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Złotów, 07 marzec 2011 r. 

 

PR.0002.1.2011 

 

Sz. P.  

Ryszard Goławski 

Starosta Złotowski 

 

 

 

W odpowiedzi na pismo BR.0002.17.2011 z dnia 14 lutego 2011 r. Wydział Promocji i Rozwoju 

przekazuje informację z realizacji uchwały nr X/43/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku Rady Powiatu 

Złotowskiego w sprawie „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu złotowskiego na lata 2007-

2013” za rok 2010 oraz informację 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” za rok 2010. 

 

 

Prezentowana informacja zawiera opis wykonanych przedsięwzięć i zadań za rok 2010 wynikających 

z w/w dokumentów strategicznych powiatu złotowskiego według następującej kolejności:   

 

I. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE 

II. SZPITAL POWIATOWY IM. A. SOKOŁOWSKIEGO W ZŁOTOWIE 

III. POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ZŁOTOWIE 

IV. WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

STAROSTWA POWIATOWEGO W ZŁOTOWIE 

V. WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA STAROSTWA 

POWIATOWEGO W ZŁOTOWIE  
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I. POWIATOWY URZĄD PRACY 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 Urząd Pracy 

w Złotowie zrealizował następujące zadania w zakresie: 

– 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 2010 roku. 

 

Działania zmierzające do ograniczenia skali bezrobocia oraz zmiany jego struktury 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.  

 Osobom zarejestrowanym jako bezrobotne można zaoferować zatrudnienie niesubsydiowane oraz udzielić 

pomoc finansową wspierającą zatrudnienie w ramach Funduszu Pracy: środki na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej, refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy, na którym będzie zatrudniony 

bezrobotny skierowany przez tut. Urząd, dofinansowanie studiów podyplomowych, pożyczka szkoleniowa, 

uczestnictwo w szkoleniach, przygotowanie zawodowe dorosłych oraz dopuszcza się stosownie oprócz wyżej 

wymienionych w ramach Funduszu Pracy inne formy wsparcia: staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace 

społecznie użyteczne. 

 

W 2010 r. na realizację aktywnej polityki rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie pozyskał, 

aż 11.636.882,10 zł, w tym:   

środki Funduszu Pracy przyznane według algorytmu  6.508.000,00 zł 

środki na realizację projektu dofinansowanego z EFS 

„Aktywność drogą do zatrudnienia czyli od A do Z” 

  

3.504.282,10 zł 

 środki na programy finansowane z „rezerwy” MPiPS rozpatrzone      przez Wojewódzki 

Urząd Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w drodze konkursu: 

 „ Dobry początek”  

 „ Czas na zmiany” 

 

  

 

1.323.624,95 zł 

   301.000,00 zł 

RAZEM  11.636.882,10 zł 

 

Pozyskane środki finansowe umożliwiły  aktywizację zawodową 2 044 osób bezrobotnych ramach:      

Lp. Forma aktywizacji Ilość osób 

l Prace społecznie użyteczne 105 

2. Roboty publiczne 501 

3. Prace interwencyjne 82 

4. Staże 494 

5. 
Podjęcie działalności gospodarczej ze środków FP w ramach projektu 

dofinansowywanego z EFS 
135 

6. 
Rekompensata tworzenia stanowisk pracy dla bezrobotnych w formie refundacji 

pracodawcom kosztów wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy 
166 

7. Szkolenia indywidualne i grupowe bezrobotnych 549 

8. Przygotowanie zawodowe dorosłych 2 

9. Finansowanie bezrobotnym studiów podyplomowych 10 

RAZEM 2.044 
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Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie w 2010 roku podejmował przedsięwzięcia aktywizujące bezrobotnych, 

a zarazem przeciwdziałające bezrobociu rodzinnemu poprzez uaktywnienie zawodowe członków rodzin oraz 

zapobieganiu dziedziczenia bezrobocia. Skalę zjawiska starano się ograniczyć poprzez pomoc w uzyskaniu 

zatrudnienia, spotkania z doradcą zawodowym, w wybranych przypadkach szkolenia i przekwalifikowania, a także 

poprzez kierowanie do pracy wskazanych przez samorządy gminne dłużników alimentacyjnych.  

 

Przygotowywano Indywidualne Plany Działania (IPD) dla bezrobotnych i poszukujących pracy celem 

doprowadzenia do podjęcia pracy przez prowadzenie działań zmierzających do zmiany sytuacji zawodowej tak aby 

bezrobotny mógł aktywnie włączyć się w rynek pracy lub lepiej się na nim umiejscowić. W 2010r. roku zawarto 2440 

porozumień dotyczących realizacji IPD między tut. Urzędem a zarejestrowanymi bezrobotnymi ( w tym z 1521 

kobietami ), oraz 18 z zarejestrowanymi poszukującymi pracy( w tym z 6 kobietami). 

