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INFORMACJA Z REALIZACJI UCHWAŁ 

RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 

ZA OKRES OD DNIA 01 KWIETNIA 2011 ROKU 

DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU 

 

 Od początku bieżącej kadencji Rada Powiatu Złotowskiego podjęła łącznie         

66 uchwał, a w analizowanym okresie 31. 

 

 Stopień realizacji przedmiotowych uchwał oraz niektórych uchwał podjętych wcześniej 

przedstawiono w niniejszym opracowaniu.  

 

W zakresie spraw organizacyjnych i obywatelskich: 

Uchwała Nr VIII/40/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 1 czerwca 2011 roku               

w sprawie  zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Złotowie. 

Dokonano stosownych zmian w Regulaminie Organizacyjnym i wprowadzono je w życie. 

 

Ponadto w dniu 15 grudnia 2010 roku Rada Powiatu Złotowskiego podjęła uchwałę                   

Nr II/11/2010 w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu 

administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji 

wojskowej w 2011 roku, której wykonanie nastąpiło w omawianym okresie. 

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

Złotowskiego zawarł z Wojewodą Wielkopolskim porozumienie przedmiotem, którego jest 

przekazanie powiatowi przez Wojewodę Wielkopolskiego wykonania zadania z zakresu 

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

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

poz. 2416 ze zmianami) wobec osób zamieszkujących na terenie powiatu złotowskiego, na 

pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące. 

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

przeprowadzenie na potrzeby powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich badań 

specjalistycznych, w tym psychologicznych, oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się 

do kwalifikacji wojskowej, natomiast art. 30 ust. 4a ww. ustawy stanowi, że w razie 

niemożności zlecenia przeprowadzenia badań specjalistycznych lub badań psychologicznych 

zakładom opieki zdrowotnej, wojewodowie mogą zawierać umowy o przeprowadzenie takich 
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badań przez lekarzy prowadzących indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub 

grupowe praktyki lekarskie oraz przez psychologów. 

Na przeprowadzenie powierzonego zadania otrzymano dotację w wysokości kwoty 

5.000,00 zł na pokrycie wynagrodzenia w ramach zawartych umów zlecenia za wykonane 

badania specjalistyczne. 

 Dlatego też, w dalszym wykonaniu ww. uchwały Rady Powiatu Złotowskiego Zarząd 

Powiatu Złotowskiego podpisał umowy na przeprowadzenie badań specjalistycznych podczas 

kwalifikacji wojskowej  w 2011 roku z następującymi placówkami: 

1.  Szpital Powiatowy im Alfreda Sokołowskiego, 77 400 Złotów ul. Szpitalna 28;          

2. Prywatny Gabinet Okulistyczny Halina Jaskóła-Janiszewska, 77-400 Złotów,              

ul. Konopnickiej 9; 

3. Prywatny Gabinet Okulistyczny Ewa Lewandowska-Rzeczycka, 77-400 Złotów,         

ul. Cechowa 5; 

4. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Maria Teresa Janiak, 77-400 Złotów, ul. Norwida 8 

/dermatolog/;  

Przyznaną kwotę dotacji celowej na zadania związane z przeprowadzeniem 

kwalifikacji wojskowej w 2011 roku w dz. 750, rozdz. 75045 §2120 wykorzystano                

w wysokości 1.150,00 zł na badania specjalistyczne. Niewykorzystana kwota w wysokości 

3.850,00 zł została przekazana na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego                 

w Poznaniu w dniu 25 sierpnia 2011 roku. 

 

 

W zakresie spraw oświatowych i zdrowotnych: 

Uchwała  nr VIII/41/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 1 czerwca 2011 roku             

w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Jastrowiu. 

W chwili obecnej uchwała nie jest realizowana. 

  

 

Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 1 czerwca 2011 roku             

w sprawie nadania statutu Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu Nr 1                

w Jastrowiu. 

W chwili obecnej uchwała nie jest realizowana. 
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Uchwała nr VIII/43/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 1 czerwca 2011 roku              

w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jastrowiu. 

Odpowiadając na zapotrzebowanie w zakresie zapewnienia odpowiednich 

oddziaływań na potrzeby niedostosowania społecznego Powiat  Złotowski na mocy ww. 

uchwały z dniem  1 stycznia 2012 roku podjął decyzję o utworzeniu Młodzieżowego Ośrodka  

Wychowawczego Nr 2 w Jastrowiu. Ośrodek jest publiczną placówką dydaktyczno-

wychowawczą dla młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki, metod 

pracy i wychowania.  

Wychowankowie będą kierowani do Ośrodka na podstawie postanowień sądów przez 

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie poprzez Centralny System Kierowania Nieletnich.  

W skład Ośrodka wchodzi:  

1) gimnazjum specjalne 

2) internat dla wychowanków. 

 Powiat Złotowski wziął udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadania 

publicznego ,,Bezpieczna i przyjazna szkoła. Wsparcie działalności młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych w zakresie tworzenia warunków umożliwiających terminową realizację 

postanowień sądów dla tymczasowego umieszczenia nieletnich w MOW – poprawa 

skuteczności wykonywania orzeczeń sądowych” 

 Ww. konkurs został rozstrzygnięty, w wyniku czego Powiatowi Złotowskiemu 

przyznano dofinansowanie w wysokości 286 357 zł. To z kolei było podstawą ogłoszenia 

przetargu na wyposażenie pomieszczeń i budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 

w Jastrowiu w odniesieniu do: 

- mebli szkolnych i wyposażenia pomieszczeń, 

- wykładzin podłogowych, 

- sprzętu komputerowego i RTV, 

- opraw oświetleniowych, 

- sprzętu sportowego, 

- urządzeń sanitarnych, 

- sprzętu AGD i wyposażenia kuchni, 

- wyposażenia budynku. 

Aktualnie kończą się dostawy będące przedmiotem zamówienia i rozpoczęta jest procedura 

postępowania konkursowego, mającego na celu wyłonienie dyrektora Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jastrowiu. 

W następnej kolejności podjęte zostaną działania zawiązane z adaptacją budynku                       

i pomieszczeń Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Jastrowiu na potrzeby 
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młodzieżowego ośrodka wychowawczego, tak aby zapewnić właściwe warunki 

umożliwiające realizacje zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 

 

Uchwała nr VIII/44/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 1 czerwca 2011 roku             

w sprawie nadania statutu Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu Nr 2                

w Jastrowiu. 

W związku z utworzeniem z dniem 1 stycznia 2012 roku przez Powiat Złotowski 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jastrowiu, w oparciu o  art. 58 ust.6 

ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 roku, Nr 256,  

poz. 2572 ze zm.) organ założycielski nadaje placówce pierwszy statut. 

Wobec powyższego zasadnym było podjęcie przez Radę Powiatu Złotowskiego 

niniejszej uchwały. 

 

Uchwała Nr IX/48/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 czerwca 2011 roku                 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Powiatu Złotowskiego 

wpisanym do rejestru. 

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece  nad 

zabytkami (Dz. U. z 2003 roku, Nr 162, poz.1568 ze zm.) organ stanowiący Powiatu może 

udzielić dotację  na prace konserwatorskie, restauratorskie  i roboty budowlane przy zabytku 

na zasadach określonych w podjętej przez niego uchwale. 

W oparciu o zapis tej ustawy Rada Powiatu Złotowskiego uchwałą Nr IX/48/2011       

z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, znajdującym się na 

terenie Powiatu Złotowskiego wpisanym do rejestru, określiła zasady postępowania przy 

udzielaniu dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Powiatu Złotowskiego wpisanym          

do rejestru zabytków. 

Z budżetu Powiatu Złotowskiego może być udzielona dotacja celowa na nakłady 

konieczne do wykonania przez dotowany podmiot ww. prac ustalonych na podstawie 

pozwolenia Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków. Łączną kwotę dotacji w danym roku 

budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego z 2011 roku,  Nr 221, poz. 3496 i weszła w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia, tj. od 2 września 2011  roku. 
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Zarząd Powiatu Złotowskiego realizując zapis ww. uchwały ogłosił komunikat             

o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji, który został wywieszony                     

2 września br. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Złotowie oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

 

Uchwała Nr XI/58/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 września 2011 roku            

w sprawie udzielania Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Katarzyny w Lipce dotacji                 

na prace konserwatorskie i roboty budowlane. 

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568 ze zm.), Rada Powiatu Złotowskiego w dniu 29 czerwca 

2011 roku podjęła uchwałę Nr IX/48/2011 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji       

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy zabytku znajdującym              

się na terenie Powiatu Złotowskiego wpisanym do rejestru zabytków. Uchwała ta określiła 

zasady przyznawania dotacji, jej przeznaczenie, zakres przedmiotowy i tryb postępowania 

oraz upoważniła Zarząd Powiatu Złotowskiego do rozpatrywania wniosków o przyznanie 

dotacji.  

Zarząd Powiatu Złotowskiego zaakceptował wniosek Parafii Rzymskokatolickiej     

p.w. Św. Katarzyny w Lipce na dotację w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 

złotych, tj. 27,72 %  udziału w całości kosztów). 

Na podstawie tej uchwały Powiat Złotowski w dniu 12 października 2011 roku zawarł 

umowę z Parafią Rzymskokatolicką Św.  Katarzyny z siedzibą w Lipce, ul. Kościuszki 21, 

77-420 Lipka w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane, 

obejmujące nakłady konieczne na odnowienie więźby dachowej i pokrycia dachowego           

w kościele p.w. Dobrego Pasterza w Batorowie. 

Zadanie jest w trakcie realizacji. 

 

Uchwała Nr XI/59/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 września 2011 roku            

w sprawie udzielania Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jakuba Apostoła                      

w Sławianowie dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane. 

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz.1568 ze zm.), Rada Powiatu Złotowskiego w dniu 29 czerwca 

2011 roku podjęła uchwałę Nr IX/48/2011 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji       

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy zabytku znajdującym              

się na terenie Powiatu Złotowskiego wpisanym do rejestru zabytków. Uchwała ta określiła 

zasady przyznawania dotacji, jej przeznaczenie, zakres przedmiotowy i tryb postępowania 
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oraz upoważniła Zarząd Powiatu Złotowskiego do rozpatrywania wniosków o przyznanie 

dotacji.  

