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Złotów, dnia 2 marca 2012 roku 

 

PR.0002.3.2012 

 

Szanowny  Pan  

Ryszard Goławski 

Starosta Złotowski 

 

 

 

W odpowiedzi na pismo BR.0002.8.2012 z dnia 7 lutego 2012 r. Wydział Promocji                        

i Rozwoju przekazuje informację z realizacji uchwały nr X/43/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku 

Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu 

złotowskiego na lata 2007-2013” za rok 2011 oraz informację z realizacji uchwały                                

nr XLIV/219/2006 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 września 2006 roku w sprawie przyjęcia 

„Planu rozwoju lokalnego powiatu złotowskiego na lata 2007-2013” za rok 2011. 

 

Prezentowana informacja zawiera opis wykonanych przedsięwzięć i zadań za rok 2011 

wynikających z w/w dokumentów strategicznych powiatu złotowskiego według następującej 

kolejności:   

 

I. POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ZŁOTOWIE. 

II. SZPITAL POWIATOWY IM. A. SOKOŁOWSKIEGO W ZŁOTOWIE. 

III. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE. 

IV. WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU. 

V. WYDZIAŁ OŚWIATY. 

VI. WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA 

STAROSTWA POWIATOWEGO W ZŁOTOWIE  
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I. POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ZŁOTOWIE. 

W roku 2011 Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie nie wykonał żadnego  

przedsięwzięcia ani zadania ujętego w „Strategii rozwoju społeczno –  

gospodarczego powiatu złotowskiego na lata 2007 – 2013” i przyjętego  

„Planu rozwoju lokalnego powiatu złotowskiego na lata 2007 – 2013”. 

 

II. SZPITAL POWIATOWY IM. A. SOKOŁOWSKIEGO W ZŁOTOWIE. 

W zakresie realizacji „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Złotowskiego na 

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

rok 2011 Szpital Powiatowy  w Złotowie zrealizował następujące zadania:  

I . W zakresie Rozwoju Lokalnego Powiatu Złotowskiego  

Modernizacja budynków i zaplecza Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie  

Lp. Nazwa zadania 

inwestycyjnego 

Wartość 

zrealizowanego 

zadania  

Źródło 

finansowania  

Lokalizacja  

1.  Przebudowa oddziału 

psychiatrycznego  

( przebudowa w zakresie : 

instalacje wewnętrzne, 

sanitariaty, ciągi 

komunikacyjne, sale 

chorych) 

128 684,02  Środki własne  Oddział 

Psychiatryczny  

2.  Utworzenie dodatkowych 

miejsc parkingowych i 

chodników  

15 233,26  Środki własne  Zaplecze 

techniczne  

3.  Budynek Główny szpitala 

– wykonanie nowego 

dachu z dachówki 

cementowej i stolarki 

dachowej  

225 016,60  Środki własne  Budynek 

Oddziału 

chirurgicznego  

4.  Rozbudowa szpitala  4 732 294,15  Środki własne : 

3 800 254,15  

 

Starostwo 

Powiatowe : 

932 040,00  

Rozbudowa 

Szpitala : 

Szpitalny Oddział 

Ratunkowy , 

Oddział 

Anestezjologii i 

intensywnego 

nadzoru, Oddział 

Chirurgiczny  
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5.  Przebudowa pomieszczeń 

sanitarnych  

21 107,01  Środki własne  Budynek 

Administracji  

6.  Modernizacja lądowiska  

( dostosowanie lądowiska 

do lądowań nocnych )  

10 670,48  Środki własne  Lądowisko 

szpitalne  

7.  Budynek Główny -

wykonanie przegród p. 

pożarowych  

( stolarka p.poż, przegrody 

p.poż). 

100 804,00 Środki własne  Budynek 

Położnictwa i 

starej  chirurgii 

 

Koszty poniesione na realizację powyższego zadania razem : 5 233 809,52 zł , w tym:  

-  środki  własne   : 4 301 769,52 zł  

- środki przekazane przez Starostwo Powiatowe  : 932 040,00 zł.  

II. W zakresie Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Złotowskiego 

Poprawa działalności służby zdrowia  

W celu poprawienia działalności Szpitala i podwyższenia jakości wykonywanych świadczeń 

medycznych zakupiono następujący sprzęt medyczny :   

     

Lp. 
Nazwa zadania 

inwestycyjnego 

Wartość 

zrealizowanego 

zadania 

Źródło 

finansowania 
Lokalizacja 

1. Wózek reanimacyjny 5151,24 Środki własne   

Szpitalny Oddział 

Ratunkowy 

2. 

Zestaw do operacji 

ortopedycznych 7825,06 Środki własne   Blok operacyjny 

3. 

Maski anestezjologiczne, 

układy oddechowe 1 648,20 Środki własne   Oddział OIOM 

4. 

Wiertarka medyczna 

Acculan 3TI  40 295,10 Środki własne   
Blok operacyjny 

5. 

Wirówka laboratoryjna typ 

MPW-340 3 690,00 Środki własne   Laboratorium 

6. 

Kapnometr EMMA z 

alarmem 2 szt. 9 169,46 Środki własne   

Pomoc Doraźna 

Jastrowie i Okonek 
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7. 

Radiotelefon Motorola 

VHF/GSP 3 szt. 17 582,85 Środki własne   

Pomoc Doraźna 

Jastrowie, Okonek, 

zespół 

reanimacyjny  

8. 

Łączność przewodowa 

systemu SWD-ST 

2 409,57 Środki własne   

Centrum 

Powiadamiania 

Ratunkowego 

9. 

Ambulans sanitarny 

Renault Kangoo 123 437,76 Środki własne   

POZ 

Ambulatorium, 

Transport sanitarny 

10. 

Klimatyzator Samsung AQ 

18 3 690,00 Środki własne   

Oddział 

Wewnętrzny 

11. 

Butla tlenowa, przetaczak 

tlenu  1 217,70 Środki własne   

Centralna 

tlenownia 

12. 
Lampy operacyjne 2 szt. 

35 812,80 Środki własne   

Szpitalny Oddział 

Ratunkowy 

13. 

