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1. WYDZIAŁ OŚWIATY 
 

 Samorząd powiatowy współpracował w roku 2011 w zakresie organizacji i wsparcia 

finansowego realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury, kultury fizycznej i sportu                  

w poszczególnych gminach powiatu złotowskiego: 

 po raz pierwszy Zarząd Powiatu Złotowskiego podjął współpracę z Miastem Złotów                       

w zakresie organizacji obchodów 66. rocznicy Wyzwolenia Złotowa i Ziem Powiatu 

Złotowskiego. Zgodnie z programem obchodów w dniu 28 stycznia br. została 

odprawiona msza ekumeniczna w kościele pw. Św. Rocha w Złotowie. Po mszy odbyła 

się uroczystość poświęcenia krzyży (prawosławnego i katolickiego) na cmentarzu 

wojennym w Złotowie. Podczas tej uroczystości miał miejsce apel podległych a także 

złożono kwiaty pod pomnikiem.  

W dniu 29 stycznia br. na Półwyspie Zamkowym w Złotowie odbyła się inscenizacja 

walk o wyzwolenie Złotowa. Widzowie mogli zwiedzić także ekspozycję militarną – 

pojazdy wojskowe z kolekcji Muzeum Wału Pomorskiego w Wałczu i osób prywatnych.                  

Dla zwiedzających został przygotowany poczęstunek w postaci żołnierskiej grochówki. 

W ramach obchodów rocznicowych w dniu 31 stycznia 2011 roku odbył się Turniej 

Strzelecki o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej natomiast w dniu 5 lutego               

2011 roku Turniej Bokserski o Puchar Burmistrza Miasta Złotowa. 

 w dniu 6 maja 2011 roku na placu Konstytucji 3 Maja w Złotowie została zorganizowana 

okolicznościowa uroczystość upamiętnienia 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja        

i 66 rocznicy zakończenia II wojny światowej. Uroczystość rozpoczęła się od koncertu 

orkiestr dętych, po którym wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

został przeprowadzony konkurs wiedzy patriotycznej. Następnie odbył się uroczysty 

przemarsz kompanii honorowej, orkiestry wojskowej, pocztów sztandarowych, 

kombatantów, harcerzy, delegacji szkół i zakładów pracy na cmentarz wojenny.                      

Na cmentarzu zostały złożone wiązanki kwiatów i oddano hołd wszystkim, którzy polegli 

za naszą wolność 

Uroczystość na cmentarzu wojennym została zorganizowana we współpracy                            

z Burmistrzem Miasta Złotowa. 

 po raz dwunasty w dniach 14 - 15 maja br. na terenie złotowskiego MLKS ,,Sparta”              

w Złotowie odbyły się Międzynarodowe Targi Agroturystyczne zorganizowane przez 

Starostwo Powiatowe w Złotowie i Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych 

Północnej Wielkopolski. Patronat honorowy sprawował Minister Rolnictwa i Rozwoju 
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Wsi, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewoda Wielkopolski. Powiat 

złotowski odwiedziła w tych dniach także delegacja partnerskiego powiatu Jampol na 

Ukrainie. 

 W Targach ogółem wzięło udział 53 wystawców, 29 zespołów w trzech kategoriach,  

 natomiast w konkursie kulinarnym oceniono 21 potraw regionalnych. 

 W sobotę odbyło się podsumowanie V edycji Złotowskiego Biegu Zawilca, podczas 

 którego rozlosowano atrakcyjne nagrody, natomiast wieczorem wystąpił zespół 

 ,,Leszcze”.   Koncert zespołu cieszył się dużym zainteresowaniem. 

W ramach współpracy Burmistrz Miasta Złotowa wyraził zgodę na nieodpłatne 

 wywieszenie banerów informacyjnych dotyczących Targów na ulicach: Grudzińskich, 

 Wojska Polskiego, aleja Piasta. 

 we współpracy z Urzędem Gminy w Lipce, Zespołem Szkół w Łąkiem oraz 

Uczniowskim Klubem Sportowym ,,Iskra” w Łąkiem, w dniu 4 czerwca br. na terenie 

Zespołu Szkół w Łąkiem zostały zorganizowane IV Powiatowe Biegi Przełajowe                 

im. Romana Kęcińskiego,,O Puchar Starosty Złotowskiego”. Celem imprezy była 

popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym 

powietrzu, promowanie zdrowego stylu życia, integracja pokoleń oraz upowszechnianie 

prawidłowych wzorców i idei trzeźwości. W Biegach udział wzięło około 176 osób. 

 w dniu 1 września br. w 72 rocznicę wybuchu II wojny światowej na Cmentarzu 

Wojennym w Złotowie zostało zorganizowana uroczystość upamiętniającą tę historyczną 

datę.  W uroczystości udział wzięły delegacje związków kombatanckich, samorządów 

miast i gmin, delegacje pracownicze zakładów pracy, przedstawicieli partii politycznych, 

młodzież szkolna oraz mieszkańców naszego Powiatu. Uroczystość była zorganizowana 

we współpracy z Burmistrzem Miasta Złotowa. 

 

Zarząd Powiatu Złotowskiego dofinansował również realizację następujących zadań 

publicznych: 

 ,,XIV edycję Dni Kwitnących Wiśni” – zadanie zostało zrealizowane w dniach                        

01-03 maja przez Stowarzyszenie dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic ,,Gromada”            

w Starej Wiśniewce. Głównym celem przedsięwzięcia była prezentacja dorobku 

kulturalnego, aktywizacja społeczeństwa oraz pielęgnowanie historii i tradycji Starej 

Wiśniewki.        Zadanie zostało w pełni zrealizowane zgodnie ze złożoną ofertą. 

 ,,Przeprowadzenie inwentaryzacji oraz prac porządkowych i upamiętniających 

zabytkowy cmentarz żydowski w Jastrowiu” – zadanie jest w trakcie realizacji polega na 
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inwentaryzacji oraz przeprowadzeniu prac porządkowych i upamiętniających zabytkowy 

cmentarz żydowski w Jastrowiu. 

 „Udział w turniejach szachowych. Zdobywanie wysokich miejsc w turniejach” – zadanie 

zostało zrealizowane przez Uczniowski Klub Sportowy ,,Ziemowit” w Złotowie. Klub 

brał udział w Turnieju Marszałkowskim w Kaliszu, Mistrzostwach Województwa 

Przedszkolaków w Pleszewie oraz Międzynarodowym Turnieju Szachowym                            

w Chojnicach.   

         Głównym celem zadania było zdobycie jak najlepszych miejsc w rozgrywkach 

 szachowych. 

 ,,Otwarte mistrzostwa powiatu złotowskiego. Turniej strzelecki” – zadanie zostało 

zrealizowane  na terenie Strzelnicy Sportowej w Górznej oraz Strzelnicy Myśliwskiej            

w Górznej w okresie od 1.06.2011 do 11.06.2011 roku. Głównym celem mistrzostw było 

upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, rozwój dyscyplin sportu w tym sportu 

wyczynowego, jakim jest strzelectwo sportowe. Turniej strzelecki jest imprezą cykliczną, 

organizowaną w formie festynu. W roku 2011 uczestniczyło 96 osób w 6 kategoriach 

sportowych. Wręczono 18 pucharów i 36 dyplomów dla najlepszych zawodników. 

 ,,Powiatowy Przegląd Twórczości Warsztatów Terapii Zajęciowej” – zadanie zostało 

zrealizowane w dniu 09 maja 2011 roku w sali kinowej przez Stowarzyszenie Polskie 

Uniwersytety Ludowe w Radawnicy. W czasie imprezy poszczególne warsztaty terapii            

z terenu powiatu złotowskiego wystawiały swoje prace oraz wymieniały się swoimi 

doświadczeniami. Podczas tej imprezy przeprowadzono także konkurs w formie 

przeglądu małych form teatralnych, śpiewu, tańca i recytacji.  

 Warsztaty uczestniczące w Przeglądzie uhonorowane zostały nagrodami i drobnymi 

 upominkami. Zadanie zostało w pełni zrealizowane zgodnie ze złożoną ofertą. 

 ,,IV Powiatowy Konkurs Tańca” – celem zadania było zintegrowanie poprzez muzykę, 

taniec i rozrywkę dzieci i młodzieży powiatu złotowskiego. Konkurs cieszy z roku na rok 

coraz większym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, którzy chcą uczyć się 

różnych tańców. Konkurs odbył się w 3 czerwca br. w sali ZCAS w Złotówie.                       

Do konkursu przystąpiło 33 zespoły, ogółem 438 uczestników przedszkoli i szkół                     

z terenu powiatu złotowskiego. 

 ,,Organizacja obozu harcerskiego – szkoleniowego pod hasłem: Zaczarowany obóz … 

czyli Mugole na wakacjach”. Zadanie było realizowane na terenie Harcerskiej Stanicy             

w Podgajach od 24.06.2011 roku do 31.08.2011 roku przez Związek Harcerstwa 

Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Złotów.  Celem zdania było między innymi: 
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 przygotowanie harcerzy do pełnienia funkcji szóstkowych w gromadach zuchowych             

i zastępowych; 

 kształtowanie i rozwijanie umiejętności myślenia o osobie w kategoriach pozytywnych; 

 rozbudzenie zainteresowań poznawczych, sportowych, turystycznych, artystycznych; 

 aktywny wypoczynek w środowisku ekologicznym; 

 radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w gromadzie, drużynie; 

 kształtowanie podstaw prospołecznych względem rówieśników i dorosłych, szanowanie 

godności innych. 

 Zadania były realizowane poprzez zabawy, podchody, gry terenowe i zręcznościowe, 

 współzawodnictwo, pogadanki i konkursy. 

 ,,40-lecie Chóru Nauczycielskiego w Złotowie”- zadanie zrealizowane było przez 

Złotowskie Stowarzyszenie Kulturalne w Złotowie. W ramach tego zadania zostały 

zorganizowane uroczystości z okazji 40 -lecia Chóru Nauczycielskiego w Złotowie.               

Z tej okazji odbył się koncert chóralny i muzyczny, po którym zasłużeni działacze chóru 

zostali uhonorowani. Głównym celem zadania była promocja wartościowych 

przedsięwzięć mających na celu podtrzymanie tradycji kulturowych naszego regionu.  

 ,, III Powiatowe Święto Pieśni Chóralnej”- zadanie było zrealizowane przez 

Stowarzyszenie ,,Chór Tęcza” w Zakrzewie. Celem było propagowanie tradycji śpiewu 

chóralnego, podkreślenie roli chórów w kulturze powiatu i popularyzacja tradycji 

śpiewaczej  w społeczeństwie. 

 ,,V Jubileuszowy Konkurs Plastyczny Hej kolęda, kolęda” – termin realizacji zadania 

publicznego został ustalony od dnia 1 września do 30 listopada 2011 roku. Zadanie ma 

być zrealizowane przez Koło Towarzystwa Przyjaciół dzieci przy Powiatowym Ognisku 

Pracy Pozaszkolnej w Złotowie. Konkurs skierowany jest do dzieci  i młodzieży                     

w przedziale od przedszkola do szkół ponadgimnazjalnych. Zakładane rezultaty realizacji 

zadania, to: promocja dzieci uzdolnionych plastycznie, opieka nad dziećmi uzdolnionymi 

plastycznie poprzez zachęcenia ich do uczestnictwa w zajęciach plastycznych, 

zaznajomienie   się z tradycjami świątecznymi, wzmocnienie więzi emocjonalnych wśród 

rówieśników, zmniejszenie patologii społecznej poprzez zagospodarowanie dzieciom 

czasu wolnego. 
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Ponadto zostały dofinansowane następujące imprezy i działania: 

 wyjazd dzieci i młodzieży z Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca ,,Rodlanie”                     

z Zakrzewa na zimowisko w okresie ferii zimowych, 

 XXXVI Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości organizowany przez Federację Stowarzyszeń  

Naukowo – Technicznych NOT w Pile, 

 VIII Powiatowy Konkurs Informatyczny ,,Gimnazjalny Mistrz Komputera 2010/2011” dla 

uczniów szkół gimnazjalnych, organizowany przez Gimnazjum im. dr Władysława  

Brzezińskiego w Krajence, 

 wyjazd teatru ,,Matysarek” z I Liceum Ogólnokształcącego im Marii Skłodowskiej – Curie  

w Złotowie na Ukrainę, 

 Powiatowy Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, 

 I Festiwal Piosenki Harcerskiej, który został zorganizowany przez Szkołę Podstawową                

w Górznej, 

 VII Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych Północnej Wielkopolski, którego organizatorem 

była Ochotnicza Straż Pożarna  im. Jana Waldowskiego w Krajence, 

 V Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania Literatury Niemiecko – Anglojęzycznej dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych 

im. Jana Pawła II w Złotowie, 

 wyjazd ucznia Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie na etap 

centralny Olimpiady Filozoficznej do Warszawy, 

  eliminacje Powiatowego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, 

 XV Bieg o Uśmiech Dziecka, którego organizatorem była Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza im. dr Janusza Korczaka w Jastrowiu, 

  Złotowski Bieg Zawilca , który odbył się w miesiącu maju 2011 roku, 

 wyjazd Zespołu Pieśni i Tańca ,, Rodlanie” na V Międzynarodowy Festiwal Polskiego 

Folkloru do Daugavpils na Łotwie, 

 IX Regionalny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych 

powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, chodzieskiego, poznańskiego, pilskiego                         

i złotowskiego, 

  IV Ogólnopolski Festiwal Folklorystyczny ,, Z przytupem”, organizowany przez  

Stowarzyszenie ,,Strefa Kultury” w Zakrzewie, 

 500 –lecie istnienia miejscowości Śmiardowo Krajeńskie, 
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 XXIV Półmaraton Lipcowy, który był organizowany przez Urząd Miejski w Okonku                

i  Uczniowski Klub Biegacza ,,Maratończyk” w Okonku, 

 organizację XII Święta Wsi Krajeńskiej – Lipka 2011, 

 XIX Festiwal Blues Express, który odbył się w dniach 15-16 lipca br. w Zakrzewie.  

