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BR.5511.9.2011 

 

I N F O R M A C J A 

za 2010 rok 

 

z realizacji uchwały nr V/ 28 /2007 Rady Powiatu Złotowskiego z 28 lutego 2007 roku 

w sprawie uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli w latach 2007 – 2011 

,,Bezpieczny Powiat” 

 

Dokument sporządzono na podstawie informacji sprawozdawczych jednostek objętych 

programem.  

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE 

 

Zadanie 1 : W oparciu o miesięczne analizy stanu bezpieczeństwa właściwe zadaniowanie 

służb prewencji i ruchu drogowego, mające na celu przeciwdziałanie zakłóceniom porządku 

publicznego w miejscach zagrożonych (głównie okolice dyskotek). Organizowanie służby                 

w tych miejscach w oparciu o patrole piesze. 

 

 Co miesiąc, opracowywano analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego                      

w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne komendy, ze wskazaniem miejsc i czasu,                

w których występują najczęściej zagrożenia. Analizy te opracowywane były dla potrzeb 

dyslokacji i zadaniowania służb zewnętrznych, aby szybko i elastycznie reagować na 

występujące zagrożenia. Dyslokacja policjantów realizowana była zgodnie z bieżącymi 

zagrożeniami, elastycznie do zaistniałych okoliczności. 

 

Zadanie 2: Doskonalenie systemu organizacji służby, nadzoru i kontroli nad policjantami 

pełniącymi służbę patrolową i obchodową, w celu optymalnego wykorzystania własnych sił                           

i środków, oraz straży miejskich i gminnych, straży leśnej. 

 

Prowadzono wspólne służby patrolowe i obchodowe z następującymi podmiotami:                       

78 ze strażą miejską, 98 ze strażami leśnymi, 8 ze strażą rybacką, 18 z inspekcją transportu 

drogowego, 3 z urzędem celnym oraz 16 z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. 

 

Zadanie 3 i 4: Prowadzenie systematycznych działań prewencyjnych miejsc grupowania się 

młodzieży, narkomanów, miejsc spożywania alkoholu, organizowanie wzmożonych działań 

w obrębie dyskotek, lokali rozrywkowych, imprez masowych. Angażowanie do tych działań 

przedstawicieli szkół, lokalnych samorządów, mediów, itp. 

 

Zadanie realizowano w oparciu o comiesięczne analizy stanu bezpieczeństwa i porządku 

publicznego na terenie powiatu złotowskiego, informacje własne, sygnały społeczne i informacje 

od samorządów lokalnych. Ponadto organizowano wzmożone działania prewencyjne, połączone                         

z maksymalnym wykorzystaniem posiadanych sił i środków.  

 

Zadanie 5: Prowadzenie wzmożonych kontroli miejsc wypoczynku letniego, usytuowanych 

na podległym terenie (Jastrowie, Kujan, Złotów). 

 

Systematycznie dokonywano kontroli oraz patrolowania akwenów wodnych, miejsc 

wypoczynku i terenów przyległych oraz prowadzono działania  profilaktyczne. W ramach 

powyższych działań każdorazowo prowadzono rozpoznanie, które miało na celu sporządzenie 

aktualnego wykazu obiektów do objęcia nadzorem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa                  
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i porządku. W wytypowane miejsca wypoczynku kierowano patrole policyjne prewencji oraz 

organizowano doraźne działania porządkowo-represyjne skierowane na ujawnianie sprawców 

przestępstw i wykroczeń (narkomania i alkoholizm wśród nieletnich). 

Zadanie realizowano w ramach policyjnej akcji prewencyjnej „Sezon Letni 2010” 

przeprowadzając w szczególności kontrole: obozów, koloni, półkoloni, miejsc namiotowych                     

i biwakowych, strzeżonych i niestrzeżonych kąpielisk oraz akwenów wodnych, ośrodków 

wczasowo – wypoczynkowych (296 kontroli) oraz  innych miejsc wypoczynku, czy gromadzenia 

się dzieci i młodzieży (521 kontroli). W wyniku przeprowadzonych kontroli nie wniesiono uwag. 

Obok kontroli dokonywano również kolportażu materiałów profilaktycznych, w postaci filmów 

DVD, ulotek i plakatów, dotyczących bezpiecznego zachowania się nad wodą, zasad 

bezpiecznego spędzania czasu w trakcie trwających wakacji oraz sposobów prawidłowego 

udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w przypadku zagrożenia życia i zdrowia.  

 

Zadanie 6: Współuczestnictwo w organizacji oraz w ćwiczeniach zgrywających służb 

ratowniczych powiatu. 

 

W okresie sprawozdawczym czterokrotnie przeprowadzono ćwiczenia zgrywające policji            

i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Złotowie. Ponadto w dniu 11 października 

2010 roku przeprowadzono wspólne ćwiczenia zgrywające funkcjonariuszy policji i Aresztu 

Śledczego w Złotowie, strażaków z KP PSP w Złotowie, służb ratowniczych powiatu oraz 

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.  

W dniu 20 października 2010 roku, odbył się powiatowy trening alarmowy, podczas 

którego uzyskano gotowość od zarządzonego treningu na poziomie 100,0% - w czasie do 180 

minut (w roku ubiegłym 96,2%).    

 

Zadanie 7: Dokonywanie przeglądów obiektów sportowych pod względem oceny stopnia ich 

przygotowania do organizacji imprez sportowych. 

 

W 2010 roku lustracji poddano następujące obiekty sportowe: stadiony piłki nożnej                    

w Złotowie (MLKS „SPARTA” Złotów), w Jastrowiu  (KS „POLONIA” Jastrowie) i w Tarnówce 

(LKS „TARNOVIA”). Z przeprowadzonych kontroli sporządzane zostały protokoły, które wraz    

z ewentualnymi uwagami i wyznaczonymi terminami usunięć braków oraz niedociągnięć                            

w zabezpieczeniu, przekazano administratorom obiektów.  

Efektem wymienionych działań jest wzrost zainteresowania poprawą zabezpieczenia 

imprez przez samych organizatorów oraz widoczna poprawa przygotowania technicznego 

obiektów do przeprowadzenia imprez. 

 

Zadanie 8: Wnikliwe analizowanie warunków organizacji imprez masowych – przed 

wydaniem opinii. 

 

 Na terenie powiatu odbyły się trzy imprezy masowe, tj. dwukrotnie w Złotowie i raz                 

w Zakrzewie. W czasie zabezpieczania imprez nie odnotowano zbiorowego zakłócenia ładu                            

i porządku publicznego.  

Zabezpieczenie imprez masowych każdorazowo poprzedzano wydaniem opinii 

Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie. 

 

Zadanie 9: Organizacja spotkania z przedstawicielami lokalnych samorządów, klubów 

sportowych, organizatorów imprez masowych i dyskotek w celu ustalenia zasad współpracy 

w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

 

Wzorem lat ubiegłych przeprowadzono w Komendzie Powiatowej Policji w Złotowie 

spotkanie z właścicielami lokali rozrywkowych z powiatu złotowskiego, na których omówiono: 
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zakresy obowiązków ciążących na poszczególnych podmiotach oraz warunki i sposoby działania 

służb porządkowych i organizatora imprezy.  

Dodatkowo skierowano stosowne wystąpienia do właścicieli, w których informowano                             

o konieczności przestrzegania przepisów dotyczących imprez masowych oraz odpowiedzialności 

organizatorów. 

W trakcie lustracji obiektów sportowych przeprowadzono spotkania z przedstawicielami 

klubów sportowych, pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprez. 

 

Zadanie 10: Systematyczne prowadzenie rozpoznania w środowiskach kibiców przed 

rozgrywkami, meczami, przekazywanie informacji o ewentualnych zagrożeniach w tym 

zakresie do zainteresowanych jednostek Policji. 

 

Rozpoznanie prowadzono zgodnie z terminarzem rozgrywek. 

 

Zadanie 11: Organizowanie wzmożonych działań ukierunkowanych na ograniczenie 

zdarzeń drogowych, szczególnie z udziałem niechronionych uczestników ruchu. 

 

Prowadzono, w układzie miesięcznym, półrocznym i rocznym, analizy bezpieczeństwa            

w ruchu drogowym oraz stanu zagrożenia na terenie powiatu złotowskiego, na podstawie których 

właściwie zadaniowano i dyslokowano patrole Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Złotowie, 

które podczas służb patrolowych pobierały i wykorzystywały mierniki prędkości oraz 

alkosensory.  

Łącznie ujawniono 4.012 wykroczeń, polegających na przekroczeniu dozwolonej 

prędkości jazdy oraz przebadano 9.008 kierujących na zawartość alkoholu w wydychanym 

powietrzu.  

Ponadto, podczas comiesięcznych wykazów zagrożeń, prowadzono szczegółowe analizy 

przyczyn wypadków drogowych (w szczególności tych ze skutkiem śmiertelnym) oraz ustalano 

miejsca niebezpieczne.  

 W oparciu o harmonogramy i plany zorganizowano i przeprowadzono następujące 

działania w zakresie kontroli:  

 na przejściach dla pieszych – 11 

 prędkości – 23 

 trzeźwości kierowców – 9 

 niechronionych użytkowników dróg – 11 

 inne – 19. 

 

Zadanie 12: Prowadzenie lustracji dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych mających 

na celu określenie i wyeliminowanie nieprawidłowości ich oznakowania i stanu, ustalenie 

miejsc niebezpiecznych. 

 

Analizy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, po przeprowadzonych w 2010 roku 

lustracjach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie powiatu złotowskiego, 

sporządzane były w układzie miesięcznym i półrocznym. Protokoły wraz z wnioskami do 

realizacji przekazano do zarządców dróg, a w miejsca, gdzie najczęściej występowały zagrożenia 

właściwie zadaniowano i dyslokowano patrole Wydziału Ruchu Drogowego KPP.  

W ciągu dwunastu miesięcy 2010 roku najwięcej zdarzeń drogowych (172) zaistniało             

na terenie miasta i gminy Złotów, następnie na terenie miasta i gminy Jastrowie (95), gminy                  

i miasta Okonek (94) oraz miasta i gminy Krajenka (61). 

W 2010 roku na drogach powiatu złotowskiego zaistniało 505 zdarzeń drogowych (507             

w roku ubiegłym), w tym 448 kolizji oraz 57 wypadków drogowych, w których 17 osób zginęło, 

a 58 osób zostało rannych. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zanotowano: 

nieznaczny spadek liczby zdarzeń drogowych o 2 tj. 0,4 %, wypadków drogowych o 6 tj. 9,5 %, 
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liczby osób rannych o 27, tj. 31,8% oraz wzrost kolizji drogowych o 4 tj. 0,9% i osób zabitych              

o 6 tj. 54,5 %. Główną przyczyną zdarzeń drogowych, bo aż w 130 przypadkach (25,7%) było 

niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, następnie w 14,3%  nie 

zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami oraz w 13,5% nie ustąpienie 

pierwszeństwa.  

W 2009 roku, spośród dróg krajowych i wojewódzkich przebiegających przez powiat, 

najwięcej zdarzeń drogowych wystąpiło na drodze krajowej nr 11 i na drodze wojewódzkiej                       

nr 188. Na drodze krajowej nr 11 odnotowano 15 wypadków drogowych i 108 kolizji, w wyniku 

których 8 osób zginęło, a 16 osób zostało rannych, natomiast na drodze wojewódzkiej nr 188 

wystąpiło 14 wypadków drogowych i 86 kolizji, w wyniku których 2 osoby zginęły, a 20 osób 

zostało rannych. 