Myjnia dezynfektor TOPIC 

20.2 2 szt. 38 880,00 Środki własne   

Oddział OIOM, 

Szpitalny Oddział 

Ratunkowy 

14. 

Instalacja tlenowa 

6 150,00 Środki własne   

Oddział OIOM, 

oddział 

wewnętrzny 

15. 

Analizator parametrów 

krytycznych 27 432,00 

Środki własne 

12 432,00  

  Darowizna 

finansowa firmy 

AMCOR Złotów  

: 15 000,00 

Szpitalny Oddział 

Ratunkowy 

16. 

Kardiomonitor z 

wyposażeniem 2 szt. 30 000,00 

Darowizna 

finansowa firmy 

AMCOR Złotów   

Szpitalny Oddział 

Ratunkowy 

17. 

Rower do ćwiczeń 

wysiłkowych 3 500,00 Środki własne   

Oddział 

wewnętrzny 

18. Łóżka medyczne 4 szt. 44 599,47 Środki własne   Oddział OIOM 
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Koszty poniesione na realizację powyższego zadania razem  :  357 491,21 zł - środki  własne, 

- darowizny finansowe : 45 000,00 zł.  

 

oraz darowizny rzeczowe :  

Lp. Wyszczególnienie Wartość 
Darowizny uzyskane 

od:  

Lokalizacja  

1 

Kardiomonitor FX 2000 4 

szt. 65 000,01 

Stowarzyszenie 

Szpital dla 

Wszystkich 

Oddział 

Anestezjologii i 

Intensywnego 

Nadzoru  

2 Komputer + drukarka 1 935,00 

Urząd Miasta 

Złotów 

Oddział Leczenia  

Uzależnień  w 

Piecewie  

3 Fotel z masażem 1 700,00   

Oddział 

Wewnętrzny  

4 Inhalatory - 5 szt. 798,00 

Astra Zeneca 

Pharma Poland 

Oddział Dziecięcy  

5 Aparat EKG 1 000,00 

Lundbeck Poland 

SP. 

Oddział 

Psychiatryczny  

6 Głowica do aparatu USG 15 500,00 

Stowarzyszenie 

Szpital dla 

Wszystkich 

Pracownia USG 

7 

Elektroniczna waga 

lekarska 980,00 

Astra Zeneca 

Pharma Poland 

Oddział dziecięcy  

 

Wartość uzyskanych darowizn  razem  :  86 913,01  zł.  

III. Zestawienie kosztów realizacji poszczególnych zadań :  

-  Modernizacja budynków i zaplecza Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie  

- Poprawa działalności służby zdrowia  

Koszty poniesione na realizację powyższych  zadań razem : 5 723 213,74 zł , w tym:  

-  środki  własne   : 4 659 260,73 zł. 

-  środki przekazane przez Starostwo Powiatowe  : 932 040,00 zł. 

-  darowizny rzeczowe : 86 913,01 zł.   

-  darowizny finansowe : 45 000,00 zł.  
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III. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE. 

W 2011 r. Przygotowywano Indywidualne Plany Działania (IPD) dla bezrobotnych                                

i poszukujących pracy celem doprowadzenia do podjęcia pracy przez prowadzenie działań 

zmierzających do zmiany sytuacji zawodowej tak aby bezrobotny mógł aktywnie włączyć się                        

w rynek pracy lub lepiej się na nim umiejscowić. 

W 2011 r. roku zawarto 3130 porozumień dotyczących realizacji IPD między tut. Urzędem 

a zarejestrowanymi bezrobotnymi (w tym z 1896 kobietami) oraz 39 z zarejestrowanymi 

poszukującymi pracy (w tym z 21 kobietami). 

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

uczą się, a następnie praktycznie stosują nabyte umiejętności skutecznego poszukiwania pracy, 

poznają lokalny rynek pracy, uczą się przygotowywać dokumenty aplikacyjne. 

Podczas zajęć bezrobotni i poszukujących pracy mają również możliwość skorzystania                                

z komputera i Internetu co jest przydatne w poszukiwaniu miejsc pracy. 

W roku 2011 na terenie Powiatu Złotowskiego zorganizowano 71 cykli zajęć aktywizacyjnych. 

Uczestnictwo w tych spotkaniach zaoferowano  1 086 osobom. Zajęcia aktywizacyjne ukończyły 

744 osoby mających różne problemy na rynku pracy. 

 

Szkolenia dla osób bezrobotnych są organizowane szczególnie w przypadku braku kwalifikacji 

zawodowych, konieczności zmiany lub  uzupełnienia kwalifikacji, utraty zdolności do 

wykonywania pracy w dotychczas  wykonywanym zawodzie, braku umiejętności aktywnego 

poszukiwania pracy.  

W 2011 r. zorganizowano 4 szkolenia grupowe i 9 indywidualnych w których uczestniczyło 49 

osób. Bliższe dane zestawiono i zaprezentowano w tabelach opracowania.   

W roku 2011 efektywność szkoleń indywidualnych wyniosła 89 % czyli spośród 9 osób, które 

ukończyły szkolenia indywidualne 8 z nich podjęło zatrudnienie.  

Przygotowanie zawodowe dorosłych realizowane jest w formie praktycznej nauki zawodu 

dorosłych, która umożliwia uzyskanie tytułu zawodowego w zawodach rzemieślniczych – tytułu 

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

 W 2011 r. zawarto dwie umowy o przeprowadzenie przygotowania zawodowego dorosłych                    

w zawodzie Mechanik pojazdów samochodowych, Fryzjer, które są nadal realizowane.  
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Tabela. Szkolenia grupowe osób bezrobotnych 

Efektywność szkoleń grupowych w 2011 r. wyniosła 30 %.  