Festiwal jako letnia impreza muzyczna jest już kontynuowany od kilkunastu lat i dodać 

należy, że jest to jeden  z największych festiwali bluesowych w Polsce, 

 organizacja uroczystości wręczenia Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy                            

w Radawnicy  Złotego Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, 

 wyjazd Zespołu Folklorystycznego ,,Krajniacy” z Buczka Wielkiego na ,,Spotkania  

Opłatkowe” do Gdańska. 

 

Z zakresu ochrony zdrowia: 

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne nakłada obowiązek ustalenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, który powinien być dostosowany do potrzeb 

ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta                 

i inne dni wolne od pracy. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie 

określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, 

prezydentów miast) gmin z terenu powiatu. W wyniku podjętych działań w roku 2012 dyżury 

będą pełnione przez apteki działające na terenie miast: 

 Złotowa, 

 Jastrowia, 

 Okonka 

 Krajenki. 

Burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu złotowskiego współpracują aktywnie z powiatem            

w tym zakresie.  

2. Burmistrzowie i wójtowie udostępniają dane demograficzne potrzebne   do przygotowywania 

różnego rodzaju opracowań statystycznych. 

 

Z zakresu oświaty: 

1. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie od roku szkolnego 2011/2012 realizuje 

zajęcia, według podziału:  

- 60 % wymiaru godzinowego zajęć przypada na gminy Jastrowie, Krajenka, Lipka, Okonek, 

Tarnówka, Zakrzewo  i Złotów, 
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- 40 % wymiaru godzinowego zajęć przypada na miasto Złotów. 

Nauczyciele i instruktorzy Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie prowadzą 

następujące zespoły: 

- Zespół teatralny: w Jastrowiu, 

- Zespół haftu: w Złotowie 

- Zespół taneczno – wokalny: w Śmiardowie Złotowski, w Złotowie i Jastrowiu, 

- Zespół wokalny:  w Starej Wiśniewce, w Okonku, 

- Zespół wokalno – instrumentalny: w Jastrowiu, 

- Teatr Pacynkowy: w Złotowie, 

- Zespół Zdrowego Żywienia: w Złotowie, 

- Zespół ,,Frygi”:  w Łąkie, 

- Zespół taneczny: w Złotowie, 

- Zespół wokalny: w Złotowie i w Świętej, 

- Zespół teatralno- recytatorski: w Złotowie, 

- Zespół plastyczny: w Tarnówce, 

- Zespół taneczny: w Zakrzewie, 

- Zespół animacji teatralnych: w Złotowie, 

- Zespół FLY i KHICKS: w Tarnówce, 

- Zespół makramy: w Złotowie, w Krajence, Radawnicy, 

- Zespół taneczny: w Stawnicy i w Złotowie, 

- Zespół plastyczny: w Złotowie i w Krajence,  

- Zespół szachowy: w Złotowie. 

Ogółem z tej formy zajęć korzysta 575 dzieci i młodzieży. 

 

2. Współpraca w zakresie pozyskiwania danych dotyczących liczby uczniów w szkołach 

prowadzonych przez samorządy gminne. Dane były niezbędne do opracowywania prognoz                  

i informacji o sytuacji w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych powiatu 

złotowskiego. 
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2. WYDZIAŁ  OCHRONY  ŚRODOWISKA,  ROLNICTWA  I  LEŚNICTWA 

    Wydział na bieżąco współpracuje z samorządami Gmin w zakresie ustawowych 

kompetencji: 

1. Geologia – uzgodnienie w sprawie wygaśnięcia koncesji z wójtem/burmistrzem.            

W okresie styczeń – listopad 2011 uzgodniono 2 takie sprawy: (Gmina Lipka). 

2. Zatwierdzanie programów gospodarowania odpadami – przed wydaniem decyzji 

zatwierdzającej program gospodarowania odpadami ustawa o odpadach wymaga 

zasięgnięcia opinii wójta / burmistrza, właściwego ze względu na miejsce powstawania 

odpadów. W okresie styczeń – listopad 2011 wystąpiono o 12 takich opinii: (Gmina 

Tarnówka – 2, Gmina Miasto Złotów – 4, Gmina i Miasto Jastrowie – 2, Miasto                     

i Gmina Okonek – 2, Gmina i Miasto Krajenka – 2).  Wójtowie/burmistrzowie 

wyrażają opinie w formie postanowienia. 

3. Zezwolenia na transport, zbieranie, odzysk odpadów – przed wydaniem decyzji 

zezwalającej na transport, zbieranie, odzysk odpadów ustawa o odpadach wymaga 

zasięgnięcia opinii wójta/burmistrza, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia 

w/w działalności. W okresie styczeń – listopad 2011 wystąpiono o 12 takich opinii: 

(Miasto i Gmina Okonek – 3, Gmina Miasto Złotów – 2, Gmina Tarnówka – 2, Gmina 

Zakrzewo – 2, Gmina i Miasto Krajenka – 3). Wójtowie/burmistrzowie wyrażają opinie 

w formie postanowienia. 

4. Informacje o wytworzonych odpadach – wójtowie/burmistrzowie otrzymują 

zaakceptowaną kopię informacji o odpadach wytworzonych przez podmioty działające 

na terenie danej gminy. W okresie styczeń – listopad 2011 przekazano samorządom 

gminnym 55 w/w informacji (Gmina Zakrzewo – 2, Gmina Tarnówka – 4,                   

Gmina Złotów – 3, Gmina Miasto Złotów – 18, Gmina  

i Miasto Jastrowie – 18, Gmina i Miasto Krajenka – 6, Miasto i Gmina Okonek – 3, 

Gmina Lipka – 1). 

5. Rozliczenia czynszu dzierżawnego od Kół Łowieckich za dzierżawę obwodów 

łowieckich – czynsz dzierżawny przekazano 7 gminom powiatu (za wyjątkiem Gminy 

Miasto Złotów, ponieważ gmina ta nie posiada i nie dzierżawi terenów 

wykorzystywanych przez koła łowieckie). 

6. Wydawanie gminom zezwoleń na wycinkę drzew na gruntach gminnych. W okresie 

styczeń – listopad 2011 wydano 82 takich zezwoleń (Miasto i Gmina  Okonek – 11              

w tym 1 z obowiązkiem wykonania nasadzeń, Gmina i Miasto Jastrowie – 3, Miasto 
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Złotów – 18 w tym 2 z obowiązkiem wykonania nasadzeń, Gmina Złotów – 5 w tym                

1 z obowiązkiem wykonania nasadzeń i 1 odmowne, Gmina Lipka – 10 w tym                      

1 odmowne, Gmina Tarnówka – 5 w tym 2 z obowiązkiem wykonania nasadzeń, 

Gmina i Miasto Krajenka – 24 w tym 4 z obowiązkiem wykonania nasadzeń                          

i 1 odmowne, Gmina Zakrzewo – 6 w tym 2 z obowiązkiem wykonania nasadzeń). 

 

Ponadto podjęto inne działania we współpracy z samorządami gminnymi, m.in.: 

1. Samorządy gminne włączyły się w organizowany przez Zarząd Powiatu Złotowskiego konkurs 

„Złotowski Rolnik – Dobry Praktyk 2010” poprzez wytypowanie rolników zasługujących na 

wyróżnienie.  

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród oraz wyróżnień odbyło się podczas wystawy 

polowej „Wiosenne Manewry Polowe” (które odbyły się po raz IX w Śmiardowie Złotowskim 

w dniu 14.04.2011r.) zorganizowanej przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. pod 

honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Starosty 

Złotowskiego. 

2. Wspólnie z przedstawicielami Gminy Krajenka w tym sołtysem Maryńca (zwycięskie sołectwo 

na wieniec dożynkowy w Gminnych Dożynkach w Głubczynie - 27 sierpień 2011r.) 

uczestniczono w: 

o XIII Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynkach Wielkopolskich we                                 

Wrześni - 28 sierpień 2011r.); gdzie zajęto IV miejsce, 

o Powiatowych Dożynkach w Krajence - 3 wrzesień 2011r.  

3.  Od wielu lat Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa współpracuje z wszystkimi 

Gminami w zakresie „Sprzątania świata – Polska”. Jest to coroczna akcja porządkowania 

naszego powiatu i zbierania odpadów. Uczestniczą w niej wszystkie gminy powiatu, które 

angażują do udziału uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dzieci przedszkolne                     

i organizacje społeczne. Starostwo Powiatowe przekazuje gminom materiały i sprzęt do 

przeprowadzenia akcji, zakupione ze środków budżetu Powiatu Złotowskiego. Są to: plakaty, 

worki i rękawice foliowe niezbędne przy zbieraniu odpadów oraz książki, albumy i inne 

wydawnictwa o tematyce przyrodniczej i ekologicznej, przeznaczone na nagrody w konkursach 

podnoszących świadomość ekologiczną.  

Celem akcji jest prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych promujących właściwe  

postępowanie z odpadami.  
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4.  Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zwyczajowo uczestniczy  

 w przekazywaniu samorządom gminnym informacji z zakresu ochrony środowiska                      

 i rolnictwa pochodzących z urzędu wojewódzkiego, marszałkowskiego i innych  instytucji. 

 

Dobra współpraca Wydziału z samorządami gmin w zakresie wspólnych działań wynika ze 

zobowiązań ustawowych i służy ogółowi społeczności z teren powiatu złotowskiego,                            

co w konsekwencji przekłada się na efektywność wykonywanych prac. 

Ww. działania oraz współpraca Powiatu Złotowskiego z okolicznymi jednostkami 

samorządowymi pozostają od lat na stałym  dobrym poziomie. 

 

3. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG 
 

Wydział Komunikacji i Dróg współpracuje z samorządami gminnymi w zakresie: 

1. Zarządzania ruchem na drogach. 

Przedstawiciele wszystkich gmin oraz Komendy Powiatowej Policji i Powiatowego 

Zarządu Dróg uczestniczą w posiedzeniach „Komisji do rozpatrywania spraw z zakresu 

zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych”, która została powołana 

Zarządzeniem Nr 5/2011 Starosty Złotowskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku. Komisja 

rozpatruje wnioski dotyczące zmiany organizacji ruchu, które mają na celu poprawę 

bezpieczeństwa na drogach powiatowych i gminnych. Wnioski zgłaszane są przez samorządy 

gminne, ich mieszkańców oraz organizacje społeczne i instytucje. W okresie   od stycznia do 

października br. odbyło się 6 posiedzeń Komisji, na których zostało rozpatrzonych                           

21 wniosków. Ponadto 3 wnioski, które wpłynęły do Komisji zostały przekazane                           

wg właściwości do odpowiednich organów w celu ich realizacji. 

2. § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie 

informacji podatkowej. 

Wydział Komunikacji i Dróg na bieżąco (co miesiąc) sporządza i przekazuje do gmin – 

organów właściwych w sprawach podatku od środków transportu – informacje                            

o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach o dopuszczalnej masie całkowitej 

przekraczającej 3,5 tony. 

3. Bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Starosta Złotowski Zarządzeniem Nr 6/2011 z dnia 2 lutego 2011 roku powołał Powiatową 

Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W skład Rady weszli: Starosta Złotowski, 

Przewodniczący Rady Powiatu Złotowskiego, Dyrektor WORD w Pile, Komendant Powiatowy 
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Policji w Złotowie, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektor Szpitala 

Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg                   

w Złotowie, Prezes Fundacji „Bezpieczny Powiat”, Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP,                

a także Burmistrzowie i Wójtowie z terenu Powiatu Złotowskiego lub też ich przedstawiciele. 

 Do podstawowych zadań Rady należy podejmowanie działań mających na celu poprawę 

bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, poprzez podejmowanie działań 

zapewniających transplantację założeń Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego „GAMBIT 2005” na grunt Powiatu Złotowskiego. 

 Działania podejmowane przez Radę w 2011 roku: 

 W dniu 7 marca br. w Zespole Szkół w Tarnówce – Szkole Podstawowej                      

im. Teodozji Kazimierczyk odbyło się spotkanie Rady, podczas którego został 

uroczyście otwarty kolejny - dziesiąty w Powiecie Złotowskim Gabinet Wychowania 

Komunikacyjnego. Ponadto podczas spotkania przedstawiciele gmin Powiatu 

Złotowskiego otrzymali certyfikaty „Bezpiecznie przechodzę przez jezdnię” w celu ich 

przekazania do przedszkoli. Dodatkowo przedstawiciel Gminy Okonek otrzymał zestaw 

do nauki bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię dla Przedszkola Miejskiego                    

w Okonku, natomiast przedstawiciel Miasta i Gminy Jastrowie otrzymał zestaw 

MINIKON dla Oddziału Przedszkolnego w Sypniewie. 

 19 września br. realizując przyjęty program i zadania statutowe Rady została 

przeprowadzona po raz kolejny akcja związana z poprawą bezpieczeństwa wśród 

najmłodszych uczniów. Dzięki dobrze układającej się współpracy z Wojewódzkim 

Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Pile Powiatowa Rada BRD przekazała 900 szt. 

opasek odblaskowych i tyle samo nalepek odblaskowych dla uczniów klas pierwszych 

rozpoczynających naukę w szkole podstawowej. W przekazywanie odblasków 

uczniom klas pierwszych zostali zaangażowani przedstawiciele poszczególnych gmin 

Powiatu Złotowskiego, będący członkami Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego.  

W ramach ciągłej współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Pile planowane 

są kolejne otwarcia Gabinetów Wychowania Komunikacyjnego na terenie Powiatu Złotowskiego, 

tak by ostatecznie gabinet taki znajdował się w każdej szkole podstawowej, a dzieci już od 

najmłodszych lat uczyły się właściwych zachowań na drodze. 
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4. WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU 

 
Współpraca samorządu powiatowego z samorządami gminnymi z terenu Powiatu Złotowskiego              

w roku 2011: 

Luty 2011 – tradycją stało się coroczne organizowanie przez Zarząd Powiatu Złotowskiego 

wspólnie z Cechem Rzemiosł Różnych w Złotowie konkursu gospodarczego Powiatowe Godło 

Promocyjne „Złoty Herb”. Celem konkursu jest wybór i promocja najlepszych produktów, usług, 

placówek handlowych oraz wydarzeń gospodarczych, które miały znaczący wkład 

w rozwój Powiatu Złotowskiego w 2010 roku. W konkursie mogą uczestniczyć produkty, usługi, 

które zostały wyprodukowane lub świadczone w 2010 roku oraz placówki handlowe 

funkcjonujące i wydarzenia gospodarcze, które miały znaczący wpływ na rozwój regionu. 

Konkurs jest otwarty dla wszystkich podmiotów gospodarczych, organizacji, stowarzyszeń  

i jednostek budżetowych z terenu Powiatu Złotowskiego oraz gminy Łobżenica. Zgłoszeń do 

konkursu w poszczególnych kategoriach dokonują sami zainteresowani lub organizacje, 

stowarzyszenia, samorządy gospodarcze, jednostki samorządu terytorialnego itp. W składzie 

Kapituły zasiedli: Tomasz Fidler – przewodniczący, Karol Pufal – wiceprzewodniczący,  

Krzysztof  Doroszuk – sekretarz oraz członkowie Roman Runge i Zbigniew Kucharczyk. 

Organizacją konkursu i uroczystej gali wręczenia nagród zajął się Wydział Promocji i Rozwoju. 

Termin zgłoszeń upłynął 11 lutego 2011 r. Do konkursu zgłosiło się 39 firm, w tym 

w poszczególnych kategoriach wzięły udział: 

a) Produkcja ogólna mała (do 10 pracowników) – 4 firmy 

b) Produkcja ogólna duża (powyżej 10 pracowników) – 3 firmy 

c) Produkcja rolno-spożywcza –3 firmy 

d) Handel mały (do 10 pracowników) – 5 firm 

e) Handel duży (powyżej 10 pracowników) – 5 firm 

f) Usługi małe (do 10 pracowników) – 9 firm 

g) Usługi duże (powyżej 10 pracowników) – 12 firm 

h) Wydarzenie gospodarcze roku – 3 firmy 

W dniu 16 lutego 2011 r. członkowie Kapituły przeprowadzili głosowanie przyznając firmom 

punkty w celu nadania nominacji do tytułu Powiatowego Godła Promocyjnego „Złoty Herb”. 

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło podczas uroczystej gali wręczenia nagród, która 

odbyła się 26 lutego 2011 roku w sali „Metalplast-Karo” Złotów przy ul. Kujańskiej. 
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Maj 2011 – organizacja 220. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 66 rocznicy 

zakończenia II wojny światowej, której współorganizatorem był Burmistrz Miasta Złotowa. 

Obchody uświetniły orkiestry: OSP w Złotowie, OSP w Krajence, Lipkowsko-Zakrzewska 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz kompania honorowa 52 Batalionu Remontowego 

z Czarnego z zastępcą dowódcy majorem Krzysztofem Klin. W uroczystości wzięli udział: 

parlamentarzyści, kombatanci, młodzież szkolna, mieszkańcy miasta i powiatu, dyrektorzy 

placówek, jednostek, szkół  i zakładów pracy, przedstawiciele partii politycznych. Podczas 

spotkania odbył się konkurs historyczny z zakresu XVIII-wiecznej Polski prowadzony przez Pana 

Marka Kitowskiego – nauczyciela historii, radnego Rady Powiatu Złotowskiego. W konkursie 

wzięło udział 9 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu i gimnazjów z terenu miasta 

Złotowa. Spośród uczestników wyłoniono trzech laueratów i przyznano trzy równorzędne miejsca. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, natomiast laureaci nagrody książkowe i upominki. 

 

Maj 2011 – w dniach 14-15 maja na terenie boiska MLKS „Sparta” w Złotowie odbyła się                 

XII edycja Międzynarodowych Targów Agroturystycznych zorganizowanych przez Starostwo 

Powiatowe w Złotowie wspólnie ze Stowarzyszeniem Gospodarstw Agroturystycznych Północnej 

Wielkopolski. Patronat honorowy nad Targami sprawował Minister Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewoda Wielkopolski. Wśród 

zaproszonych gości byli m.in. parlamentarzyści, władze Powiatu Złotowskiego, burmistrzowie                

i wójtowie, przedstawiciele szeregu instytucji, wystawcy i sponsorzy, a także delegacja                        

z partnerskiego powiatu Jampol na Ukrainie. Podczas targów ofertę turystyczną zaprezentowało 

kilkudziesięciu wystawców z terenu całej Polski, którzy zaprezentowali walory turystyczne 

swoich regionów. Targom towarzyszył szereg imprez i konkursów. Dużą atrakcją były występy 

zespołów folklorystycznych, wystawy prac twórców ludowych i degustacje potraw regionalnych, 

natomiast główną rozrywką sobotniego wieczoru był występ zespołu „Leszcze”.  

 

Czerwiec 2011 – w czerwcu został zorganizowany Konkurs o Nagrodę Powiatu Złotowskiego. 

Celem konkursu jest wyłonienie i promowanie wybitnych mieszkańców Powiatu Złotowskiego, 

których działalność jest godna propagowania i naśladowania. Nagroda Powiatu Złotowskiego jest 

wyróżnieniem honorowym i przyznawana jest corocznie w dziedzinach: oświata i kultura; ochrona 

zdrowia, opieka społeczna i bezpieczeństwo publiczne; ochrona środowiska, rolnictwo 

i leśnictwo; sport, turystyka i rekreacja. Prawo zgłaszania kandydatów do konkursu (po jednym do 

każdej kategorii) mają Zarząd Powiatu, Komisje Rady Powiatu, Rady Miejskie i Gminne, 

Burmistrzowie, Wójtowie oraz organizacje samorządowe, pozarządowe i polityczne. Wyboru 
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laureatów spośród wielu zasługujących na to wyróżnienie dokonuje Kapituła konkursowa, 

w skład której wchodzą przedstawiciele samorządu powiatowego oraz ubiegłoroczni laureaci 

i nominowani. Laureaci otrzymują Tarczę Herbową Powiatu oraz okolicznościowy dyplom, co 

stanowi symboliczne docenienie zasług wybitnych mieszkańców naszego powiatu. Wyniki zostały 

ogłoszone 18 czerwca podczas uroczystej gali, która odbyła się w sali kinowej Złotowskiego 

Centrum Aktywności Społecznej, al. Piasta 26. 

 

Lipiec 2011 – w dniu 1 lipca 2011 roku zostało podpisane Porozumienie o Współpracy między 

Powiatem Złotowskim a Miastem Złotów w sprawie utworzenia w budynku spichlerza 

położonego w Złotowie przy ul. Spichrzowej 9 Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej. 

Centrum jest nastawione na promowanie powiatu i miasta pod względem turystycznym 

i kulturalnym, gdzie turysta otrzyma wszelkie niezbędne informacje jak miło spędzić wolny czas 

w Powiecie Złotowskim. PCIT jest nastawione na współpracę z wszystkimi podmiotami 

z terenu Powiatu Złotowskiego w organizowaniu imprez turystycznych na terenie powiatu, na 

współdziałanie i wymianę informacji turystycznej z gminami powiatu, ze stowarzyszeniami 

i organizacjami turystycznymi oraz na szeroką współpracę z lokalnymi artystami w celu 

organizowania okolicznościowych wystaw. PCIT czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 

9.00 – 17.00, oraz w soboty i niedziele od 9.00-13.00, za wyjątkiem dni świątecznych ustawowo 

wolnych od pracy. Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej funkcjonowało od 1 lipca 2011 r. 

do 10 listopada 2011 r. Na czas zimowy Informacja Turystyczna została przeniesiona do siedziby 

Starostwa Powiatowego w Złotowie, pok. 29. PCIT uruchomione zostanie ponownie na sezon 

letni, tj. od czerwca 2012 r.  

 

Lipiec 2011 – współpraca z urzędami gmin Powiatu Złotowskiego w zakresie udostępnienia 

materiałów reklamowo-promocyjnych powiatu (foldery, ulotki, broszurki, itp.) na potrzeby 

funkcjonowania Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej w budynku Spichlerza 

w Złotowie. W związku z funkcjonowaniem PCIT do wójtów i burmistrzów powiatu 

złotowskiego została przesłana informacja z prośbą o dostarczanie map, folderów, widokówek, 

gadżetów z gminy, a także prośba o przesłanie informacji niezbędnych do stworzenia wspólnej 

oferty turystycznej powiatu złotowskiego, tj.  

1) kalendarz imprez kulturalnych w gminie 

2) aktualna baza gastronomiczna w gminie 

3) ważne adresy i punkty przydatne turyście, odwiedzającego gminę. 
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Została wystosowana także prośba o zamieszczenie na stronie internetowej gminy oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu informacji o funkcjonowaniu PCIT. Informacja została przesłana 

w załączniku. 

