakowi rozeznania w wymaganiach stawianych na rynku pracy, 

 nierealnym oczekiwaniom wobec przyszłej pracy, 

 pobudzanie do aktywności zawodowej. 

Z usług poradnictwa zawodowego, porad indywidualnych, grupowych oraz informacji 

zawodowej w okresie od listopada 2010 roku do końca marca 2011 roku skorzystało 365 osób 

w ramach: 

 indywidualnej porady zawodowej 182 osoby, 

 grupowej porady zawodowej  94 osoby, 

 grupowej informacji zawodowej  94 osoby w ramach 6 grup, 

 indywidualnej informacji zawodowej 27 osób. 

Uczestnicy ubiegający się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej                

w ramach poradnictwa zawodowego odbyli 4-dniowe warsztaty pt. „ Pierwsze kroki               

w zakładaniu działalności gospodarczej. Sylwetka przyszłego przedsiębiorcy.” Celem 

warsztatów jest podniesienie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, zasad ubiegania się                   

o dotację, wypełniania wniosku, rejestracji działalności gospodarczej. 

Od 01 listopada 2010 do 31 marca 2010 r. Klub Pracy na terenie powiatu złotowskiego 

zorganizował 17 cykli zajęć aktywizacyjnych, na które wezwano 263 osoby bezrobotne 

i poszukujące pracy.  

Zajęcia prowadzone były w formie teoretyczno - praktycznej w grupach do 12 osób (liczba 

uczestników w jednej grupie nie może przekroczyć 16 osób). W sumie z zajęć 
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aktywizacyjnych od listopada 2010 do marca 2011 skorzystały  172 osoby mające różne 

problemy na rynku pracy. 

Zajęcia organizowane w ramach Klubu Pracy mają na celu pomoc osobom bezrobotnym 

w zakresie: 

- wzmocnienia motywacji do podjęcia pracy, 

- wzmocnienia pewności siebie oraz wiary we własne możliwości, 

- nauki aktywnego poszukiwania pracy, 

- informowania osób bezrobotnych o zasadach jakimi rządzi się rynek pracy, 

- pomocy w odpowiednim zaprezentowaniu własnej osoby. 

Głównym zadaniem pośrednictwa pracy jest pomoc bezrobotnym i poszukującym pracy  

w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia. Aby możliwa była realizacja tego zadania 

pośrednicy tut. Urzędu diagnozują potrzeby oraz oczekiwania bezrobotnych. Celem diagnozy 

jest rozpoznanie rzeczywistej dyspozycyjności osoby bezrobotnej, zdefiniowanie problemu 

zawodowego, stworzenie indywidualnego planu powrotu na rynek pracy.  

Pozostałe działania w ramach pośrednictwa pracy, takie jak pozyskiwanie 

i upowszechnianie ofert pracy, inicjowanie spotkań bezrobotnych i poszukujących pracy 

z pracodawcami służyć mają jak najlepszej i najszybszej realizacji zadania, jakim jest 

podjęcie zatrudnienia przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy. 

Świadczenie usług informacyjnym polega również na przygotowywaniu materiałów 

informacyjnych i udostępnianie ich osobom bezrobotnym oraz pracodawcom. W tym celu 

pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie przygotowali ulotki, foldery, informacje 

na stronę internetową tut. Urzędu dotyczące usług i instrumentów rynku pracy, dokumentów 

potrzebnych do rejestracji w tut. Urzędzie, zgłoszenia oferty pracy oraz korzystania z usług 

doradztwa zawodowego w zakresie rekrutacji i selekcji pracowników.  

Informacje o działaniach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie można 

uzyskać również na stronie internetowej.  

W zakładce Informacje dla BEZROBOTNYCH  zamieszczone są: 

- prawa i obowiązki bezrobotnych,  

- wykaz dokumentów potrzebnych do rejestracji, 

- opis świadczeń dla bezrobotnych oraz harmonogramu wypłat, 

- oferty pracy, 

- informacje o świadczonych instrumentach i usługach rynku pracy.  

W zakładce Informacje dla PRACODAWCÓW  zamieszczone są: 
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- dane jak zgłosić ofertę pracy, 

- opisy instrumentów rynku pracy, wyjaśnienia kto je może organizować i jakie kryteria 

muszą spełniać osoby bezrobotne, aby możliwe było skierowanie przez tut. Urząd.   

Realizując zadania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych Powiatowy Urząd 

Pracy w Złotowie uwzględnił zakładane w Powiatowym Programie Przeciwdziałania 

Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2008 – 2013 zachęcanie 

bezrobotnych do podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek, poprzez 

dotowanie tych przedsięwzięć.  

W okresie listopad 2010 – marzec 2011 r. tut. Urząd przyznał 41 dotacji na podjęcie 

działalności gospodarczej. 

Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wpłynęło na 

aktywizację bezrobotnych z terenu powiatu złotowskiego w kierunku samozatrudnienia. 