Tabela. Szkolenia indywidualne osób bezrobotnych 

Nazwa szkolenia Liczba 

przeprowadzon

ych szkoleń 

Ilość osób 

uczestniczących  

w szkoleniu 

Efektywność 

zatrudnieniow

a 

Szkolenie okresowe w zakresie 

przewozu rzeczy 
2 2 2 

Kurs spawania blach i rur 

spoinami pachwinowymi metoda 

TIG 148 (8)    

1 1 1 

Szkolenie kierowców 

wykonujących przewóz drogowy 

– kwalifikacje wstępne 

Przyśpieszona kategoria D 

1 1 1 

Szkolenie podstawowe strażaka 

jednostki ochrony 

przeciwpożarowej 

 

1 1 1 

Rachunkowość komputerowa z 

elementami kadr i płac 
1 1 1 

Prawo jazdy kat. C+E 1 1 0 

MS -6232 Implementing a 

Microsoft SQL Server 2008 R2 

Detabase 

1  1 

Palacz CO 1 1 1 

RAZEM 
9 9 8 

 

Nazwa szkolenia Liczba 

przeprowadzonych 

szkoleń 

Ilość osób 

uczestniczących  

w szkoleniu 

Brukarz 1 10 

Opiekunka środowiskowa 1 10 

Kurs spawania blach i rur spoinami 

pachwinowymi metodą MAG z 

elementami metaloplastycznymi 

1 10 

Operator koparko-ładowarki w zakresie III 

klasy uprawnień 
1 10 

RAZEM 4 40 
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Z usług poradnictwa zawodowego, łącznie w 2011 r. skorzystało 2 916 osób: 

 392 osoby skorzystały z porady grupowej, 

 458 osób skorzystało z porady indywidualnej, 

 80 osób skorzystało z informacji indywidualnej, 

 1 322 osoby  uczestniczyły w spotkaniach informacyjno – doradczych,  

664 osoby skorzystały z rozmowy wstępnej. 

W 2011 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie wpłynęło ogółem 1 159 ofert pracy.  

Pośrednicy pracy w 2011 roku zorganizowali 46 giełd pracy.  

 

Środki finansowe, które rozdysponował Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie na aktywizację 

osób bezrobotnych w roku 2011: 

 W ramach środków Funduszu Pracy przyznanych według algorytmu - 2 296 400,00zł, 

 W ramach EFS „ Aktywność drogą do zatrudnienia czyli od A do Z” Priorytet VI        „ 

Rynek pracy 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” – 1 201 952,30 zł 

Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie wobec zarejestrowanych bezrobotnych stosował wszystkie 

formy wsparcia, którymi byli zainteresowani bezrobotni i pracodawcy. 

Zgodnie z założeniem ujętym w „Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu 

złotowskiego na lata 2007 – 2013” -  występowanie o dofinansowanie programów aktywizacji 

zawodowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowy Urząd Pracy w 

Złotowie w 2011 roku realizował projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

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

dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.3 „Aktywność drogą do zatrudnienia czyli od A do Z”.  

 

Zadania Zaangażowane środki w 2011 r. 
Liczba zaktywizowanych 

osób bezrobotnych 

Szkolenia indywidualne 42 824,95 9 

Szkolenia grupowe 108 897,69 40 

SZKOLENIA RAZEM 151 722,64 49 
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Wsparcie w ramach IV etapu projektu udzielono poprzez realizację:  

• pośrednictwa pracy dla 214 osób 

• poradnictwa zawodowego dla 214 osób 

• organizacji staży dla 171 osób w tym, 49 osób nowo przystępujących do projektu, oraz 122 

osoby kontynuujące udział w projekcie z roku 2010 

•  przyznaniu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 43 osób. 

Staż 481 910,78 95 

Staż EFS 490 900,65 49 

STAŻ RAZEM 972 811,43 144 

Prace interwencyjne 286 680,85 75 

Roboty publiczne 290 648,57 87 

Prace społecznie użyteczne 35 402,10 55 

Doposażenie/wyposażenie 

stanowiska pracy 
625 206,90 53 

Dotacje na podjęcie działalności 

gospodarczej 
359 256,50 23 

Dotacje na podjęcie działalności 

gospodarczej EFS 
711 051,65 43 

DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ 

 

RAZEM 

1 070 308,15 66 

Przygotowanie zawodowe 

dorosłych 
20 181,24 2 

Studia podyplomowe 43 230,42 5 

Badania lekarskie 2 160,00 - 

RAZEM 3 498 352,30 536 
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Ogółem wsparciem w ramach IV etapu projektu objęto 214 osób w tym, 

• 92 osoby nowo przystępujące do projektu, 

• 122 osoby kontynuujące swój udział w projekcie z roku 2010. 

Efektywność zatrudnieniowa uczestników projektu osiągnięta w 2011 r. przedstawia się 

następująco: 

 osoby w wieku 50-60 lat – 8 osób,  

 osoby długotrwale bezrobotne – 23 osoby, 

 osoby w wieku 15-24 lat – 40 osób, 

 osoby niepełnosprawne – 4 osoby, 

 pozostałe osoby kwalifikujące się do art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy – 46  osób.  

 

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

1 201 952,30 zł. 

Łączna wartość projektu zrealizowanego od 2008r. wynosi 9 638 988,86 zł. 

W 2011 roku do prac społecznie użytecznych skierowano 55 osób bezrobotnych, w tym: 

 22 osoby na wniosek Urzędu Miejskiego w Jastrowiu, 

 23 osoby na wniosek Urzędu Miejskiego w Złotowie, 

 5 osób na wniosek Urzędu Gminy Zakrzewo, 

 5 osób na wniosek Urzędu Miejskiego w Okonku. 

 

Reasumując, działania Powiatowego Urzędu Pracy w omawianym okresie nie 

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

działania kompleksowe aktywizacji bezrobotnych, uwzględniające ustalone w wyniku 

prowadzonych analiz, tryb i zakres koniecznych przedsięwzięć.  

 

 

IV. WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU. 

W zakresie realizacji „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Złotowskiego na 

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

rok 2011 Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Złotowie zrealizował 

następujące zadania:  
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1) Wykorzystanie walorów przyrodniczych i turystycznych powiatu. 