 

Sierpień 2011 – 17 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Złotowie odbyło się robocze spotkanie 

w sprawie utworzenia powiązania kooperacyjnego, w ramach którego możliwe jest między innymi 

opracowanie i wdrożenie koncepcji turystycznego wykorzystania rzeki Głomii. Środki na ten cel 

miałyby zostać pozyskane z funduszy Unii Europejskiej. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Starosta 

Złotowski- Ryszard Goławski, zastępca burmistrza Gminy i Miasta Krajenka – Leszek 

Łochowicz, Dyrektor Rejonowego Związku Spółek Wodno–Melioracyjnych w Złotowie – 

Czesław Greczyło, przedstawiciele Wojewódzkiego Zarządu Melioracji 

i Urządzeń Wodnych Rejonowy Oddział w Pile, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 

Oddział Powiatowy w Chodzieży oraz przedstawiciele firmy Jukon z Chodzieży – Konrad 

Jutrzenka i Elżbieta Witucka. Koncepcja utworzenia powiązania kooperacyjnego zakłada 

realizację działań promujących użycie nowoczesnych, innowacyjnych technologii oczyszczania 

Głomii. Efektem będzie osiągnięcie korzyści środowiskowych i społecznych oraz w szczególności 

stworzenie warunków pod rozwój turystyki na rzece i w jej otoczeniu (np. spływy kajakowe, 

skwery, bulwary). W szczególności tym aspektem projektu zainteresowane są władze Powiatu 

Złotowskiego oraz gminy, przez które przepływa rzeka. Podjęte działania miałyby skupić się w 

szczególności na wykorzystaniu rzeki Głomii do celów turystycznych i jej promocji.  Projekt 

zakłada udział i współpracę jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów zainteresowanych 

rozwojem swojej działalności w kierunku oczyszczania cieków wodnych, jednostki naukowo- 

badawczej wdrażającej nowoczesne technologie oraz przedsiębiorstw zabezpieczających 

działalność powiązania kooperacyjnego. Efektem starań i realizacji projektu byłoby m.in. 

zwiększenie ruchu turystycznego, a co za tym idzie podniesienie atrakcyjności lokalnej. Istotne 

jest przy tym także opracowanie jednolitej informacji o atrakcjach środowiskowych                                

i kulturowych. Finansowanie działań wiąże się z możliwością otrzymania dofinansowania na 

realizację projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego. Instytucją pośredniczącą jest Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości. Koszt projektu szacuje się na 2 miliony złotych. Udział dofinansowania 

wynosi 85%, natomiast wkład własny 15%, który byłby rozłożony na członków projektu. 

Szczegółowe wytyczne związane z pozyskaniem funduszu będą znane po ogłoszeniu konkursu              

w połowie września. Do tego czasu potencjalni członkowie powiązania kooperacyjnego mają 
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zadeklarować przystąpienie do projektu. Natomiast decyzję podejmie Rada Powiatu 

Złotowskiego. 

 

Wrzesień 2011 – współorganizacja Dożynek Powiatowych, które odbyły się 3 września 

w Krajence na Stadionie Miejskim. W imprezie uczestniczyli rolnicy ze wszystkich gmin powiatu 

oraz zaproszeni na uroczystość goście: parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych 

szczebla powiatowego i gminnego, dyrektorzy jednostek powiatowych 

i gminnych oraz licznie przybyli mieszkańcy. Tradycyjnie obchody rozpoczęto mszą                         

św. w kościele św. Anny, Po niej w korowodzie dożynkowym, przy dźwiękach orkiestry dętej 

OSP z Krajenki, goście przemaszerowali na stadion miejski, gdzie kontynuowano obrzędy 

dożynkowe. Podczas dożynek rozstrzygnięto również konkurs wieńców dożynkowych. Swoje 

dzieła prezentowały wszystkie gminy z terenu Powiatu Złotowskiego. Zwycięzcą okazał się 

wieniec przygotowany przez mieszkańców z gminy Złotów. Po części oficjalnej wystąpiły: 

orkiestra dęta OSP z Krajenki, zespoły ludowe oraz kapele: "Mysomtacy", "Rypcium Pypcium"            

i "No To Cyk". Dożynki zakończono koncertem zespołu "Disco Full" i zabawą taneczną. 

 

Wrzesień 2011 – 20 września w Starostwie Powiatowym w Złotowie została podpisana umowa            

o współpracy na rzecz rozwoju lokalnego Powiatu Złotowskiego. Umowa została wypracowana 

we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego w Pile, 

prowadzonym przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Poznaniu. Powiat 

Złotowski pełni funkcję lidera w umowie, natomiast sygnatariuszami są: samorządy miast 

i gmin powiatu, Stowarzyszenie „Przyjazna Edukacja”, Nauczycielskie Kolegium Języków 

Obcych w Złotowie, Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski Zarząd Koła 

Powiatowego w Złotowie, Centrum Integracji Europejskiej Szkoła Języków Obcych i Rozwoju 

Przedsiębiorczości w Złotowie, Uniwersytet Ludowy w Radawnicy oraz Poradnia 

Neurologopedyczna dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych. Zaznaczmy, że celem sygnatariuszy 

zawartej umowy jest w szczególności: poprawa jakości życia mieszkańców powiatu złotowskiego 

poprzez działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, działania 

zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem 

społecznym, działania na rzecz podnoszenia i aktualizacji umiejętności zawodowych osób 

pracujących, a także wyrównywanie szans edukacyjnych począwszy od edukacji przedszkolnej po 

edukację osób dorosłych. Obszary tego współdziałania stanowią: rynek pracy Powiatu 

Złotowskiego, wykluczenie społeczne, integracja społeczna na terenie Powiatu Złotowskiego, 

promocja i rozwój przedsiębiorczości, współpraca międzysektorowa, pozyskiwanie środków 



19 

 

zewnętrznych, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego w celu rozwiązywania i łagodzenia 

wspólnie zdefiniowanych problemów społeczności Powiatu Złotowskiego.  

 

Wrzesień 2011 – Stowarzyszenie pn. Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski „Dolina 

Noteci”(klaster), do którego Powiat Złotowski należy od 2009 r., w ramach swoich działań podjął 

inicjatywę przygotowania listy produktów regionalnych charakterystycznych dla Północnej 

Wielkopolski. W związku z powyższym dyrektor biura Stowarzyszenia zwrócił się do Starostwa 

Powiatowego w Złotowie z prośbą o kontakt z gminami w celu wytypowania charakterystycznych 

dla Powiatu Złotowskiego produktów regionalnych i sporządzenie stosownej listy. Miały to być 

zarówno produkty przemysłowe, jak i spożywcze, np. nalewka Pana Kowalskiego z Wielenia, 

pstrągi ze Stobna, jabłka z Pobórki, porcelana z Chodzieży czy koronki z Krajenki (to 

hipotetyczne przykłady). Produkty, które znajdą się na liście staną się produktami ujętymi w 

tworzonej strategii promocji Północnej Wielkopolski. Będą traktowane jako jedna z wizytówek 

subregionu i będą promowane w dalszej działalności Klastra. 

W związku z powyższym współpraca z gminami została nawiązania i lista produktów została 

stosownie sporządzona oraz przekazana do biura Klastra. 

 

Październik 2011 – 12 października w Starostwie Powiatowym w Złotowie odbyło się robocze 

spotkanie burmistrzów i wójtów oraz przedstawicieli poszczególnych gmin z władzami Powiatu 

Złotowskiego, któremu przewodniczył Wicestarosta Złotowski Tomasz Fidler. Spotkanie miało na 

celu uzgadnianie wspólnych stanowisk i obszarów, w ramach których gminy i powiat mogłyby 

nawiązać szerszą współpracę. Tematy, które zostały omówione to: 

1) zimowe utrzymanie sieci dróg powiatowych. 

2) nowe zasady współpracy Powiatu Złotowskiego z Powiatowym Szkolnym Związkiem 

Sportowym i organizowanie przez niego zawodów. 

3) plany budowy kolejnych chodników w poszczególnych miejscowościach przy współpracy 

samorządu powiatowego i gmin. 

 

Listopad 2011 – organizacja uroczystości Narodowego Święta Niepodległości, które odbyło się             

11 listopada 2011 r. w Złotowie. Uroczystość została zorganizowana wspólnie z Miastem Złotów. 

Wśród bogatego i ciekawego programu znalazło się szereg imprez towarzyszących. Jedną z nich 

był I Bieg Niepodległości o Puchar Starosty Złotowskiego, którego trasa biegła promenadą 

dookoła jeziora Miejskiego. Na mecie organizatorzy każdemu z zawodników zapewnili 

pamiątkowy medal oraz ciepły poczęstunek, a zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali 
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puchary. W tym samym czasie na strzelnicy myśliwskiej w Górznej odbywał się Otwarty Turniej 

Strzelecki o Puchar Burmistrza Miasta Złotowa. Natomiast młodzież szkół średnich rywalizowała 

w Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych w trzech konkurencjach: zawodach drużyn w siatkówce, 

konkursie prezentacji multimedialnych na temat Święta Niepodległości oraz konkursie wiedzy 

patriotycznej. Po południu w Kościele Wniebowzięcia NMP w Złotowie odbyła się msza święta          

o Ojczyznę. Następnie odbył się uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych oraz delegacji 

urzędów, instytucji, szkół i firm Powiatu Złotowskiego z kościoła na Plac Paderewskiego. Tam 

złożono kwiaty przy tablicy poświęconej Ignacemu Paderewskiego. Kolejna część uroczystości 

odbyła się w siedzibie Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej, gdzie odbył się koncert 

solistów Opery Nova z Bydgoszczy. Po koncercie ogłoszono wyniki Turnieju Szkół 

Ponadgimnazjalnych. We wszystkich trzech konkurencjach najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie 

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Złotowie. Na scenę został zaproszony dyrektor ZSE Marek 

Skórcz, który odebrał z rąk przewodniczącego komisji konkursowej- radnego powiatu Marka 

Kitowskiego główną nagrodę – czek na kwotę 5 tysięcy złotych. Nagroda będzie przeznaczona na 

wycieczkę o tematyce historycznej. 

 

Grudzień 2010 Spotkanie Rekreacyjno – Sportowe Osób Niepełnosprawnych „Bawmy się 

Razem” – impreza wpisała się na stałe w kalendarz imprez powiatowych. Spotkanie posiada 

charakter zawodów sportowych o bardzo zróżnicowanych konkurencjach, dostosowanych do 

różnych stopni niepełnosprawności. Tradycyjnie rozpoczyna się wspólnym zapaleniem 

symbolicznego płomyka integracji. Uczestnicy spotkania biorą udział w konkurencjach, gdzie nie 

liczy się wynik czy uzyskane miejsce. Dla uczestników najważniejsza jest możliwość wzięcia 

udziału w zawodach i oderwanie się od trosk codziennego życia. Zawodnicy otrzymują 

okolicznościowe dyplomy oraz upominki. Należy zdać sobie sprawę, że nawet najlepsze programy 

i środki finansowe skierowane na zatrudnienie i rehabilitację zawodową nie zastąpią zwykłego 

ludzkiego zrozumienia i akceptacji, że osoba niepełnosprawna ma pełne prawo czuć się potrzebna 

i uczestniczyć w życiu społecznym na równych prawach. 

 

Sport w Powiecie 

Starostwo Powiatowe w Złotowie jest organizatorem rozgrywek powiatowych i mistrzostw 

powiatu szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w różnych konkurencjach 

sportowych, np.: piłka nożna, tenis stołowy, pływanie, czy lekkoatletyka. W okresie październik-

listopad odbyły się m in.: 
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 21 października na pływalni „Laguna” w Złotowie odbyły się Drużynowe Mistrzostwa 

Powiatu Złotowskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Pływaniu. 

 3 listopada w Zespole Szkół Rolniczych w Złotowie odbyły się Drużynowe Mistrzostwa 

Powiatu Złotowskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Tenisie Stołowym. 

 21 listopada w hali sportowej Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence został rozegrany 

Halowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Złotowskiego. 

Ponadto Starostwo Powiatowe organizuje i współorganizuje szereg imprez sportowych dla 

wszystkich mieszkańców gmin z terenu powiatu złotowskiego, jak np., Bieg im. Romana 

Kęcińskiego, Bieg Niepodległości o Puchar Starosty Złotowskiego czy Złotowski Bieg Zawilca. 

 

Współpraca z PFRON 

Współpraca Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Złotowie z gminami 

w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych polega głównie na wspieraniu 

mieszkańców gmin Powiatu Złotowskiego w następujących zadaniach realizowanych przez 

Wydział:  

1. udzielenie osobom niepełnosprawnym jednorazowo środków na podjęcie działalności 

gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej;  

2. zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla pracodawcy, który zatrudni osobę 

niepełnosprawną; 

3. zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecane 

fundacjom oraz organizacjom pozarządowym polegające na wsparciu finansowym organizacji 

pozarządowych działających na terenie poszczególnych gmin. 