Prowadzenie działalności gospodarczej jako forma aktywności zawodowej, okazała się 

dobrym i trafnym rozwiązaniem dla przedsiębiorczych bezrobotnych. Udzielenie wsparcia 

umożliwiającego prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej osobom bezrobotnym 

często było jedyną szansą na wyjście z bezrobocia w sytuacji braku innych możliwości, czy 

też wcześniejszych problemów ze znalezieniem pracy.  

 W zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie 

uwzględnił również zakładane w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Bezrobociu 

i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2008 – 2013, wspomaganie dostosowania 

kwalifikacji zawodowych bezrobotnych do wymogów rynku pracy, poprzez organizację 

szkoleń. Szkolenia dla osób bezrobotnych są organizowane w szczególności w przypadku 

braku kwalifikacji zawodowych, konieczności uzupełnienia lub ich zmiany w związku 

z brakiem propozycji odpowiedniej pracy, a także w przypadku braku umiejętności 

aktywnego jej poszukiwania. W okresie od listopada 2010 r. do końca marca 2011 roku 

szkoleniami objęto 23 osoby bezrobotne.  

W omawianym okresie tut. Urząd zrealizował 2 szkolenia grupowe:  

 Profesjonalna sekretarka, asystentka (dla 10 osób) 

 Kurs prowadzenia własnej działalności gospodarczej (dla 10 osób), 

oraz szkolenia indywidualne:  

 Operator koparko-ładowarki (dla 1 osoby), 

 Kierowca wózków jezdniowych ( dla 1 osoby), 

 Szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej ( dla 1 osoby). 
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 Aktywne uczestnictwo w programach przeciwdziałania bezrobociu to kolejne 

założenie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego 

Rynku Pracy na lata 2008 – 2013, które Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie, w omawianym 

okresie, realizował. 

Tut. Urząd uczestniczy w realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (PO KL) z Europejskiego Funduszu Społecznego, pt. 

„Aktywność drogą do zatrudnienia czyli od A do Z”, Priorytet VI Rynek otwarty dla 

wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności 

zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz 

podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Projekt ten realizowany jest 

w okresie od 1 maja 2008 do 31 grudnia 2013.  

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności 

do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia, co stanowi podstawowe wyzwanie dla 

polityki tut. urzędu. Celami szczegółowymi projektu jest wyrównywanie szans kobiet 

i mężczyzn na rynku pracy, wsparcie osób, które doświadczają największych problemów 

związanych z wejściem i utrzymaniem się na lokalnym rynku pracy – osoby powyżej 45. roku 

życia, osoby do 25. roku życia, osoby długotrwale bezrobotne oraz niepełnosprawni. 

Działaniami przewidzianymi do realizacji w ramach projektu jest wspieranie 

samozatrudnienia bezrobotnych poprzez przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie 

działalności gospodarczej.  

W okresie listopad – grudzień 2010 r. w ramach projektu przyznano 36. osobom bezrobotnym 

jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.   

31 marca 2011 r. złożyliśmy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wniosek 

o dofinansowanie realizacji projektu systemowego pt. „Aktywność drogą do zatrudnienia 

czyli od A do Z”, Priorytet VI, Działanie 6.1., Poddziałanie 6.1.3. Nabór wniosków został 

ogłoszony przez WUP w Poznaniu dnia 16 marca 2011 r. W przygotowanym wniosku 

uwzględniliśmy wszystkie założenia realizacji projektu określone w dokumentacji o naborze 

wniosku. Obecnie wniosek jest poddawany ocenie merytorycznej i formalnej przez Komisję 

Oceny Projektu w WUP w Poznaniu.  

W 2011r. liczba uczestników w/w projektu wynosi 180 osób z tego 122 to osoby 

kontynuujące udział w projekcie w ramach staży, ponadto planujemy objąć wsparciem 58 

osób bezrobotnych przyznając im jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej. 
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Dodatkowe formy wsparcia przewidziane do realizacji w ramach projektu to: 

 - poradnictwo zawodowe, 

 - pośrednictwo pracy, 

- odpisanie porozumienia w sprawie realizacji Indywidualnego Planu Działania. 

Realizując zadania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych Powiatowy Urząd 

Pracy w Złotowie uwzględnił zakładane w Powiatowym Programie Przeciwdziałania 

Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2008 – 2013 podjęcie działań                

w celu zapewnienia z budżetu państwa wystarczających środków na aktywne formy walki                

z bezrobociem.  

W 2011 r. PUP planuje również pozyskanie środków Funduszu Pracy z „rezerwy” 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W miesiącu styczniu bieżącego roku określono Zasady 

przyznawania środków Funduszu Pracy stanowiących rezerwę Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2011 roku oraz planowane w bieżącym roku projekty. 

Ministerstwo ogłosiło już nabór na realizację rządowego Programu aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników objętych 

zwolnieniami monitorowanymi, w tym w ramach programów współfinansowanych z wkładu 

finansowego Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). Tut. Urząd 

przygotowuje do złożenia do WUP w Poznaniu stosowne wnioski wraz ze szczegółową 

analizą lokalnego rynku pracy, określającą grupy docelowe projektu, bariery utrudniające 

podjęcie zatrudnienia oraz propozycje rozwiązań problemu zawodowego. Zgodnie                        

z procedurą wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej przez Marszałka 

Województwa, a następnie przekazywany jest do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 

które podejmuje decyzję o przyznaniu środków z rezerwy Funduszu Pracy na realizację 

programów. 