- Organizacja XII Międzynarodowych Targów Agroturystycznych w Złotowie  w dniach  

14-15 maja 2011 r., poprzez popularyzowanie i wspieranie idei turystyki wiejskiej, kompleksowa 

promocję ofert agroturystycznych powiatu złotowskiego w kraju i zagranicą  oraz tworzenie i 

podnoszenie jakości produktu turystyki wiejskiej i podejmowanie działań na rzecz ochrony i 

promocji  naturalnych walorów przyrodniczych i turystycznych naszego regionu. Organizatorem 

przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych Północnej Wielkopolski 

„Krajna” przy współpracy władz lokalnych Zarządu Powiatu Złotowskiego. 

- Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej. W dniu 1 lipca 2011 roku zostało podpisane 

Porozumienie o Współpracy między Powiatem Złotowskim, a Miastem Złotów w sprawie 

utworzenia Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej w budynku dawnego spichlerza 

położonego w Złotowie przy ul. Spichrzowej 9. Burmistrz Miasta Złotów zobowiązał się do: 

udostępnienia na cele PCIT parterowej części budynku przy ul. Spichrzowej 9, utrzymania obiektu 

we właściwym stanie technicznym oraz pokrycia kosztów eksploatacyjnych związanych z 

funkcjonowaniem PCIT, umieszczenia stosownej informacji o PCIT na swoich stronach 

internetowych oraz w materiałach promocyjnych miasta. Starosta Powiatu Złotowskiego 

zobowiązał się do: prowadzenia powiatowej informacji turystycznej, współdziałania z innymi 

podmiotami w organizowaniu imprez turystycznych na terenie powiatu, współdziałania i wymiany 

informacji turystycznej z gminami powiatu, współdziałania i wymiany informacji turystycznej ze 

stowarzyszeniami i organizacjami turystycznymi, umieszczania w widocznym miejscu tablicy o 

treści „Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej w Złotowie”, wyposażenia udostępnionych 

pomieszczeń w niezbędny sprzęt i meble, zapewnienia obsady kadrowej PCIT. 

 

2)Promocja obszaru powiatu w kraju i za granicą.  

- Powiat Złotowski współpracuje z trzema zagranicznymi powiatami: Gifhorn i Odenwald 

(Niemcy) oraz Jampol (Ukraina). Zgodnie z zawartym porozumieniem celem i wspólną wolą stron 

jest nawiązywanie trwałych przyjaźni przez możliwie wielu mieszkańców powiatów oraz 

rozwijanie kontaktów miejscowych organizacji i instytucji. Współpraca opiera się m.in. na takich 

dziedzinach jak:- rozwój regionalny i promocja regionalna, - współpraca samorządów lokalnych, - 

wymianie młodzieży, -propagowaniu sportu, turystyki, sztuki oraz kultury. Podstawą współpracy 

jest budowanie porozumienia pomiędzy mieszkańcami powiatów opartego na wzajemnym 

szacunku.  Wsparcie obejmuje także inicjatywy w nawiązaniu prywatnych kontaktów, jako cel 

współpracy obu powiatów. Szczególne znaczenie nadano spotkaniom młodzieży, która w 

perspektywie tworzy fundamenty do dalszej, wzajemnej współpracy. 

- Ponadto Powiat Złotowski współpracuje z Organizacją Turystyczną Północnej Wielkopolski 

„Dolina Noteci”, która biorąc udział w targach i wystawach krajowych wykorzystywała materiały 
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przekazane przez Powiat Złotowski oraz promowała lokalne imprezy m.in.: Targi 

Agroturystyczne w Złotowie, Euro Eco Meeting, Blues Express, Międzynarodowy Festiwal 

Piosenki „Malwy”, „Bukowińskie Spotkania” w Jastrowiu i Złotowski Bieg Zawilca. 

 

3)Rozwój sportu masowego. 

W roku 2011 Zarząd Powiatu Złotowskiego wsparł finansowo organizację Biegu Zawilca, 

który odbył się 15 maja podczas Targów Agroturystycznych w Złotowie. W biegu wzięło udział 

kilkaset osób zarówno z terenu powiatu złotowskiego, kraju i zagranicy. W dniu 11 listopada 2011 

Wydział Promocji i Rozwoju zorganizował I Bieg Niepodległości o Puchar Starosty 

Złotowskiego, którego trasa biegła promenadą dookoła jeziora Miejskiego.  

Jak co roku został przeprowadzony Halowy Turniej Piłki Nożnej dla szkół 

ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty Złotowskiego, który odbył się na hali sportowej Zespołu 

Szkół Spożywczych w Krajence. 

Ponadto Zarząd Powiatu Złotowskiego mając na uwadze rozwój sportu masowego wsparł 

finansowo: 

- Otwarte Biegi Przełajowe im. Radnego Romana Kęcińskiego o puchar Przewodniczącego Rady 

Powiatu Złotowskiego i Starosty Złotowskiego, zorganizowany przez Uczniowski Klub Sportowy 

,,Iskra” w Łąkie , Zespół Szkół w Łąkiem oraz Urząd Gminy w Lipce;                                                                                                                      

- Półmaraton Lipcowy w Okonku zorganizowany przez Uczniowski Klub Biegacza w Okonku;                                       

-  „Bieg o Uśmiech Dziecka” w Jastrowiu;  

- rozgrywki sportowe dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych  

z terenu powiatu złotowskiego na szczeblu powiatowym, oraz wyjazdów na zawody 

wojewódzkie; 

 

4) Integracja społeczeństwa powiatu poprzez organizację uroczystości oraz imprez. 