Zarząd Powiatu Złotowskiego zaakceptował wniosek Parafii Rzymskokatolickiej     

p.w. św. Jakuba Apostoła w Sławianowie na dotację w wysokości 20.000 zł (słownie: 

dwadzieścia tysięcy złotych, tj. 39,74 %  udziału w całości kosztów). 

Na podstawie tej uchwały Powiat Złotowski w dniu 12 października 2011 roku zawarł 

umowę z Parafią Rzymskokatolicką św. Jakuba Apostoła z siedziba w Sławianowie, 

Sławianowo 3, 77-400 Złotów w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty 

budowlane, obejmujące  nakłady konieczne na stabilizację konstrukcyjną części składowych 

zabytku kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Sławianowie. 

Termin wykonania zadania ustalono do dnia 15 listopada 2011 roku, natomiast 

dotowany jest zobowiązany do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania przedmiotu 

umowy  w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji umowy. 

 

Uchwała Nr XI/60/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 września 2011 roku            

w sprawie udzielania Parafii Rzymskokatolickiej św. Marcina Biskupa w Starej 

Wiśniewce dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane. 

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz.1568 ze zm.), Rada Powiatu Złotowskiego w dniu 29 czerwca 

2011 roku podjęła uchwałę Nr IX/48/2011 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji       

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy zabytku znajdującym              

się na terenie Powiatu Złotowskiego wpisanym do rejestru zabytków.  

Uchwała ta określiła zasady przyznawania dotacji, jej przeznaczenie, zakres przedmiotowy      

i tryb postępowania oraz upoważniła Zarząd Powiatu Złotowskiego do rozpatrywania 

wniosków o przyznanie dotacji.  

Zarząd Powiatu Złotowskiego zaakceptował wniosek Parafii Rzymskokatolickiej      

św. Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce, a Powiat Złotowski w ramach tegorocznego 

budżetu udzielił dotacji w wysokości 5.000 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych) przeznaczonej 

na realizację zadania: odtworzenie tynków z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego 

zabytku kolorystyki w kościele św. Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce. 

Zadanie jest w trakcie realizacji. 
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Uchwała Nr XI/61/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 września 2011 roku            

w sprawie udzielania Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marii Magdaleny                     

w Zakrzewie dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane. 

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz.1568 ze zm.), Rada Powiatu Złotowskiego w dniu 29 czerwca 

2011 roku podjęła uchwałę Nr IX/48/2011 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji       

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy zabytku znajdującym              

się na terenie Powiatu Złotowskiego wpisanym do rejestru zabytków. Uchwała określiła 

zasady przyznawania dotacji, jej przeznaczenie, zakres przedmiotowy i tryb postępowania 

oraz upoważniła Zarząd Powiatu Złotowskiego do rozpatrywania wniosków o przyznanie 

dotacji.  

Wniosek Parafii został zaakceptowany przez Zarząd Powiatu Złotowskiego, natomiast 

Powiat Złotowski w dniu 12 października 2011 roku zawarł umowę z Parafią 

Rzymskokatolicką p.w. św. Marii Magdaleny w sprawie udzielenia dotacji celowej                 

w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) na roboty budowlane obejmujące 

nakłady konieczne na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku kościoła 

p.w. św. Marii Magdaleny w Zakrzewie.  

Termin wykonania zadania ustalono do dnia 31 października 2011 roku, natomiast 

dotowany jest zobowiązany do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania przedmiotu 

umowy w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji umowy. Do dnia  23.11.2011 roku  

sprawozdanie nie zostało złożone. 

 

Uchwała Nr XI/62/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 września 2011 roku            

w sprawie udzielania Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP                     

w Złotowie  dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane. 

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz.1568 ze zm.), Rada Powiatu Złotowskiego w dniu 29 czerwca 

2011 roku podjęła uchwałę Nr IX/48/2011 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji       

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy zabytku znajdującym              

się na terenie Powiatu Złotowskiego wpisanym do rejestru zabytków.   

Zarząd Powiatu Złotowskiego zaakceptował wniosek Parafii Rzymskokatolickiej      

p.w. Wniebowzięcia NMP w Złotowie Powiat Złotowski w ramach tegorocznego budżetu 

udzielił dotacji w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)                          

z  przeznaczeniem na roboty budowlane obejmujące nakłady konieczne na odtworzenie okien, 
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w tym z ościeżnicami, w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Złotowie. Zadanie zostanie 

zrealizowane do dnia 15 grudnia 2011 roku. 

 

W zakresie spraw promocji, rozwoju i aktywizacji zawodowej: 

Uchwała Nr VIII/45/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 1 czerwca 2011 roku                   

w  sprawie określenia zadań finansowych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku. 

 

 

Uchwała Nr IX/49/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 czerwca 2011 roku                  

w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Złotowskim                    

w Rzeczypospolitej Polskiej a Powiatem Odenwald w Republice Federalnej Niemiec. 

W dniu 15 marca 2011 r. Starosta Złotowski - Ryszard Goławski wystosował pismo 

do Starosty Powiatu Odenwald z landu Hesja Pana Dietricha Küblera, w którym wyraził 

poparcie dla nawiązania długookresowych, wzajemnych kontaktów, które stałyby się wkrótce 

podstawą do realizacji szczegółowych zadań związanych ze współpracą. 

 W odpowiedzi na pismo delegacja Powiatu Złotowskiego otrzymała zaproszenie do 

złożenia wizyty w dniach 10 – 13 lipca 2011 w powiecie Odenwald. Podczas wizyty                             

w Niemczech zostały przeprowadzone rozmowy w sprawie zasad wymiany informacji oraz 

określenia kierunków dalszej współpracy. Delegacja zapoznała się m.in. z funkcjonowaniem  

i strukturą administracji publicznej, instytucji, służb i jednostek organizacyjnych oraz 

podmiotów gospodarczych. Dyskutowano, wymieniano wzajemnie poglądy na temat 

Nazwa zadania  Kwota w Uchwale Wykonanie  Pozostałe środki 

udzielenie osobom niepełnosprawnym 

jednorazowo środków na podjęcie 

działalności gospodarczej, rolniczej albo na 

wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 

(art.12a)  

40 000,00 zł 40 000,00 zł 0,00 zł 

zwrot kosztów wyposażenia stanowiska 

pracy dla pracodawcy, który zatrudni osobę 

niepełnosprawną (art. 26e)  

75 000,00 zł 64 059,00 zł 10 941,00 zł 

Przeznacza się środki finansowe na zadania z 

zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

osób niepełnosprawnych zlecane fundacjom 

oraz organizacjom pozarządowym (art. 36 

ust. 2) 

40 000,00 zł 40 000,00 zł 0,00 zł 

RAZEM: 155 000,00 zł 144 059,00 zł 10 941,00 zł 
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charakterystyki społeczno – gospodarczej obydwu powiatów. Strona niemiecka została 

zaproszona do złożona wizyty w Powiecie Złotowskim. 

Kolejnym, ważnym wydarzeniem było złożenie wizyty w Powiecie Złotowskim                

w dniach 11-12 listopada 2011 przez delegację zaprzyjaźnionego niemieckiego powiatu 

Odenwald. Stronę niemiecką reprezentowali: Starosta - Dietrich Kübler, Przewodniczący 

Rady Powiatu - Rüdiger Holschuh oraz pracownicy tamtejszego Starostwa - Eva Eisenhauer           

i Bernd Pfau. Goście wizytę rozpoczęli podczas Narodowego Święta Niepodległości od 

złożenia wiązanek kwiatów pod popiersiem Ignacego Paderewskiego w Złotowie, a następnie 

uczestniczyli w spotkaniu okolicznościowym w ZCAS. Wicestarosta Tomasz Fidler witając 

delegację podkreślił znaczenie tej wizyty w tak szczególnie ważnym dniu dla Polaków oraz 

zaznaczył, że jest to dobry fundament i krok ku realizacji integracji europejskiej, odbywającej 

się również na poziomie lokalnym. Kolejna część spotkania miała miejsce w Starostwie 

Powiatowym w Złotowie, gdzie wspólnie omawiano możliwości nawiązania formalnej, 

zagranicznej współpracy. Wicestarosta w trakcie omawiania działalności samorządu 

powiatowego oraz jednostek i poszczególnych instytucji, zaakcentował potrzebę nawiązania 

kontaktów przez młodzież oraz możliwość realizowania wspólnych projektów europejskich. 

Obydwie strony pozytywnie odniosły się do nawiązania formalnej współpracy. Jednocześnie 

pierwszym ku temu etapem będzie uzgodnienie do końca 2011 roku projektu umowy 

partnerskiej oraz szczegółów wzajemnej współpracy w pierwszym kwartale 2012 roku, w tym 

m.in. wymiany młodzieży.  Ponadto w programie wizyty gości z Niemiec znalazło się              

m.in. zapoznanie się z działalnością Szpitala Powiatowego w Złotowie i Zespołu Szkół 

Spożywczych w Krajence, zwiedzanie zabytków Złotowa i spotkanie w „Zielonej Klasie” 

Nadleśnictwa Złotów. Na spotkaniu podsumowującym wizytę, goście z Powiatu Odenwald 

wyrazili zadowolenie z możliwości pobytu w powiecie złotowskim. Nie ukrywali bardzo 

pozytywnych odniesionych wrażeń. Szczególnie podkreślona została możliwa, realna 

współpraca na płaszczyźnie oświaty, kultury, wymiany młodzieży, a także wymiany 

doświadczeń w zakresie wspólnych przedsięwzięć opartych między innymi na refundacjach               

z Unii Europejskiej. Władze obydwu powiatów: Złotowskiego i Odenwald były zgodne co do 

tego, że współpraca będzie się rozwijać, im więcej przedstawicieli samorządów oraz instytucji 

i indywidualnych osób będzie się ze sobą kontaktować i przyjaźnić.  

15 listopada 2011 r. do Starosty Złotowskiego wpłynęło pismo z Powiatu Odenwald, 

w którym strona niemiecka serdecznie podziękowała za zaproszenie i przyjacielskie przyjęcie 

oraz wyraziła przekonanie, że wspólne projekty będą się pomyślnie rozwijać, co będzie 

dobrym przykładem tworzenia wspólnej Europy. 
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Uchwała Nr XI/64/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 września 2011 roku                

w sprawie przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych  

w dziedzinie kultury fizycznej. 