Należy dodać, iż w 2011r. do aplikowania uprawnione będą jedynie wnioski, które 

zakładają efektywność danego programu na poziomie co najmniej 70 %. 

W 2011 r. środki „rezerwy” mogą być przeznaczone, oprócz wyżej wymienionych projektów, 

na finansowanie realizacji programów specjalnych.  PUP w Złotowie jest w trakcie 

analizowania, opracowywania i przygotowywania wniosku i analizy w ramach w/w 

programu.  
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Pozyskanie dodatkowych środków finansowych z rezerwy Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej pozwoli na uruchomienie dodatkowej liczby form wsparcia. Dodatkowe środki 

pozwolą również na objęcie działaniami osoby bezrobotne z terenu powiatu złotowskiego 

zwiększając aktywność zawodową osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy,                     

m. in. osoby w wieku do 25. roku życia, po 45 roku życia, osoby bezrobotne długotrwale, bez 

kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego, osoby do 12 miesięcy po 

ukończeniu nauki, tzw. absolwenci, osoby zamieszkujące tereny wiejskie. 

Uruchomienie dodatkowych działań wpłynąć ma na wzrost motywacji osób bezrobotnych do 

samodzielnego poszukiwania pracy, poprawić dostęp do informacji dotyczących możliwości 

rozwoju zawodowego, umożliwić zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 

zawodowego, aktywizacji w kierunku samozatrudnienia, a co za tym idzie wzrost szans 

bezrobotnych na rynku pracy. Realizacja planowanych działań ma również wpłynąć na 

rozwój małej i średniej przedsiębiorczości na terenie powiatu złotowskiego 

 

Uchwała Nr XLIV/191/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 kwietnia 2010 roku  

w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Złotowskiego o dofinansowanie kosztów 

utworzenia Centrum Aktywizacji zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających 

w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie informuje, iż pozytywna opinia Rady Powiatu 

Złotowskiego w sprawie dofinansowania kosztów utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Złotowie Centrum Aktywizacji Zawodowej pozwoliła na sporządzenie i złożenie w dniu   

02 czerwca 2010 roku wniosku o dofinansowanie w/w kosztów do Ministerstwa Pracy                      

i Polityki Społecznej.  

Wniosek został zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej pismem Nr DF-I-

4021/caz/15/166/MK/10 z dnia 06 sierpnia 2010 r. na kwotę 207.600,00zł , z czego 51.900,00 

zł stanowi wkład własny powiatu złotowskiego – zatwierdzony przez Radę Powiatu. 

Zgodnie z w/w wnioskiem Powiatowy Urząd Pracy w celu wyodrębnienia Centrum 

Aktywizacji Zawodowej z ogólnej kwoty 259.500,00 zł przeznaczył na: 
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Wydatki według 

kategorii 
Kwota ogółem 

w tym z ogólnej kwoty: 

środki budżetu 

powiatu 

Środki Funduszu 

Pracy 

Prace remontowo – 

budowlane 
247.300,00 51.900,00 195.400,00 

Wyposażenie (lada 

biurowa, biurka, 

szafy, krzesła) 

12.200,00 0,00 12.200,00 

 

W dniu 07 października 2010 r. na podstawie wyników przetargu nieograniczonego 

Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie podpisał umowę na remont pomieszczeń oraz wykonanie 

nowej instalacji elektrycznej i telefonicznej na parterze budynku Powiatowego Urzędu Pracy 

w Złotowie z przeznaczeniem na Centrum Aktywizacji Zawodowej ze Spółdzielnią 

Rzemieślniczą „KRAJNA” ze Złotowa. 

Umowa była realizowana do dnia 20 grudnia 2010 r. Zgodnie z protokołem odbioru 

końcowego roboty wykonano zadowalająco, pod względem obowiązujących przepisów, norm 

i warunków technicznych oraz zgodnie z zawartą umową z dnia 07 października 2010 r., 

kosztorysem i dokumentacją. 

 

Uchwała Nr V/28/2007 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 lutego 2007 roku               

w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w latach 2007 – 2011 – BEZPIECZNY 

POWIAT”. 

Informacja w sprawie realizacji przedsięwzięć ujętych w Powiatowym Programie 

Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli            

w latach 2007 – 2011 „B E Z P I E C Z N Y    P O W I A T”. 