Wydział Promocji i Rozwoju wsparł organizację następujących imprez w 2011 roku: 

- uroczystość upamiętnienia 66. rocznicy zakończenia II wojny światowej oraz 220 rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która odbyła się  w dniu 6 maja 2011 r. oraz 72. rocznicy 

wybuchu II wojny światowej  która odbyła się  w dniu 1 września 2011 r. na Cmentarzu 

Wojennym w Złotowie; 

- Dożynki Powiatowe, które odbyły się 3 września 2011 r. w Krajence zorganizowane wspólnie               

z Gminą i Miastem Krajenka;   

-  Uroczystość upamiętnienia obchodów 93- rocznicy Odzyskania Niepodległości, która odbyła się 

w dniu 11 listopada 2011  roku  zorganizowana przy współpracy Starosty Złotowskiego  

i Burmistrza Miasta Złotowa. 
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5) Zadania związane z rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych. 

- opracowywanie oraz realizacja Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych, 

-  przyjmowanie wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby 

niepełnosprawnej (udzielanie szczegółowych informacji w zakresie finansowania dla 

pracodawców, prace dotyczące rozpatrzenia wniosków, prace dotyczące negocjacji wysokości 

dofinansowania dla pracodawców oraz zabezpieczeń realizacji, przygotowanie projektów umów 

finansowania, weryfikacja realizacji stanowiska, współpraca z Państwową Inspekcją Pracy przy 

tworzeniu stanowisk pracy, weryfikacja finansowa utworzonego stanowiska, refundacja kosztów 

utworzenia stanowiska, kontrola realizacji umowy o utworzenie stanowiska w czasie jej 

obowiązywania), 

- przyjmowanie wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, 

- udzielanie szczegółowej pomocy merytorycznej osobom niepełnosprawnym prowadzącym 

działalność gospodarczą w pozyskiwaniu refundacji, 

- szeroka współpraca z organizacjami pozarządowymi, Warsztatami Terapii Zajęciowej oraz                      

z Gminami w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych, 

- obsługa administracyjna zadań finansowanych przez powiat na rzecz osób niepełnosprawnych 

realizowanych przez organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu złotowskiego 

 

 

V. WYDZIAŁ OŚWIATY. 

1. Wykorzystanie walorów przyrodniczych i turystycznych powiatu. 

 

Samorząd powiatowy doceniając niezaprzeczalne walory turystyczne i krajobrazowe naszego 

regionu w rozwoju turystyki widzi jeden z kierunków jego rozwoju. Stąd idea organizowania 

corocznie Targów Agroturystycznych w Złotowie.  

W dniach 14 – 15 maja 2011 roku odbyły się XII Międzynarodowe Targi Agroturystyczne            

w Złotowie na stadionie MLKS ,,Sparta” w Złotowie. Organizatorem był jak co roku Zarząd 

Powiatu Złotowskiego wspólnie ze Stowarzyszeniem Gospodarstw Agroturystycznych Północnej 

Wielkopolski ,,Krajna”.   

Do udziału w  tej edycji Targów  zgłosiło się razem 53 wystawców z całej Polski. Podczas 

Targów został  przeprowadzony konkurs na najciekawsze stoisko wystawowe. W Przeglądzie 

Zespołów Folklorystycznych udział wzięło 29 zespołów.  
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2. Aktywna promocja obszaru powiatu na imprezach krajowych i zagranicznych  

W ramach działań promocyjnych w roku 2011 roku,  na zaproszenie partnerskiego  Powiatu 

Gifhorn,  grupa młodzieży w dniach od 9 do 15  lipca 2011 roku gościła w Gifhorn.  Do wyjazdu 

zostały zakwalifikowane osoby, które uzyskały najwyższe noty w konkursie,  zorganizowanym 

przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Złotowie. Tematem konkursu było 

sprawdzenie wiadomości o powiecie  Gifhorn. W wyjeździe uczestniczyło 17 uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Złotowski. 

3. Dostosowanie kierunków i poziomu kształcenia dla potrzeb lokalnego rynku pracy. 

Szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu złotowskiego posiadają szeroką i bogatą  ofertę 

edukacyjną dla młodzieży i dorosłych. Ponadto mają na tyle rozbudowaną bazę i zaplecze, że w 

każdej chwili mogą uruchomić nauczanie zawodu, na poziomie szkoły zawodowej,  na którą 

młodzież złoży zapotrzebowanie. 

Wszelkie decyzje o utworzeniu nowych szkół i kierunków kształcenia są podejmowane  w ścisłej 

współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. Jednakże dużą trudnością w utrzymaniu naboru na 

stałym poziomie jest niż demograficzny, który jest z roku na rok coraz bardziej odczuwalny oraz 

migracja młodzieży do dużych miast, takich jak Piła, Wałcz, Szczecinek. 

 

4. Prowadzenie inwestycji i modernizacja infrastruktury technicznej placówek oświatowych. 

Edukacja wysokiej jakości wymaga dobrej bazy i właściwego wyposażenia szkół                          

i placówek oraz zapewnienia właściwej ich obsługi. Dlatego, w ramach kompetencji ustawowych  

i możliwości finansowych powiatu, sukcesywnie przeprowadzane są remonty obiektów 

oświatowych lub ich części oraz roboty modernizacyjne, remontowe i inwestycyjne                               

w poszczególnych jednostkach oświatowych.  

W okresie ferii letnich przeprowadzono następujące remonty w szkołach i placówkach: 

1. I Liceum Ogólnokształcące w Złotowie – wykonano tynku mozaikowego, napraw                       

i konserwacji na ogólną kwotę 16.209,38 zł.  

2. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie – dokonano wymiany 34 

okien, ogrodzenia szkoły i bramy, wykładziny w klasie a także remont, malowanie dwóch 

klas oraz położono polbruk na łączną kwotę 65.679,00 zł. 

3. Zespół Szkół Elektro – Mechanicznych w Złotowie – wykonano remont warsztatów 

szkolnych na kwotę 109.846,83 zł. Zakupiono także na warsztaty szlifierkę do płaszczyzn 

za kwotę 6. 260, 70 zł. 

4. Zespół Szkół Spożywczych im. Stanisława Staszica w Krajence – wykonano  

termomodernizację budynku internatu na kwotę 465.000,00 zł oraz przeprowadzono 
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remont pokoi i korytarza w internacie oraz remont kortów tenisowych na kwotę 50.000,00 

zł. 