W tym zadaniu wspierano następujące organizacje pozarządowe działające na terenie 

poszczególnych gmin, tj.: 

 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w gmini i mieście 

Krajenka, 

 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Jastrowiu, 

 Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski Zarząd Koła Powiatowego z siedzibą  

w Złotowie, 

 Fundacja na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „KRAJNA” z siedzibą                  

w Złotowie. 
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5. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 
 

Współpraca Wydziału Gospodarki Nieruchomości tut. Starostwa z samorządami gminnymi 

w 2011 roku odbywała się na podstawie niżej wymienionych przepisów prawnych: 

a) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku 

Nr 102 poz. 651– tekst jednolity ze zm.) i dotyczyła wydawania opinii w zakresie 

przejmowania nieruchomości, które znajdują się w zasobie Skarbu Państwa, a mogłyby być 

wykorzystane do wykonywania zadań własnych gmin, 

b) ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 roku 

Nr 121 poz. 1266 – tekst jednolity ze zm.) i dotyczyła opiniowania w sprawie zdjęcia 

próchniczej warstwy gleby w razie wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej lub 

ustalenia kierunku rekultywacji, 

c) ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80 poz. 717 ze zm.) i dotyczyła opiniowania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy w zakresie 

przeznaczania gruntów rolnych  na cele nierolnicze. 

 

 

6. GEODETA POWIATOWY 

 
Obszar współpracy samorządu powiatowego z samorządami gminnymi na terenie 

Powiatu Złotowskiego w zakresie geodezji i kartografii obejmuje nieodpłatne udostępnianie baz 

danych ewidencji gruntów i budynków. Podstawę planowania gospodarczego, planowania 

przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach 

wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw 

rolnych stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków.  Uprawnienie do 

nieodpłatnego dostępu do danych zawartych w rejestrze publicznym, prowadzonym przez 

Starostę jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej, jakim jest ewidencja gruntów               

i budynków przysługuje organom administracji na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 

04.03.2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. nr 76, poz. 489) oraz art. 15 ust. 1 

ustawy z dnia 17.02.2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz.U. nr 64, poz. 565 ze zm.).  Zasady udostępniania oraz wykorzystywania danych 

zawartych w przekazywanych bazach danych regulują umowy zawarte z poszczególnymi 

gminami. Gminy mają prawo wykorzystywać wyżej wymienione dane do realizacji zadań 

publicznych bez możliwości ich modyfikacji, udostępniania i rozpowszechniania.  
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Starosta jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej koordynuje usytuowanie 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu przy pomocy Zespołu Uzgadniania Dokumentacji 

Projektowej. Na posiedzeniach Zespołu  uzgadnia się  przebieg projektowanych sieci. Stałymi 

członkami Zespołu są przedstawiciele służb podległych Staroście: Wydziału Architektury                         

i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Złotowie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego, Powiatowego Zarządu Dróg oraz Geodeta Powiatowy.  Aby zapewnić najwyższą 

jakość powyższych uzgodnień, do procesu uzgadniania zostali zaproszeni, upoważnieni 

przedstawiciele  Urzędów Gmin: Zakrzewo, Lipka i Tarnówka w zakresie sieci kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej, którymi zarządzają. W pozostałych gminach sieci wodociągowe                       

i kanalizacyjne obsługują inne jednostki organizacyjne, które także biorą udział w procesie 

uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. 

 
 

7. WYDZIAŁ FINANSOWY 

 Współpraca wydziału z jednostkami samorządów gminnych powiatu opierała się na 

realziacji zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień: 

 

Lp. Nazwa zadania Kwota 

1. dofinansowanie przez Miasto i Gminę Okonek łącza 

telekomunikacyjnego dla delegatury w Okonku Wydziału 

Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego oraz modernizacji 

infrastruktury teleinformatycznej 27.265,- 

2. dofinansowanie Gminy Miasto Złotów dla Komendy Powiatowej 

Straży Pożarnej na modernizację budynków KP PSP w Złotowie 25.000,- 

3. dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych 400.000,- 

4. dofinansowanie dla rodzin zastępczych prowadzonych przez powiaty 120.000,- 

 

 

8. BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Biuro Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Złotowie w 2011 roku 

współpracowało ze wszystkimi jednostkami samorządu gminnego z terenu powiatu                                

tj. z Urzędem Miejskim w Złotowie i Okonku, Urzędami Gmin i Miasta w: Jastrowiu i Krajence, 

Urzędami Gmin w: Lipce, Tarnówce, Zakrzewie i Złotowie. 
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 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) powiat wykonuje zadania publiczne                              

o charakterze ponadgminnym. Realizacja tych zadań nie byłaby możliwa bez współpracy                         

ze wszystkimi jednostkami samorządu gminnego z terenu powiatu. 

Współpraca samorządu powiatowego z gminami z terenu powiatu w zakresie zarządzania 

kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych i wojskowych w 2011 roku polegała głównie 

na przekazywaniu informacji usprawniających system ostrzegania ludności, na planowaniu                   

i organizacji szkoleń obronnych oraz przygotowaniu kwalifikacji wojskowej. 

Szczegółowo współpraca w poszczególnych zakresach przebiegała następująco: 

w zakresie zarządzania kryzysowego: 

1. W okresie zimowym i możliwością zaistnienia w tym okresie sytuacji kryzysowych  w ramach 

stałego monitoringu prowadzona była wymiana informacji z jednostkami samorządu 

terytorialnego w powiecie. 

2. Biuro Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Złotowie w omawianym okresie 

zbierało informacje z jednostek samorządowych odnośnie wystąpienia lokalnych zagrożeń, 

które zostały odnotowane w Dzienniku Ewidencji Informacji Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego. Zbieranie powyższych informacji z gmin odbywało się poprzez 

sieć radiotelefoniczną (bezprzewodową), sieć komórkową za pomocą skróconych numerów 

oraz w formie meldunków. 

3. Do jednostek samorządu gminnego przekazano 12 komunikatów ostrzegawczych             

otrzymanych z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu              

o występujących anomaliach pogodowych takich jak: lokalne burze z intensywnymi opadami, 

silne wiatry, mgły, niskie temperatury itp. oraz 2 komunikaty wydane przez Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi. 

4. W miesiącu styczniu w oparciu o dane przekazane z jednostek samorządu terytorialnego oraz 

służb, inspekcji i straży z terenu powiatu złotowskiego przygotowano wykaz dla 

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dotyczący zapotrzebowania na 

materiały, które mogłyby zostać pozyskane z rezerw strategicznych w przypadku 

wyczerpania materiałów i sprzętu w ramach posiadanych własnych sił i środków.  

5. Na podstawie informacji przekazanych ze wszystkich jednostek samorządowych  w powiecie 

uaktualniono dane dotyczące organizacji Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego                 

w związku ze zmianami związanymi z wyborem władz samorządowych. 
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6. Do jednostek samorządu terytorialnego na terenie powiatu, jak corocznie przekazano 

komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Złotowie odnośnie akcji szczepienia 

doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w celu rozpropagowania. 

7. Mając na uwadze bezpieczeństwo na wodach ze szczególnym uwzględnieniem organizacji              

i sprawności działania podmiotów wykonujących działania ratownicze na obszarach 

wodnych zwrócono się do jednostek samorządu terytorialnego w powiecie  o zainicjowanie 

działań mających na celu zebranie informacji oraz przeprowadzenia kampanii 

informacyjnych  skierowanych do społeczności lokalnych na temat bezpieczeństwa                             

na tzw. dzikich kąpieliskach.  

8. Od dnia 7 lipca 2011 r. Biuro Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego                 

w Złotowie rozpoczęło współuczestnictwo w  podejmowanych działaniach związanych                    

z wystąpieniem ogniska choroby zakaźnej (czynna gruźlica płuc) stwierdzonej                               

u pracownika Przedszkola Samorządowego w Jastrowiu, które kontynuowane jest                          

w dalszym ciągu. 

9. W dniach 5 sierpnia i 3 listopada 2011 roku odbyły się w trybie pilnym spotkania członków 

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w których także uczestniczyli: Burmistrz 

Gminy i Miasta Jastrowie oraz Szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego                          

w Jastrowiu. 

w zakresie obrony cywilnej: 

1. W dniu 13 stycznia 2011 roku został uzgodniony z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa               

i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu „Plan 

działania w zakresie obrony cywilnej Szefa Obrony Cywilnej  Powiatu Złotowskiego                            

w 2011 roku”, który przekazano do  jednostek  samorządowych w powiecie jako podstawę 

do opracowania gminnych planów działania w zakresie  obrony cywilnej na 2011 rok. 

Gminne plany działania w zakresie obrony cywilnej zostały uzgodnione ze Starostą 

Złotowskim Szefem Obrony Cywilnej Powiatu Złotowskiego. 

2. Zgodnie z „Planem działania w zakresie obrony cywilnej Szefa Obrony Cywilnej Powiatu 

Złotowskiego w 2011 roku” każda z jednostek samorządu terytorialnego dokonała oceny 

stanu przygotowań obrony cywilnej na administrowanym terenie. Na podstawie gminnych 

ocen przygotowaną informację zbiorczą za powiat i przekazano ją do Wydziału 

Bezpieczeństwa  i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu. 

3. W miesiącu styczniu 2011 roku urzędy miast i gmin w powiecie  w celu uaktualnienia 

danych o stanie ilościowym i jakościowym sprzętu obrony cywilnej przeprowadziły 

inwentaryzację, wskutek której opracowały i przekazały do Biura Zarządzania Kryzysowego 
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Starostwa Powiatowego w Złotowie arkusze spisu z natury oraz roczne sprawozdania /za 

2010 rok/, dotyczące stanu bazy magazynowej.  

4. Na podstawie informacji własnych oraz otrzymanych ze wszystkich jednostek 

samorządowych z terenu powiatu w miesiącu marcu i wrześniu 2011 roku dokonano 

aktualizacji Planu obrony cywilnej powiatu  złotowskiego wraz z jego funkcjonalnymi 

załącznikami, do których należą: Plan ewakuacji/przyjęcia ludności w powiecie 

złotowskim(ewakuacja III stopnia) oraz Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu 

zbrojnego i sytuacji kryzysowych powiatu złotowskiego. 

5. W miesiącu sierpniu bieżącego roku urzędy miast i gmin w powiecie przekazały dane 

tabelaryczne niezbędne do aktualizacji wojewódzkiego planu ewakuacji/przyjęcia ludności 

III stopnia, które przekazano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

WUW w Poznaniu.  

6. Po zaistnieniu zmian, jednak nie rzadziej niż raz w kwartale dokonywano aktualizacji  bazy 

danych o siłach i środkach Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Złotowskiego ARCUS 2005 na 

podstawie otrzymanych plików aktualizujących od Gminnych Szefów Obrony Cywilnej. 

7. Na podstawie informacji przekazanych ze wszystkich jednostek samorządowych z terenu 

powiatu w sporządzono aktualny wykaz czynnych instruktorów obrony cywilnej 

działających na terenie powiatu oraz zestawienie szkoleń podstawowych w zakresie obrony 

cywilnej i ochrony ludności przeprowadzonych w pierwszym półroczu 2011 roku, Zbiorcze 

zestawienie przekazano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW           

w Poznaniu.  

8. W związku z  organizacją corocznego konkursu plastycznego pod hasłem: „Powódź, pożar, 

dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą” jednostki samorządu terytorialnego 

współuczestniczyły w rozpropagowaniu konkursu na terenie powiatu, przeprowadziły 

eliminacje gminne i przekazały prace finałowe do Biura Zarządzania Kryzysowego 

Starostwa Powiatowego w Złotowie. 

9. Z wszystkimi jednostkami samorządowymi z terenu powiatu złotowskiego nawiązywana jest 

codziennie łączność radiotelefoniczna.  

10. W dniu 22 września 2011 roku odbył się powiatowy trening SOA, w którym uczestniczyły 

wszystkie jednostki samorządu terytorialnego z powiatu. W trakcie treningu została 

przeprowadzona głośna próba syren. 

11. Zgodnie z zarządzeniem nr 14/2011 Starosty Złotowskiego z dnia 14 lutego 2011 roku na 

terenie powiatu złotowskiego w dniu 22 sierpnia 2011 roku przeprowadzana została głośna 

próba syren w ramach ćwiczeń systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego 
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ostrzegania we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Następny planowany 

termin treningu SOA wraz z głośną próbą syren planowany jest na dzień 24 listopada               

2011 roku. 

12. W dniu 1 sierpnia 2011 roku o godzinie 17
00

 na terenie powiatu złotowskiego we współpracy 

z jednostkami samorządu terytorialnego zostały uruchomione syreny alarmowe w celu 

upamiętnienia 67 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 

 

w zakresie spraw obronnych: 

1. W dniach 31 marca, 16 czerwca i 22 września bieżącego roku zostały przeprowadzone 

treningi stałego dyżuru podczas, których sprawdzono łączność radiotelefoniczną                             

i elektroniczną  z jednostkami samorządu terytorialnego w powiecie. Następny planowany 

trening stałego dyżuru planowanych jest na dzień 15 grudnia 2011 roku. 