 

Zajęcia aktywizacyjne w ramach Klubu Pracy  podczas, których bezrobotni i poszukujący pracy uczą się, 

a następnie praktycznie stosują nabyte umiejętności skutecznego poszukiwania pracy, poznają lokalny rynek pracy, 

uczą się przygotowywać dokumenty aplikacyjne. 

W roku 2010 na terenie Powiatu Złotowskiego zorganizowano 42 cykle pięciodniowych zajęć 

aktywizacyjnych, na które wezwano 694 osoby. Zajęcia aktywizacyjne ukończyło 430 osób mających różne problemy 

na rynku pracy. W omawianym okresie w ramach Klubu Pracy prowadzone były również 3 – tygodniowe szkolenia 

z zakresu aktywnego poszukiwania pracy. Łącznie odbyły się 4 edycje szkoleń dla 40 osób bezrobotnych. 

 

Szkolenia dla osób bezrobotnych są organizowane szczególnie w przypadku braku kwalifikacji zawodowych, 

konieczności zmiany lub  uzupełnienia kwalifikacji, utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas  

wykonywanym zawodzie, braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. W 2010r. w tutejszym urzędzie 

zorganizowano 51 szkoleń grupowych i 15 indywidualnych, w których łącznie uczestniczyło 549 osób.                                                                                                                                                                                                                          

Po ukończeniu szkolenia pracę podjęło 129 osób w tym 39 kobiet, z tego 80 osób pracę podjęło w ciągu miesiąca od 

ukończenia szkolenia, a 49 osób po upływie trzech miesięcy od jego ukończenia.  

 

Przygotowanie zawodowe dorosłych realizowane jest w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych, która 

umożliwia uzyskanie tytułu zawodowego w zawodach rzemieślniczych – tytułu czeladnika, w zależności od 

ustalonego odrębnie dla każdej osoby programu nauczania.   

 W 2010r. Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie skierował na przygotowanie zawodowe dorosłych 2 osoby: 

w zawodzie zbrojarz – betoniarz oraz kamieniarz. 

 

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy doradztwa w planowaniu 

i organizowaniu życia zawodowego. 

Realizacja poradnictwa zawodowego w 2010r. 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 

– wspieraniu w podejmowaniu decyzji zawodowych. 

Z usług poradnictwa zawodowego, łącznie w 2010r. skorzystały 3.674 osoby: 

 76 osób skorzystało z porady grupowej (w tym 55 kobiet), 

 2150 osób skorzystało z porady indywidualnej (w tym 1150 kobiet). 

 121 osób skorzystało z informacji indywidualnej (w tym 53 kobiety), 

 1327 osób  uczestniczyło w spotkaniach informacyjno – doradczych (w tym 696 kobiet). 

W 2010 roku zorganizowano 10 spotkań grupowych, w których uczestniczyło 76 osób w tym 55 kobiet. 

 

Realizując zadania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie 

sukcesywne współpracował z pracodawcami tworzącymi nowe miejsca pracy. Pośrednicy pracy w 2010 roku 

zorganizowali 93 giełdy pracy. Do uczestnictwa w tych giełdach zaproszono 1087 osób bezrobotnych i poszukujących 

pracy. Dzięki współpracy tut. urzędu z pracodawcami, organizowaniu wizyt i kontaktów pośredników pracy 

z pracodawcami pozyskano 1 947 ofert pracy, z tego 1 304 subsydiowanych i 643 niesubsydiowanych.  
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W 2010 roku szkoleniami objęto łącznie 549 osób bezrobotnych (252 za środków przyznanych 

z Europejskiego Funduszu Społecznego, 170 za środków pozyskanych z rezerwy MPiPS – program „Dobry początek” 

oraz 127 ze środków pozyskanych algorytmem).  

 

Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie w 2010 roku realizował projekt systemowy w ramach Programu 

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

otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.3 „Aktywność drogą do zatrudnienia czyli od A do Z”, którego celem 

jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez 

zatrudnienia. Na realizację projektu w 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie pozyskał łącznie 3 504 282 zł. 

W 2010 r. w ramach w/w projektu objęto wsparciem 640 osób bezrobotnych z tego w ramach: 

– szkoleń 252  osób,           

– staży 282 osoby, 

– środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało 106 osób, 

– doradztwa zawodowego skorzystało 640 osób,  

– Indywidualnych Planów Działania  skorzystało 640 osób. 