5. Zespół Szkół Technicznych im. Leona Kruczkowskiego w Jastrowiu – zakupiono 

przyrząd do pomiaru złącza elektrycznego pojazd – przyczepa, przyrząd do kontroli 

geometrii ustawienia kół i osi pojazdów osobowych i dostawczych oraz tester 

diagnostyczny SOLUS PRO PL na łączną kwotę 39.848,77 zł.  

6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jastrowiu – przeprowadzono remont 

schodów przy głównym wejściu do budynku na kwotę 16.985,00 zł. 

7. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence – zaadaptowano pomieszczenie na III 

piętrze internatu na łazienkę dla wychowanków, kwota remontu wyniosła 53.037,10 zł. 

8. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 w Jastrowiu – w ramach projektu pn. 

,,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” udało się z Ministerstwa Edukacji 

Narodowej pozyskać środki na realizację następujących działań: 

- baza dydaktyczno – wyrównawcza, 

- pracownia multimedialna, 

- doradztwo zawodowe i opieka psychologiczno – pedagogiczna, 

- baza sportowo – rekreacyjna, 

- adaptacja i doposażenie świetlicy, 

- pracownia zawodowa, 

- adaptacja warunków socjalno – bytowych dla wychowanek MOW w formie doposażenie 

internatu, 

Łącznie z dotacji wydatkowano 182 122, 57 zł środków finansowych na zakup sprzętu                                

i wyposażenia dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w  Jastrowiu.  

5. profilaktyka i promocja zdrowia wśród młodego pokolenia. 

Dnia 6 maja 2011 roku na Placu Konstytucji 3- go Maja w Złotowie  wspólnie  z Agencją 

Kreatywną ,,Music Relations” Paweł Kucharski - została zorganizowana powiatowa akcja 

zdrowotna pod nazwą  ,,Podaruj życie”. Celem akcji było pozyskanie jak największej  liczby 

honorowych dawców krwi. Poboru krwi dokonywano w ambulansie z Regionalnego Centrum 

Krwiodawstwa  i Krwiolecznictwa z Poznania. Plakaty informacyjne o poborze krwi zostały 

rozpowszechnione w instytucjach, zakładach pracy a także w szkołach: I Liceum 

Ogólnokształcącym w Złotowie, Zespole Szkół Rolniczych w Złotowie, Zespole Szkół 
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Ekonomicznych w Złotowie oraz Zespole Szkół Elektro – Mechanicznych w Złotowie. Informacja 

została również rozpowszechniona drogą internetową.  

Podczas akcji zgłosiło się 50 osób, 1 osoba zrezygnowała, 39 osób oddało krew,  w tym 24 

osoby po raz pierwszy,  10 osób zdyskwalifikowano. W akcji wzięła również udział młodzież ze 

szkół ponadgimnazjalnych. Akcja przyniosła wymierne efekty, zebrano  17,550 litrów krwi, to 

świadczy dużej aktywność krwiodawców  z naszego powiatu. 

Należy nadmienić iż podczas akcji strażacy z OSP w Tarnówce, którzy reprezentowali  

pierwszy w Polsce Klub Honorowego Dawcy Szpiku Kostnego, prowadzili kampanię 

informacyjną dotyczącą możliwości rejestracji chętnych w Rejestrze Dawców Szpiku Kostnego.  

W ramach profilaktyki i promocji zdrowia w dwóch szkołach ponadgimnazjalnych, tj.                        

w Zespole Szkół Elektro – Mechanicznych w Złotowie oraz Zespole Szkół Ekonomicznych                       

w Złotowie były prowadzone zajęcia z zakresu nauki samobadania piersi.  Ogółem z tej formy 

skorzystało około 312 dziewcząt.  

Z budżetu powiatu złotowskiego udzielono Powiatowej Stacji Sanitarno – 

Epidemiologicznej w Złotowie dofinansowania  w kwocie 700 zł, z przeznaczeniem na działania 

prozdrowotne. W ramach tych działań  zostały zorganizowane konkursy  dla uczniów z naszego 

powiatu. 

6. Integracja społeczeństwa powiatu poprzez wspólne imprezy kulturalne, oświatowe  

i sportowe. 

Jednym z kierunków działania powiatu jest integracja społeczeństwa powiatu poprzez wspólne 

imprezy.  

W roku 2011 zostały zorganizowane przez Wydział Oświaty wspólnie z samorządami 

gminnymi następujące imprezy kulturalne  i patriotyczne: 

 Po raz pierwszy Zarząd Powiatu Złotowskiego podjął współpracę z  Miastem Złotów  w 

zakresie organizacji obchodów 66. rocznicy Wyzwolenia Złotowa i Ziem Powiatu 

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

inscenizacja walk o wyzwolenie Złotowa. Widzowie mogli zwiedzić także ekspozycję 

militarną – pojazdy wojskowe z kolekcji Muzeum Wału Pomorskiego w Wałczu i osób 

prywatnych.  

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

Strzelecki o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej, natomiast w dniu 5 lutego 2011 

roku Turniej Bokserski o Puchar Burmistrza Miasta Złotowa. 

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

okolicznościowa uroczystość upamiętnienia 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja  

i 66 rocznicy zakończenia II wojny światowej. Uroczystość rozpoczęła się od koncertu 
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orkiestr dętych, po którym wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

został przeprowadzony konkurs wiedzy patriotycznej. Następnie odbył się uroczysty 

przemarsz kompanii honorowej, orkiestry wojskowej, pocztów sztandarowych, 

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

Na cmentarzu zostały złożone wiązanki kwiatów  i oddano  hołd poległym. 

Uroczystość na cmentarzu wojennym została zorganizowana we współpracy                                

z Burmistrzem Miasta Złotowa. 