Głównym celem Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w latach 2007 – 2011 „BEZPIECZNY  POWIAT”  

jest poprawa bezpieczeństwa publicznego społeczności Powiatu Złotowskiego, doskonalenie 

wspólnych zintegrowanych działań dla zwalczania nieprawidłowości, patologii oraz 

przestępczości w życiu gospodarczym i społecznym.  
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W niniejszej informacji ujęto podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie 

działania w okresie listopad 2010 – marzec 2011 w zakresie realizacji przedsięwzięć 

mających na celu: 

 objęcie działaniami osób najsłabszych pod względem możliwości uzyskania zatrudnienia, 

zwłaszcza młodzież, długotrwale bezrobotnych, bez kwalifikacji zawodowych 

i o kwalifikacjach nieaktualnych na tutejszym rynku pracy, 

 ograniczanie skali bezrobocia wśród kobiet, 

 nawiązywanie i kontynuacja współpracy z pracodawcami, 

 zachęcanie bezrobotnych do podejmowania działalności gospodarczej na własny 

rachunek, poprzez dotowanie tych przedsięwzięć, 

 wspomaganie dostosowania kwalifikacji zawodowych bezrobotnych do wymogów rynku 

pracy poprzez organizację szkoleń, 

 organizacja zatrudnienia subsydiowanego, 

 świadczenie usług informacyjnych i doradczych. 

Wszystkie ujęte w cytowanym Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w latach 2007 – 2011 „BEZPIECZNY  

POWIAT”  zadania, w okresie listopad 2010 – marzec 2011, przez Powiatowy Urząd Pracy 

były realizowane.  

Działania zmierzające do zmniejszenia skali i skutków bezrobocia, objęcia wsparciem 

osób najsłabszych pod względem możliwości uzyskania zatrudnienia, zwłaszcza młodzież, 

długotrwale bezrobotnych, bez kwalifikacji zawodowych i o kwalifikacjach nieaktualnych na 

tutejszym rynku pracy, możliwe do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie 

określone zostały przepisami ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy.   

Zgodnie z założeniami Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w latach 2007 – 2011 „BEZPIECZNY  

POWIAT” obejmowano działaniami osoby najsłabsze pod względem możliwości uzyskania 

zatrudnienia, zwłaszcza młodzież, długotrwale bezrobotnych, bez kwalifikacji zawodowych 

i o kwalifikacjach nieaktualnych na tutejszym rynku pracy.  Osobom tym Powiatowy Urząd 

Pracy w Złotowie proponował staże, roboty publiczne oraz szkolenia. 

Na staż mogą być skierowane m. in. osoby bezrobotne: 

- długotrwale, 

- do 25 roku życia,   
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- bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia 

średniego. 

Dzięki stażom osoby bezrobotne mają szansę poznania środowiska pracy, a pracodawcy mają 

możliwość sprawdzenia przydatności zawodowej stażystów pod kątem ich ewentualnego 

zatrudnienia. Organizacja staży pozwala młodym ludziom zdobyć pierwsze doświadczenia 

zawodowe, niezbędne do samodzielnej pracy na określonym stanowisku. Ta forma 

aktywizacji ułatwia dalsze poszukiwanie pracy oraz może okazać się drogą do zdobycia 

zatrudnienia, ponieważ pracodawcy, mając do wyboru wielu kandydatów, najczęściej 

wybierają osoby posiadające już umiejętności zawodowe.  

Od 1 listopada 2010 do 31 marca 2011 r. tut. Urząd skierował na staż 6 osób bezrobotnych. 

Na roboty publiczne mogą być skierowane m. in. osoby bezrobotne: 

- długotrwale, 

- bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia 

średniego. 

Podjęcie zatrudnienia w ramach robót publicznych motywuje osoby bezrobotne do 

aktywności zawodowej poprzez zaproponowanie im konkretnych form wsparcia oraz 

wyposażenie w umiejętności wymagane na rynku pracy, zwłaszcza w zakresie mobilności 

zawodowej i umiejętności interpersonalnych. Praca, w szczególności w przypadku osób 

długotrwale bezrobotnych, jest często podstawowym, a niejednokrotnie głównym bodźcem 

aktywności życiowej: motywuje do wychodzenia z domu, do dbania o wygląd, kondycję 

fizyczną i psychiczną. Obowiązki zawodowe pozwalają odnaleźć własną wartość 

i użyteczność. Dla wielu ludzi praca to także jedna z możliwości przebywania z innymi, 

nawiązywania kontaktu ze światem zewnętrznym.  

Od 1 listopada 2010 do 31 marca 2011 r. 48 osób bezrobotnych zostało zatrudnionych 

w ramach robót publicznych.  

Celem wyżej wymienionych działań aktywizacyjnych jest przywrócenie mobilności 

zawodowej analizowanych grup osób bezrobotnych poprzez ich reintegrację na rynku pracy, 

zahamowanie zjawiska wykluczenia społecznego oraz pogłębiania się biernych postaw wobec 

pracy, zdobycie przez osoby uczestniczące źródeł utrzymania, co poprawia ich sytuację 

społeczno – ekonomiczną, a w konsekwencji powinno przyczynić się do ograniczenia 

pogłębiającej się biedy i ubóstwa. 
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Objęcie działaniami osoby długotrwale bezrobotne ma na celu reintegrację zawodową, oraz 

wzmocnienie ich aktywności bądź zachęcanie do mobilności zawodowej tak, by osoby te 

utrzymały się na rynku pracy.  