 

Zadanie 13: Inicjowanie spotkań z podmiotami odpowiedzialnymi za utrzymanie dróg; 

wnioskowanie o wprowadzenie rozwiązań z zakresu organizacji ruchu związanych z jego 

segregacją (budowa ścieżek rowerowych, chodników, przejść dla pieszych, parkingów). 

 

 Do zarządców dróg skierowano 60 wniosków dotyczących zmiany organizacji ruchu                    

i likwidacji miejsc niebezpiecznych, ponadto w zależności od potrzeb wydawano opinie                     

w sprawach dotyczący organizacji ruchu na drogach powiatu złotowskiego. 

Przedstawiciele KPP w Złotowie na bieżąco uczestniczyli w posiedzeniach komisji                              

do rozpatrywania spraw z zakresu zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych, 

podczas których rozpatrywano wnioski samorządów lokalnych, innych jednostek 

organizacyjnych i mieszkańców powiatu złotowskiego oraz w posiedzeniach komisji 

bezpieczeństwa i porządku, na których dyskutowano m.in. o możliwościach ograniczenia liczby 

wypadków drogowych, wpływu stosowania fotoradarów na poprawę bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym oraz wykorzystywaniu monitoringu w szkołach do wykrywania zdarzeń. 

 

Zadanie 14: Właściwe realizowanie procedur „Niebieskiej karty” przy zaangażowaniu w to 

innych podmiotów pozapolicyjnych, co umożliwi, iż podejmowane działania będą bardziej 

skuteczne. 

 

Zagadnienie monitorowano comiesięcznymi sprawozdaniami dotyczącymi przemocy                    

w rodzinie. Na 608 interwencji domowych w 243 przypadkach wszczęto procedurę Niebieskiej 

Karty.  

Dzielnicowi dokonywali kontroli w rodzinach objętych nadzorem Niebieskiej Karty, 

nawiązując współpracę z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie, 

miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, z komisjami rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz kuratorami sądowymi, w celu stworzenia wspólnego systemu pomocy 

rodzinie dotkniętej przemocą. Ponadto w trakcie interwencji domowej każdorazowo osobie 

poszkodowanej udzielano informacji o instytucjach niosących pomoc ofiarom przemocy 

domowej.  

 W 2010 roku dzielnicowi z całego powiatu złotowskiego nawiązali współpracę                            

z kuratorami Sądowej Służby Kuratorskiej, wypracowując wspólne stanowisko i algorytmy 

wymiany informacji w zakresie osób skazanych prawomocnym wyrokiem za znęcanie się nad 

rodziną.  

 

Zadanie 15: Zorganizowanie spotkań o charakterze instruktażowym z przedstawicielami 

grup ryzyka (listonosze, pracownicy stacji paliw) mających na celu przekazanie wiedzy                   

o występujących zagrożeniach i jak ich unikać. 

 

Z uwagi na fakt, iż w ostatnim czasie do globalnych zagrożeń należy zaliczyć terroryzm, 

KPP w Złotowie, obok wielu innych służb, inspekcji i jednostek, podejmowała działania 
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ukierunkowane na przeciwdziałanie ich wystąpieniu.  

Mając powyższe na uwadze wyodrębniono trzy główne obszary aktywizacji: 

 edukowanie policjantów w zakresie problematyki terroryzmu, w szczególności w zakresie 

rozpoznawania zagrożeń oraz budowanie świadomości potencjalnych zagrożeń wśród 

policjantów, głównie realizujących służbę patrolową (w 2010 roku przeprowadzono 6 

takich szkoleń).  

 prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz społeczeństwa oraz propagowanie inicjatyw 

pogłębiających świadomość zagrożeń terrorystycznych i wiedzę na temat właściwych 

zachowań w przypadku zaistnienia zamachu (przeprowadzono 5 spotkań).  

 pozyskiwanie sojuszników, m.in. spośród formacji ochronnych, służb i straży, na rzecz 

przeciwdziałania terroryzmowi. 

  Na bazie powyższych zagadnień na terenie działania KPP w Złotowie podejmowane były 

działania profilaktyczno - prewencyjne oraz czynności o charakterze operacyjno - 

rozpoznawczym, polegające m.in. na: prowadzeniu cyklicznych szkoleń dla policjantów służb 

prewencji i ruchu drogowego, nawiązywaniu współpracy z funkcjonującymi na terenie powiatu 

złotowskiego szkołami i przeprowadzaniu w nich cyklicznych szkoleń dla nauczycieli                          

i pedagogów szkolnych pod tytułem: „Zagrożenie terroryzmem – algorytmy postępowania                   

w przypadku tzw. „incydentu bombowego””, kierowaniu w okolice szkół patroli policyjnych, 

przy wykorzystaniu tzw. „map zagrożeń” opracowanych we współpracy ze szkołami, 

organizowaniu szkoleń dla pracowników banków i punktów kasowych, poczty oraz pracowników 

specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych na temat zagrożenia terroryzmem oraz zasad 

postępowania w przypadku zaistniałego zagrożenia. 

 

Zadanie 16: Podejmować systematyczne działania mające na celu poprawę zabezpieczenia 

obiektów usługowych i handlowych, a także budynków mieszkalnych należących do 

spółdzielni mieszkaniowych oraz miejskiego zakładu gospodarki lokalami, poprzez 

wyposażanie w urządzenia alarmowe oraz inne sposoby zabezpieczeń.  

 

 Spotkania z administratorami i właścicielami obiektów organizowano w ramach 

realizowanych programów prewencyjnych; tematyka poruszana przez dzielnicowych oraz 

specjalistów Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii KPP, w głównej mierze, 

dotyczyła poprawy zabezpieczenia obiektów i budynków. Ponadto każdorazowo przy okazji 

różnego rodzaju interwencji, administratorom i właścicielom obiektów i budynków mieszkalnych 

udzielano wskazówek mających na celu unikanie ewentualnych zagrożeń. 

 We współpracy z lokalnymi mediami przygotowano i wydrukowano materiały prasowe 

dot. problematyki zabezpieczenia mienia i występujących na terenie powiatu zagrożeń oraz 

wyemitowano krótkie felietony filmowe lub informacje o pracy policji i występujących 

zagrożeniach. Dokonano również kolportażu specjalnie przygotowanych poradników pt. „Jak 

chronić się przed faktem stania się ofiarą przestępstwa”. 

 

Zadanie 17: Systematyczny kontakt dzielnicowych i policjantów z Zespołu ds. Prewencji 

Kryminalnej Nieletnich i Patologii KPP w Złotowie ze szkołami, uzyskiwanie informacji                   

o przypadkach przemocy i innych zagrożeniach. 

 

 Organizowano spotkania z nauczycielami i dyrektorami szkół z terenu całego powiatu,            

na których przekazywano podstawowe reguły postępowania w wypadku popełnienia czynu 

karalnego na terenie szkoły oraz wskazówki co do postępowania z nieletnimi sprawiającymi 

problemy wychowawcze i łamiącymi prawo na terenie szkoły. Dzięki wieloletniej współpracy 

dyrektorzy szkół na bieżąco informują policję i rodziców o wszelkich przypadkach naruszania 

prawa, do których dochodzi na terenie szkół. 

 W 2010 roku policjanci Zespołu Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii KPP                   

oraz dzielnicowi zorganizowali 354 takich spotkań. Spotkania miały na celu zbieranie informacji 
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o występujących przypadkach wandalizmu i przemocy w szkole i natychmiastowe reagowanie na 

takie przypadki. 

 

Zadanie 18: Zorganizowanie Turnieju Wiedzy Prewencyjnej dla dzieci szkół podstawowych 

powiatu i wykorzystanie go do przekazania dzieciom wiedzy jak uniknąć zagrożeń. 

 

We współpracy ze Starostwem Powiatowym w Złotowie, Powiatowym Ogniskiem Pracy 

Pozaszkolnej w Złotowie oraz Fundacją „Bezpieczny Powiat” zorganizowano Turniej Wiedzy              

o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym. Na szczeblu powiatowym o miano najlepszej drużyny     

w zakresie wiedzy na temat ruchu drogowego walczyły 22 zespoły szkół podstawowych                     

i gimnazjalnych powiatu. Młodzież biorąca udział w turnieju miała okazję pochwalić się wiedzą        

i umiejętnościami z zakresu ruchu drogowego oraz wykazać się w praktyce techniką jazdy na 

torze. Niejednokrotnie zadania turniejowe, które zostały postawione przed uczestnikami 

sprawiłyby trudność zawodowym kierowcom, jednakże wysoki poziom przygotowania drużyn 

sprawił, że uczniowie doskonale poradzili sobie z zakresem materiału.  

 

Zadanie 19: Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla rodziców i nauczycieli na temat 

rozpoznania oznak zażycia środków odurzających. 

 

 W 2010 roku kontynuowano cykl spotkań i szkoleń dla rodziców i nauczycieli szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat rozpoznawania środków narkotycznych, 

podstawowych objawów odurzenia narkotykiem, sposobu reagowania w przypadku podejrzenia 

lub stwierdzania odurzenia dziecka narkotykiem. W trakcie spotkań, dzięki przygotowanej 

prezentacji multimedialnej zapoznano nauczycieli ze sposobami rozpoznawania objawów 

uzależnień oraz ze zdjęciami i opisami środków odurzających, z jakimi mogą się spotkać                      

w trakcie codziennej pracy. Przekaz dotyczył również algorytmów postępowania nauczycieli                

w sytuacjach kryzysowych, jakie mogą wystąpić na terenie szkoły, czyli jak należy postępować    

w przypadku podejrzenia, że dany uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu, narkotyków itp. 

Wszystkie przekazane  informacje zostały poparte stosownymi przepisami dotyczącymi tej 

problematyki. 

 Na bieżąco współpracowano z Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego             

w Złotowie oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Złotowie, dzięki czemu nieletni, 

którzy posiadali środki odurzające otrzymywali, w zależności od potrzeb, pomoc psychologiczna 

lub psychiatryczna lub byli kierowani na badania; współpraca z personelem szkolnym pozwalała 

na natychmiastową reakcję zarówno policji jak i rodziców.  

 W ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 – 2010 

policjanci w 2010 roku przeprowadzili z nauczycielami szkół 21 szkoleń, na temat narkomanii, 

podczas których prezentowano teczkę poglądową z atrapami środków odurzających oraz 

opisywano objawy, po których można rozpoznać, że nieletni zażywał środki odurzające.  

 

Zadanie 20 i 22: Wykorzystywanie każdego spotkania w szkołach do przekazywania 

dzieciom  i młodzieży wiedzy dot. odpowiedzialności karnej nieletnich. Organizowanie                  

i prowadzenie przez dzielnicowych spotkań z dziećmi, młodzieżą, nauczycielami, 

pedagogami szkolnymi, dyrekcją szkół w ramach funkcjonujących programów 

prewencyjnych 

 

 W 2010 roku, w szkołach powiatu złotowskiego, realizowano następujące programy 

prewencyjne „Bezpieczna Szkoła”, „Uwaga Zagrożenie” „Z Pyrkiem bezpieczniej” „Krajowy 

Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci                             

i Młodzieży” oraz akcje policyjne m.in.: „Bezpieczne Wakacje 2010”, „Sezon Letni 2010”, 

„Bezpieczna droga do szkoły”, „Wagarowicz 2010” w ramach których dzielnicowi oraz 

funkcjonariusze Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii KPP organizowali 
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szkolenia oraz spotkania tematyczne z młodzieżą szkolną, nauczycielami i rodzicami na temat 

bezpieczeństwa, przemocy w szkole, sposobów unikania zagrożeń, odpowiedzialności nieletnich 

za popełniane czyny karalne, skutków zdrowotnych i prawnych zażywania środków odurzających 

i napojów alkoholowych, sposobów prawidłowego udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeństwa 

„w sieci” oraz zasad ruchu drogowego. Podczas organizowanych spotkań przekazywano 

materiały profilaktyczne i dydaktyczne o powyższej tematyce skierowane do nauczycieli, 

rodziców i uczniów szkół. 