  Po raz dwunasty w dniach 14 - 15 maja 2011 r. na terenie złotowskiego MLKS ,,Sparta”  

w Złotowie odbyły się Międzynarodowe Targi Agroturystyczne zorganizowane przez 

Starostwo Powiatowe w Złotowie i Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych 

Północnej Wielkopolski. Patronat honorowy sprawował Minister Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewoda Wielkopolski. Powiat 

złotowski odwiedziła w tych dniach także delegacja partnerskiego powiatu Jampol na 

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

kategoriach, natomiast   w konkursie kulinarnym oceniono 21 potraw regionalnych. 

 

Zarząd Powiatu Złotowskiego  wsparł również finansowo realizację zadań publicznych: 

- ,,XIV edycję Dni Kwitnących Wiśni” – zadanie zostało zrealizowane w dniach 1-3 maja 2011 

roku przez Stowarzyszenie dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic ,,Gromada” w Starej 

Wiśniewce. Głównym celem przedsięwzięcia była prezentacja dorobku kulturalnego, aktywizacja 

społeczeństwa oraz pielęgnowanie historii i tradycji Starej Wiśniewki. Zadanie zostało w pełni 

zrealizowane zgodnie ze złożoną ofertą. 

- ,,Przeprowadzenie inwentaryzacji oraz prac porządkowych i upamiętniających zabytkowy 

cmentarz żydowski w Jastrowiu” – zadanie jest w trakcie realizacji polega na inwentaryzacji oraz 

przeprowadzeniu prac porządkowych i upamiętniających zabytkowy cmentarz żydowski                      

w Jastrowiu. 

-,,Udział w turniejach szachowych. Zdobywanie wysokich miejsc w turniejach” – zadanie zostało 

zrealizowane przez Uczniowski Klub Sportowy ,,Ziemowit” w Złotowie. Klub brał udział                       

w Turnieju Marszałkowskim w Kaliszu, Mistrzostwach Województwa Przedszkolaków                          

w Pleszewie oraz Międzynarodowym Turnieju Szachowym w Chojnicach.  Głównym celem 

zadania było zdobycie jak najlepszych miejsc w rozgrywkach szachowych. 

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

na terenie Strzelnicy Sportowej w Górznej oraz Strzelnicy Myśliwskiej    w Górznej w okresie od 

1.06.2011 do 11.06.2011 roku. Głównym celem mistrzostw było upowszechnianie kultury 

fizycznej i turystyki, rozwój dyscyplin sportu w tym sportu wyczynowego jakim jest strzelectwo 
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sportowe. Turniej strzelecki jest imprezą cykliczną, organizowaną w formie festynu. W roku 2011 

uczestniczyło 96 osób w 6 kategoriach sportowych.  

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

zrealizowane w dniu 9.05.2011 roku w sali kinowej przez Stowarzyszenie Polskie Uniwersytety 

Ludowe w Radawnicy. Podczas tej imprezy przeprowadzono także konkurs w formie przeglądu 

małych form teatralnych, śpiewu, tańca i recytacji. Warsztaty uczestniczące w Przeglądzie 

uhonorowane zostały nagrodami i drobnymi upominkami. Zadanie zostało w pełni zrealizowane 

zgodnie ze złożoną ofertą. 

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

i rozrywkę dzieci i młodzieży powiatu złotowskiego. Konkurs odbył się w 3 czerwca br. w sali 

ZCAS w Złotówie. Do konkursu przystąpiło 33 zespoły, ogółem 438 uczestników przedszkoli                     

i szkół z terenu powiatu złotowskiego. 

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

Mugole na wakacjach”. Zadanie było realizowane na terenie Harcerskiej Stanicy w Podgajach od 

24.06.2011roku do 31.08.2011 roku przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew 

Wielkopolska Hufiec Złotów.  

 

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

Stowarzyszenie Kulturalne w Złotowie. W ramach tego zadania zostały zorganizowane 

uroczystości z okazji 40 - lecia Chóru Nauczycielskiego  w Złotowie.   Z tej okazji odbył się 

koncert chóralny i muzyczny, po którym zasłużeni działacze chóru zostali uhonorowani 

odznaczeniami za zasługi oraz działalność społeczną. Głównym celem zadania była promocja 

wartościowych przedsięwzięć mających na celu podtrzymanie tradycji kulturowych naszego 

regionu.  

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

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

roli chórów  w kulturze powiatu i popularyzacja tradycji śpiewaczej   w społeczeństwie. 

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

został ustalony od dnia 1 września do 30 listopada 2011 r. Zadanie ma być zrealizowane przez 

Koło Towarzystwa Przyjaciół dzieci przy Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Złotowie. 

Konkurs skierowany jest do dzieci  i młodzieży w przedziale od przedszkola do szkół 

ponadgimnazjalnych. Zakładane rezultaty realizacji zadania, to: promocja dzieci uzdolnionych 

plastycznie, opieka nad dziećmi uzdolnionymi plastycznie poprzez zachęcenia ich do uczestnictwa 

w zajęciach plastycznych, zmniejszenie patologii społecznej poprzez zagospodarowanie dzieciom 

czasu wolnego. 
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Ponadto zostały dofinansowane następujące imprezy i działania: 

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

z Zakrzewa na zimowisko w okresie ferii zimowych, 

 XXXVI Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości organizowana przez Federację Stowarzyszeń  