Uchwała została przesłana do Wojewody Wielkopolskiego i wejdzie w życie po 14 dniach od 

opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  

Do dnia 6 grudnia ww. uchwała nie została opublikowana. 

 

W zakresie spraw finansowych: 

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

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok. 

Została zmieniona następującymi uchwałami: 

- Uchwałą Nr 23/47/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 maja 2011 roku                      

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok. 

- Uchwałą Nr VIII/46/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 01 czerwca 2011 roku                 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok. 

- Uchwałą Nr IX/52/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 czerwca 2011 roku                    

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok. 

- Uchwałą Nr 32/68/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 06 lipca 2011 roku                      

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok. 

- Uchwałą Nr 34/74/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie 

zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok. 

- Uchwałą Nr X/54/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 17 sierpnia 2011 roku w sprawie 

zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok. 

- Uchwałą Nr 40/89/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku                

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok. 

- Uchwałą Nr 42/95/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 14 września 2011 roku                    

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok. 

- Uchwałą Nr XI/56/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 września 2011 roku                      

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok. 

- Uchwałą Nr XII/66/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 października 2011 roku             

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok. Uchwała w trakcie realizacji. 
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Uchwała Nr VIII/38/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 1 czerwca 2011 roku                

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok. 

Zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2010 rok. 

 

Uchwała Nr VIII/39/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 1 czerwca 2011 roku                

w sprawie  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010. 

Uchwała została zrealizowana.  

 

Uchwała Nr VIII/46/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 1 czerwca 2011 roku               

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok. 

Zmieniona następującymi uchwałami: 

- Uchwałą Nr IX/52/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 czerwca 2011 roku                    

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok. 

- Uchwałą Nr 32/68/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 06 lipca 2011 roku                       

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok. 

- Uchwałą Nr 34/74/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie 

zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok. 

- Uchwałą Nr X/54/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 17 sierpnia 2011 roku w sprawie 

zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok. 

- Uchwałą Nr 40/89/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku                 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok. 

- Uchwałą Nr 42/95/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 14 września 2011 roku             

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok. 

- Uchwałą Nr XI/56/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 września 2011 roku                   

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

- Uchwałą Nr XII/66/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 października 2011 roku             

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

 

Uchwała Nr IX/50/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 czerwca 2011 roku                    

w sprawie pomocy finansowej dla Gminy i Miasta Krajenka. 

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

inwestycyjnego Przebudowa ulicy Polańskiego w Krajence. Uchwała została zrealizowana. 
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Uchwała Nr IX/51/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 czerwca 2011 roku                 

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego. 

Planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.802.000 zł planowane uruchomienie grudzień 

2011 rok. Uchwała w trakcie realizacji. 

 

Uchwała Nr IX/52/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 czerwca 2011 roku                 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok. 

Zmieniona uchwałami: 

- Uchwałą Nr 32/68/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 06 lipca 2011 roku                       

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok. 

- Uchwałą Nr 34/74/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie 

zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok. 

- Uchwałą Nr X/54/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 17 sierpnia 2011 roku w sprawie 

zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok. 

- Uchwałą Nr 40/89/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku                

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok. 

- Uchwałą Nr 42/95/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 14 września 2011 roku                      

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok. 

- Uchwałą Nr XI/56/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 września 2011 roku                     

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

- Uchwałą Nr XII/66/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 października 2011 roku              

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

 

Uchwała Nr X/53/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 17 sierpnia 2011 roku                    

w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Człuchowskiego. 

Zawarto porozumienie z Powiatem Człuchowskim. Uchwała w trakcie realizacji. 

 

Uchwała Nr X/54/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 17 sierpnia 2011 roku                    

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok. 

Została zmieniona następującymi uchwałami: 

- Uchwałą Nr 40/89/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku                    

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok. 

- Uchwałą Nr 42/95/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 14 września 2011 roku                

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok. 
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- Uchwałą Nr XI/56/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 września 2011 roku                    

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

- Uchwałą Nr XII/66/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 października 2011 roku             

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

 

Uchwała Nr X/55/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 17 sierpnia 2011 roku                   

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 

2011-2025. 

Niniejsza uchwała została zmieniona następującymi uchwałami: 

- Uchwałą Nr X/57/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 września 2011 roku                     

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata               

2011-2025. 

- Uchwałą Nr XII/66/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 października 2011 roku           

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata                

2011-2025. 

 

Uchwała Nr XI/56/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 września 2011 roku               

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok. 

Zmieniona uchwałą Nr XII/66/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 października 2011 

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

realizacji. 

 

Uchwała Nr XI/57/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 września 2011 roku                 

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

2025. 

Zmieniona uchwałą Nr XII/66/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 października 2011 

roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 

2011-2025. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

 

Uchwała Nr XII/65/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 października 2011 roku 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok. 

Uchwała w trakcie realizacji. 
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Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 października 2011 roku 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 

2011-2025. 

Uchwała w trakcie realizacji.  

 

W zakresie spraw gospodarki nieruchomościami: 

W omawianym okresie nie została podjęta żadna uchwała, obowiązują jednak nw. uchwały 

Rady Powiatu Złotowskiego podjęte przed analizowanym okresem: 

 

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

na zbycie nieruchomości. 

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

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

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

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

nr 27/35 o powierzchni 0,1367 ha przy ulicy 8-go Marca.   

     Zgodnie z uchwałą Nr XXIII/150/2000 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 czerwca    

 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

 Złotowa,  obszaru położonego   w  rejonie  ulic  8-go  Marca,  Leśnej  i  Wielatowskiej, 

zw. Wielatowo – ośrodek usługowy / Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 62 poz.825/ działka nr 27/25 

była przeznaczona  pod obiekty usług oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej oraz 

innych z uzupełnieniem o usługi komercyjne i mieszkaniowe na wyższych kondygnacjach 

(4UO,   UI), a działka nr 27/35 – pod obiekty usług gastronomicznych z dopuszczeniem 

funkcji  mieszkalno - hotelowej (5UG). 

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

Burmistrza Miasta Złotów o dokonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego przez wprowadzenie zapisu dotyczącego przeznaczenia   tych działek  na cele 

mieszkaniowe z dopuszczeniem usług w parterze. 

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

07/09 wniosek ten został zaopiniowany pozytywnie co do zmiany przeznaczenia działki 

nr 27/25 i negatywnie w stosunku do działki 27/35. 

W dniu 29 marca 2011 r. Rada Miejska w Złotowie podjęła uchwałę Nr V/38/11 w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru 

położonego przy ul.8-go Marca – ul. Wielatowska  / Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 26 maja 

2011r. Nr 145 poz. 2329/  i działka nr 27/25 została przeznaczona w części pod zabudowę 
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mieszkaniową jednorodzinną lub wielorodzinną z usługami nieuciążliwymi w parterze  

budynku jako funkcją uzupełniającą, a w części pod drogę wewnętrzną. 

Dalsze działania mające na celu zbycie części działki nr 27/25 /przeznaczonej pod zabudowę/ 

będą polegały na dokonaniu podziału geodezyjnego działki  a następnie przeprowadzeniu 

procedury określonej przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami / Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 – t.j. ze zm./. 

Natomiast nie organizowano przetargu na sprzedaż działki  nr  27/35  z  uwagi  na  znajdujące 

się na niej osadnik ścieków opadowych i linie sieci kanalizacji deszczowej.    

 

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

dokonanie darowizny oraz na zbycie części nieruchomości położonej w Złotowie przy  

ul. Szkolnej nr 3. 

 Uchwała ta dotyczy zgody na dokonanie przez Zarząd Powiatu Złotowskiego 

darowizny na rzecz Województwa Wielkopolskiego części nieruchomości położonej                     

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

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

Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych oraz na zbycie części nieruchomości. 

  W dniu 27 czerwca 2006r. nastąpiło zawarcie aktu notarialnego -  umowy darowizny 

nieruchomości.      

Natomiast grunt którego dotyczy udzielona zgoda na zbycie stosownie do uchwały               

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

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa terenu położonego 

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

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

dojazdową wewnętrzną i ciąg pieszo-jezdny oraz tereny parkingu. 

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

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

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

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

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

publiczną ciąg pieszo-jezdny i wewnętrzną  drogę dojazdową). 

W dniu 30 grudnia 2009 r. Zarząd Powiatu Złotowskiego podjął uchwałę Nr 162/336/2009 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, 

położonych w Złotowie przy ul. Szkolnej. 
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Następnie w dniu 2 lipca 2010 r. podjął uchwałę Nr 190/392/2010 dotyczącą przeprowadzenia 

pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż  wymienionych działek 

budowlanych.  

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

negatywnym. 

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

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

sprzedaż   tych działek. 

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

negatywnym.  

Z uwagi na  brak zainteresowania  nabyciem tych działek nie organizowano następnych 

przetargów.  

 

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

dokonanie  darowizny nieruchomości położonej w Płytnicy gmina Tarnówka. 

Uchwała ta dotyczy zgody na dokonanie przez Zarząd Powiatu Złotowskiego     

darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 

Nadleśnictwa Płytnica z siedzibą w Nowej Szwecji nieruchomości gruntowej położonej 

w Płytnicy gm. Tarnówka, oznaczonej  na mapie ewidencyjnej obr.62 ark. mapy 3 numerami: 

238/3 o pow.0,42 ha i 238/4 o pow.1,29 ha, z przeznaczeniem pod drogę  wewnętrzną. 

Do kontynuowania postępowania w sprawie darowizny   niezbędne jest  uzyskanie przez 

Nadleśnictwo zgody Dyrektora Generalnego Lasów  Państwowych udzielonej na podstawie 

art.37 ust.1 ustawy z dnia  28 września 1991 r. o lasach  /Dz. U. z 2011 r. Nr 12 poz. 59 –             

t.j. ze zm./ na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem uchwały. Wnioskiem z dnia 28 

sierpnia 2011 r. Nadleśnictwo wystąpiło o tą zgodę i dalsze działania dotyczące darowizny 

będą prowadzone po jej dostarczeniu. 

 

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

zbycie nieruchomości położonej w Jastrowiu. 