W ramach ogólnopolskiego projektu pt. „Z Podwórka do Parlamentu”, realizowanego pod 

patronatem Złotowskiego Zarządu Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, uczestniczono            

w spotkaniach z młodzieżą, podczas których przekazywano podstawowe zagadnienia dotyczące 

przestępczości nieletnich na terenie powiatu, omawiano główne przyczyny zjawiska 

przestępczości wśród młodych ludzi, wymieniano wspólne spostrzeżenia i wyciągano wnioski.                 

W ramach projektu młodzi parlamentarzyści zaprezentowali wyniki ankiety „Moja opinia                         

o przemocy”, która to za ich pośrednictwem została przeprowadzona na terenie złotowskich 

szkół.  

Rozpoczęto akcję profilaktyczno - edukacyjną „Podróż na drugą stronę ulicy”, mającą na 

celu edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z przejść dla pieszych i wysepek 

rozdzielających pasy ruchu na przejściach oraz zasad obowiązujących podczas poruszania się 

pieszo po drodze.  

W ramach policyjnej akcji prewencyjnej „Sezon Letni 2010” mającej na celu m.in. 

dbałość o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wypoczynku letniego, budynek złotowskiej 

KPP odwiedziły dzieci, wypoczywające w ramach tzw. półkolonii. Dzieci miały okazję otrzymać 

specjalnie przygotowane na tą okazję płyty CD oraz kolorowanki, mówiące o tym, jak należy się 

zachować, aby bezpiecznie spędzać wakacyjny czas oraz miały możliwość zapoznania się                        

z codzienną pracą policjantów oraz w jaki sposób korzystać z telefonu alarmowego.  

Wraz z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Złotowie 

zorganizowano spotkanie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu złotowskiego 

poświęcone problematyce „dopalaczy”, na którym młodzież miała okazję dowiedzieć się jakie 

niebezpieczeństwa niesie ze sobą ich zażywanie oraz jakie konsekwencje prawne i zdrowotne 

możemy ponieść na skutek stosowania środków odurzających, w tym dopalaczy i narkotyków.  

 

Zadanie 22. Organizacja okresowych kontroli placówek gastronomicznych i sklepów 

mających na celu ujawnianie przypadków sprzedaży alkoholu nieletnim oraz 

przestrzegania innych przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. 

 

 Zadanie realizowano w ramach wzmożonych działań prewencyjnych oraz codziennych 

służb.  

 W 2010 roku, w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, przeprowadzono 36 spotkań z młodzieżą, podczas których policjanci 

ZPKNiP i dzielnicowi przekazywali wiadomości na temat skutków prawnych i zdrowotnych picia 

alkoholu oraz 28 spotkań z rodzicami i pedagogami, w trakcie których przestrzegano rodziców             

i wychowawców, aby obserwowali i kontrolowali dzieci pod kątem spożywania alkoholu.  

 We wszystkich komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie powiatu 

pracują wyznaczeni policjanci, pracując w podzespołach do spraw kontroli przestrzegania 

przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W tym 

zakresie dokonywano kontroli sklepów i lokali gastronomicznych. 

 Działania mające na celu ujawnianie placówek handlowych udostępniających alkohol 

osobom nieletnim organizowane były raz w miesiącu, ponadto prowadzone były kontrole 

dyskotek i miejsc grupowania się młodzieży, przede wszystkim rejony szkół.  

 W 2010 roku na terenie powiatu złotowskiego zatrzymano 37 (33 w 2009 roku) osób 

nieletnich znajdujących się w stanie nietrzeźwości, które każdorazowo były odbierane                         
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z Komendy Powiatowej Policji przez rodziców, bądź odwożone przez patrol policji do miejsca 

zamieszkania. Osoby nieletnie zatrzymane w stanie nietrzeźwości były razem z rodzicem 

wzywane do jednostki policji, gdzie przeprowadzano rozmowę profilaktyczno – ostrzegawczą             

o konsekwencjach prawnych i zdrowotnych spożywania alkoholu. W niektórych przypadkach 

kierowano wnioski do Sądu Rodzinnego w Złotowie o ustalenie stopnia demoralizacji nieletniego 

zatrzymanego w stanie nietrzeźwości. 

 

Zadanie 23. Niezwłoczne kierowanie wystąpień o cofnięcie koncesji na sprzedaż alkoholu                

w przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie jw. 

 

 W roku 2010 Komenda Powiatowa Policji w Złotowie nie kierowała wniosków                         

o cofnięcie koncesji na sprzedaż alkoholu. 

 

Zadanie 24. Sporządzenie i przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców powiatu 

złotowskiego pozwalającej zdiagnozować poziom bezpieczeństwa w powiecie złotowskim. 

Opracowanie wyników, sformułowanie wniosków wynikających z badań ankietowych, 

przekazanie ich lokalnym samorządom oraz – za pośrednictwem mediów – lokalnej 

społeczności. Wykorzystanie wniosków do planowania i dyslokacji służby prewencyjnej 

 

 W roku 2010 przeprowadzono wśród mieszkańców powiatu złotowskiego badania 

ankietowe, które stanowiły ważny materiał, na podstawie którego prowadzone są działania                  

w poszczególnych jednostkach podległych KPP. 

W ankiecie udział wzięli mieszkańcy wszystkich gmin powiatu, a głównym celem badań, 

przeprowadzanych nieprzerwalnie od 2002 roku, było uzyskanie wyników pokazujących stopień 

społecznego poczucia bezpieczeństwa oraz ocena poziomu pracy i efektywności działań policji. 

Ankietowani udzielili odpowiedzi na pytania pozwalające ocenić zjawiska stanowiące największy 

problem, wyrazili opinie na temat kontaktów z policją, a w szczególności z dzielnicowymi.                   

W odczuciu mieszkańców powiatu stanowcza reakcja na naruszenie prawa i obecność patroli 

policyjnych podnoszą poczucie poziomu bezpieczeństwa; w porównaniu z latami ubiegłymi 

wskaźnik obawy przed staniem się ofiarą przestępstwa miał tendencję malejącą. Respondenci 

wskazali również na zjawiska stanowiącc znaczny problem w miejscu zamieszkania, którymi są: 

wandalizm, agresywni nieletni i wybryki chuligańskie. Wzrosła także ocena jakości pracy 

policjantów w powiecie. W dalszym ciągu prowadzona będzie kampania informacyjna o zakresie 

działania policji i możliwych z jej strony formach współpracy oraz o działaniach edukacyjno – 

profilaktycznych.  

Dokonano także diagnozy potrzeb społecznych niezbędnych do wzrostu poczucia 

bezpieczeństwa.  

 

Zadanie 25. Przeprowadzenie badań ankietowych dotyczących jakości obsługi interesanta   

w KPP w Złotowie i jednostkach podległych. 

 

 Przeprowadzono badania ankietowe na temat: „Jakość obsługi interesantów w KPP 

Złotów i jednostkach podległych”. W każdej jednostce policji, na terenie powiatu złotowskiego, 

do dyspozycji klientów pozostawiono anonimowe ankiety. Wszystkie chętne osoby po 

wypełnieniu ankiety mogły je zostawić w zamkniętych pudełkach, znajdujących się na recepcji 

lub poczekalni jednostki policji. Wypełnienie ankiety odbywało się na zasadzie całkowitej 

dobrowolności. 

 Na podstawie wyników badań ankietowych w 2010 roku wdrażano „przyjazne” procedury 

i formy obsługi interesantów oraz przyjęto politykę obsługi recepcyjnej przez osobę cywilną 

(stażyści), która kompleksowo i rzeczowo dokonywała obsługi interesantów wysłuchując 

problemów i nawiązując kontakt z komórką odpowiedzialną za dane zagadnienie. 

 



9 

 

 

 Zadanie 26. Konsekwentnie przestrzegać wypracowanych standardowych 

mierników czasów reakcji na zgłoszone przez obywateli interwencje, zgłoszenia                          

o wypadkach drogowych i zdarzeniach o charakterze przestępczym 

 

 Zagadnienie monitorowano comiesięcznymi analizami czasu reakcji na zgłoszenie.                   

W 2010 dla KPP w Złotowie został wyznaczony maksymalny czas, w jakim funkcjonariusze byli 

zobligowani podejmować interwencję, w podziale na teren miejski – 13 minut - i wiejski – 17 

minut. Na terenie miejskim faktyczny czas reakcji na zgłoszone zdarzenie wypracowano                    

na poziomie 6,12 minut, natomiast na terenie wiejskim - na poziomie do 11,55 minut od 

zgłoszenia.  

 

 

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZŁOTOWIE 

 

Zadanie 1: Przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych w poszczególnych 

grupach obiektów. 

 

W 2010 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie 

przeprowadziła następujące kontrole: 

 w obiektach użyteczności publicznej – 61 (62 w 2009 roku), 

 w obiektach zamieszkania publicznego – 18 (14 w 2009 roku), 

 w obiektach mieszkalnych wielorodzinnych – 40 (48 w 2009 roku), 

 w obiektach produkcyjnych i magazynowych – 15 (30 w 2009 roku), 

 obszarów leśnych – 18 (15 w 2009 roku), 

 gospodarstw rolnych – 1, 

Przeprowadzono również 29 wizji i dokonano odbioru 24. obiektów. 

Skutkiem działań pokontrolnych było wydanie: 53. decyzji administracyjnych,                         

3. upomnień egzekucyjnych, 45. opinii przeciwpożarowych, 28. decyzji wstrzymujących roboty           

i zakazów eksploatacji, 6. sprzeciwów po przeprowadzonych odbiorach, 10. postępowań 

mandatowych na kwotę 1.500 zł, 61. wystąpień do nadzoru budowlanego oraz 8. innych 

wystąpień. 

 

Zadanie 2: Wdrażanie monitoringu pożarowego. Instalacja sygnalizacji pożaru nowych 

podmiotów do CPR.  

 

 W 2010 roku realizacją monitoringu pożarowego zajmowały się dwie firmy monitorujące.  

Na terenie powiatu występuje 7 obiektów użyteczności publicznej i 6 obiektów produkcyjno – 

magazynowych, wyposażonych w stałe instalacje sygnalizacji pożaru, z których 5 objętych jest 

monitoringiem pożarowym, tj. są podłączone do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. 

 W 2010 roku nie podłączono nowych podmiotów do CPR. 

 

Zadanie 3: Przeprowadzenie ćwiczeń na obiektach dla jednostek PSP i OSP oraz służb 

współdziałających. 

 

W okresie sprawozdawczym ćwiczenia zgrywające przeprowadzono na następujących 

obiektach: 

 Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Złotowie 

 Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Świętej  

 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Złotowie 

 Areszt Śledczy w Złotowie 
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 Starostwo Powiatowe w Złotowie 

 Urząd Miejski w Złotowie 

 Sąd Rejonowy w Złotowie 

 Kościół parafialny p.w. św. Marcina w Starej Wiśniewce. 

 

Zadanie 4: Współpraca z innymi służbami w zakresie zapobiegania występującym 

zagrożeniom.  