Działania adresowane do młodzieży mają na celu wspieranie i promocję zatrudnienia oraz 

samozatrudnienia młodzieży, w tym absolwentów wszystkich typów szkół 

ponadgimnazjalnych tak, aby nie stawali się i nie pozostawali bezrobotnymi.  

Realizując zadania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy 

w Złotowie uwzględnił zakładane w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości 

oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w latach 2007 – 2011 

„BEZPIECZNY  POWIAT” ograniczanie skali bezrobocia wśród kobiet, które jest 

znaczącym problemem rynku pracy powiatu złotowskiego. Pracodawcy mając na rynku wielu 

kandydatów do pracy i prawo swobodnych wyborów częściej decydują się na zatrudnianie 

mężczyzn.  

Liczba bezrobotnych, która dokonała rejestracji  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie 

od 1 listopada 2010 do 31 marca 2011 r. wynosiła 3.454 osoby z czego 1.644 osoby stanowiły 

kobiety, tj. 47,6%  ogółu osób.  

Jest to znaczącym problemem rynku pracy powiatu złotowskiego. Pracodawcy mając na 

rynku wielu kandydatów do pracy i prawo swobodnych wyborów częściej decydują się na 

zatrudnianie mężczyzn.  

W mniej więcej 1/3 przypadków kobiet zarejestrowanych w tut. Urzędzie można już 

zaobserwować symptomy wyuczonej bezradności, czyli swoistego przekonania o braku 

relacji przyczynowo – skutkowej między zachowaniem własnym, a jego konsekwencjami. 

Stąd obserwowane braki w sferze umiejętności społecznych, brak poczucia kontroli, 

rezygnacja z prób zmiany własnej sytuacji.  

Następną przeszkodą uniemożliwiającą kobietom bezrobotnym podjęcie zatrudnienia jest 

kwestia opieki sprawowanej nad dziećmi. W wielu przypadkach można odnieść wrażenie,              

iż jest to swego rodzaju wymówka, usprawiedliwienie własnego zaniechania. Niemniej 

jednak na pewno nie jest tak w przypadku wszystkich zarejestrowanych kobiet bezrobotnych. 

Nie bez znaczenia jest również fakt nieznajomości oferty Powiatowego Urzędu Pracy, a także 

traktowania Urzędu jedynie jako punktu, w którym można ubezpieczyć siebie i resztę 

członków rodziny.  
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Aktywizacja bezrobotnych, z uwzględnieniem kobiet  

w okresie listopad 2010 – marzec 2011 

Lp. Forma aktywizacji 
Ilość 

osób 

w tym 

kobiet 

1 roboty publiczne 50 33 

2 prace interwencyjne 7 6 

3 staże 6 4 

4 jednorazowe środki  na podjęcie działalności gospodarczej 41 11 

5 

refundacja pracodawcom wyposażenia/doposażenia stanowisk 

pracy, na których zostali zatrudnieni bezrobotni skierowani przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie 

60 

 

17 

6 szkolenia 23 16 

7 przygotowanie zawodowe dorosłych 2 0 

8 studia podyplomowe 5 3 

 RAZEM 194 90 

 

Zgodnie z założeniem ujętym w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości 

oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w latach 2007 – 2011 

„BEZPIECZNY  POWIAT” Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie nawiązywał i kontynuował 

współpracę z pracodawcami.  

Pośrednicy pracy tut. Urzędu współpracując z pracodawcami rozpoznawali ich 

potrzeby dotyczące pożądanych kwalifikacji zawodowych pracowników, aby wspomagać 

dostosowanie kwalifikacji zawodowych bezrobotnych do wymogów rynku pracy, co było 

zakładanym działaniem w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w latach 2007 – 2011 „BEZPIECZNY  

POWIAT”.  

Dzięki tej wiedzy Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie organizował szkolenia dla osób 

bezrobotnych w celu zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia lub zwiększenia 

aktywności zawodowej, w szczególności w przypadku braku kwalifikacji zawodowych, 

konieczności uzupełnienia lub ich zmiany w związku z brakiem propozycji odpowiedniej 

pracy, a także w przypadku braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. W okresie od 

listopada 2010 r. do końca marca 2011 roku szkoleniami objęto 23 osoby bezrobotnych.  

Plan szkoleń jest opracowany w oparciu o prognozy w zakresie zapotrzebowania na rynku 

pracy, potrzeby szkoleniowe bezrobotnych i poszukujących pracy.  

Dobór uczestników szkoleń grupowych jest uzależniony od posiadanych przez bezrobotnych 

kwalifikacji i umiejętności oraz oczekiwanych przez pracodawców w dynamicznie 
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rozwijającej się gospodarce. W przypadku większej liczby kandydatów na szkolenie, niż 

liczba osób przewidziana na szkolenia, ustalane są dodatkowe kryteria, pozwalające na 

wyłonienie określonej liczby osób.  

Kierunki szkoleń organizowanych przez urząd wywieszane są na tablicy ogłoszeń oraz 

zamieszczane na stronie internetowej. 