2. W dniach 19 – 20 maja 2011 roku odbyły się ćwiczenia obronne pod kryptonimem  

„KRAJNA 2011” dla pracowników administracji samorządowej, zespolonej   i niezespolonej 

z powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko – trzcianeckiego, pilskiego oraz złotowskiego              

W szkoleniu uczestniczyli również pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego WUW w Poznaniu. Celem szkolenia było doskonalenie umiejętności 

pracowników starostw powiatowych i urzędów miast, miast i  gmin oraz gmin w zakresie 

organizacji i funkcjonowania systemu obronnego państwa na szczeblu powiatu. 

3. Zgodnie z Planem szkolenia obronnego powiatu złotowskiego na 2011 rok, planowane jest 

szkolenie dla pracowników prowadzących sprawy związane z wykonywaniem zadań 

obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu powiatu złotowskiego, które 

planuje się na drugą dekadę listopada 2011 roku.  

4. W związku z przeprowadzaniem prac planistycznych w dokumentacji dotyczącej sposobu 

przygotowania oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby 

obronne państwa jednostki samorządu terytorialnego z terenu powiatu złotowskiego 

przekazały aktualne dane niezbędne do wykonania niniejszej dokumentacji. 

5. Zgodnie z zarządzeniem nr 172/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 kwietnia 2011 roku 

w sprawie koordynowania kontroli realizacji zadań obronnych na terenie województwa 

wielkopolskiego wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w powiecie przekazały do 

Biura Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Złotowie terminy kontroli 

problemowych w zakresie wykonywania zadań obronnych planowanych do przeprowadzenia 

w 2012 roku. Na podstawie uzyskanych informacji przygotowano zestawienie zbiorcze, 
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które przesłano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW                           

w Poznaniu.    

  

w zakresie spraw wojskowych : 

1. Za przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu 

odpowiedzialny jest Starosta Złotowski, który współpracuje w tym zakresie z Wójtami          

i Burmistrzami. Wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego opracowany został 

harmonogram przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011 roku. Kwalifikacja 

wojskowa w 2011  roku odbyła się w dniach od 4 kwietnia do 4 maja.  Przedstawiciele 

wszystkich jednostek samorządu terytorialnego uczestniczyli w pracach przygotowawczych 

do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011 roku, a także czynnie angażowali się           

w prace związane  z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. 

2. Jednostki samorządu terytorialnego  składają  roczne  sprawozdanie  z  realizacji  zadań   

związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej, na podstawie których 

sporządzana jest informacja zbiorcza i przekazywana do Wielkopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Poznaniu.  

3. Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego współpracowały we wnioskowaniu                              

o przeznaczenie osób do wykonania świadczeń osobistych na rzecz obrony. 

 

W 2011 roku zgodnie z wytycznymi i zaleceniami otrzymanymi od Wojewody 

Wielkopolskiego w ramach współpracy pracownicy Biura Zarządzania Kryzysowego  Starostwa 

Powiatowego w Złotowie udzielali informacji i wskazówek merytorycznych jednostkom 

samorządu terytorialnego z terenu powiatu w zakresie opracowywania dokumentacji 

planistycznej odnoszącej się do: gminnych planów akcji kurierskiej, gminnych planów 

rozplakatowania obwieszczeń, gminnych planów operacyjnych funkcjonowania w warunkach 

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny  oraz gminnych planów 

zarządzania kryzysowego. Prace planistyczne nad nowymi dokumentami nadal trwają. 

Wszystkie sprawy związane z zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną, sprawami 

obronnymi i wojskowymi otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 

Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego za pośrednictwem Biura Zarządzania 

Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Złotowie przekazywane były do jednostek samorządów 

gminnych. 
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9. PEŁNOMOCNIK STAROSTY DS. INWESTYCJI I NADZORU 

 Pełnomocnik Starosty do spraw inwestycji i nadzoru współpracuje z samorządami 

gminnymi z terenu powiatu złotowskiego w zakresie realizacji każdej inwestycji prowadzonej na 

terenie danej gminy. Do zadań Pełnomocnika należy wspieranie i pomoc w rozwiązywaniu 

problemów w zakresie obsługi nieruchomości z dziedziny budownictwa i obsługi goedezyjnej, 

uregulowań stanów prawnych, doradztwa w zakresie planowania zadań związanych z bieżącymi 

i przyszłymi inwestycjami, budową, rozbudową oraz modernizacją istniejących obiektów. 

Zakres obowiązków Pełnomocnika Starosty dotyczy również wspierania i pomagania                                    

w realizacji inwestycji i pełnej obsługi nieruchomościami – firm i przedsiębiorstw sektora 

prywatnego naszego powaitu, pomaganie wszystkim mieszkańcom w ich codziennych sprawach 

dotyczących obiektów geodezyjnych, obiektów budowlanych oraz nieruchomościami. 

 

10. POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ZŁOTOWIE 
 

Współpraca samorządu powiatowego z samorządami gminnymi w 2011 roku,                         

w zakresie działań dotyczących dróg powiatowych nie była tak zauważalna jak  w poprzednich 

latach z uwagi na bardzo niskie nakłady na inwestycje drogowe.  Niemniej jednak w zakresie 

współpracy samorządów należy odnotować: 

1. Budowę 615 m
2
 chodnika w krawężniku ulicznym i obrzeżu wzdłuż drogi 

powiatowej Nr 1035P w m. Czyżkowo przy dostarczeniu przez gminę Lipka polbruku 

szarego – 224,4 m
2
 

polbruku czerwonego – 52,8 m
2 

obrzeży – 270 mb 

2. Budowę chodnika przy ulicy powiatowej 30-go Stycznia w Krajence. Udział gminy 

Krajenka – zakup 100 t piasku na podbudowę. 

3. Budowę i przebudowę chodników wzdłuż dróg powiatowych w Tarnówce. Materiał 

w ilościach dostarczył PZD Złotów: 

polbruk szary – 1439,4 m
2
 

polbruk czerwony – 342,2 m
2
 

obrzeża – 1080 mb 

krawężnik drogowy – 976 mb 

belki wjazdowe – 100 szt. 

Udział gminy Tarnówka – robocizna i kruszywa na podbudowę 

4. Przebudowa chodników wzdłuż dróg powiatowych w m. Zakrzewo 
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Materiał w ilościach dostarczył PZD Złotów 

polbruk – 226,2 m
2
 

obrzeża – 35 mb 

krawężnik drogowy – 25 mb. 

Udział gminy Zakrzewo – robocizna i kruszywa na podbudowę. 

 

 

11. POWIATOWY  URZĄD  PRACY  W  ZŁOTOWIE 

Zasięg działania Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie obejmuje następujące gminy: 

gminę miejską Złotów, gminę wiejską Złotów, miasta i gminy: Jastrowie Krajenka, Okonek oraz 

gminy: Lipka, Tarnówka, Zakrzewo. 

Liczba osób bezrobotnych w dniu 31 października 2011 r. wynosiła 4.366 z czego 2.544 

osoby stanowiły kobiety, tj. 58,3 %  ogółu bezrobotnych.           

  

 Tabela 1. Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach powiatu złotowskiego w poszczególnych     

 miesiącach 2011r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS-01 

 

     I.   Współpraca w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 

Sytuacja na rynku pracy w powiecie złotowskim była i jest bardzo trudna. Jedną z przyczyn jest 

utrzymująca się niekorzystna struktura osób bezrobotnych. 

 I II III IV V VI VII VIII IX X 

Miasto 

Złotów 
1 116 1 159 1 151 1 081 1 002 1 007 991 983 970 698 

Jastrowie 1 018 1 034 969 927 945 898 909 917 889 907 

Krajenka 461 474 462 445 430 417 424 417 418 420 

Okonek 683 688 691 670 649 614 629 627 638 636 

Lipka 409 407 384 368 353 335 340 339 336 341 

Tarnówka 201 210 206 194 183 172 164 164 188 194 

Zakrzewo 315 318 314 305 300 288 286 289 279 302 

Gmina 

Złotów 
713 706 701 668 639 621 599 591 592 598 
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Formy, zakres, tryb działań na rzecz aktywizacji lokalnego rynku pracy uzależnione były właśnie 

od struktury bezrobocia w powiecie.  

Prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy działania na rzecz aktywizacji lokalnego rynku pracy 

uwzględniają istotną dla przedsięwzięć  strukturę bezrobocia.  

Głównym celem działania Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie było: 

 ograniczanie skali bezrobocia w Powiecie Złotowskim, 

 wzrost zatrudnienia, 

 wzmacnianie integracji oraz solidarności społecznej, 

 rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, 

 przeciwdziałanie długotrwałemu bezrobociu i wykluczeniu społecznemu, 

 wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, 

 promocja rozwoju kapitału ludzkiego i uczenia się przez całe życie, 

 promocja mobilności na rynku pracy przy zastosowaniu wszystkich możliwych form 

aktywizacji bezrobotnych. 

Powyższe zadania Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie realizuje między innymi przy współpracy                           

z samorządami gminnymi z terenu powiatu złotowskiego w ramach:  

- robót publicznych, 

- prac interwencyjnych, 

-  prac społecznie użytecznych 

-  wspólnych działań z ośrodkami pomocy społecznej.  

 Należy również dodać, iż w roku 2011 współpraca z samorządami gminnymi z terenu 

powiatu złotowskiego była ograniczona z uwagi na wymaganą przez Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej wysoką efektywność zatrudnieniową aktywizowanych osób bezrobotnych.  

 ROBOTY PUBLICZNE  

W okresie objętym niniejszą informacja, tj. od 01  stycznia do 31 października 2011 r. do pracy                    

w jednostkach samorządu gminnego w ramach robót publicznych skierowano 77 osób 

bezrobotnych.  

Tabela 2. Ilość osób bezrobotnych skierowana przez PUP w Złotowie na roboty publiczne od 01 

stycznia do 31 października 2011 r. 

 

SAMORZĄD LOKALNY ILOŚĆ OSÓB 

Gmina Lipka 

 

20 

Gmina Tarnówka 

 

14 

Gmina Okonek 

 

11 
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Gmina Zakrzewo 

 

9 

Gmina i Miasto Jastrowie 

 

5 

Gmina i Miasto Krajenka 

 

13 

Gmina Miasto Złotów 

 

5 

RAZEM 

 

77 

               Źródło: opracowanie własne 

 

 PRACE INTERWENCYJNE 

Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie zawarł współpracę z samorządami lokalnymi dzięki 

czemu możliwe było skierowanie osób bezrobotnych do pracy w ramach prac 

interwencyjnych.  

 

Tabela 3. Ilość osób bezrobotnych skierowana przez PUP w Złotowie w ramach prac interwencyjnych 

od 01 stycznia do 31 października 2011 r. 

 

SAMORZĄD LOKALNY ILOŚĆ OSÓB 

Gmina Lipka 

 
4 

Gmina Tarnówka 

 
2 

Gmina Okonek 

 
1 

Gmina Miasto Złotów 

 
3 

Gmina Złotów 

 
1 

RAZEM 

 

11 

               Źródło: opracowanie własne 

 PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE  

W ramach współpracy z samorządami lokalnymi działającymi na terenie powiatu 

złotowskiego w bieżącym roku aktywizowano osoby bezrobotne poprzez subsydiowane 

zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych. Prace w tej formie podjęło 56 osób 

bezrobotnych.   
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Tabela 4. Ilość osób bezrobotnych skierowana przez PUP w Złotowie w ramach prac społecznie 

użytecznych od 01 stycznia do 31 października 2011 r. 

 

SAMORZĄD LOKALNY ILOŚĆ OSÓB 

Gmina i Miasto Jastrowie  

 

22 

Gmina Zakrzewo 

 

5 

Gmina Okonek 

 

5 

Gmina Miasto Złotów 

 

24 

RAZEM 

 

56 

               Źródło: opracowanie własne 

 

 WSPÓŁPRACA Z OŚRODKAMI POMOCY SPOŁECZNEJ  

Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, a tut. Urzędem w 2011 r. opierała się 

głównie na wymianie informacji na temat wspólnych klientów oraz podejmowaniu działań 

aktywizacyjnych wobec dłużników alimentacyjnych.  