 

 W okresie sprawozdawczym funkcyjni strażacy PSP i OSP uczestniczyli w 7. naradach              

organizowanych przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Na posiedzeniach zespołu 

omawiano sprawy w zakresie zapobiegania oraz usuwania różnego typu zagrożeń, które mogłyby 

wystąpić na terenie powiatu złotowskiego. 

Ponadto przedstawiano własne tematy, które zostały omówione na spotkaniach zespołu 

(parkingi strzeżone dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, bieżące uwagi                       

i spostrzeżenia, analizy po realizowanych działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz  

podsumowania ćwiczeń zgrywających służb ratowniczych i współpracujących z podmiotami 

ratowniczymi na drodze ustawowej i dobrowolnych porozumień) 

 Opracowywano oceny i informacje na potrzeby samorządów dotyczące m.in. 

poszczególnych zdarzeń oraz stanu ochrony przeciwpożarowej w poszczególnych gminach oraz 

wzajemnie informowano się o anomaliach pogodowych i zagrożeniach terrorystycznych. 

   

Zadanie 5: Propagowanie zasad poprawy bezpieczeństwa pożarowego i świadomości 

prewencyjnej.  

 

 Uczestniczono w czterech posiedzeniach Zarządu Powiatowego Związku OSP oraz                         

w jednym posiedzeniu Zarządu Gminnego Związku OSP, na których omawiano bieżące sprawy 

dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu złotowskiego oraz 

prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, zakupu i modernizacji sprzętu ratowniczego                        

i mechanicznego do obsługi zaistniałych zdarzeń, jak również omawiano pozostałe działania 

statutowe.  

 Realizowano zadania w ramach prac komisji oceniającej eliminacje gminne i powiatowe 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W 2010 roku 

finał Turnieju zorganizowano w Szkole Podstawowej w Świętej. 

 Na bieżąco współpracowano z lokalnymi środkami masowego przekazu, opracowując               

i przekazując informacje o realizacji zadań ratowniczo – gaśniczych i o tematyce profilaktyki 

pożarowej. Łącznie, w 2010 roku, ukazało się 329 publikacji prasowych. Ponadto na bieżąco 

umieszczano informacje na własnej stronie internetowej, a niektóre z nich przesyłano na stronę 

Komendy Wojewódzkiej i Komendy Głównej PSP. 

 Propagowano, pod hasłem „Dni otwartych strażnic” oraz „Miesiąc ochrony 

przeciwpożarowej” wiedzę na temat ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży 

szkolnej oraz przy pomocy lokalnej prasy informowano o konieczności zachowywania 

podstawowych zasad bezpieczeństwa w związku z nastaniem okresu grzewczego, o sposobie 

zachowania się i poruszania w zmożonym ruchu drogowym, bezpieczeństwie podczas zbiorów 

płodów rolnych, jak również o bezpiecznym korzystaniu z wypoczynku nad  akwenami 

wodnymi.  

Brano udział w komisjach bezpieczeństwa na szczeblu samorządu powiatu                               

i poszczególnych gmin, na których omawiano problemy bezpieczeństwa pożarowego . 

 

Zadanie 6: Doskonalenie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego 

oraz 8 Realizacja zadań inwestycyjnych w KPPSP. 

 

W okresie sprawozdawczym, w powiecie złotowskim, w ramach Krajowego Systemu 
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Ratowniczo - Gaśniczego funkcjonowała Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w Złotowie                   

oraz 11  jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej typu S. 

 Z budżetu państwa na jedenaście jednostek OSP i ich operacyjne funkcjonowanie 

otrzymano dofinansowanie w łącznej kwocie 229.000 zł (39.400 zł w 2009 roku), które jednostki 

wydatkowały na zakup ciężkiego sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek OSP Radawnica, 

Podróżna, Łąkie, Lipka i Okonek oraz na zakup wyposażenia dla strażaków – ratowników.  

 Na przełomie czerwca i lipca przeprowadzono kontrole gotowości operacyjnej jednostek 

OSP posiadających samochody ratowniczo – gaśnicze, w zakresie przygotowania do 

podejmowania działań. Uwagi i spostrzeżenia zostały, w formie pisemnej, przekazane 

burmistrzom i wójtom. We wszystkich jednostkach, zgodnie z harmonogramem, przeprowadzono 

również przeglądy techniczne sprzętu silnikowego i operacyjnego. 

 Zorganizowano dwie narady Zarządu Powiatowego ZOSP RP z Komendantami 

Gminnymi Związku OSP, na których omówiono bieżące sprawy w zakresie działań 

interwencyjnych, zagadnień operacyjnych  i statutowych oraz pozostałych spraw funkcjonowania 

statutowego OSP.  

Przeprowadzono kurs ratownictwa medycznego w zakresie pierwszej pomocy medycznej 

dla strażaków KSRG, szkolenie dla strażaków kierowców - konserwatorów sprzętu ratowniczego 

OSP, które ukończyło 72 kursantów oraz dwa szkolenia podstawowe dla strażaków ratowników 

OSP, które ukończyło 124 kursantów. 

 Podejmowano działania zmierzające do poprawy wyposażenia sprzętowego JRG: 

zakupiono ciężki zestaw hydrauliczny z poduszkami pneumatycznymi do ratownictwa 

drogowego, skokochron „MORATEX” umożliwiający ewakuację ludzi z wysokości do 16m,  

drobny sprzęt oraz uzupełniono odzież ochronną i środki ochrony osobistej strażaków – 

ratowników. 

 

 

Zadanie 7: Koordynacja działań ratowniczych – funkcjonowanie Centrum Powiadamiania 

Ratunkowego i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

 

 

 Realizowano zadania w ramach właściwego funkcjonowania CPR dla służb 

dyspozytorskich i KP PSP i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (CPR przyjęło i zrealizowało 6,5 

tys. zdarzeń – 4,5 tys. zdarzeń w 2009 roku).    

Komendanci OSP uczestniczyli w 7. posiedzeniach Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego, na których przedstawiane były m.in. zagadnienia dotyczące: realizacji zadań 

ratowniczych przez podmioty KSRG oraz pozostałych zagadnień. Dodatkowo, zgodnie z planem 

rocznym PZZK, zrealizowano 3 ćwiczenia praktyczne, wielowątkowe, na trzech różnych 

obiektach. 

 Zgodnie z wymogami na bieżąco koordynowano funkcjonowanie, na szczeblu 

powiatowym, Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w zakresie działań ratowniczych, 

szkoleniowych oraz pozostałych. Ponadto opracowano analizę wskaźników czasowych dojazdu 

jednostek do zdarzeń na terenie powiatu za lata 2006-2010, w oparciu o wdrożone w 2008 roku 

funkcjonowanie „obszarów chronionych JRG”. 

W 12. zakładach z terenu powiatu przeprowadzono rozpoznania operacyjne, pod kątem 

możliwych do wystąpienia zagrożeń oraz właściwego prowadzenia działań ratowniczo-

gaśniczych na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia. 

 Realizowano zadania modernizacyjne w zakresie zmian sprzętu i urządzeń selektywnego 

systemu powiadamiania jednostek OSP (syreny szczelinowe, system powiadamiania „PAGER”              

i bramka „SMS”). 
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POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGINA  W ZŁOTOWIE 

 

Zadanie 1: Prowadzenie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego: uzgadnianie dokumentacji 

projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, uzgadnianie nowych 

materiałów i procesów technologicznych przed ich zastosowaniem w produkcji                               

i budownictwie. 

 

W ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego rozpatrzono 126 spraw (188 w 2009 roku), 

wydając następujące postanowienia i opinie: 

 27 dotyczących konieczności wykonania raportu oddziaływania przedsięwzięcia                           

na środowisko i jego zakresu, 

 5 dotyczących uzgodnienia z zakresu prognozy oddziaływania przedsięwzięcia                           

na środowisko oraz projektu dokumentu z prognozą, 

 11 dotyczących projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  

 25 dotyczących zakresu raportu o wpływie przedsięwzięcia na środowisko,  

 7 dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,  

 30 dotyczących dokumentacji projektowej, koncesji, 

 9 dotyczących dopuszczenia obiektu budowlanego do użytkowania, 

 11 dotyczących obiektów służby zdrowia, 

 1 dotyczące uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. 

 

Zadanie 2: Kontrole w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie: 

 

higieny środowiska: 

 

Przyjęto 16 skarg od ludności, które dotyczyły najczęściej: niewłaściwej gospodarki 

odpadami komunalnymi i ściekami, uciążliwego hałasu pochodzącego z zakładów lub urządzeń, 

uciążliwych zapachów i zanieczyszczenia piaskownicy. W celu wyjaśnienia powyższych 

zgłoszeń przeprowadzono czynności kontrolne i wizje, współpracując w razie potrzeby                         

z odpowiednimi urzędami i instytucjami. 

Zakończono 6 interwencji, z czego 3 uznano za zasadne, a 10 przekazano do rozpatrzenia 

według kompetencji. 

 

należytego utrzymania stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, 

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic oraz osobowego i towarowego 

transportu kolejowego, drogowego 

 

Ogólna liczba kontroli wyniosła 437 (443 w 2009 roku), w tym 96 obiektów służby 

zdrowia, 192. obiektów użyteczności publicznej, 10 środków transportu osobowego, 62. urządzeń 

wodociągowych, 5 kąpielisk oraz 26 jakości wody przeznaczonej do spożycia, 36 jakości wody              

z kąpielisk i 10 z basenu. 

W związku z prowadzoną działalnością wydano 55 decyzji administracyjnych 

dotyczących obiektów wodociągowych, 27 dotyczących obiektów użyteczności publicznej oraz 

55 na ekshumacje i przewóz zwłok, wystawiając łącznie 54 decyzje płatnicze. Ponadto wydano 9 

postanowień na sprowadzenie zwłok z zagranicy, 2 na obiekty służby zdrowia, 2 upomnienia na 

obiekty wodne, 1 opinię sanitarną na obiekt użyteczności publicznej oraz 5 opinii na imprezy 

masowe. Mandatów karnych nie nałożono. 

Nadzorowano stan sanitarno – techniczny obiektów służby zdrowia oraz szerokiej gamy 

obiektów użyteczności publicznej, w tym ośrodków wczasowo – turystycznych, hoteli, 

gospodarstw agroturystycznych, obiektów sportowych, miejsc rekreacyjnych, stacji paliw, pralni, 
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cmentarzy oraz zakładów fryzjersko – kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej. 

Przeprowadzono również kontrole obiektów PKP i PKS oraz środków transportu tj. autobusów. 

 

warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków 

żywienia zbiorowego, przedmiotów użytku, kosmetyków: 

 

Pod nadzorem znajdowało się 608 obiektów żywieniowo – żywnościowych, 15 obiektów 

produkcji i obrotu materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością oraz 5 obiektów obrotu 

kosmetykami.  

Łącznie przeprowadzono 632. kontrole i rekontrole sanitarne, w tym 30 interwencyjnych 

(576 w 2009 roku), w wyniku których: wydano 246 decyzji merytorycznych i 218 decyzji 

płatniczych na łączną kwotę 22.565,50 zł, nałożono 43 mandaty karne na kwotę 7.950,00 zł, 

skierowano 4 wnioski do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora  Sanitarnego w Poznaniu                

o nałożeniu kary pieniężnej na łączną sumę 1.700,00 zł oraz 1 wniosek o ukaranie dotyczący 

obrotu suplementami diety w sklepie z dopalaczami.  