 

Oprócz aktywizacji bezrobotnych ze środków przyznanych algorytmem oraz pozyskanych z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, z inicjatywy tut. Urzędu w 2010 r. zrealizowano dwa programy:  

1) z tego w ramach konkursu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej obejmującego programy zwiększające 

aktywność zawodową osób bezrobotnych w wieku 45/50 plus: „CZAS NA ZMIANY”, którego celem było 

ograniczenie odpływu starszych ludzi w kierunku bierności zawodowej poprzez wyposażenie ich 

w umiejętności wymagane na rynku pracy, zwłaszcza w zakresie mobilności zawodowej i umiejętności 

interpersonalnych. Na realizację tego programu Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie w 2010 roku pozyskał 

łącznie 301 000,00zł zł. Program ten zwiększył aktywność zawodową osób w wieku 45/50 plus w ramach 

robót publicznych, na które w 2010 r. skierowano 66 osób. 

2) w ramach konkursu obejmującego programy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia: 

„DOBRY POCZĄTEK”, którego celem było uzupełnienie deficytu w zakresie doświadczenia 

zawodowego, kwalifikacji zawodowych, które uważane są za główne przyczyny  bezrobocia wśród młodych 

ludzi. Na realizację tego programu Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie w 2010 roku pozyskał łącznie 

1 323 624,95 zł. 

 

W ramach w/w programu objęto wsparciem 337 osób bezrobotnych z tego w ramach: 

– szkoleń 170 osób, 

– staży 96 osób, 

– doposażenia/ wyposażenia stanowisk pracy dla 21 osób, 

– robót publicznych 50 osób. 

 

W celu rozwoju przedsiębiorczości Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie: 

– organizował szkolenia bezrobotnych i przyznawał jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, 

– współpracował z pracodawcami - pomagał w znalezieniu odpowiadających ich wymaganiom kandydatów,  

refundował doposażenia/wyposażenia stanowisk pracy, na których byli zatrudniani bezrobotni skierowani 

przez tut. Urząd, 

– szkolenia pn. „ABC Przedsiębiorczości” oraz „Kurs prowadzenia własnej działalności gospodarczej” 

przygotowujący osoby bezrobotne do podjęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.  

 

Oprócz współpracy z pracodawcami Powiatowy Urząd Pracy z Złotowie współpracował także z Ośrodkami 

Pomocy Społecznej w zakresie aktywizacji bezrobotnych. Tematyka współpracy obejmowała omawianie: zadań 

Urzędu Pracy, statusu osoby bezrobotnej, długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji 

na rynku pracy, usług rynku pracy, instrumentów rynku pracy, zasad współpracy ośrodków pomocy społecznej 

z urzędami pracy zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy. 

 

Dla osób bez prawa do zasiłku i korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej organizowane były prace 

społecznie użyteczne. W 2010 roku do prac społecznie użytecznych skierowano 105 osób bezrobotnych, w tym: 
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– 21 osób na wniosek Urzędu Miejskiego w Jastrowiu, 

– 17 osób na wniosek Urzędu Miejskiego w Złotowie, 

– 7 osób na wniosek Urzędu Gminy Zakrzewo 

– 60 osób na wniosek Urzędu Miejskiego w Okonku. 

 

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. 

  

II. SZPITAL POWIATOWY IM. A. SOKOŁOWSKIEGO 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  

 

 

 

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

2010, które nie został zrealizowane to: 

1. Modernizacja kotłowni (3kotły) wymiana ciepłociągów – koszt 1 000 000,00 zł 

2. Modernizacja kotłowni w Piecewie (1 kocioł) – koszt 250 000,00 zł, ze względu na brak środków finansowych na 

tego rodzaju inwestycje z powodu realizacji innych zadań, które zostały potraktowane jako pierwszorzędne                

w celu usprawnienia funkcjonowania Szpitala Powiatowego.  
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III.  POWIATOWY ZARZĄD 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: 

3. Przebudowa drogi 1032P odcinek rzeka Głomia – Zakrzewo - Wersk (13,1 km) ; 

4. 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. 

 

IV. WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI 

SPOŁECZNEJ STAROSTWA 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  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 Zarządu Powiatu Złotowskiego.  
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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  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: 

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

Złotowskiego i Starosty Złotowskiego, zorganizowany przez Uczniowski Klub Sportowy ,,Iskra” w Łąkiem , 

Zespół Szkół w Łąkiem oraz Urząd Gminy w Lipce;                                                                                                                      

 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 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;  

 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; 
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 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; 

 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: 
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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.  

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.  

 

VI. WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA 

STAROSTWA 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  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; 

– 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. 
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