      Uchwała ta dotyczy wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, 

położonej w Jastrowiu, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr.1 ark.19 numerem 2025/2 

o pow.0,1216 ha,  stanowiącej własność Powiatu Złotowskiego i będącej w trwałym zarządzie 

Zespołu Szkół Technicznych im. Leona Kruczkowskiego w Jastrowiu, przeznaczonej zgodnie 

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie na cele rolnicze. 
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       W dniu 28 kwietnia 2011 r. Zarząd Powiatu Złotowskiego  decyzją Nr 2/2011 orzekł 

 wygaśnięcie trwałego zarządu sprawowanego przez Zespół Szkół Technicznych  tą działką,  

a w dniu 1 czerwca 2011 r. uchwałą Nr 26/50/2011 przeznaczył ją do  sprzedaży.  

 Następnie w dniu 24 sierpnia 2011 r. podjął uchwałę Nr 39/85/2011 dotyczącą 

 przeprowadzenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż 

 wymienionej działki. 

 Przetarg ten został przeprowadzony w dniu 6 października 2011 r. i ustalony został jej 

 nabywca. Sprzedaż działki w formie umowy notarialnej nastąpi w dniu 25 listopada 2011 r.   

 

W zakresie spraw komunikacji i dróg: 

W okresie od 1 kwietnia do 4 września 2011 roku obowiązywała uchwała                             

Nr XII/59/2007 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 września 2007 roku w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi oraz ich parkowanie na 

parkingu strzeżonym.  za okres od dnia 1 kwietnia do dnia 4 września 2011 r. 

Działając na podstawie art. 130 a, ust. 5c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo 

o ruchu drogowym, Starosta Złotowski w dniu 11 grudnia 2007 roku wyznaczył dwie 

jednostki z terenu powiatu do usuwania pojazdów z drogi w przypadkach określonych 

w art. 130a, ust. 1 i 2 cyt. ustawy oraz umieszczania ich na parkingu strzeżonym do czasu 

uiszczenia opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdu przez właściciela. Wyznaczone jednostki 

świadczyły usługi do dnia 4 września 2011 r. 

 

Pomoc Drogowa, Mechanika, Blacharstwo, Lakiernictwo - Roman Rudawski  

77-400 Złotów, ul. Chojnicka 8 

Lp. Miesiąc 

Liczba 
zabezpieczonych 

pojazdów 
(w szt.) 

Średni czas 
parkowania 

pojazdu                 
(w dniach) 

Łączny koszt 
netto 
(w zł) 

Rodzaj usługi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. kwiecień 1 5 174,50 

 holowanie – łącznie 15 km 

 załadunek i rozładunek 

 parkowanie – łącznie 5 dni 

2. maj 3 3 501,70 

 holowanie – łącznie 38 km 

 załadunek i rozładunek 

 parkowanie – łącznie 8 dni 

3. czerwiec 1 3 181,00 

 holowanie – łącznie 20 km 

 załadunek i rozładunek 

 parkowanie – łącznie 3 dni 
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4. lipiec 1 21 308,00 

 holowanie – łącznie 10 km 

 załadunek i rozładunek 

 parkowanie – łącznie 21 dni  

5. sierpień 7 10 2189,10 

 holowanie – łącznie 49 km 

 załadunek i rozładunek 

 parkowanie – łącznie 69 dni 

 

Łączna liczba pojazdów holowanych i parkowanych na parkingu strzeżonym od dnia 

1 kwietnia do dnia 4 września 2011 r. – 13. 

Średni czas parkowania pojazdu na parkingu strzeżonym wyniósł – 8,15 dnia. 

Ilość pojazdów nieodebranych z parkingu przez okres powyżej 6 miesięcy – 1. 

 

 

Firma Handlowo-Usługowa – Irena Król 

64-915 Jastrowie, Brzeźnica 89, z/s Byszki 5 

 

Lp. Miesiąc 

Liczba 
zabezpieczonych 

pojazdów 
(w szt.) 

Średni czas 
parkowania 

pojazdu                 
(w dniach) 

Łączny koszt 
netto 
(w zł) 

Rodzaj usługi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. kwiecień 3 56 545,00 

 holowanie – łącznie 63 km 

 załadunek i rozładunek 

 parkowanie – łącznie 167dni 
(1 pojazd nieodebrany) 

2. maj 0 - - 

 holowanie – łącznie 0 km 

 załadunek i rozładunek 

 parkowanie – łącznie 0 dni 

3. czerwiec 2 2 420,00 

 holowanie – łącznie 39 km 

 załadunek i rozładunek 

 parkowanie – łącznie 4 dni 

4. lipiec 5 19 740,00 

 holowanie – łącznie 103 km 

 załadunek i rozładunek 

 parkowanie – łącznie 97 dni  
(2 pojazdy nieodebrane) 

5. sierpień 5 13 930,00 

 holowanie – łącznie 106 km 

 załadunek i rozładunek 

 parkowanie – łącznie 63 dni 
(1 pojazd nieodebrany) 

 

Łączna liczba pojazdów holowanych i parkowanych na parkingu strzeżonym od dnia 

1 kwietnia do dnia 4 września 2011 r. – 15. 

Średni czas parkowania pojazdu na parkingu strzeżonym wyniósł – 22 dni. 

Ilość pojazdów nieodebranych z parkingu przez okres powyżej 6 miesięcy – 4. 
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Uchwała Nr IX/47/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 czerwca 2011 roku                  

w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem                                 

i przechowywaniem pojazdów.  

Realizacja powyższej uchwały w okresie od 5 września do dnia 31 października 2011 r. 

Działając na podstawie art. 130 a, ust. 5c i 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – 

Prawo o ruchu drogowym, Powiat Złotowski, reprezentowany przez Starostę Złotowskiego, 

w dniu 1 września 2011 r. podpisał umowę z wyłonionym w drodze postępowania w ramach 

przetargu nieograniczonego przedsiębiorcą, prowadzącym parking strzeżony i świadczącym 

usługi usuwania pojazdów z drogi w przypadkach określonych w art. 130a, ust. 1 i 2 

cyt. Ustawy. Umowa zawarta z Firmą Handlowo Usługową – Irena Król, Brzeźnica 89, 

z/s Byszki 5, 64-915 Jastrowie obowiązuje od dnia 5 września 2011 r. 

 

 

Lp. Miesiąc 

Liczba 
zabezpieczonych 

pojazdów 
(w szt.) 

Średni czas 
parkowania 

pojazdu                 
(w dniach) 

Łączny koszt 
netto 
(w zł) 

Rodzaj usługi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. wrzesień 5 2 1705,01 
 parkowanie – łącznie 9 dni 

 2 pojazdy nieodebrane 

2. październik 4 2 960,00 
 parkowanie – łącznie 6 dni 

 1 pojazd nieodebrany 

 

Zgodnie ze zmienionym brzmieniem art. 130a ust. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym 

wprowadzonym ustawą z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1018), Starosta w stosunku 

do pojazdu usuniętego z drogi, występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku 

na rzecz powiatu, jeżeli właściciel lub osoba uprawniona nie odbierze pojazdu w terminie 

3 miesięcy od dnia jego usunięcia. 

 

W zakresie spraw Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie: 

W omawianym okresie nie została podjęta żadna uchwała, obowiązują jednak nw. uchwały 

Rady Powiatu Złotowskiego podjęte przed analizowanym okresem: 
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Uchwała Nr X/43/2007 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 czerwca 2007 roku                    

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

2007 – 2013”. 

W niniejszej informacji z realizacji „Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu 

złotowskiego na lata 2007 – 2013”  przedstawione zostały podejmowane przez Powiatowy 

Urząd Pracy w Złotowie przedsięwzięcia w zakresie realizacji założeń określonych 

w cytowanej strategii, tj.: 

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

 podjęcie działań w celu zapewnienia z budżetu państwa wystarczających środków 

finansowych na aktywne formy walki z bezrobociem, 

 występowanie o dofinansowanie programów aktywizacji zawodowej ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, 

 stworzenie warunków do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, 

 zainteresowanie inwestorów zewnętrznych rozpoczęciem działalności gospodarczej na 

terenie powiatu złotowskiego, 

 prowadzenie działań osłonowych dla osób będących w bardzo trudnej sytuacji na 

rynku pracy 

oraz efekty tych przedsięwzięć w omawianym okresie.  

Nadmieniamy, iż wszystkie ujęte w cytowanej „Strategii rozwoju społeczno – 

gospodarczego powiatu złotowskiego na lata 2007 – 2013” zadania, w okresie kwiecień  – 

październik 2011 r., przez Powiatowy Urząd Pracy były realizowane.  

Działania zmierzające do zmniejszenia skali i skutków bezrobocia możliwe do 

realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie określone zostały przepisami ustawy 

z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.   

Wszystkim osobom zarejestrowanym jako bezrobotne można oferować zatrudnienie 

niesubsydiowane oraz udzielić pomoc finansową wspierającą zatrudnienie, tj. przyznać 

w ramach Funduszu Pracy będącego w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy: 

- bezrobotnym środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

- pracodawcom refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy, na 

którym będzie zatrudniony bezrobotny skierowany przez Urząd Pracy, 

- bezrobotnym dofinansowanie studiów podyplomowych, 

- bezrobotnym pożyczkę szkoleniową, 

- bezrobotnym uczestnictwo w szkoleniach, 

- przygotowanie zawodowe dorosłych. 
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Spośród osób zarejestrowanych jako bezrobotne ustawa o promocji zatrudnienia 

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

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

z Funduszu Pracy formy wsparcia, tj.:  

-staże, 

- prace interwencyjne, 

- roboty publiczne, 

- prace społecznie użyteczne. 
 

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

z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, to: 

 bezrobotni do 25 roku życia, 

 bezrobotni długotrwale lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu 

dziecka, 

 bezrobotni powyżej 50 roku życia, 

 bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez 

wykształcenia średniego, 

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

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

 bezrobotni niepełnosprawni. 
 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie wobec zarejestrowanych bezrobotnych stosował 

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

 

Aktywizacja osób bezrobotnych w okresie kwiecień 2011 r. - październik 2011 r. 

 

Lp. Forma aktywizacji 
Ilość 

osób 

1 prace społecznie użyteczne 56 

2 roboty publiczne 87 

3 prace interwencyjne 63 

4 staże 143 

5 jednorazowe środki  na podjęcie działalności gospodarczej 30 

6 

refundacja pracodawcom wyposażenia/doposażenia stanowisk 

pracy, na których zostali zatrudnieni bezrobotni skierowani przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie 

29 

7 szkolenia 49 

8 przygotowanie zawodowe dorosłych 2 

9 studia podyplomowe 5 

 RAZEM 464 
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Zgodnie z założeniem ujętym w „Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego 

powiatu złotowskiego na lata 2007 – 2013” Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie uczestniczy 

w realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 

2013 (PO KL) z Europejskiego Funduszu Społecznego, pt. „Aktywność drogą do zatrudnienia 

czyli od A do Z”, Priorytet VI Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu 

do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3. 

Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób 

bezrobotnych. Projekt ten realizowany jest w okresie od 1 maja 2008 r. do 31 grudnia 2013 r.  

 

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności 

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

polityki lokalnego rynku pracy.  

Celami szczegółowymi projektu jest wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, 

wsparcie osób, które doświadczają największych problemów związanych z wejściem                      

i utrzymaniem się na lokalnym rynku pracy  

W okresie kwiecień 2011 r. – październik 2011 r. w ramach projektu przyznano 30 osobom 

bezrobotnym jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz 48 osób 

skierowano na staż. 

Na realizację projektu w 2011 roku Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie pozyskał 

łącznie 2 232 000,00 zł. 

Wsparcie udzielane w ramach projektu zapewnia wyrównywanie szans na rynku 

pracy, utrzymanie w gotowości do podjęcia pracy, tj. aktywności zawodowej, oraz 

zwiększenie możliwości podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

Stwarzanie warunków do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości to kolejne 

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

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

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

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

a ich pracownicy to zdecydowana większość wszystkich zatrudnionych.  

W powiecie złotowskim małe przedsiębiorstwa o liczbie pracujących poniżej 50 osób 

odgrywają istotną rolę w kreowaniu miejsc pracy, stwarzając przy tym możliwości 

zatrudnienia osobom o stosunkowo niskich kwalifikacjach.  

W celu rozwoju przedsiębiorczości Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie: 

 przyznaje jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, 
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 współpracuje z pracodawcami - pomaga w znalezieniu odpowiadających ich 

wymaganiom kandydatów, refunduje koszty doposażenia/wyposażenia stanowisk 

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

część kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie 

społeczne osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, 

 przeprowadza „Kurs prowadzenia własnej działalności gospodarczej” przygotowujące 

osoby bezrobotne do podjęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

 

W okresie kwiecień 2011 r. – październik 2011 r. tut. Urząd przyznał 30 dotacji na 

podjęcie działalności gospodarczej. 

Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wpłynęło na 

aktywizację bezrobotnych z terenu powiatu złotowskiego w kierunku samozatrudnienia. 

Prowadzenie działalności gospodarczej jako forma aktywności zawodowej, okazała się 

dobrym i trafnym rozwiązaniem dla przedsiębiorczych bezrobotnych. Udzielenie wsparcia 

umożliwiającego prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej osobom bezrobotnym 

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

też wcześniejszych problemów ze znalezieniem pracy.  

Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy z pracodawcami polega na świadczeniu 

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

celu między innymi pomoc pracodawcom w znalezieniu odpowiadających ich wymaganiom 

kandydatów do pracy. W tym celu pośrednicy pracy tut. Urzędu po rozmowach 

z pracodawcami przyjmowali zgłoszenia wolnych miejsc pracy oraz realizowali zgłoszone 

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

do pracy organizowali giełdy pracy.  

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

okresie, pozyskano 1.024 oferty pracy, z tego 396 subsydiowane i 628 niesubsydiowane.  

Dzięki współpracy tut. Urzędu z pracodawcami w okresie kwiecień 2011 r. – październik 

2011r. zaktywizowano 29 osób bezrobotnych refundując przedsiębiorcom 

doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy oraz 63 osoby bezrobotne w ramach prac 

interwencyjnych, refundując część kosztów poniesionych przez pracodawcę na 

wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne. 

W celu rozwoju przedsiębiorczości Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie wzbudza 

także zainteresowanie inwestorów zewnętrznych rozpoczęciem działalności na terenie 

powiatu złotowskiego. Podejmowane działania w tym zakresie to wydawanie materiałów 
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promocyjnych (foldery, broszury, informatory) oraz promocja i informacja poprzez własną 

stronę internetową dotycząca zrealizowanych i rozpoczętych przedsięwzięć.  

W okresie kwiecień 2011 r. – październik 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie 

wielokrotnie zamieszczał informację o jednorazowych środkach na podjęcie działalności 

gospodarczej, na stronie internetowej, w prasie oraz w ogólnodostępnych miejscach w tut. 

Urzędzie, zachęcając do składania wniosków oraz tym samym promując idee 

przedsiębiorczości. 

23 września 2011 r. Starosta Złotowski wraz z Dyrektorem Powiatowego Urzędu 

Pracy w Złotowie zorganizowali I Forum Przedsiębiorczości pt. „O pracy we współpracy ” na 

które zostali zaproszeni przedsiębiorcy z terenu powiatu złotowskiego, przedstawiciele 

samorządów oraz członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia. Głównym celem spotkania 

było przeprowadzenie rozmowy na temat bezrobocia, współpracy oraz ogólnej sytuacji na 

lokalnym rynku pracy.  

Dyskutowano na temat jak można wpływać na to, ażeby osób bezrobotnych było jak 

najmniej, a zarazem przedsiębiorstwa mogły funkcjonować jak najkorzystniej. Przedsiębiorcy 

wiedzą najlepiej jakie są deficyty wśród bezrobotnych, którzy nie mają pracy, jakie są 

trudności z doborem takich kandydatów aby spełniły oczekiwania pracodawców.  

Oprócz współpracy z pracodawcami Powiatowy Urząd Pracy z Złotowie 

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

złotowskiego na lata 2007 – 2013 r. z Ośrodkami Pomocy Społecznej.  

Realizacja powyżej wymienionej współpracy polegała na prowadzeniu działań osłonowych 

dla osób będących w bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy oraz wzajemne informowanie 

o planowanym i podjętym wsparciu. Dla osób bez prawa do zasiłku i korzystających ze 

świadczeń z pomocy społecznej organizowane były prace społecznie użyteczne. Są to prace 

wykonywane na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach 

organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących 

się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.  

W okresie kwiecień 2011 r. – październik 2011 r. do prac społecznie użytecznych skierowano 

56  osób bezrobotnych, w tym: 

- 24 osoby na wniosek Urzędu Miejskiego w Złotowie, 

- 5 osób na wniosek Urzędu Gminy w Zakrzewie, 

- 5 osób na wniosek Urzędu Miejskiego w Okonku, 

- 22 osoby na wniosek Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu. 

Współpraca między ośrodkami pomocy społecznej, a tut. Urzędem, w okresie kwiecień 

2011 r. – październik 2011 r. opierała się na wydawaniu zaświadczeń osobom bezrobotnym 
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potwierdzających ich status na rynku pracy, wymianie informacji na temat wspólnych 

klientów oraz podejmowaniu działań aktywizacyjnych wobec dłużników alimentacyjnych. 

Reasumując, działania Powiatowego Urzędu Pracy w omawianym okresie nie 

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

działania kompleksowe aktywizacji bezrobotnych, uwzględniające ustalone w wyniku 

prowadzonych analiz, tryb i zakres koniecznych przedsięwzięć.  

 

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

w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz 

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

POWIAT”. 

Głównym celem Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku 

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

jest poprawa bezpieczeństwa publicznego społeczności Powiatu Złotowskiego, doskonalenie 

wspólnych zintegrowanych działań dla zwalczania nieprawidłowości, patologii oraz 

przestępczości w życiu gospodarczym i społecznym.  

W niniejszej informacji ujęto podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie 

działania w okresie kwiecień 2011 r. – październik 2011 r.  w zakresie realizacji 

przedsięwzięć mających na celu: 
 

 objęcie działaniami osób najsłabszych pod względem możliwości uzyskania zatrudnienia, 

zwłaszcza młodzież, długotrwale bezrobotnych, bez kwalifikacji zawodowych 

i o kwalifikacjach nieaktualnych na tutejszym rynku pracy, 

 ograniczanie skali bezrobocia wśród kobiet, 

 nawiązywanie i kontynuacja współpracy z pracodawcami, 

 zachęcanie bezrobotnych do podejmowania działalności gospodarczej na własny 

rachunek, poprzez dotowanie tych przedsięwzięć, 

 wspomaganie dostosowania kwalifikacji zawodowych bezrobotnych do wymogów rynku 

pracy poprzez organizację szkoleń, 

 organizacja zatrudnienia subsydiowanego, 

 świadczenie usług informacyjnych i doradczych. 

 

Nadmieniamy, iż wszystkie ujęte w cytowanym Powiatowym Programie Zapobiegania 

Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w latach 2007 – 2011 
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„BEZPIECZNY  POWIAT”  zadania, w okresie kwiecień – październik 2011 r., przez 

Powiatowy Urząd Pracy były realizowane.  

Działania zmierzające do zmniejszenia skali i skutków bezrobocia, objęcia wsparciem 

osób najsłabszych pod względem możliwości uzyskania zatrudnienia, zwłaszcza młodzież, 

długotrwale bezrobotnych, bez kwalifikacji zawodowych i o kwalifikacjach nieaktualnych na 

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

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

i instytucjach rynku pracy.   

Wszystkim osobom zarejestrowanym jako bezrobotne można oferować zatrudnienie 

niesubsydiowane oraz udzielić pomoc finansową wspierającą zatrudnienie, tj. przyznać 

w ramach Funduszu Pracy będącego w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy: 

- bezrobotnym środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

- pracodawcom refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy, na 

którym będzie zatrudniony bezrobotny skierowany przez Urząd Pracy, 

- bezrobotnym dofinansowanie studiów podyplomowych, 

- bezrobotnym pożyczkę szkoleniową, 

- bezrobotnym uczestnictwo w szkoleniach. 

 

Spośród osób zarejestrowanych jako bezrobotne ustawa o promocji zatrudnienia 

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

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

z Funduszu Pracy formy wsparcia, tj.:  

-staże, 

- prace interwencyjne, 

- roboty publiczne, 

- prace społecznie użyteczne. 
 