W roku 2010  teoretycznie oceniono sposób żywienia na podstawie przedstawionych 

jadłospisów w 32. zakładach zamkniętych żywienia zbiorowego. W wyniku przeprowadzonej 

oceny w 2. stołówkach stwierdzono nieprawidłowości wymagające korekt uwzględniających 

zasady racjonalnego żywienia.  

Stan sanitarny nadzorowanych obiektów oceniano zgodnie z jednolitymi procedurami 

urzędowej kontroli żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością 

oraz kosmetyków uwzględniającymi przepisy w zakresie wymagań higieniczno- sanitarnych.              

W roku sprawozdawczym wszystkie grupy obiektów otrzymały ocenę pozytywną. 

  

warunków zdrowotnych środowiska pracy: 

 

Pod nadzorem znajdowały się 233. zakłady pracy, w których przeprowadzono                      

167 kontroli. W wyniku postępowania kontrolnego wydano 50 decyzji, w tym 30 nakazów, które    

w większości dotyczyły uaktualnienia pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia                           

na stanowiskach pracy, przedstawienia do wglądu rejestru czynników szkodliwych i oceny 

ryzyka zawodowego, uaktualnienia badań lekarskich pracowników, poprawy stanu sanitarno-

technicznego pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i produkcyjnych, uchybień w zakresie 

substancji i preparatów chemicznych, czynników biologicznych i rakotwórczych.  

W wydanych decyzjach, w 16. przypadkach zmieniono termin nakazu, 4 umorzono oraz 

udzielono 4 upomnienia.  

 W porównaniu z rokiem ubiegłym warunki pracy nie uległy istotnym zmianom.  

 

higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych 

placówkach oświatowo – wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach 

wypoczynku: 

 

Pod nadzorem znajdowały się 123 placówki (w tym 70 stałych i 53 sezonowe). Łącznie 

przeprowadzono 171 kontroli i wydano 10 decyzji administracyjnych.  

 W szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych przeprowadzano kontrole 

preparatów i substancji chemicznych (decyzji nie wydano), w 18 placówkach sprawdzono 

dostosowanie mebli szkolnych do wzrostu uczniów (nieprawidłowości nie stwierdzono), 

oceniono w 29 placówkach - w 191 oddziałach - rozkłady zajęć (najczęstsze nieprawidłowości 

dotyczyły nieuwzględnienia, w każdym dniu, zajęć z elementami ruchu), w 36 placówkach 

sprawdzono mikroklimat w okresie grzewczym (nieprawidłowości nie stwierdzono), w 57 

placówkach przeprowadzono kontrole pod kątem posiadania mebli z certyfikatem (w 100% 

stwierdzono zgodność) oraz w 49 pod kątem posiadania certyfikowanego sprzętu sportowego 

(żadna placówka nie posiadała w 100% sprzętu z certyfikatem). 
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W okresie sprawozdawczym wykonano 5 decyzji w tym: 1 z 2004 roku, 1 wydaną w 2008 

roku oraz 3 z 2009 roku. Decyzje dotyczyły doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-

technicznego ścian i sufitów, zapewnienia ogrodzenia terenu szkoły oraz zapewnienia osłon na 

punktach świetlnych. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli oraz otrzymanych informacji ze szkół stwierdzono 

potrzebę: prac remontowych sal dydaktycznych (w 15 placówkach), bloku żywieniowego (w 10 

placówkach), bloku sportowego (w 3 placówkach) oraz zaplecza sanitarnego (w 6 placówkach).  

W trakcie prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego placówek stwierdzono 

systematyczną poprawę stanu sanitarno-higienicznego.  

przestrzegania, przez osoby wprowadzające substancje lub preparaty chemiczne                    

do obrotu oraz przez ich użytkowników, ustawy o substancjach i preparatach chemicznych: 

 

W analizowanym okresie przeprowadzono 50 kontroli (100 w 2009 roku) i wydano 36 

decyzji, które dotyczyły: uwzględnienia w ocenie ryzyka informacji wymaganych w zakresie 

chemikaliów, zapewnienia instrukcji bezpiecznego stosowania i przechowywania chemikaliów, 

zapewnienia oznakowania pojemników z chemikaliami i ich prawidłowego transportowania, 

wyposażenia w środki ochrony indywidualnej i ich odpowiedniego przechowywania, 

zapewnienia urządzenia do płukania oczu, określenia i wdrożenia procedury bezpieczeństwa                

i ochrony zdrowia pracowników mających kontakt z substancjami i mieszaninami, 

przedstawiania do wglądu wyników badań i pomiarów dot. czynników chemicznych i aktualnego 

spisu stosowanych substancji i preparatów chemicznych, zapewniania kart charakterystyki                    

i instrukcji magazynowej. 

 

przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory grupy IIA-R i IIB-R 

obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii: 

 

Na terenie powiatu jeden podmiot gospodarczy prowadzi sprzedaż acetonu - prekursora 

kategorii III, jednak w 2010 roku nie prowadzono w nim kontroli. 

 

funkcjonowania placówek medycznych, dystrybucji szczepionek, nadzór nad dezynfekcją               

i sterylizacją: 

 

Pod nadzorem znajdowało się 101 placówek medycznych. W trakcie czynności 

kontrolnych szczególną uwagę zwracano na gospodarkę odpadami medycznymi, prawidłowe 

postępowanie ze sprzętem medycznym i procesy dezynfekcji i sterylizacji narzędzi 

wykorzystywanych podczas świadczenia usług (na koniec roku wszystkie placówki otrzymały 

pozytywne oceny). 

Do podległych placówek przekazano szczepionki (otrzymane nieodpłatnie z WSSE                   

w Poznaniu) w celu prowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych.  

 

Zadanie 3: Prowadzenie kontroli kompleksowych odnośnie przestrzegania prawa 

sanitarnego: 

obiektów żywieniowo – żywnościowych, środków transportu żywności: 

 

Prowadzono, wspólnie z Inspekcją Weterynaryjną w Złotowie i Strażą Rybacką w Pile, 

kontrole sanitarne w zakresie warunków, w jakich odbywa się sprzedaż ryb na placu targowym           

w Złotowie, w okresie przed świątecznym. 

Z funkcjonariuszami Wydziału Prewencji KPP w Złotowie, realizującymi zadania                       

w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przedstawicielem KP PSP           

w Złotowie przeprowadzono kontrolę w największej dyskotece w powiecie złotowskim.  

Ponadto w asyście policji prowadzono również kontrole sklepu z dopalaczami. 
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obiektów sportowych ze szczególnym uwzględnieniem ich stanu technicznego                             

i bezpieczeństwa sprzętu i urządzeń: 

 

Kontrole sanitarne przeprowadzono w grupie boisk i hali sportowych, w zakresie stanu 

sanitarno – technicznego oraz porządkowego obiektów i zapleczy dla sportowców oraz sposobu 

gospodarowania odpadami.  

Nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno – technicznego stwierdzono w hali 

sportowej w Złotowie, przy ul. Mickiewicza. Pozostałe skontrolowane obiekty na koniec 2010 

roku oceniono pozytywnie. 

 

magazynowanie i obrót środkami ochrony roślin: 

 

Dokonano 13. kontroli u sprzedających i 4 u stosujących środki ochrony roślin, podczas 

których wydano 1 decyzję administracyjną, dotyczącą zapewnienia prawidłowego wyposażenia 

w pomieszczeniu socjalnym u sprzedającego. 

 

Zadanie 4: Prowadzenie stałego nadzoru laboratoryjnego nad jakością zdrowotną: 

żywności, przedmiotów użytku, wody pitnej, wody w kąpieliskach i pływalni. 

 

W 2010 roku pobrano do badań łącznie 335 prób wody, w tym: 208 próbek wody 

przeznaczonej do spożycia, 55 próbek wody z niecek basenowych na pływalni krytej „Laguna”                

i 72. z kąpielisk. Decyzją PPIS w Złotowie, w okresie letnim, nadzorem sanitarnym objęto                   

5 kąpielisk: w Złotowie (od ul.. Jeziornej i od ul. Wioślarskiej), w Okonku, Jastrowiu                         

i w Kujaniu. Poboru próbek wody z kąpielisk dokonywano w dwutygodniowych odstępach                  

(w jednym przypadku stwierdzono zaniżoną zawartość tlenu rozpuszczonego i zaniżoną wartość 

BZT5, co nie stanowiło jednak zagrożenia dla zdrowia lub życia kąpiących), dodatkowo raz                    

w miesiącu pobierano próbki wody do badań mikrobiologicznych oraz prowadzono kontrole 

sanitarne na krytej pływalni w Złotowie. W ciągu roku w pobieranych próbkach wody                       

nie stwierdzono przekroczeń mikrobiologicznych, które mogłyby mieć negatywny wpływ na 

zdrowie lub życie osób korzystających z kąpieli. W przypadku pogorszenia jakości wody 

zalecano podjęcie stosownych działań. 

Pobrano do badań 185 prób żywności, materiałów, wyrobów do kontaktu z żywnością, 

kosmetyków, spośród których 23 próby zakwestionowano lub opatrzono uwagami. 

 

Zadanie 5: Promocja zdrowia i zachowań prozdrowotnych w zakresie: chorób zakaźnych, 

racjonalnego żywienia, narkomanii i alkoholizmu, zasad higieny pracowników branży 

spożywczej, pierwszej pomocy przedmedycznej i chorób zawodowych w środowisku pracy. 

 

PPSSE w Złotowie inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje, nadzoruje działalność 

oświatowo - zawodową w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.      

 Za pośrednictwem mediów i prasy przekazywano informacje o różnych wydarzeniach                    

z zakresu ochrony zdrowia i zachowań prozdrowotnych oraz zamieszczano relacje ze spotkań 

edukacyjnych, konkursów oraz ocen stanu sanitarnego. 

 W ramach promocji zdrowia, w 2010 roku, przeprowadzono liczne programy, szkolenia,  

spotkania edukacyjne oraz konkursy: 

 „Moje dziecko idzie do szkoły”, którego głównym celem było podniesienie poziomu 

wiedzy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym na temat wybranych elementów 

zdrowego stylu życia, ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych     

u dzieci oraz przekonanie o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych zarówno 

w domu, jaki i w środowisku szkolnym (program wprowadzono do 13. przedszkoli i 16. 

oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, przeszkalając 32. koordynatorów                    

w czasie 2 szkoleń); 
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 „Czyste Powietrze Wokół Nas”, mającego na celu wzrost kompetencji rodziców                    

w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie 

umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają                             

w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń (program został 

wprowadzony do 11. przedszkoli); 

 „Trzymaj Formę”, którego celem była edukacja w zakresie trwałego kształtowania 

prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego 

stylu życia i zbilansowanej diety (w ramach programu zorganizowano imprezę 

prozdrowotną oraz  międzyklasowy turniej wiedzy); 

 „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie” zmierzającego do poszerzania wiedzy na temat 

astmy oskrzelowej oraz wczesne wyłonienie dzieci zagrożonych zachorowaniem, a co za 

tym idzie – zapobieganie konsekwencjom zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym tej 

choroby (program realizowano w 10. szkołach podstawowych powiatu złotowskiego); 

 „Nie pal przy mnie, proszę”, którego założeniem było zmniejszenie narażenia dzieci na 

bierne palenie tytoniu (program wprowadzono do 1. szkoły podstawowej); 

 „Znajdź właściwe rozwiązanie”, mającego na celu zapobieganie paleniu tytoniu wśród 

uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjum (program realizowano                       

w 1. szkole podstawowej i w 1. Gimnazjum); 

 „Profilaktyka HIV/AIDS”, zmierzającego do ograniczenia liczby nowych zakażeń HIV       

(w ramach programu przeprowadzono szkolenie Młodzieżowych Liderów Zdrowia               

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, konkurs dla uczniów klas I-III szkół 

gimnazjalnych powiatu złotowskiego na prezentację multimedialną pt. „Nie daj szansy 

AIDS”, konkurs profilaktyczny, akcję "Bezpieczne Walentynki", w której udział wzięło 

585. uczniów oraz obchody Światowego Dnia AIDS dla 998. uczniów); 

 „Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce”, którego 

zamierzeniem było zmniejszanie zachorowań, inwalidztwa i zgonów wynikających            

z palenia tytoniu poprzez zmniejszenie ekspozycji na dym tytoniowy (w ramach programu 

przeprowadzono 2 szkolenia Młodzieżowych Liderów Zdrowia dla uczniów szkół 

gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych,  obchody Światowego Dnia bez Tytoniu, akcję 

"Rzuć palenie razem z nami" oraz konkurs na wiersz pod hasłem: „Palić, nie palić – oto 

jest pytanie”); 

 „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”, mającego na celu zmniejszenie liczby dzieci               

i młodzieży narażonych na nadwagę, otyłość i choroby dietozależne na terenie 

województwa wielkopolskiego oraz poprawę stanu zdrowia populacji dzieci i młodzieży 

w Polsce (w ramach projektu przeprowadzono 4 szkolenia dla koordynatorów oraz 

badania ankietowe wśród dzieci, młodzieży, rodziców i koordynatorów). 