Realizacja powyżej wymienionej współpracy polegała również na prowadzeniu działań 

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

 

II.     Inne formy współpracy  

Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie sporządzał stosowne informacje celem 

zapoznania przedstawicieli samorządów lokalnych z sytuacją bezrobocia w powiecie 

złotowskim. Ponadto Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie uczestniczyła                    

w sesjach Rad Gmin celem przedstawienia sytuacji na lokalnym rynku pracy.  

Upowszechnianie informacji o sytuacji na rynku pracy w powiecie złotowskim odbywa się 

także poprzez liczne informacje udostępniane na stronie internetowej Powiatowego Urzędu 

Pracy w Złotowie: www.pupzlotow.pl .  

 

 

 

 

 

 

http://www.pupzlotow.pl/
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12. POWIATOWY  ZESPÓŁ  DS.  ORZEKANIA 

  O  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  W ZŁOTOWIE 

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Złotowie w zakresie 

współpracy samorządu powiatowego z samorządami gminnymi z terenu powiatu złotowskiego                   

w roku 2011 wydaje orzeczenia o: 

 niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,  

 stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia, 

 wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia                              

o inwalidztwie lub niezdolności do pracy 

na podstawie, których instytucje podległe samorządom gminnym mogą wydawać decyzje                    

o przyznaniu pomocy finansowej i materialnej oraz zabezpieczeniu usług opiekuńczych 

mieszkańcom powiatu złotowskiego. 

       Liczbę wydanych orzeczeń w poszczególnych gminach terenu powiatu złotowskiego                                                                      

przedstawia poniższa tabela: 

 

 

Lp. 

 

GMINA 

 

DOROŚLI 

 

DZIECI  
 

RAZEM 
 

1 2 3 4 5 

1. Jastrowie miasto 90 14 104 
2. Jastrowie  

obszar wiejski 
28 55 83 

3. Krajenka miasto 46 29 75 
4. Krajenka 

obszar wiejski 
16 16 32 

5. Lipka gmina wiejska 69 24 93 
6. Okonek miasto 41 32 73 
7. Okonek  

obszar wiejski 
64 24 88 

8. Tarnówka  

gmina wiejska 
43 21 64 

9. Zakrzewo 

gmina wiejska 
44 23 67 

10. Złotów 

gmina miejska 
257 124 381 

11. Złotów 

gmina wiejska 
88 71 159 

Ogółem 786 433 1219 
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13. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie w 2011r. podjęło konsultacje                       

z Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu naszego Powiatu w celu utworzenia Powiatowego 

Programu Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Kadr Pomocy Społecznej. Na podstawie 

wykonanej diagnozy został stworzony powyższy program na lata 2011-2015 r. 

Zgodnie ze zgłoszonym przez pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej 

zapotrzebowaniem, w dniu 17 maja 2011r. odbyły się warsztaty pt. „Wypalenie zawodowe 

pracownika socjalnego”, w którym wzięło udział 17 pracowników z naszego terenu. 

Na przełomie lipca i sierpnia w bieżącym roku PCPR koordynował organizację kolonii 

finansowanych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu dla dzieci rodzin najuboższych z naszego 

Powiatu (85 dzieci wypoczywało w ośrodku Wczasowo-Kolonijnym Baltik Tourist w Dąbkach). 

W dniu 15.09.2011r. PCPR zorganizowało spotkanie w Kierownikami OPS naszego 

Powiatu w związku ze zmianami wynikającymi z wejściem w życie ustawy z dnia 09.06.2011r.       

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

Na spotkaniu tym Kierownicy otrzymali wykaz dzieci umieszczonych w opiece zastępczej 

rodzinach zastępczych i placówkach w ostatnich 3 latach), zostały omówione przyszłoroczne 

plany budżetowe (w 2012 r. gminy pokrywają 10% wydatków na dzieci umieszczone od 

01.01.2012 r. w pieczy zastępczej), zasady współpracy między Powiatem a gminą i inne. 

PCPR na bieżąco współpracuje z gminami w kwestiach przemocy w rodzinie – tworzenie                 

i współudział w pracach zespołu interdyscyplinarnego. Rodziny borykające się z wyżej 

wymienionym zjawiskiem w siedzibie PCPR mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy pracownika 

socjalnego, psychologa i radcy prawnego. 

Dodatkowo zatrudniony psycholog bierze czynny udział w grupach roboczych 

utworzonych z ramienia zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy                          

w rodzinie. Jego zadaniem jest wejście w środowisko naturalne osób pokrzywdzonych jak                  

i sprawców przemocy i podjęcie specyficznych działań dostosowanych do indywidualnych 

potrzeb rodziny. W związku z powyższym psycholog zatrudniony w PCPR współpracuje                     

z MOPS w Złotowie, Policją i innymi organami gminnymi, których celem jest pomoc osobom 

dotkniętym przemocą w rodzinie. 

PCPR współpracuje również z gminami w zakresie opracowania i stworzenia 

Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy                

w Rodzinie w zakresie zbierania danych liczbowych dotyczących omawianego zjawiska. 
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Ponadto w bieżącym roku PCPR realizuje „Program korekcyjno-edukacyjny dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie”, do którego – po ścisłej współpracy m.in. z pracownikami 

OPS- zostało skierowanych 10 osób. 

OPS na prośbę PCPR wkraczają również w środowiska rodziców biologicznych, w celu 

ustalenia zasadności odpłatności rodzica za pobyt dziecka w opiece zastępczej. 

Obecnie trwa współpraca z gminami w celu utworzenia "Karty Dużej Rodziny". 

 

 

14.  ZADANIA BIBLIOTEKI  POWIATOWEJ REALIZOWANE 

PRZEZ BIBLIOTEKĘ MIEJSKĄ  IM. C. NORWIDA W  ZŁOTOWIE 

Na mocy Porozumienia zawartego 18 kwietnia 2001 roku Miejskiej Bibliotece Publicznej 

im. Cypriana Norwida w Złotowie powierzono zadania powiatowej biblioteki publicznej dla 

powiatu złotowskiego. W myśl ujętego w Porozumieniu wykazu zadań oraz zgodnie                            

z zatwierdzonym planem finansowym, określono i podjęto następujące kierunki działań                             

i współpracy na rok 2011: 

 Pomoc instrukcyjno- metodyczna, 

 Pomoc szkoleniowa, 

 Integracja środowiska bibliotekarskiego 

 Pomoc w opracowaniu zbiorów, 

 Zapewnienie dostępu dla literatury naukowej i popularnonaukowej, materiałów 

edukacyjnych i zbiorów multimedialnych dla mieszkańców powiatu 

złotowskiego, 

 Pomoc organizacyjna, 

 Organizowanie przepływu informacji o normach, przepisach i innych 

elementach warsztatu bibliotecznego w obrębie powiatowej sieci bibliotecznej, 

 Inspirowanie i pomoc w prowadzeniu działalności oświatowo- wychowawczej  

i edukacyjnej , 

 Promocja  bibliotek, zbiorów, i imprez bibliotecznych,  

 Prowadzenie rocznej sprawozdawczości statystycznej bibliotek publicznych  

w powiecie 
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Zorganizowane w 2011r. szkolenia, spotkania metodyczne oraz inne spotkania i wyjazdy 

integrujące  środowisko bibliotekarskie: 

 

Temat: Odpowiedzialny i 

prowadzący: 

Termin: Miejsce: 

Spotkanie metodyczne 

1. II edycja programu „Rozwoju 

Bibliotek”- za i przeciw- deklaracja 

zgłoszenia  

2. Wspólne działania bibliotek powiatu 

złotowskiego w roku 2011 

3. Oczekiwania w stosunku do 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  

i Centrum Animacji Kultury oraz do 

Miejskiej Biblioteki Publicznej  

im. Cypriana Norwida w Złotowie na 

rok bieżący 

 

 

 

 

 

 

 

Sylwia Mróz 

Dyrektor 

 MBP w Złotowie 

27.01.2011 MBP  

w Złotowie 

Spotkanie metodyczne 

1. Podsumowanie rocznych statystyk za 

rok 2010, 

2. Kwartalne sprawozdania z 

przeprowadzanych przez poszczególne 

biblioteki wystaw, imprez, spotkań 

3. Kontrola zarządcza w instytucjach 

kultury- materiały ze spotkania w WBP 

i CAK w Poznaniu, 

4. Dotacja ministerialna na zakup nowości 

wydawniczych, 

5. Podsumowanie I edycji Programu 

Rozwoju Bibliotek 

6. Sprawy bieżące 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylwia Mróz- Dyrektor  

MBP w Złotowie 

20.04.2011r Biblioteka 

Pedagogicz-

na  

w Złotowie 

Okolicznościowy wyjazd kulturalny  

z okazji Dnia Bibliotekarza oraz VIII 

Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek,  

 

1. Zwiedzanie Biblioteki Uniwersyteckiej 

w Poznaniu 

2. Ogród botaniczny 

3. Spektakl G. Zapolskiej „Ich czworo, 

obyczaje dzikich” w Teatrze Polskim 

 

 

 

 

 

 

Sylwia Mróz- Dyrektor  

MBP  

w Złotowie 

25.05.2011 Poznań 

Spotkanie szkoleniowe, w ramach którego 

zaplanowano: 

1. Spotkanie z władzami powiatu 

złotowskiego (Starosta Złotowski, 

Wicestarosta, Przewodnicząca Rady 

Powiatu, Dyrektor Wydziału Oświaty, 

Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej) 

2. Ochrona danych osobowych  

w samorządowych jednostkach kultury 

 

 

Żaden gość nie 

odpowiedział na 

zaproszenie, w związku 

z czym do spotkania nie 

doszło; 

Ryszard Andruszczak  

WOKiS Poznań 

9. 06. 2011 MBP  

w Złotowie 
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Udział bibliotekarzy powiatu złotowskiego  

w VIII Patronalnym święcie bibliotekarzy 

wielkopolskich 

Sylwia Mróz- Dyrektor 

MBP;  

Maria Bochan- 

Przewodnicząca Okręgu 

pilskiego SBP 

17.09.2011 Poznań 

VIII Forum Bibliotekarzy powiaty 

złotowskiego w 190 rocznicę urodzin 

Cypriana Norwida: 

1. „Tysiąc franków Norwida”- spektakl 

2. Podziękowania dla przyjaciół biblioteki 

3. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich- 

nowe wyzwania 

4. „Przewodnik po chmurach”- poezja 

śpiewana 

5. Wystawa fotograficzna Jolanty Głazik  

Sylwia Mróz 

Dyrektor 

 

Polska Scena Edukacji 

RODE 

Maria Bochan- członek 

Zarządu Głównego SBP 

Dawid Krzyk 

  

Zebranie metodyczne połączone  

ze spotkaniem autorskim 
1. Zmiana Ustawy o organizowaniu  

i prowadzeniu działalności kulturalnej 

2. Działania ZG SBP w 2011r. i plany na 

rok 2012 

3. Działania złotowskiego Koła SBP 

4. Spotkanie autorskie z Barbarą 

Rybałtowską 

 

 

Sylwia Mróz 

Dyrektor MBP 

Maria Bochan- członek 

Zarządu Głównego SBP 

 

 

16.11.2011 MBP 

w Złotowie 

 

Pomoc w opracowaniu zbiorów: 

Biblioteki powiatu złotowskiego korzystają z bazy danych Miejskiej Biblioteki Publicznej 

 im. Cypriana Norwida w Złotowie. Centralnie opracowywane rekordy, kopiowane są do baz 

katalogowych poszczególnych bibliotek. 

Zapewnienie dostępu dla literatury naukowej i popularnonaukowej, materiałów 

edukacyjnych i zbiorów multimedialnych dla mieszkańców powiatu złotowskiego: 

Znaczna część dotacji powiatowej przeznaczona jest na zakup literatury fachowej. Książki 

kupowane wyłącznie do czytelni, zawsze dostępne są na miejscu, w siedzibie Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie.  Centralne położenie względem 

powiatu, największa baza (ponad 60 tys. woluminów) oraz najdłuższy czas dostępności  

dla mieszkańców (także w soboty) ułatwiają równy dostęp do literatury naukowej  

i popularnonaukowej wszystkim mieszkańcom powiatu.  

Działalność informacyjna o regionie: 

MBP funkcjonuje od 1947 roku, jest najstarszą i największą biblioteką w regionie. W latach 

1952-1976 pełniła funkcję biblioteki powiatowej. Bogate zbiory są gromadzone od lat  

i udostępniane wszystkim mieszkańcom powiatu. Zgromadzona bibliografia regionalna stanowi 

bogaty zbiór Dokumentów Życia Społecznego.  
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Organizowanie przepływu informacji o normach, przepisach i innych elementach 

warsztatu bibliotecznego w obrębie powiatowej sieci bibliotecznej oraz pomoc 

organizacyjna: 

Podczas spotkań i szkoleń przekazywane są wszelkie informacje dotyczące działalności 

bibliotekarskiej na szczeblu regionu, województwa oraz kraju. Podejmowane są zagadnienia 

związane z organizacją i zarządzaniem, bądź inne problemy zgłaszane przez środowisko 

bibliotekarskie powiatu złotowskiego.  