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

z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, to: 

 bezrobotni do 25 roku życia, 

 bezrobotni długotrwale lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu 

dziecka, 

 bezrobotni powyżej 50 roku życia, 

 bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez 

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

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

 bezrobotni niepełnosprawni. 
 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie wobec zarejestrowanych bezrobotnych stosował 

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

 

Zgodnie z założeniami Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 

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

POWIAT” obejmowano działaniami osoby najsłabsze pod względem możliwości uzyskania 

zatrudnienia, zwłaszcza młodzież, długotrwale bezrobotnych, bez kwalifikacji zawodowych 

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

Pracy w Złotowie proponował staże, roboty publiczne oraz szkolenia. 

Dzięki stażom osoby bezrobotne mają szansę poznania środowiska pracy,                          

a pracodawcy mają możliwość sprawdzenia przydatności zawodowej stażystów pod kątem 

ich ewentualnego zatrudnienia. Organizacja staży pozwala młodym ludziom zdobyć pierwsze 

doświadczenia zawodowe, niezbędne do samodzielnej pracy na określonym stanowisku.              

Ta forma aktywizacji ułatwia dalsze poszukiwanie pracy oraz może okazać się drogą do 

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

najczęściej wybierają osoby posiadające już umiejętności zawodowe.  

 

Od 1 kwietnia 2011 r.  do 31 października 2011 r. tut. Urząd skierował na staż 143 osoby 

bezrobotne.                                      

 Podjęcie zatrudnienia w ramach robót publicznych motywuje osoby bezrobotne do 

aktywności zawodowej poprzez zaproponowanie im konkretnych form wsparcia oraz 

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

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

długotrwale bezrobotnych, jest często podstawowym, a niejednokrotnie głównym bodźcem 

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

fizyczną i psychiczną. Obowiązki zawodowe pozwalają odnaleźć własną wartość 

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

nawiązywania kontaktu ze światem zewnętrznym.  

Od 1 kwietnia 2011 r. do 31 października 2011 r. tut. Urząd skierował 87 osób bezrobotnych 

w ramach robót publicznych.  

Celem wyżej wymienionych działań aktywizacyjnych jest przywrócenie mobilności 

zawodowej analizowanych grup osób bezrobotnych poprzez ich reintegrację na rynku pracy, 
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zahamowanie zjawiska wykluczenia społecznego oraz pogłębiania się biernych postaw wobec 

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

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

pogłębiającej się biedy i ubóstwa. 

Objęcie działaniami osoby długotrwale bezrobotne ma na celu reintegrację zawodową, oraz 

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

utrzymały się na rynku pracy.  

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

samozatrudnienia młodzieży, w tym absolwentów wszystkich typów szkół 

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

 

Realizując zadania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy 

w Złotowie uwzględnił zakładane w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości 

oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w latach 2007 – 2011 

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

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

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

mężczyzn.  

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

od 1 kwietnia 2011 r. do 31 października 2011 r. wynosiła 4.366 osób z czego 2.544 osoby 

stanowiły kobiety, tj. 58,3 %  ogółu osób.  

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

zaobserwować symptomy wyuczonej bezradności, czyli swoistego przekonania o braku 

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

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

rezygnacja z prób zmiany własnej sytuacji.  
 

Następną przeszkodą uniemożliwiającą kobietom bezrobotnym podjęcie zatrudnienia jest 

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

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

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

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

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

członków rodziny.  
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Zgodnie z założeniem ujętym w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości 

oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w latach 2007 – 2011 

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

współpracę z pracodawcami.  

Współpraca tut. Urzędu z pracodawcami polega na świadczeniu bezpłatnych usług z zakresu 

pośrednictwa pracy, w tym pośrednictwa niesubsydiowanego, oraz poradnictwa zawodowego. 

Mają one na celu między innymi pomoc pracodawcom w znalezieniu odpowiadających ich 

wymaganiom kandydatów do pracy. W tym celu pośrednicy pracy tut. urzędu po rozmowach 

z pracodawcami przyjmowali zgłoszenia wolnych miejsc pracy oraz realizowali zgłoszone 

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

do pracy organizowali giełdy pracy.  

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

okresie, pozyskano 1.024 oferty pracy, z tego 396 subsydiowane i 628 niesubsydiowane.  

23 września 2011 r. Starosta Złotowski wraz z Dyrektorem Powiatowego Urzędu 

Pracy w Złotowie zorganizowali I Forum Przedsiębiorczości pt. „O pracy we współpracy ” na 

które zostali zaproszeni przedsiębiorcy z terenu powiatu złotowskiego, przedstawiciele 

samorządów oraz członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia. Głównym celem spotkania 

było przeprowadzenie rozmowy na temat bezrobocia, współpracy oraz ogólnej sytuacji na 

lokalnym rynku pracy. Dyskutowano na temat jak można wpływać na to, ażeby osób 

bezrobotnych było jak najmniej, a zarazem przedsiębiorstwa mogły funkcjonować jak 

najkorzystniej. Przedsiębiorcy wiedzą najlepiej jakie są deficyty wśród bezrobotnych, którzy 

nie mają pracy, jakie są trudności z doborem takich kandydatów aby spełniły oczekiwania 

pracodawców.  

Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie współpracując z pracodawcami rozpoznawał ich 

potrzeby dotyczące pożądanych kwalifikacji zawodowych pracowników, aby wspomagać 

dostosowanie kwalifikacji zawodowych bezrobotnych do wymogów rynku pracy, co było 

zakładanym działaniem w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz 

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

POWIAT”.  

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

bezrobotnych w celu zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia lub zwiększenia 

aktywności zawodowej, w szczególności w przypadku braku kwalifikacji zawodowych, 

konieczności uzupełnienia lub ich zmiany w związku z brakiem propozycji odpowiedniej 

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

1 kwietnia 2011 r. do 31 października 2011 r. szkoleniami objęto 49 osób bezrobotnych.  
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W omawianym okresie tut. Urząd zrealizował 4 szkolenia grupowe:  

 Brukarz (dla 10 osób) 

 Opiekunka środowiskowa  (dla 10 osób), 

 Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG ( 10 osób ), 

 Posadzkarz, glazurnik ( 10 osób) 

oraz szkolenia indywidualne:  

 Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 148 ( 8 ), 

 Rachunkowość komputerowa z elementami kadr i płac.  

 Szkolenie okresowe - przewóz rzeczy, 

 Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. D 

 Szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej  

 

Zachęcanie bezrobotnych do podejmowania działalności gospodarczej na własny 

rachunek poprzez dotowanie tych przedsięwzięć to kolejne założenie ujęte w Powiatowym 

Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 

Obywateli w latach 2007 – 2011 „BEZPIECZNY  POWIAT”.  

 

W okresie kwiecień 2011 r. – październik 2011 r. PUP w Złotowie przyznał 30 dotacji na 

podjęcie działalności gospodarczej. 

Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wpłynęło na 

aktywizację bezrobotnych z terenu powiatu złotowskiego w kierunku samozatrudnienia. 

Prowadzenie działalności gospodarczej jako forma aktywności zawodowej, okazała się 

dobrym i trafnym rozwiązaniem dla przedsiębiorczych bezrobotnych. Udzielenie wsparcia 

umożliwiającego prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej osobom bezrobotnym 

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

też wcześniejszych problemów ze znalezieniem pracy.  

Osoby bezrobotne, pozostające w ewidencji tut. Urzędu, można objąć zatrudnieniem 

subsydiowanym jakim jest podjęcie zatrudnienia na stanowisku utworzonym przez 

pracodawcę w wyniku dofinansowania z Funduszu Pracy. 

Dzięki współpracy tut. Urzędu z pracodawcami w okresie kwiecień 2011 r. – październik 

2011 r. zaktywizowano 29 osób bezrobotnych refundując koszty doposażenia/wyposażenia 

stanowisk pracy. 

Wsparcie tworzenia i wyposażania nowych miejsc pracy dla skierowanych bezrobotnych to 

pomoc publiczna zwana również „pomocą na zatrudnienie”, aktualnie w ramach pomocy „de 
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minimis”. Jest szansą dla wielu przedsiębiorczych właścicieli firm, stanowi bowiem okazję na 

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

szansą dla bezrobotnych na uzyskanie zatrudnienia.  

 

Aktywizacja osób bezrobotnych w okresie kwiecień 2011 r. - październik 2011 r. 

 

Lp. Forma aktywizacji 
Ilość 

osób 

1 prace społecznie użyteczne 56 

2 roboty publiczne 87 

3 prace interwencyjne 63 

4 staże 143 

5 jednorazowe środki  na podjęcie działalności gospodarczej 30 

6 

refundacja pracodawcom wyposażenia/doposażenia stanowisk 

pracy, na których zostali zatrudnieni bezrobotni skierowani przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie 

29 

7 szkolenia 49 

8 przygotowanie zawodowe dorosłych 2 

9 studia podyplomowe 5 

 RAZEM 464 

 

 

Ostatnim założeniem Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 

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

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

w razie braku możliwości zapewnienia osobom bezrobotnym i poszukującym pracy 

odpowiedniego zatrudnienia.  

Do podstawowych usług informacyjno – doradczych zaliczamy: 

- poradnictwo  zawodowe, 

- zajęcia w ramach Klubu Pracy, 

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

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

Głównym zadaniem poradnictwa zawodowego jest pomoc bezrobotnym i poszukującym 

pracy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia. Działalność doradców 

zawodowych w głównej mierze polegała na: 

 udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia 

i kształcenia, 

 udzielaniu porad dotyczących wyboru zawodu, zmiany kwalifikacji, podjęcia lub 

zmiany zatrudnienia, 
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 inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla 

bezrobotnych i poszukujących pracy. 

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

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

 bierności w poszukiwaniu pracy, 

 brakowi rozeznania w wymaganiach stawianych na rynku pracy, 

 nierealnym oczekiwaniom wobec przyszłej pracy, 

 pobudzanie do aktywności zawodowej. 

Z usług poradnictwa zawodowego, porad indywidualnych, grupowych oraz informacji 

zawodowej w okresie od kwietnia do końca października 2011 r.  roku skorzystało 814 osób 

w ramach: 

 indywidualnej porady zawodowej -  277 osób, 

 rozmowy wstępnej – 394 osoby, 

 grupowej porady zawodowej  - 24 osoby, 

 grupowej informacji zawodowej -  81 osób,  

 indywidualnej informacji zawodowej -  38 osób. 

 

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

w zakresie: 

- wzmocnienia motywacji do podjęcia pracy, 

- wzmocnienia pewności siebie oraz wiary we własne możliwości, 

- nauki aktywnego poszukiwania pracy, 

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

- pomocy w odpowiednim zaprezentowaniu własnej osoby. 