  Podjęto działania dotyczące tzw. dopalaczy oraz grypy, przeszkalając uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych oraz prowadząc dystrybucję materiałów informacyjno – edukacyjnych.  

W zakresie profilaktyki chorób nowotworowych zwracano uwagę na skutki nadmiernego 

promieniowania ultrafioletowego przeprowadzając ankietyzację, mającą na celu zbadanie 

zachowań zdrowotnych kobiet w ciąży i 3 kampanie informacyjne: „Daj szansę swojemu 

dziecku”, „Nie daj szansy AIDS”, „Wiedza ratuje życie” oraz kampanię dotyczącą nowelizacji 

ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 

(działaniami objęto 7.726 osób).  

 

Zadanie 6: Promocja szczepień ochronnych obowiązkowych i zalecanych. 

 

 Prowadzono stały nadzór nad wykonawstwem szczepień ochronnych w podległych 

placówkach oraz cykliczne szkolenia pielęgniarek prowadzących szczepienia ochronne, celem 

uzyskania wysokiej jakości wykonawstwa i skuteczności szczepień.  

Prowadzono promocję szczepień zalecanych przeciwko: grypie, kleszczowemu zapaleniu 
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mózgu, wzw typu A i B, rotawirusom, meningokokom, ospie wietrznej, pneumokokom - nie 

objętych szczepieniami obowiązkowymi.  

 

Zadanie 7: Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w przypadku zgłoszenia chorób 

zakaźnych, zawodowych. 

 

W 2010 roku prowadzono dochodzenia epidemiologiczne w związku z chorobami 

zakaźnymi i zachorowaniami: 159 – w związku z pogryzieniami osób przez zwierzęta podejrzane 

o wściekliznę, w tym w 20. przypadkach podjęto szczepienia p/wściekliźnie, 13 – na 

salmonellozę, 3 – w związku z zatruciem grzybami, 149 - biegunką wirusową, 20 – płonnicą,            

17 – boreliozą, 2 – limfocytarnym zapaleniem opon mózgowo – rdzeniowych, 2 – zapaleniem 

opon mózgowych pneumokokowe, 3 - bakteryjnym i wirusowym zapaleniem opon mózgowych                     

i mózgu, 276 - ospą wietrzną, 9 – różyczką, 2 - WZW typ B, 1 - WZW typ C, 4 – świnką,                 

6 – gruźlicą.  

W związku z powyższym w 225. przypadkach zachorowań przeprowadzono dochodzenia 

epidemiologiczne i wystawiono 1 decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej dot. astmy 

skrzelowej. 

 

Zadanie 8: Dokonywanie analiz, ocen epidemiologicznych, prowadzenie statystyki 

epidemiologicznej. 

 

Dokonywano rejestracji zgłaszanych chorób od lekarzy pierwszego kontaktu, 

komasowano zachorowania i sporządzano sprawozdania: co dwutygodniowe, kwartalne i roczne 

oraz przesyłano je do jednostki nadrzędnej, prowadzono analizy porównawcze aktualnych 

zachorowań z latami ubiegłymi. 

Przesyłano informacje meldunkowe i sprawozdania do jednostek nadrzędnych oraz 

samorządowych, omawiano sytuację epidemiologiczną powiatu złotowskiego na komisjach                  

i posiedzeniach w jednostkach samorządowych.    

 

 

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W ZŁOTOWIE 

 

Zadanie 1: W zakresie zagrożeń chorobami zakaźnymi: nadzorowanie przebiegu 

szczepienia przeciwko wściekliźnie, prowadzenie dochodzeń epizootycznych w przypadku 

stwierdzenia choroby zakaźnej zwalczanej z urzędu, monitorowanie występowania chorób 

zakaźnych określonych w przepisach prawa. 

 

Ogółem na terenie powiatu, w 2010 roku, zaszczepiono 1.955 psów (7.374 szt. w roku 

2002, 6.491 szt. w 2003, 6.276 szt. w 2004, 3.757 szt. w 2005, 4.441 szt. w 2006, 3.179 szt.               

w 2007, 3.232 szt. w 2008 roku, 3.553 w 2009 roku) i 18 kotów (12 w 2007 roku, 37 w 2008 

roku, 25 w 2009 roku). W stosunku do lat poprzednich obserwujemy tendencję spadkową ilości 

zaszczepionych psów.  

Do przeprowadzenia szczepień i badań w kierunku chorób zakaźnych wyznaczono               

13. lekarzy weterynarii wolno praktykujących oraz 7. do kontroli spędów i środków transportu 

przewożących zwierzęta.  

Z zakresu prawidłowości wykonanych czynności, zleconych przez Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Złotowie, przeprowadzono 7 kontroli, w wyniku których w żadnym przypadku           

nie stwierdzono uchybień. 

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono badania w zakresie występowania chorób 

zakaźnych. Badania dotyczyły zachorowań na gruźlicę bydła – 4.277 szt. (wynik ujemny), 

brucelozę bydła – 2.638 szt. (wynik ujemny), brucelozę owiec i kóz - 291 szt. (wynik ujemny), 

białaczkę enzootyczną bydła - 7.175 szt. (w 2 stadach, u 8 sztuk uzyskano wynik dodatni – 
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wszystkie zostały wykupione z urzędu i obecnie na terenie powiatu nie ma żadnej sztuki 

dodatniej) i chorobę Auyeskiego trzody chlewnej – 13.467 szt. (wynik ujemny). Ponadto 

prowadzono również kontrole spędów i środków transportu przewożących zwierzęta.  

Na terenie powiatu, w 2010 roku, nie zarejestrowano żadnego przypadku innej choroby 

zakaźnej u zwierząt, zwalczanej z urzędu. 

W okresie sprawozdawczym, pobrano i wysłano do badań monitoringowych próbki krwi 

109. lisów wolnożyjących na wściekliznę (104 w 2009 roku), 53. dzików na pomór klasyczny, 

10. świń na chorobę pęcherzykową oraz 10. szt. bydła na pryszczycę. We wszystkich 

przypadkach uzyskano wyniki ujemne. 

Ponadto do badań laboratoryjnych ZWH w Poznaniu wysłano zwłoki 2 lisów 

wolnożyjących, 3 kotów, 1. psa i 1. krowę z podejrzeniem wścieklizny (u wszystkich sztuk 

wścieklizna została wykluczona). 

 

Zadanie 2: W zakresie zagrożeń zdrowia publicznego: kontrole sanitarne zakładów 

produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego, środków transportu, przewożących 

środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego, monitoring pozostałości chemicznych, 

biologicznych oraz leków w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, badanie bydła 

powyżej 30 i 24 miesiąca życia, ubitego w ubojni w kierunku BSE. 

 

 W drodze decyzji administracyjnej wyznaczono 13 lekarzy weterynarii do badania przed               

i poubojowego w obwodach rzeźnianych i poubojowego w obwodach terenowych oraz nadzoru 

nad zakładami rozbioru i przetwórstwa żywności pochodzenia zwierzęcego. 

W stacjach wytrawiania do badania mięsa w kierunku włośnicy stwierdzono 11 

przypadków włośnicy u dzików, które zutylizowano. Ponadto włośnicę u 11 dzików stwierdzono 

w trakcie kontroli w zakładach przetwarzających dziczyznę. 

 Dokonano 6 kontroli organów urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa, w zakresie 

prawidłowości badania i jego dokumentowania, 140 kontroli zakładów produkujących żywność 

pochodzenia zwierzęcego, w wyniku których wydano 8 decyzji administracyjnych dotyczących 

usunięcia uchybień, 2. kontrole punktów skupu mleka surowego, 25 kontroli miejsc 

pozyskiwania mleka (gospodarstwa z bezpośrednim odbiorem mleka surowego), kontrolę 

występowania pozostałości chemicznych i biologicznych, leków oraz skażeń 

promieniotwórczych w tkankach zwierzęcych, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego 

oraz środkach żywienia zwierząt, po których nie stwierdzono uchybień.  

Zgodnie z harmonogramem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii           

w Poznaniu, pobrano i wysłano 255 prób (w tym: mocz, mięśnie, nerki, wątroby, mleko) pod 

kątem pozostałości biologicznych, chemicznych, leków oraz skażeń promieniotwórczych               

w tkankach zwierząt i środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 46 prób pasz, 

zarówno w wytwórniach, jak i w gospodarstwach. Wszystkie badania dały wyniki negatywne. 

 Skontrolowano 10 pojazdów (11 w 2009 roku), należących do właściciela zakładów 

przetwarzających i dopuszczono je do przewożenia żywności pochodzenia zwierzęcego. 

Prowadzono również badania w kierunku BSE, w wyniku których na 135 sztuk 

przebadanego padłego bydła powyżej 24. miesiąca życia, nie stwierdzono żadnych dodatnich 

wyników. 

 

Zadanie 3: W zakresie zagrożeń jakości zdrowotnej środków żywienia zwierząt – kontrole 

mieszalni pasz, zwłaszcza pod kątem zakazu stosowania mączek mięsnych i mięsno-

kostnych w paszach dla przeżuwaczy ( zagrożenie BSE ). 

 

Przeprowadzono 106 kontroli (50 w 2009 roku) podmiotów produkujących mieszanki 

paszowe, które miały na celu sprawdzenie warunków sanitarno – weterynaryjnych i wykluczenie 

stosowania białka zwierzęcego w mieszankach paszowych oraz 126 inspekcji (106 w 2009 roku) 

punktów sprzedaży detalicznej pasz i koncentratów paszowych. W badanych próbach nie 
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stwierdzono nieprawidłowości. 

  Sporządzono harmonogram pobierania prób monitoringowych w kierunku obecności 

białka zwierzęcego w paszach, zgodnie z wprowadzonym od 1-go listopada 2003 roku, zakazem 

stosowania, na terenie całej Europy, mączek mięsno-kostnych w środkach żywienia zwierząt. 

Monitoring pasz prowadzony był zgodnie z harmonogramem ustalonym w WIW                              

w Poznaniu. 