Zachęcanie bezrobotnych do podejmowania działalności gospodarczej na własny 

rachunek poprzez dotowanie tych przedsięwzięć to kolejne założenie ujęte w Powiatowym 

Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 

Obywateli w latach 2007 – 2011 „BEZPIECZNY  POWIAT”.  

Kolejne założenie Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w latach 2007 – 2011 „BEZPIECZNY  

POWIAT” - organizacja zatrudnienia subsydiowanego, było realizowane przez tut. Urząd 

w okresie od 1 listopada 2010 do 31 marca 2011 r. Umożliwiły to pozyskane środki 

finansowe na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia i aktywizacji zawodowej.  

Na dzień 20.04.2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie na aktywizację bezrobotnych 

otrzymał  2 232,000,00 zł  ze środków Funduszu Pracy przyznanych w ramach algorytmu.  

W 2011 r. środki „rezerwy” mogą być przeznaczone, oprócz wyżej wymienionych projektów, 

na finansowanie realizacji programów specjalnych.  PUP w Złotowie jest w trakcie 

analizowania, opracowywania i przygotowywania wniosku i analizy w ramach w/w 

programu, w ramach którego planujemy aplikowanie o dodatkowe środki. 

Pozyskane środki umożliwiają m.in. organizację zatrudnienia subsydiowanego. Tylko 

względem osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy             

w Złotowie może stosować zatrudnienie subsydiowane takie jak prace interwencyjne i roboty 

publiczne. 

Natomiast wszystkie osoby bezrobotne, pozostające w ewidencji Urzędu, można objąć 

zatrudnieniem subsydiowanym jakim jest podjęcie zatrudnienia na stanowisku utworzonym 

przez pracodawcę w wyniku dofinansowania z Funduszu Pracy.  

Dzięki współpracy tut. Urzędu z pracodawcami w okresie listopad 2010 – marzec 2011 

zaktywizowano 60 osób bezrobotnych refundując koszty doposażenia/wyposażenia stanowisk 

pracy. 
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Wsparcie tworzenia i wyposażania nowych miejsc pracy dla skierowanych bezrobotnych to 

pomoc publiczna zwana również „pomocą na zatrudnienie”, aktualnie w ramach pomocy             

„de minimis”. Jest szansą dla wielu przedsiębiorczych właścicieli firm, stanowi bowiem 

okazję na zdobycie środków na dodatkowe urządzenia, na wdrożenie nowych technologii, jest 

również szansą dla bezrobotnych na uzyskanie zatrudnienia. 

Ostatnim założeniem Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w latach 2007 – 2011 „BEZPIECZNY  

POWIAT” dotyczącym tut. Urzędu jest świadczenie usług informacyjnych i doradczych                 

w razie braku możliwości zapewnienia osobom bezrobotnym i poszukującym pracy 

odpowiedniego zatrudnienia.  

Do podstawowych usług informacyjno – doradczych zaliczamy: 

- poradnictwo  zawodowe, 

- zajęcia w ramach Klubu Pracy, 

- diagnoza potrzeb oraz oczekiwań bezrobotnych i informowanie o sytuacji na rynku pracy 

podczas kontaktów z bezrobotnymi i poszukującymi pracy zarejestrowanymi w tut. Urzędzie.  

Głównym zadaniem poradnictwa zawodowego jest pomoc bezrobotnym i poszukującym 

pracy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia. Działalność doradców 

zawodowych w głównej mierze polegała na: 

 udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia 

i kształcenia, 

 udzielaniu porad dotyczących wyboru zawodu, zmiany kwalifikacji, podjęcia lub 

zmiany zatrudnienia, 

 inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla 

bezrobotnych i poszukujących pracy. 

Poradnictwo zawodowe, indywidualne i grupowe, dla bezrobotnych i poszukujących pracy 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie miało na celu przeciwdziałanie: 

 bierności w poszukiwaniu pracy, 

 brakowi rozeznania w wymaganiach stawianych na rynku pracy, 

 nierealnym oczekiwaniom wobec przyszłej pracy, 

 pobudzanie do aktywności zawodowej. 

Z usług poradnictwa zawodowego, porad indywidualnych, grupowych oraz informacji 

zawodowej w okresie od listopada 2010 roku do końca marca 2011 roku skorzystało 365 osób 

w ramach: 
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 indywidualnej porady zawodowej -  182 osoby, 

 grupowej porady zawodowej  - 94 osoby, 

 grupowej informacji zawodowej -  62 osoby w ramach 6 grup, 

 indywidualnej informacji zawodowej -  27 osób. 

Od 01 listopada 2010 do 31 marca 2011 r. Klub Pracy na terenie powiatu złotowskiego 

zorganizował 17 cykli zajęć aktywizacyjnych, na które wezwano 263 osoby bezrobotne 

i poszukujące pracy.  

Zajęcia prowadzone były w formie teoretyczno - praktycznej w grupach do 12 osób (liczba 

uczestników w jednej grupie nie może przekroczyć 16 osób). W sumie z zajęć 

aktywizacyjnych skorzystały 172 osoby mające różne problemy na rynku pracy. 