 Głównym zadaniem pośrednictwa pracy jest pomoc bezrobotnym i poszukującym 

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

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

jest rozpoznanie rzeczywistej dyspozycyjności osoby bezrobotnej, zdefiniowanie problemu 

zawodowego, stworzenie indywidualnego planu powrotu na rynek pracy.  

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

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

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

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

analizę potrzeb osób bezrobotnych oraz wpłynęło na efektywniejszą ich aktywizację. 
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Świadczenie usług informacyjnych polega również na przygotowywaniu materiałów 

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

pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie przygotowali ulotki dotyczące usług 

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

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

i selekcji pracowników.  

Informacje o działaniach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie można 

uzyskać również na stronie internetowej.  

W zakładce Informacje dla BEZROBOTNYCH  zamieszczone są: 

- prawa i obowiązki bezrobotnych,  

- wykaz dokumentów potrzebnych do rejestracji, 

- opis świadczeń dla bezrobotnych oraz harmonogramu wypłat, 

- oferty pracy, 

- informacje o świadczonych instrumentach i usługach rynku pracy.  

W zakładce Informacje dla PRACODAWCÓW  zamieszczone są: 

- dane jak zgłosić ofertę pracy, 

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

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

 

Analizując przedstawione informacje można stwierdzić, że w omawianym okresie 

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

czyli niedopuszczenie do wykluczenia społecznego, zwłaszcza osób długotrwale 

bezrobotnych, które jest główną przyczyną patologii oraz przestępczości w życiu 

gospodarczym i społecznym.  

Efekty te wpływają więc na poprawę bezpieczeństwa publicznego społeczności powiatu 

złotowskiego, co jest głównym celem Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości 

oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w latach 2007 – 2011 

„BEZPIECZNY  POWIAT”. 

 

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

w sprawie zatwierdzenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu 

i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2008 – 2013. 

W niniejszej informacji z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2008 – 2013 przedstawione zostały 
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podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie przedsięwzięcia w zakresie 

realizacji założeń określonych w cytowanym programie, tj.: 

 pozyskiwanie pracodawców do współpracy i podtrzymywanie współpracy, 

 usługi pośrednictwa pracy niesubwencjonowanego, 

 zachęcanie pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez 

subwencjonowanie zatrudnienia, 

 aktywizowanie osób długotrwale bezrobotnych, świadcząc usługi informacyjne 

i doradcze, 

 zachęcanie bezrobotnych do podejmowania działalności gospodarczej na własny 

rachunek, poprzez dotowanie tych przedsięwzięć, 

 wspomaganie dostosowania kwalifikacji zawodowych bezrobotnych, do wymogów 

rynku pracy poprzez organizację szkoleń, 

 aktywne uczestnictwo w programach przeciwdziałania bezrobociu 

oraz efekty tych przedsięwzięć w omawianym okresie.  

Nadmieniamy, iż wszystkie ujęte w cytowanym Powiatowym Programie 

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

zadania, w okresie kwiecień – październik 2011 r., przez Powiatowy Urząd Pracy były 

realizowane.  

Działania zmierzające do zmniejszenia skali i skutków bezrobocia możliwe do 

realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie określone zostały przepisami ustawy 

z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.   

Wszystkim osobom zarejestrowanym jako bezrobotne można oferować zatrudnienie 

niesubsydiowane oraz udzielić pomoc finansową wspierającą zatrudnienie, tj. przyznać 

w ramach Funduszu Pracy będącego w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy: 

- bezrobotnym środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

- pracodawcom refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy, na 

którym będzie zatrudniony bezrobotny skierowany przez Urząd Pracy, 

- bezrobotnym dofinansowanie studiów podyplomowych, 

- bezrobotnym pożyczkę szkoleniową, 

- bezrobotnym uczestnictwo w szkoleniach, 

- bezrobotnym uczestnictwo w przygotowaniu zawodowym dorosłych. 

Spośród osób zarejestrowanych jako bezrobotne ustawa o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy wyróżnia osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
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i dopuszcza stosowanie, oprócz wymienionych wyżej, dodatkowe możliwe do finansowania 

z Funduszu Pracy formy wsparcia, tj.:  

-staże, 

- prace interwencyjne, 

- roboty publiczne, 

- prace społecznie użyteczne. 
 

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

z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, to: 

 bezrobotni do 25 roku życia, 

 bezrobotni długotrwale lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu 

dziecka, 

 bezrobotni powyżej 50 roku życia, 

 bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez 

wykształcenia średniego, 

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

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

 bezrobotni niepełnosprawni. 
 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie wobec zarejestrowanych bezrobotnych stosował 

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

 

Zgodnie z założeniem ujętym w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Bezrobociu 

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

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

Powiatowego Urzędu Pracy z pracodawcami polega na świadczeniu bezpłatnych usług                       

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

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

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

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

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

z większą liczbą kandydatów do pracy organizowali giełdy pracy.  

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

okresie, pozyskano 1.024 oferty pracy, z tego 396 subsydiowane i 628 niesubsydiowane. 

23 września 2011 r. Starosta Złotowski wraz z Dyrektorem Powiatowego Urząd Pracy 

w Złotowie zorganizowali I Forum Przedsiębiorczości pt. „ O pracy we współpracy ” na które 
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zostali zaproszeni przedsiębiorcy z terenu powiatu złotowskiego, przedstawiciele samorządów 

oraz członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia. Głównym celem spotkania było 

przeprowadzenie rozmowy na temat bezrobocia, współpracy oraz ogólnej sytuacji na 

lokalnym rynku pracy. Dyskutowano na temat jak można wpływać na to, ażeby osób 

bezrobotnych było jak najmniej, a zarazem przedsiębiorstwa mogły funkcjonować jak 

najkorzystniej. Przedsiębiorcy wiedzą najlepiej jakie są deficyty wśród bezrobotnych, którzy 

nie mają pracy, jakie są trudności z doborem takich kandydatów aby spełniły oczekiwania 

pracodawców.  

 Współpraca PUP w Złotowie z pracodawcami, zgodnie z założeniem Powiatowego 

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

2013, umożliwia zachęcanie do tworzenia nowych miejsc poprzez subsydiowanie 

zatrudnienia. Wsparcie tworzenia i wyposażania nowych miejsc pracy dla skierowanych 

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

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

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

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

Dzięki współpracy tut. Urzędu z pracodawcami w okresie kwiecień 2011 r.  – październik 

2011 r. zaktywizowano 29 osób bezrobotnych refundując koszty doposażenia/wyposażenia 

stanowisk pracy. 

 Aktywizowanie osób długotrwale bezrobotnych, poprzez świadczenie usług 

informacyjnych i doradczych, to kolejne założenie ujęte w Powiatowym Programie 

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

 Do podstawowych usług informacyjno – doradczych zaliczamy: 

- poradnictwo  zawodowe, 

- zajęcia w ramach Klubu Pracy, 

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

w trakcie wizyt wyznaczonych bezrobotnym co kwartał.  

Głównym zadaniem poradnictwa zawodowego jest pomoc bezrobotnym i poszukującym 

pracy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia. Działalność doradców 

zawodowych w głównej mierze polegała na: 

 udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia 

i kształcenia, 

 udzielaniu porad dotyczących wyboru zawodu, zmiany kwalifikacji, podjęcia lub 

zmiany zatrudnienia, 
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 inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla 

bezrobotnych i poszukujących pracy. 

 

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

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

 bierności w poszukiwaniu pracy, 

 brakowi rozeznania w wymaganiach stawianych na rynku pracy, 

 nierealnym oczekiwaniom wobec przyszłej pracy, 

 pobudzanie do aktywności zawodowej. 

Z usług poradnictwa zawodowego, porad indywidualnych, grupowych oraz informacji 

zawodowej w okresie od kwietnia 2011 r. do października 2011 r. skorzystało 814 osób: 

 indywidualnej porady zawodowej -  277 osób, 

 rozmowy wstępnej – 394 osoby, 

 grupowej porady zawodowej  - 24 osoby, 

 grupowej informacji zawodowej -  81 osób,  

 indywidualnej informacji zawodowej -  38 osób. 

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

w zakresie: 

- wzmocnienia motywacji do podjęcia pracy, 

- wzmocnienia pewności siebie oraz wiary we własne możliwości, 

- nauki aktywnego poszukiwania pracy, 

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

- pomocy w odpowiednim zaprezentowaniu własnej osoby. 

Głównym zadaniem pośrednictwa pracy jest pomoc bezrobotnym i poszukującym pracy  

w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia. Aby możliwa była realizacja tego zadania 

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

jest rozpoznanie rzeczywistej dyspozycyjności osoby bezrobotnej, zdefiniowanie problemu 

zawodowego, stworzenie indywidualnego planu powrotu na rynek pracy.  

Pozostałe działania w ramach pośrednictwa pracy, takie jak pozyskiwanie 

i upowszechnianie ofert pracy, inicjowanie spotkań bezrobotnych i poszukujących pracy 

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

podjęcie zatrudnienia przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy. 

Świadczenie usług informacyjnym polega również na przygotowywaniu materiałów 

informacyjnych i udostępnianie ich osobom bezrobotnym oraz pracodawcom. W tym celu 
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pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie przygotowali ulotki dotyczące usług 

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

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

i selekcji pracowników.  

 

Informacje o działaniach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie można 

uzyskać również na stronie internetowej.  

W zakładce Informacje dla BEZROBOTNYCH  zamieszczone są: 

- prawa i obowiązki bezrobotnych,  

- wykaz dokumentów potrzebnych do rejestracji, 

- opis świadczeń dla bezrobotnych oraz harmonogramu wypłat, 

- oferty pracy, 

- informacje o świadczonych instrumentach i usługach rynku pracy.  

W zakładce Informacje dla PRACODAWCÓW  zamieszczone są: 

- dane jak zgłosić ofertę pracy, 

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

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

Realizując zadania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych Powiatowy Urząd 

Pracy w Złotowie uwzględnił zakładane w Powiatowym Programie Przeciwdziałania 

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

bezrobotnych do podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek, poprzez 

dotowanie tych przedsięwzięć.  

W okresie kwiecień 2011 r. – październik 2011 r. PUP w Złotowie przyznał 30 dotacji na 

podjęcie działalności gospodarczej. 

Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wpłynęło na 

aktywizację bezrobotnych z terenu powiatu złotowskiego w kierunku samozatrudnienia. 

Prowadzenie działalności gospodarczej jako forma aktywności zawodowej, okazała się 

dobrym i trafnym rozwiązaniem dla przedsiębiorczych bezrobotnych. Udzielenie wsparcia 

umożliwiającego prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej osobom bezrobotnym 

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

też wcześniejszych problemów ze znalezieniem pracy.  

W okresie kwiecień 2011 r.– październik 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie 

wielokrotnie zamieszczał informację o jednorazowych środkach na podjecie działalności 

gospodarczej, na stronie internetowej, w prasie oraz w ogólnodostępnych miejscach w tut. 



40 

 

Urzędzie, zachęcając do składania wniosków oraz tym samym promując idee 

przedsiębiorczości. 

 W zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie 

uwzględniła również zakładane w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Bezrobociu 

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

kwalifikacji zawodowych bezrobotnych do wymogów rynku pracy, poprzez organizację 

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

braku kwalifikacji zawodowych, konieczności uzupełnienia lub ich zmiany w związku 

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

aktywnego jej poszukiwania. W okresie od kwietnia 2011 r. do października 2011 roku 

szkoleniami objęto 49 osób bezrobotnych.  

W omawianym okresie tut. Urząd zrealizował 4 szkolenia grupowe:  

 Brukarz (dla 10 osób), 

 Opiekunka środowiskowa  (dla 10 osób), 

 Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (10 osób), 

 Posadzkarz, glazurnik ( 10 osób), 

oraz szkolenia indywidualne:  

 Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 148 (8), 

 Rachunkowość komputerowa z elementami kadr i płac, 

 Szkolenie okresowe - przewóz rzeczy, 

 Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. D, 

 Szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej. 

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest formą aktywizacji realizowaną na podstawie 

umowy zawieranej między starostą, a pracodawcą lub między starostą, pracodawcą                  

i instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy, 

według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych obejmujących 80% 

czasu przygotowania zawodowego dorosłych i jest realizowane u pracodawcy oraz wiedzy 

teoretycznej obejmującej 20% czasu przygotowania zawodowego dorosłych. 

Powiatowy  Urząd Pracy w Złotowie realizuje przygotowanie zawodowe dorosłych              

w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych, która umożliwia uzyskanie tytułu 

zawodowego,  a   w zawodach rzemieślniczych – tytułu czeladnika. Forma ta trwa od 12 do 

18 miesięcy, w zależności od ustalonego odrębnie dla każdej osoby programu nauczania.           

W okresie kwiecień 2011 r. – październik 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie 

skierował na przygotowanie zawodowe dorosłych dwie osoby bezrobotne.  
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Celem przygotowania zawodowego dorosłych jest uzyskanie przez osoby zarejestrowane             

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie kwalifikacji lub umiejętności zawodowych. Po 

ukończeniu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych kwalifikacje potwierdzane są 

tytułem zawodowym, czeladniczym lub zaświadczeniem potwierdzającym nabyte 

kwalifikacje w obrębie zawodu zgodnego z klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb 

rynku pracy. 

 Aktywne uczestnictwo w programach przeciwdziałania bezrobociu to kolejne 

założenie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego 

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

okresie, realizował. 

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

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

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

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

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

podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Projekt ten realizowany jest 

w okresie od 1 maja 2008 r. do 31 grudnia 2013 r.  

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności 

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

polityki lokalnego rynku pracy.  

Celami szczegółowymi projektu jest wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, 

wsparcie osób, które doświadczają największych problemów związanych z wejściem                     

i utrzymaniem się na lokalnym rynku pracy.  

W okresie kwiecień 2011 r. – październik 2011 r. w ramach projektu przyznano 30 osobom 

bezrobotnym jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz 48 osób 

skierowano na staż. 

Na realizację projektu w 2011 roku Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie pozyskał 

łącznie 2 232 000,00 zł. 

Wsparcie udzielane w ramach projektu zapewnia wyrównywanie szans na rynku 

pracy, utrzymanie w gotowości do podjęcia pracy, tj. aktywności zawodowej, oraz 

zwiększenie możliwości podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

Reasumując, działania Powiatowego Urzędu Pracy w omawianym okresie nie 

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



42 

 

działania kompleksowe aktywizacji bezrobotnych, uwzględniające ustalone w wyniku 

prowadzonych analiz, tryb i zakres koniecznych przedsięwzięć.  

 

 

W zakresie spraw Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 

Uchwała Nr VIII/45/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 1 czerwca 2011 roku                   

w  sprawie określenia zadań finansowych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku. 

Na zadania w zakresie rehabilitacji społecznej realizowane przez PCPR przeznaczono 

kwotę 2 506.024,00 zł, w tym na: 

1. warsztaty terapii zajęciowej -        2 145.420,00 zł 

2. likwidacja barier funkcjonalnych -    75.000,00 zł 

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

4. zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze – 277.604,00 zł  

 
Do 31 października 2011 r.  wydatkowano: 

1. Wszystkie Warsztaty Terapii Zajęciowej otrzymały całą kwotę dofinansowania na 

2011 r., tj.: 

a) WTZ w Jastrowiu – 443.880,00 zł 

b) WTZ w Lipce - 369.900,00 zł 

c) WTZ w Krajence – 369.900,00 zł 

d) WTZ w Okonku – 443.880,00 zł  

e) WTZ w Złotowie – 517.860,00 zł  

Wysokość dofinansowania zależna jest od liczby uczestników i wynosi rocznie 14.796,00 zł 

na uczestnika (1.233,00 zł miesięcznie).  

2. Na likwidację barier funkcjonalnych -  66.279,12 zł. 

3. Sport, kultura, rekreacja i turystyka  -  4.000,00 zł. 

4. Na zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze – 232.743,88 zł. 
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Uchwała Nr XI/63/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 września 2011 roku                

w sprawie przyjęcia „Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie”. 

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc  

w rodzinie został przeprowadzony z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie          

w Złotowie przez psychologa Jadwigę Barycką. Środki finansowe w wysokości 3.600,00 zł 

zostały pozyskane przez PCPR z  Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.  

 Program określony został przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Celem było powstrzymywanie sprawców od 

stosowania przemocy w rodzinie. 

 Realizacja programu rozpoczęła się dnia 02.08.2011 r. i realizowano go do dnia 

29.11.2011 r.  Do uczestnictwa w zajęciach zgłosiło się dziesięć osób jednakże dotrwało do 

końca programu czterech uczestników,  mieli oni 100% frekwencję w zajęciach.  

 Nabór uczestników do programu odbył się w różny sposób: dwóch uczestników 

zgłosiło się jako osoby poszukujące pomocy, pozostali uczestnicy zostali skierowani przez 

kuratorów sądowych, Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminne                       

i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. W czasie naboru uczestników uwzględniono                      

i rozpoznano ich sytuację rodzinną, przeprowadzono diagnozę ich osobowości i stanu 

psychicznego. Warunkiem przyjęcia osób do programu było uwzględnienie przez nich faktu 

stosowania przemocy we własnej rodzinie. Zajęcia prowadzone były indywidualnie                       

i grupowo.  

Podstawowe treści edukacyjne programu zawierały założone cele, czas jego trwania,              

i specyfikę uczestników. Istotnymi tematami wokół których koncentrowała się większość 

oddziaływań edukacyjnych były: 

- społeczno – kulturowe źródła i okoliczności towarzyszące przemocy domowej, 

- problemy władzy i kontroli w relacjach międzyludzkich, 

- planowanie i rozwijanie samokontroli, 

- alkohol i patologia życia rodzinnego, 

- komunikacja interpersonalna, 

- promocja pozytywnych standardów i wartości, 

- przemoc seksualna, 

- dzieci, przemoc i wychowanie, 

- tolerancja i szacunek wobec starszych i niepełnosprawnych. 

 Zawartość merytoryczna programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec 

osób stosujących przemoc w rodzinie obejmowała również praktyczne ćwiczenia, które 
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dostarczały korekcyjnych doświadczeń osobistych zmieniających zachowanie i postawy 

związane z przemocą oraz rozwijały umiejętności samokontroli i konstruktywnego 

współżycia.  

 Zajęcia wchodzące w skład programu były prowadzone w małej grupie. Łączny czas 

programu obejmował 60 godzin zajęć, a przerwy między zajęciami nie były dłuższe niż 

tydzień. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie stworzyło system monitorowania zachowań 

związanych z przemocą u osób uczestniczących w programie, który ma obejmować okres            

3 lat po zakończeniu zajęć, oraz będzie współpracowało z instytucjami i organizacjami 

prowadzącymi programy przeciwdziałania przemocy i pomagania ofiarom przemocy                   

w rodzinie.  

 

W zakresie Szpitala Powiatowego w Złotowie: 

Uchwała Nr VIII/37/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 1 czerwca 2011 roku                

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010 Szpitala Powiatowego 

im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie. 

Sprawozdanie zostało przyjęte do akt rejestrowych w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Nowe 

Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem 

syg.akt. PO.IX.Ns-Rej. KRS 8831/11/744 oraz ogłoszone w Monitorze Polskim B z dnia 28 

września 2011 roku Nr 1741 pod pozycją 9562. 

Zysk netto w kwocie 626.829,05 zł został przeksięgowany na częściowe pokrycie straty z lat 

ubiegłych. 

 

W zakresie spraw Powiatowego Zarządu Dróg: 

W omawianym okresie nie została podjęta żadna uchwała, obowiązuje natomiast uchwała          

Nr XVIII/82/2004 Rady Powiatu Złotowskiego podjęta przed analizowanym okresem. 

Uchwała dotyczyła stosowania stawek za zajmowanie pasa drogowego i umieszczania w nim 

urządzeń i obiektów nie związanych z potrzebami ruchu drogowego. W okresie od kwietnia 

br. do października br. wydano łącznie 47 decyzji administracyjnych, w tym: 

- 14 decyzji na umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym, na łączną wartość            

2.453,30 zł. 

- 33 decyzje na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia w nim robót na łączną 

wartość 6.641,20 zł. 

 

Informacja została przygotowana na podstawie informacji sporządzonych przez 

Wydziały Starostwa Powiatowego i powiatowe jednostki organizacyjne. 
PN/NP 