 

 

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ZŁOTOWIE 

 

Zadanie 1: W zakresie przeciwdziałania zagrożeniom - przeprowadzenie kontroli co do 

wypełniania obowiązków właścicieli i zarządców związanych z utrzymaniem, w należytym 

stanie technicznym, budynków i innych obiektów budowlanych oraz kontroli 

przestrzegania przepisów dotyczących stosowania wyrobów zawierających azbest. 

 

Przeprowadzono 80 kontroli (85 w 2009 roku, 63 w 2008 roku, 43 w 2007 roku), w tym 

81% w wyniku interwencji, które potwierdziły, że zdecydowana większość właścicieli obiektów 

nie wypełnia ciążących na nich obowiązków ustawowych i nie poddaje okresowemu sprawdzeniu 

stanu technicznej sprawności, tak elementów, jak i całych obiektów.  

W przedmiotowym okresie z tytułu niewłaściwego utrzymania obiektów budowlanych 

nałożono 5 obowiązków rozbiórki obiektu (2 w roku 2009). 

W zakresie przestrzegania przepisów dotyczących stosowania wyrobów zawierających 

azbest przedstawiono 10 ocen, z czego w 3. przypadkach wymagana była bezzwłoczna wymiana 

lub naprawa. Przeprowadzono także 3 kontrole strzelnic znajdujących się na terenie powiatu 

złotowskiego. 

W 2010 roku, w ramach obowiązku ustawowego, prowadzono kontrole okresowe 

budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m
2
 oraz innych obiektów budowlanych 

o powierzchni dachu przekraczającej 1000m 
2
. W tym zakresie otrzymano 64 zawiadomienia (63 

w 2009 roku, 122 w roku 2008) od osób dokonujących przedmiotowych kontroli, z których żadne 

nie zawierało informacji o stwierdzeniu złego stanu technicznego obiektu, mogącego 

spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia.  

W IV kwartale 2010 roku przeprowadzono 24 kontrole stanu technicznego dróg na terenie 

powiatu; przedstawione przez zarządców obiektów liniowych dokumenty, nie zawierały 

informacji o stwierdzeniu ich złego stanu technicznego, mogącego spowodować zagrożenie życia 

lub zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia. 

 

Zadanie 2: Działania w przypadku wystąpienia zagrożeń: prowadzenie postępowań                          

w sprawach katastrof budowlanych oraz udział w postępowaniach w razie wystąpienia 

katastrof innego typu. 

 

W roku 2010 nie wystąpiły przypadki katastrofy budowlanej. 

 

  

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ZŁOTOWIE 

 

Zadanie 1: W zakresie poprawy oznakowania pionowego i poziomego przejść dla pieszych: 

lustracja przejść dla pieszych pod względem oznakowania pionowego i poziomego oraz pod 

względem widoczności na przejściu, odnowienie oznakowania poziomego przejść dla 

pieszych oraz usunięcie ewentualnych usterek w oznakowaniu pionowym. 

 

 Przeglądu przejść dla pieszych dokonano w 2010 roku, po okresie zimowym. Zakres 

przeglądu obejmował: sprawdzenie widoczności przejścia i widoczności z przejścia oraz 
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sprawdzenie oznakowania pionowego i poziomego.  

 Stan oznakowania pionowego uznano za dobry i nie wymagający odnowień lub wymiany 

znaków.  

 W zakresie oznakowania poziomego – w miesiącach letnich, własnymi siłami, odnowiono 

je na 58. przejściach dla pieszych (24 w 2005 roku, 31 w 2006 roku, 35 w 2007 roku, 51 w 2008 

roku, 35 w 2009 roku), o łącznej powierzchni 804 m² na całej sieci dróg powiatowych oraz 

systemem zleconym – 16 przejść dla pieszych oraz linii segregacyjnych, na terenie miasta 

Złotów, o łącznej powierzchni 731,48 m².  

 

Zadanie 2 i 3: W zakresie poprawy widoczności na skrzyżowaniach dróg oraz na łukach 

poziomych ( wycinka drzew, krzaków, wykaszanie krzaków, traw i chwastów ). 

 

 W ramach poprawy widoczności na skrzyżowaniach dróg i łukach wewnętrznych                          

w 2010 roku wycięto  37.919 m
2
 krzaków (27.833 m² w 2007 roku, 62.486 m

2
 w 2008 roku, 

19.542 m
2 

w 2009 roku).  

Przy likwidacji zakrzaczeń brano również pod uwagę te odcinki dróg, gdzie krzaki 

ograniczały parametry poziomej skrajni drogowej. 

 

Zadanie 4: W zakresie oznakowania pionowego dróg powiatowych: patrolowanie dróg,  

współuczestniczenie w działaniach zmiany organizacji ruchu, zapobieganie niszczeniu 

znaków. 

 

 W ramach poprawy oznakowania pionowego systematycznie wymieniano znaki 

zniszczone i nieczytelne.  

Do końca 2010 roku wymieniono 100 sztuk i uzupełniono 75 sztuk znaków oraz 33 sztuki 

tablic drogowych. Szczególną uwagę zwraca się na poprawne i czytelne oznakowanie przejazdów 

kolejowych. 

 

Zadanie 5: W zakresie parametrów skrajni drogowej – doprowadzenie istniejącego 

zadrzewienia do stanu zapewniającego zachowanie normatywnej skrajni drogowej 

poziomej i pionowej ( wycinka konarów i gałęzi wchodzących w skrajnię dróg )                             

ze szczególnym uwzględnieniem głównych dróg powiatowych. 

 

 Systematycznie dokonywano objazdów sieci dróg powiatowych pod kątem zachowania 

parametrów skrajni drogowej. W wyniku przeglądów zaznaczono i poddano zabiegom 

pielęgnacyjnym 315 sztuk drzew (792 sztuki w 2007 roku, 899 sztuk w 2008 roku, 748 sztuk               

w 2009 roku), na których dokonano podcinania gałęzi konarów wchodzących w skrajnie drogową 

oraz dokonano, własnymi siłami, wycinki 155. sztuk drzew przydrożnych (177 sztuk w 2007 

roku, 112 sztuk w 2008 roku, 126 sztuk w 2009 roku) oraz systemem zleconym 266. sztuk                  

w gminie Okonek.  

Drzewa te były ujęte w opracowanym planie wyrębu drzew przydrożnych, w którym ujęto  

przede  wszystkim  drzewa  ograniczające  widoczność  na  łukach  poziomych i skrzyżowaniach 

oraz drzewa zbyt blisko rosnące przy krawędzi jezdni, które znacznie ograniczają skrajnie 

poziomą dróg.  

 

Zadanie 6: Dążenie do wyeliminowania ruchu pieszych z jezdni na terenie zabudowanym, 

głównie w pobliżu szkół. 

 

 W ramach poprawy bezpiecznej drogi do szkoły bardzo często dokonywano przeglądów 

przejść dla pieszych, zlokalizowanych w pobliżu szkół. Szczególną dbałość wykazywano o dobry 

stan przejść i dobrą widoczność oznakowania pionowego. 

W 2010 roku odnowiono oznakowanie poziome 12. przejść dla pieszych zlokalizowanych 
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bezpośrednio przy szkołach.  

Wzdłuż drogi powiatowej nr 1041P, od Zakrzewa do Drożysk Wielkich, siłami własnymi 

wybudowano od podstaw 705 metrów ciągu chodnika  i ścieżki rowerowej o łącznej powierzchni 

1410 m
2
 oraz 130 m chodnika o powierzchni 156 m

2
 w Zakrzewie, wzdłuż ul. Domańskiego 

(droga nr 1032P). Ponadto systemem zleconym wybudowano od podstaw chodnik o długości 511 

m i powierzchni 613,2 m
2
 w Nadarzycach oraz 367 m chodnika w Brzeźnicy o powierzchni 551 

m
2
.  

 

Zadanie 7: Poprawa stanu poboczy – kontynuowanie prac w zakresie umacniania poboczy 

niebezpiecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dróg o wąskich jezdniach (do 4,5 m). 

 

 W miesiącach wiosenno - letnich wykoszono: siłami własnymi ogółem 222,5 km (571,85 

km w 2007 roku, 396,22 km w 2008 roku, 390,93 km w 2009 roku) odcinków poboczy 

drogowych, o łącznej powierzchni 382,360 m² (874.435 m² w 2007 roku, 736.775 m² w 2008 

roku, 667.950 m² w 2009 roku) oraz systemem zleconym 425.000 m
2
. 

 Ponadto, w ramach poprawy stanu poboczy, własnymi siłami, w najbardziej zalewanych 

przez wody opadowe miejscach, wyprofilowano 770 m poboczy umożliwiających spływ wód 

opadowych. Prace te w znacznym stopniu przyczyniły się do poprawy widoczności, a zatem                            

i bezpieczeństwa ruchu na drodze.  

 

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE 

 

Zadanie 1: Objęcie działaniami osób najsłabszych pod względem możliwości uzyskania 

zatrudnienia, zwłaszcza młodzież, długotrwale bezrobotni, bez kwalifikacji zawodowych                     

i o kwalifikacjach nieaktualnych na tutejszym rynku pracy. 

 

Wszystkim osobom zarejestrowanym jako bezrobotne oferowano zatrudnienie 

niesubsydiowane oraz udzielano pomoc finansową wspierającą zatrudnienie, tj. przyznawano 

środki finansowe: na rozpoczęcie działalności gospodarczej, na refundację pracodawcom 

kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy, na którym będzie zatrudniony bezrobotny 

skierowany przez urząd, na dofinansowanie studiów podyplomowych, refundację kosztów 

dojazdów do pracy, na pożyczkę szkoleniową oraz proponowano uczestnictwo w szkoleniach, 

czy przygotowanie zawodowe. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, wobec osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy stosowano dodatkowe formy 

wsparcia, tj.: staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne. 

W 2010 roku, na 388 wniosków o zorganizowanie staży, zawarto 322. umowy dla 494. 

osób bezrobotnych, po których pracę podjęło 119 osób. Na organizowanie staży wydatkowano 

łącznie 2.288.235,71 zł.  

Zawarto 114 umów w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych, dla 501 osób 

bezrobotnych, wydając na tę formę aktywizacji łącznie 2.829.322,73 zł. 

Na 71 wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych, zawarto 57 umów dla 82. osób 

bezrobotnych, przeznaczając na tę formę aktywizacji łącznie 384.627,54 zł, natomiast na 6 

wniosków o zorganizowanie prac społecznie użytecznych, zawarto 6 umów na które skierowano  

105 osób bezrobotnych, wydatkując łącznie 64.569,24 zł.  

Inicjowano, organizowano i finansowano szkolenia dla osób bezrobotnych, zwiększające 

szanse na uzyskanie zatrudnienia, w szczególności w przypadku: braku kwalifikacji 

zawodowych, konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji, utraty zdolności do 

wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie, czy braku umiejętności aktywnego 

poszukiwania pracy. W 2010 roku na szkolenia skierowano 549 osób bezrobotnych, na co 

wydatkowano 1.278.379,56 zł. Ponadto skierowano na przygotowanie zawodowe dorosłych dwie 

osoby bezrobotne, na co wydatkowano 17.501,48 zł. 
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Zadanie 2: Ograniczanie skal bezrobocia wśród kobiet. 

 .  

Liczba mieszkanek powiatu zarejestrowanych na koniec grudnia 2010 roku wynosiła 

2.549 osób tj. 55,1% w stosunku do ogółu bezrobotnych – 4.626 osób. W porównaniu do końca 

2009 roku, kiedy to stanowiły 56,4% nastąpił nieznaczny spadek. 