Zajęcia organizowane w ramach Klubu Pracy mają na celu pomoc osobom bezrobotnym 

w zakresie: 

- wzmocnienia motywacji do podjęcia pracy, 

- wzmocnienia pewności siebie oraz wiary we własne możliwości, 

- nauki aktywnego poszukiwania pracy, 

- informowania osób bezrobotnych o zasadach jakimi rządzi się rynek pracy, 

- pomocy w odpowiednim zaprezentowaniu własnej osoby. 

 Głównym zadaniem pośrednictwa pracy jest pomoc bezrobotnym i poszukującym 

pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia. Aby możliwa była realizacja tego zadania 

pośrednicy tut. Urzędu diagnozują potrzeby oraz oczekiwania bezrobotnych. Celem diagnozy 

jest rozpoznanie rzeczywistej dyspozycyjności osoby bezrobotnej, zdefiniowanie problemu 

zawodowego, stworzenie indywidualnego planu powrotu na rynek pracy.  

W trakcie wizyt bezrobotnych w tut. Urzędzie pośrednicy pracy informują o sytuacji na 

lokalnym rynku pracy, jak się po nim poruszać, gdzie i jak szukać ofert pracy, informują 

również o ofertach zgłoszonych przez pracodawców do tut. Urzędu. Wdrożenie standardów 

usług rynku pracy przyczyniło się do indywidualnego podejścia do klienta, zwiększyło 

analizę potrzeb osób bezrobotnych oraz wpłynęło na efektywniejszą ich aktywizację. 

Świadczenie usług informacyjnych polega również na przygotowywaniu materiałów 

informacyjnych i udostępnianie ich osobom bezrobotnym oraz pracodawcom. W tym celu 

pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie przygotowali ulotki dotyczące usług 

i instrumentów rynku pracy, dokumentów potrzebnych do rejestracji w tut. Urzędzie, 

zgłoszenia oferty pracy oraz korzystania z usług doradztwa zawodowego w zakresie rekrutacji 

i selekcji pracowników.  
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Informacje o działaniach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie można 

uzyskać również na stronie internetowej.  

Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie w okresie listopad 2010 – marzec 

2011 polegały na realizacji programów aktywizacyjnych, których głównym celem było 

wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz objęcie wsparciem osób 

najsłabszych pod względem możliwości uzyskania zatrudnienia, zwłaszcza młodzież, 

długotrwale bezrobotnych, osoby bez kwalifikacji zawodowych.  

Analizując przedstawione informacje można stwierdzić, że w omawianym okresie 

odnotowano oczekiwane, korzystne efekty aktywizacji bezrobotnych i lokalnego rynku pracy, 

czyli niedopuszczenie do wykluczenia społecznego, zwłaszcza osób długotrwale 

bezrobotnych, które jest główną przyczyną patologii oraz przestępczości w życiu 

gospodarczym i społecznym. Efekty te wpływają więc na poprawę bezpieczeństwa 

publicznego społeczności Powiatu Złotowskiego, co jest głównym celem Powiatowego 

Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 

Obywateli w latach 2007 – 2011 „BEZPIECZNY  POWIAT”. 

 

W zakresie spraw Szpitala Powiatowego w Złotowie: 

 

Uchwała Nr LI/216/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 10 listopada 2010 roku               

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką zwykłą i kaucyjną na 

nieruchomościach. 

Z uwagi na wymogi dotyczące standardów leczenia konieczna była rozbudowa 

budynku oddziału chirurgicznego Szpitala i sfinansowanie części inwestycji kredytem 

inwestycyjnym zaciągniętym przez Szpital Powiatowy w Złotowie w kwocie 1.537.000,00 zł. 

Obciążenie hipoteką zwykłą i kaucyjną nieruchomości o wartości księgowej 5.600.000 zł 

netto stanowi zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego Szpitalowi. 

 

Uchwała Nr III/16/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku                    

w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym               

im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie. 

Rada Powiatu Złotowskiego na przedstawiciela do Rady Społecznej działającej przy 

Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie wybrała Jadwigę Harbuzińską 

– Turek.  
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Uchwała Nr IV/25/2011 Rady Powiatu złotowskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku                  

w sprawie powołania Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda 

Sokołowskiego w Złotowie. 

Uchwała dotyczyła powołania Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym 

im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie w liczbie 11 osób. Kadencja Rady Społecznej trwa              

4 lata i jest zgodna z kadencją Rady Powiatu. W związku z powyższym utraciła moc uchwała                

nr V/30/2007 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie powołania 

Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie.  

 

Uchwała Nr IV/26/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku                       

w sprawie przekształcenia w strukturze organizacyjnej Szpitala Powiatowego                      

im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie. 

oraz 

Uchwała Nr IV/27/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku                 

w sprawie zatwierdzenia zmiany do Statutu Szpitala Powiatowego im. Alfreda 

Sokołowskiego w Złotowie. 

Powyższe zmiany wprowadzono do Statutu Szpitala.  