 

Prace sprawozdawcze: 

1. sporządzanie informacje zbiorcze dla Wielkopolskiego Informatora Kulturalnego na 

podstawie  zestawień opracowanych przez kierowników i dyrektorów poszczególnych 

bibliotek. 

2. Sporządzanie informacji statystycznych dla kwartalnika Poradnik instrukcyjno-

metodyczny WBPiCAK w Poznaniu 

3. Opracowywanie informacji statystycznych półrocznych dla WBPiCAK w Poznaniu 

4. Sporządzanie rocznych sprawozdań opisowych dla WBPiCAK w Poznaniu                          

pt. „Biblioteki publiczne powiatu złotowskiego” 

5. Sporządzanie rocznych zestawień statystycznych K-03 na potrzeby Głównego Urzędu 

Statystycznego 

Inspirowanie i pomoc w prowadzeniu działalności oświatowo- wychowawczej  

i edukacyjnej: 

Szeroki wachlarz podejmowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida             

w Złotowie nigdy nie ogranicza się wyłącznie do obszaru miasta i kierowany jest nieodpłatnie do 

wszystkich mieszkańców powiatu. Dzięki zapleczu finansowemu, lokalowemu oraz kreatywnej 

kadrze bibliotekarskiej (zapewnionej przez Urząd Miejski w Złotowie), społeczność powiatu 

może i licznie bierze udział w proponowanych przedsięwzięciach. Organizowane są : 

1. Spotkania autorskie z pisarzami bądź znanymi osobowościami świata mediów.                   

(Na najliczniejszym tegorocznym spotkaniu z Szymonem Hołownią odnotowaliśmy 

ponad 300 osób), 

2. Wystawy lokalnych artystów i pasjonatów, 

3. Konkursy dla dzieci i dorosłych na szczeblu powiatowym, 

4. Lekcje biblioteczne organizowane dla przedszkoli i szkół wszystkich szczebli z całego 

powiatu; 
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5. Cykliczne spotkania dla osesków oraz emerytów 

6. Darmowe lekcje języka niemieckiego i francuskiego dla dzieci 

7. Wykłady związane z literaturą dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 

8. Spotkania w ramach Kampanii Społecznej Fundacji ABC XXI Cała Polska Czyta 

Dzieciom. 

Do udziału we wszystkich przedsięwzięciach zachęcane są bibliotekarki z regionu, które mogą 

traktować je jako szkolenie i inspirację do podejmowania podobnych działań dla własnych 

użytkowników (w miarę możliwości organizatora).  

Miejska Biblioteka Publiczna ułatwia również kontakt i pomaga finansowo w organizacji 

spotkań autorskich na terenie gmin powiatu. W mijającym roku, dzięki wsparciu MBP Miejską 

Bibliotekę Publiczną w Jastrowiu oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Lipce  odwiedziła 

Wioletta Piasecka (pisarka dla dzieci). 

Promocja bibliotek, zbiorów i imprez bibliotecznych: 

Atrakcyjne formy spotkań, ciekawi goście kawiarenki literackiej, uzdolnieni artyści prezentujący 

swoje dzieła, a przede wszystkim nienaganna organizacja imprez sprawiają,  

że cieszą się one coraz większą popularnością, dzięki czemu pisze się i mówi o działaniach 

bibliotek w lokalnych mediach. Wszystkie biblioteki w powiecie starają się promować  

w prasie zarówno jednorazowe imprezy, jak cykliczne działania. Na pozytywny wizerunek  

i promocję niewątpliwie mają wpływ sukcesy i osiągnięcia na szczeblu województwa i kraju. 

Bardzo pochlebne opinie padły pod adresem bibliotek złotowskich podczas 9  finału Kampanii 

Społecznej Fundacji ABC XXI Cała Polska czyta dzieciom, podczas której MBP 

 w Złotowie odebrała po raz kolejny statuetkę za najlepiej przeprowadzoną kampanię. 

 Coraz liczniej zapraszani goście kawiarenki literackiej, wywożą ze Złotowa pozytywne 

wrażenia, ciepło wypowiadają się na temat atmosfery, wizerunku i walorów geograficznych 

naszego regionu- to również niepodważalna forma promocji daleko poza region Krajny. 

Uwagi:  

Środki finansowe na realizację zadań biblioteki powiatowej są symboliczne. Obecna sytuacja 

(brak instruktora na etacie, brak środków na działalność szkoleniową, informacyjną, 

instrukcyjno-metodyczną i kulturalno- oświatową prowadzi do ograniczenia rozwoju 

merytorycznego oraz do marginalizacji działalności publicznych bibliotek samorządowych 

powiatu złotowskiego, co niestety nie jest wspierane pozytywnymi praktykami samorządowców 

(zamyka się biblioteki bądź ogranicza zakres ich działalności). 
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15. POWIATOWE OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ  

W ZŁOTOWIE   

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie prowadzi zajęcia zarówno                       

w placówkach jak również w ośrodkach kultury np.: KOK Krajenka. 60% spośród wszystkich 

godzin, którymi Ognisko dysponuje realizuje się na terenie powiatu natomiast 40%, a więc 

dokładnie 44 godziny zajęć przeznaczono dla dzieci z terenu miasta Złotowa.  

Na terenie Gminy Złotów zajęcia są realizowane w ramach 15 godzin,  w gm. Jastrowie - 9 

godzin, w gm. Tarnówka – 8 godzin, w gm. Zakrzewo  - 9 godzin, w  gm. Lipka – 7 godzin,                 

w gm. Krajenka – 17 godzin, a w gm. Okonek -  2 godziny.  

O takim rozkładzie w dużej mierze zadecydowała odległość. Koszty dojazdu do 

najodleglejszych gmin stanowią, bowiem dla Ogniska spory wydatek. Jeśli istnieje taka 

możliwość to zajęcia w konkretnych gminach prowadzone są przez osoby mieszkające na ich 

terenie. Jeśli jednak takiej alternatywy nie ma, warsztaty – w ramach oszczędności – dla 

wszystkich grup prowadzone są tego samego dnia –  w kolejności.  

 Informacja o planowanych zajęciach na terenie powiatu złotowskiego była kilkakrotnie 

nagłośniona w mediach lokalnych już w m-cu kwietniu br.  Zaangażowanie i frekwencja są bardzo 

duże.  

 Z wszystkimi dyrektorami szkół i placówek, które z nami współpracują podpisywaliśmy 

porozumienia partnerskie, które precyzują nasze oczekiwania w stosunku do nich i odwrotnie. 

Ponadto POPP organizuje powiatowe konkursy plastyczne i taneczne, w których uczestniczą 

dzieci i  młodzież z gmin Powiatu Złotowskiego.  

 Wszystkie działania w tym zakresie podejmowane są dla dobra i rozwoju dzieci                          

i młodzieży z terenów wiejskich, które pragną rozwijać swoje pasje i talenty. 

 

16. POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA 

W ZŁOTOWIE 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Złotowie prowadzi swoją 

działalność statutową na terenie: 

 Gminy i Miasta Złotów, 

 Gminy i Miasta Krajenka, 

 Gminy Zakrzewo, 

 Gminy Lipka. 
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Gmina Złotów obejmuje: 

 Przedszkole w Górznej, 

 Szkoła Podstawowa im. Tony’ego Halika w Górznej, 

 Przedszkole Publiczne w Radawnicy, 

 Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radawnicy, 

 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Radawnicy, 

 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Radawnicy, 

 Publiczne Przedszkole w Świętej, 

 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Świętej, 

 Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Świętej, 

 Przedszkole w Kleszczynie, 

 Szkoła Podstawowa im. Marii Kilar w Kleszczynie, 

 Przedszkole Publiczne w Zalesiu, 

 Szkoła Podstawowa w Zalesiu, 

 Przedszkole Publiczne w Sławianowie, 

 Szkoła Podstawowa w Sławianowie, 

 Przedszkole Publiczne w Stawnicy, 

 Szkoła Podstawowa w Stawnicy; 

Miasto Złotów obejmuje: 

 Przedszkole Publiczne nr 1 w Złotowie, 

 Przedszkole nr 2 w Złotowie, 

 Przedszkole nr 3 w Złotowie, 

 Przedszkole nr 4 w Złotowie, 

 Oddział przedszkolny przy Zespole Szkół Katolickich Złotowie, 

 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie, 

 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie, 

 Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Złotowie - Szkoła Podstawowa nr 3 im. plut. 

Michała Robaka, 

 Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Złotowie - Gimnazjum nr 1 im. Jana 

Kochanowskiego, 

 Gimnazjum nr 2 im. Ludzi spod Znaku Rodła w Złotowie, 

 Zespół Szkół Katolickich w Złotowie - Szkoła Podstawowa, 

 Zespół Szkół Katolickich w Złotowie - Gimnazjum, 

 I Liceum Ogólnokształcące im. Mari Skłodowskiej-Curie w Złotowie, 



43 

 

 Zespół Szkół Elektro - Mechanicznych w Złotowie, 

 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie, 

 Zespół Szkół Rolniczych w Złotowie; 

Gmina Krajenka obejmuje: 

 Publiczne Przedszkole w Skórce, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Skórce, 

 Przedszkole w Głubczynie, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Maksymiliana Grochowskiego w Głubczynie, 

 Publiczne Przedszkole w Śmiardowie Krajeńskim, 

 Szkoła Filialna w Śmiardowie Krajeńskim, 

 Przedszkole w Podróżnej, 

 Szkoła Filialna w Podróżnej; 

Miasto Krajenka obejmuje: 

 Publiczne Przedszkole w Krajence, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krajence, 

 Publiczne Gimnazjum im. dr Władysława Brzezińskiego w Krajence, 

 Niepubliczne Gimnazjum w Krajence, 

 Zespół Szkół Spożywczych im. Stanisława Staszica w Krajence, 

 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence; 

Gmina Zakrzewo obejmuje: 

 Przedszkole Publiczne im. Królewny Śnieżki w Zakrzewie, 

 Szkoła Podstawowa im. ks. dr Bolesława Domańskiego w Zakrzewie, 

 Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Zakrzewie, 

 Przedszkole Publiczne w Starej Wiśniewce, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Obrońców Polskości w Starej Wiśniewce, 

 Publiczne Przedszkole w Śmiardowie Złotowskim, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Śmiardowie Złotowskim; 

Gmina Lipka obejmuje: 

 Przedszkole w Lipce, 

 Zespół Szkół w Lipce - Szkoła Podstawowa,  

 Zespół Szkół w Lipce - Gimnazjum, 

 Zespół Szkół w Łąkie - Szkoła Podstawowa, 

 Zespół Szkół w Łąkie - Gimnazjum. 
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Ponadto Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna  w Złotowie w roku 2011 

współpracowała z: 

 Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipce, 

 Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zakrzewie, 

 Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie, 

 Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Jastrowiu, 

 Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Jastrowiu, 

 Poradnią Zdrowia Psychicznego w Złotowie, 

 Powiatową Komendą Policji w Złotowie, 

 Kuratorami i sędziami przy Sądzie Rejonowym w Złotowie, 

 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie, 

 Rodzinnym Domem Dziecka w Zakrzewie. 

 

17. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA  

W JASTROWIU   

 Współpraca Poradni Psycholgiczno – Pedagogicznej w Jastrowiu z samorządem 

gminnym w Jastrowiu, Okonku i Tarnówce dotyczy między innymi: 

 prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w podległych przedszkolach, 

 przesiewowych logopedycznych i pedagogicznych diagnoz w przedszkolach, 

 konsultacji w sprawie wprowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. 

 

18.  SZPITAL  POWIATOWY  IM. ALFREDA  SOKOŁOWSKIEGO   

W  ZŁOTOWIE 

W wyniku współpracy z samorządami gminnymi z terenu powiatu złotowskiego w 2011 r. 

Szpital otrzymał do Gminy Miasto Złotów sprzęt komputerowy tj. zestaw komputerowy, 

pendrive i urządzenie wielofunkcyjne o łącznej wartości 1.935 złotych. Sprzęt jest użytkowany 

w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Piecewie. 

 

 

Informacja została przygotowana na podstawie inforamcji sporządzonych przez Wydziały Starostwa i powiatowe 

jednostki organizacyjne. 