W okresie sprawozdawczym 1.041 kobiet (596 w 2009 roku) objęto różnym wsparciem     

w ramach działań subsydiowanych, z tego w ramach: prac społecznie użytecznych - 56, robót 

publicznych - 260, prac interwencyjnych - 50, staży – 369, szkoleń indywidualnych i grupowych 

– 218. Ponadto 44. kobietom udzielono dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz 44. 

zrefundowano wyposażenie stanowisk pracy. 

 

Zadanie 3:  Nawiązywanie i kontynuacja współpracy z pracodawcami. 

 

Priorytetowe działania podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie                        

to między innymi zachęcanie pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez 

subwencjonowanie zatrudnienia. 

W 2010 roku, z inicjatywy pracodawców oraz w wyniku wizyt i kontaktów pośredników 

pracy zatrudnionych w urzędzie, z pracodawcami pozyskano 643 oferty pracy niesubsydiowanej 

(680 w 2009 roku) oraz ponad 1.947 osób (926 w 2009 roku) objęto różnym wsparciem                   

w ramach działań subsydiowanych. 

Ponadto zorganizowano 93 giełdy pracy, na które zaproszono 1.087 osób bezrobotnych 

i poszukujących pracy.  

 

Zadanie 4:  Zachęcanie bezrobotnych do podejmowania działalności gospodarczej                          

na własny rachunek, poprzez dotowanie tych przedsięwzięć. 

 

W 2010 roku 29. osobom (13 w 2009 roku) udzielono dotacji na podjęcie działalności 

gospodarczej w ramach środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem i 106. osobom (61           

w 2009 roku) w ramach projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 

„Aktywność drogą do zatrudnienia czyli od A do Z”.  

Uruchomienie dodatkowych działań aktywizujących osoby bezrobotne spowodowało 

wzrost ich aktywności zawodowej, poprawę ich statusu społecznego i materialnego. 

 

Zadanie 5:  Wspomaganie dostosowania kwalifikacji zawodowych bezrobotnych do 

wymogów rynku pracy poprzez organizację szkoleń. 

 

Współpracowano z pracodawcami, rozpoznając ich potrzeby dotyczące pożądanych 

kwalifikacji zawodowych pracowników, aby wspomagać dostosowanie kwalifikacji zawodowych 

bezrobotnych do wymogów rynku pracy. 

W 2010 roku zorganizowano 51 szkoleń grupowych i 15 indywidualnych, w których 

uczestniczyło 549 osób, na co wydatkowano 1.278.379,56 zł, z tego: 331.944,95 zł ze środków 

pozyskanych z „rezerwy” Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Dobry 

Początek” na aktywizację 170. osób bezrobotnych, 615.317,90 zł ze środków na realizację 

projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywność drogą do 

zatrudnienia czyli od A do Z” na aktywizację 252. osób bezrobotnych oraz 331.116,71 zł                    

ze środków Funduszu Pracy przyznanych w ramach algorytmu na aktywizację 127. osób 

bezrobotnych. Po ukończeniu szkolenia pracę podjęło 129 osób, z tego 80 osób pracę podjęło             

w ciągu miesiąca od ukończenia szkolenia, a 49 osób po upływie trzech miesięcy od jego 

ukończenia.  

Plan szkoleń na 2010 rok opracowano w oparciu o prognozy w zakresie zapotrzebowania 

na rynku pracy, potrzeby szkoleniowe bezrobotnych i poszukujących pracy.  
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Zadanie 6:  Organizacja zatrudnienia subsydiowanego. 

 

 W 2010 roku na realizację aktywnej polityki rynku pracy pozyskano 11.636.882,10 zł              

z tego: przyznane według kryteriów określonych w rozporządzeniu dotyczącym algorytmu - 

6.508.000,00 zł, na realizację projektu dofinansowanego z EFS „Aktywność drogą do 

zatrudnienia czyli od A do Z” - 3.504.282,10 zł oraz pozyskane na realizację dodatkowych 

programów: „Dobry początek” i „Czas na zmiany” – 1.624.624,95 zł (liczba osób, która                       

w okresie sprawozdawczym pozyskała zatrudnienie subsydiowane przedstawiona jest w opisie 

realizacji zadania 1). 

 W sposób szczególny promowano formy aktywizacji polegające na refundacji 

pracodawcom doposażenia/wyposażenia miejsc pracy dla skierowanych bezrobotnych oraz 

przyznaniu bezrobotnym jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

które wspomagają rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. W 2010 roku zaktywizowano 166 

osób bezrobotnych refundując koszty doposażenia/wyposażenia stanowisk pracy, wydatkując na 

ten cel 2.412.152,19 zł. 

 

Zadanie 7:  Świadczenie usług informacyjnych i doradczych. 

 

Zadanie realizowano w ramach: poradnictwa  zawodowego, zajęć w ramach klubu pracy,  

diagnozy potrzeb oraz oczekiwań bezrobotnych i informowania o sytuacji na rynku pracy 

w trakcie wizyt wyznaczonych bezrobotnym, co kwartał.  

 Z usług poradnictwa zawodowego, porad indywidualnych, grupowych oraz informacji 

zawodowej w 2010 roku skorzystało łącznie 3.674 osoby, w tym: 76 osób z porady grupowej, 

2.150 osób z porady indywidualnej, 121 osób z informacji indywidualnej oraz 1.327 osób 

uczestniczyło w spotkaniach informacyjno – doradczych. Ponadto zorganizowano 10 spotkań 

grupowych, w których uczestniczyło 76 osób i 42 cykle pięciodniowych zajęć aktywizacyjnych, 

na które zaproszono 694 osoby (zajęcia aktywizacyjne ukończyło 430 osób mających różne 

problemy na rynku pracy) oraz przeprowadzono 4. edycję trzytygodniowych szkoleń z zakresu 

aktywnego poszukiwania pracy dla 40. osób bezrobotnych. 

 

  

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE 

 

 

Zadanie 1: Realizacja „Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie” w Powiecie Złotowskim. 

 

W zakresie przedmiotowych zadań współpracowano z instytucjami, które mogły pomóc 

rodzinom w poszczególnych sferach życia, tj.: z poradniami psychologiczo - pedagogicznymi, 

organizacjami pozarządowymi, ośrodkami pomocy społecznej, gminnymi komisjami 

rozwiązywania problemów alkoholowych, policją, szkołami, szpitalem powiatowym. 

Kontynuowano realizację projektu "Mieszkania Chronione dla usamodzielniających się 

wychowanków placówek i rodzin zastępczych" (w 2010 roku w w/w lokalach przebywały                          

4 osoby).  

Przystąpiono również do realizacji projektu „POMOCNA DŁOŃ – integracja zagrożonych 

wykluczeniem” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, mającego na celu aktywną 

integrację osób zagrożonych wykluczeniem (wsparciem objęto usamodzielnionych 

wychowanków opieki zastępczej i osoby niepełnosprawne). 

Promowano rodzicielstwo zastępcze, przez udostępnianie ulotek i ogłoszeń na lokalnych 

tablicach, włączając w roku sprawozdawczym do kampanii również kościoły, szkoły, przedszkola 

i sołtysów. 

Przeprowadzono szkolenia dla osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny 
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zastępczej bez koniecznego udziału ośrodka adopcyjno-opiekuńczego (w 2010 roku szkolenie 

ukończyły 4 rodziny i w 3. z nich przebywa obecnie 5. dzieci). 

Pracowano z rodzicami biologicznymi dzieci umieszczonych w opiece zastępczej, 

udzielając porad psychologicznych i prawnych, dotyczących spraw związanych z relacjami                

z dziećmi, uporządkowaniem spraw życiowych, powrotem dzieci do domu rodzinnego                          

(w omawianym okresie 3. dzieci powróciła do rodziców biologicznych). 

 

Zadanie 2: Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, działania profilaktyczne. 

 

W 2010 roku pracownicy PCPR udzieli 159 porad (175 w 2009 roku), w tym: 

 50 z psychologiem, które w większości dotyczyły przemocy psychicznej i fizycznej                

w domu rodzinnym, uzależnienia od alkoholu i przemocy w rodzinie. Psycholog spotykał 

się również ze stałymi podopiecznymi PCPR, osobami usamodzielnianymi, rodzinami 

zastępczymi  i dziećmi, 

 50 z konsultantem, dotyczących uzyskania różnego typu świadczeń (pieniężnych, 

niepieniężnych, zdrowotnych), stosunków w rodzinie, uzyskania lokalu mieszkalnego, 

nadużywania alkoholu,  

 59 z pracownikiem socjalnym, dotyczących nadużywania alkoholu, problemów 

wychowawczych, konfliktów rodzinnych, ciąży małoletniej, wyznaczenia opiekuna 

prawnego, umieszczenia w domu pomocy społecznej, spraw rozwodowych, choroby 

psychicznej, problemów z dzieckiem przebywającym w młodzieżowych ośrodku 

wychowawczym, przemocy. 

Ponadto przeprowadzono kilka wizji lokalnych związanych z telefonicznymi 

informacjami o możliwości stosowania przemocy wobec dzieci z sąsiedztwa. 

 

 Zadanie 3: Prowadzenie doradztwa prawnego dla mieszkańców powiatu. 

 

W okresie sprawozdawczym udzielono 131 porad prawnych. Ich liczba wzrasta z roku                  

na rok (38 - w 2003, 55 - w 2004, 65 w 2005, 87 w 2006, 90 w 2007, 85 w 2008 i 117 w 2009 

roku). Dotyczyły one problemów rodzinnych: alimentów, rozwodu, separacji, eksmisji, spadku, 

podziału majątku, znęcania się nad rodziną, leczenia uzależnień, ograniczenia lub pozbawienia 

władzy rodzicielskiej, ubezwłasnowolnienia członka rodziny, ustalenia ojcostwa, utworzenia 

rodziny zastępczej. Udzielono również porad z zakresu prawa pracy. 

Zainteresowanym udzielano pomocy w opracowaniu pism procesowych – pozwów, 

apelacji, odwołań itp. oraz pouczano o przysługujących im prawach oraz o obowiązujących 

przepisach prawa. 

 

Zadanie 4: Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie 

zapobiegania przestępczości oraz działającymi na rzecz porządku publicznego                               

i bezpieczeństwa obywateli. 

 

Zadanie realizowane jest na bieżąco przy rozpatrywaniu spraw poszczególnych rodzin              

we współpracy ze wszystkimi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli, głównie sądem rejonowym i policją. W 2010 roku były 

72. takie rodziny (34 w 2009 roku). 

W ramach procedury „Niebieska Karta”, przy współpracy z ośrodkami pomocy 

społecznej, ofiary przemocy mogły skorzystać z pomocy prawnika, psychologa, pedagoga.  

Zorganizowano szkolenie dla 43. osób, dotyczące tworzenia i funkcjonowania zespołów 

interdyscyplinarnych, w oparciu o ustawę z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy                     

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, na które zaproszono przedstawicieli ośrodków pomocy 

społecznej, szkół i przedszkoli, policji, urzędów gmin i miast, poradni psychologiczno – 

pedagogicznych, lekarzy i sądu. 
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 Ponadto w okresie sprawozdawczym brano udział w akcji zorganizowanej przez 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą "Kocham, reaguję", dotyczącej 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, do której zostały włączone szkoły i przedszkola oraz 

sołtysi Powiatu Złotowskiego, a także współorganizowano kolonie dla dzieci z rodzin ubogich               

z terenów popegeerowskich, finansowane przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu, w których 

wzięło udział 76 dzieci ze wszystkich gmin powiatu. 
BP 

 