Jednocześnie  zmiany  zostały ujęte w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej  Nr 30-00105 

prowadzonym przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz w  Sądzie Rejonowym w Poznaniu IX 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000011762.  

 

Uchwała Nr VI/33/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 marca 2011 roku                     

w sprawie zmiany do Statutu Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego                        

w Złotowie. 

oraz 

Uchwała Nr VI/34/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 marca 2011 roku                     

w sprawie przekształcenia w strukturze organizacyjnej Szpitala Powiatowego                      

im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie. 

Powyższe zmiany wprowadzono do Statutu Szpitala.  

Jednocześnie zmiany zostały ujęte w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej Nr 30-00105 

prowadzonym przez  Wojewodę Wielkopolskiego  oraz w  Sądzie Rejonowym w Poznaniu IX 

Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego  nr 0000011762. 
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W zakresie spraw Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 

 

Uchwała Nr V/29/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 23 lutego 2011 roku                     

w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku. 

Na zadania w zakresie rehabilitacji społecznej realizowane przez PCPR  

w 2011 r. przeznaczono kwotę 2 353.676,00 zł, w tym na: 

1. warsztaty terapii zajęciowej   - 2 145.420,00 zł 

2. likwidacja barier funkcjonalnych  - 50.000,00 zł 

3. sport, kultura i rekreacja   - 8.000,00 zł 

4. zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze  - 150.256,00 zł  

Od 23 lutego 2011 r. , tj. dnia podjęcia uchwały do dnia 31.03.2011 r. wydatkowano: 

1. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrowiu i Okonku po 110.970,00 zł,  

w Lipce i Krajence 92.475,00 zł, zł a w Złotowie 126.465,00 zł. Zgodnie z decyzją 

PFRON środki finansowane na dofinansowanie działalności warsztatów są 

przyznawane przez PFRON i wypłacane nie kwartalnie, a nadal co miesiąc. 

2. Na zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze    - 33.963,83 zł. 

 

Uchwała Nr IV/23/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku             

w sprawie nadania Statutu Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej im. dr Janusza 

Korczaka w Jastrowiu. 

 Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza im. dr Janusza Korczaka w Jastrowiu jest 

jednostką organizacyjną pomocy społecznej Powiatu Złotowskiego utworzoną w celu 

wykonania zadań pomocy społecznej w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną. Uchwalenie 

nowego statutu wynikało z uaktualnienia podstawy prawnej funkcjonowania placówki oraz 

usunięcia z Rozdziału IV Gospodarki finansowej pkt. 4 w związku z likwidacją rachunku 

bankowego: „Dochody Placówki uzyskane zgodnie z art. 22 ust. 1-3 ustawy o finansach 

publicznych gromadzi się na wydzielonym rachunku bankowym na podstawie decyzji 

dyrektora o utworzeniu rachunku bankowego. Środki z darowizn wraz z odsetkami 

przeznaczone są na cele wskazane przez darczyńcę”. 
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Ponadto obowiązuje jedna uchwała podjęta przed omawianym okresem, tj.: 

Uchwała Nr XLII/178/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 24 lutego 2010 roku                    

w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku. 

Na zadania w zakresie rehabilitacji społecznej realizowane przez PCPR przeznaczono 

kwotę 2 404.710,00 zł, w tym na: 

1. warsztaty terapii zajęciowej   - 2 071.440,00 zł 

2. likwidacja barier funkcjonalnych  - 100.000,00 zł 

3. sport, kultura i rekreacja   - 15.000,00 zł 

4. zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze  - 218.270,00 zł  

Od 24 lutego, tj. dnia podjęcia uchwały do 31.12.2010 r. wydatkowano: 

1. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lipce, Krajence i Okonku otrzymały po                 

369.900,00 zł, Warsztat w Jastrowiu 443.880,00 zł, a w Złotowie 517.860,00 zł. 

Zgodnie z decyzją PFRON środki finansowane na dofinansowanie działalności 

warsztatów są przyznawane przez PFRON i wypłacane nie kwartalnie, a co miesiąc. 

2. Na likwidację barier funkcjonalnych  - 99.993,46 zł. 

3. Sport, kultura, rekreacja i turystyka  - 14.996,73 zł. 

4. Na zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze    - 218.269,37 zł. 

 

W zakresie Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie: 

W omawianym okresie nie podjęto żadnych uchwał. Obowiązuje jednak uchwała                        

Nr XVIII/82/2004, która dotyczy stosowania stawek za zajmowanie pasa drogowego                      

i umieszczania w nim urządzeń i obiektów nie związanych z potrzebami ruchu drogowego.  

W okresie od listopada 2010 r. do marca 2011 r. wydano razem 42 decyzje administracyjne, 

w tym: 

- 31 decyzji na umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym, na łączną          

wartość 6.463,81 zł. 

- 11 decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia w nim robót na łączną 

wartość 1.507,00 zł.  

Informacja została przygotowana na podstawie informacji sporządzonych przez Wydziały 
Starostwa Powiatowego i powiatowe jednostki organizacyjne.  
PN/NP 