Naukowo – Technicznych NOT w Pile, 

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

uczniów szkół gimnazjalnych, organizowany przez Gimnazjum im. dr Władysława  

Brzezińskiego w Krajence, 

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

Curie  w Złotowie na Ukrainę, 

 Powiatowy Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, 

 I Festiwal Piosenki Harcerskiej, który został zorganizowany przez Szkołę Podstawową                

w Górznej, 

 VII Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych Północnej Wielkopolski, którego organizatorem 

była Ochotnicza Straż Pożarna  im. Jana Waldowskiego w Krajence, 

 V Powiatowy Konkurs Pięknego czytania Literatury Niemiecko – Anglojęzycznej dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych 

im. Jana Pawła II w Złotowie, 

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

centralny Olimpiady Filozoficznej do Warszawy, 

  eliminacje Powiatowego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, 

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

Wychowawcza im. dr Janusza Korczaka w Jastrowiu, 

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

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

Folkloru do Daugavpils na Łotwie, 

 IX Regionalny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych 

powiatów: czarnkowsko – trzcianeckiego, gnieźnieńskiego, chodzieskiego, poznańskiego, 

pilskiego i  złotowskiego, 

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

Stowarzyszenie ,,Strefa Kultury” w Zakrzewie, 

 500 –lecie istnienia miejscowości Śmiardowo Krajeńskie, 

 XXIV Półmaraton Lipcowy, który był organizowany przez Urząd Miejski w Okonku                     

i  Uczniowski Klub Biegacza ,,Maratończyk” w Okonku, 

 organizację XII Święta Wsi Krajeńskiej – Lipka 2011, 
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 XIX Festiwal Blues Express, który odbył się w dniach 15 – 16 lipca 2011 roku                             

w Zakrzewie. Festiwal jako letnia impreza muzyczna jest już kontynuowany od kilku lat                    

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

 organizacja uroczystości wręczenia Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy 

Złotego Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, wyjazd Zespołu Folklorystycznego 

,,Krajniacy” z Buczka Wielkiego na ,,Spotkania  Opłatkowe”  do Gdańska. 

W  związku z realizacją  Kalendarza Imprez Sportowych na rok 2011 Szkolnego Związku 

Sportowego „Wielkopolska” zakupiono puchary i medale na imprezy sportowe ujęte w ww. 

Kalendarzu. Udzielono pomocy w realizacji ww. Kalendarza  poprzez drukowanie dyplomów na 

poszczególne imprezy sportowe. 

Przeprowadzono powiatowe imprezy sportowe: 

 halowy turniej piłki nożnej dla szkół ponadgimnazjalnych  na Hali Widowiskowo – 

Sportowej w Złotowie, 

 Starostwo Powiatowe w Złotowie współorganizowało finał powiatowy XI Turnieju Piłki 

Nożnej „Z podwórka na stadion” o puchar Tymbarku, który odbył się w dniu 19 maja 2011 

roku na boisku „ORLIK”  w Złotowie, ul. Mickiewicza 18, 

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

Klubem Sportowym ,,Iskra” w Łąkiem, w dniu  4 czerwca 2011 r. na terenie Zespołu 

Szkół w Łąkiem zostały zorganizowane IV Powiatowe Biegi Przełajowe im. Romana 

Kęcińskiego ,,O Puchar Starosty Złotowskiego”. Celem imprezy była popularyzacja 

biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, 

promowanie zdrowego stylu życia, integracja pokoleń oraz upowszechnianie 

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

 

Z zakresu sportu udzielono pomocy w postaci dofinansowania następujących imprez   i działań: 

 dofinansowano w wysokości 400,00 zł wyjazd drużyn piłki siatkowej dziewcząt                            

i chłopców I LO w Złotowie na zawody sportowe  w Trzciance w dniu 27 stycznia 2011 

roku, 

  dofinansowano przygotowania sportowców  MLKS „Sparta” Złotów do startu                            

w Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce, które odbyły się w lipcu 2011 roku                          

w Tallinie, 

 dofinansowano w wysokości 1.500,00 zł I Powiatowy Turniej Karate FUDOKAN, który 

odbył się w dniu 13 lutego 2011 roku, 
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 dofinansowano  w wysokości 1.000 zł organizację XVI Regionalnego Turnieju Piłki 

Koszykowej „SPRAWNI RAZEM”, który odbył się w hali sportowej  OSiR w Jastrowiu        

w miesiącu kwietniu 2011 roku, 

 dofinansowano wyjazd sportowców Stowarzyszenia SATORII  w Jastrowiu na zawody pn. 

X Europa Karate & Kobudo Cup for Club – Ronin CUP, który odbył się w Dąbrowie 

Górniczej w dniach 15 – 17 kwietnia 2011 roku, 

 dofinansowano w wysokości 3.000,00 zł wyjazd reprezentacji dzieci z terenu powiatu 

złotowskiego na Finał Krajowy Zawodów „Czwartków LA”, które odbyły się                               

w Warszawie w dniach 10 – 12 czerwca 2011 roku, 

 dofinansowano w wysokości 500,00 zł wyjazd uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. 

Jana Pawła II w Złotowie na finał mistrzostw rejonu pilskiego w piłce koszykowej 

chłopców w dniu 25 stycznia 2011 r. w Pile oraz finał mistrzostw rejonu pilskiego w piłce 

koszykowej dziewcząt    Trzciance w dniu 26 stycznia 2011r. 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie i Zespół Szkół Technicznych   im. 

Leona Kruczkowskiego w Jastrowiu w maju 2011 roku przystąpiły do projektu z zakresu 

upowszechniania sportu i kultury fizycznej w środowisku lokalnym, szkole, wsi  i miasteczkach 

regionu pojezierza wałeckiego. Warunkiem przystąpienia do projektu było przekazanie kwoty 

5.200 zł jako tzw. ,,wkładu własnego” stanowiącego wartość około 25 % całkowitego 

dofinansowania szkoły. 

W ramach projektu szkoły otrzymały sprzęt sportowy (o wartości 2.700,00 zł)  oraz 

jednakowe ubiory sportowe. Ponadto został przeprowadzony kurs pedagogiczny i kurs animatora 

sportu   oraz szkolenie z zakresu ratownictwa. Uczestnicy programu brali udział w,, Mikołajkowej 

Spartakiadzie Sportowej” na Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu. 

 

7. Działania prozdrowotne – Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z  6 września 2001 roku – Prawo 

farmaceutyczne (t. j. z 2008 r., Nr 45, poz. 271 ze zm.)  po zasięgnięciu opinii wójtów                                

i burmistrzów gmin z terenu powiatu złotowskiego oraz Wielkopolskiej Okręgowej Izby 

Aptekarskiej w Poznaniu opracowany został na rok 2012 rozkład godzin pracy aptek. W dniu 30 

listopada 2011 roku Rada Powiatu Złotowskiego podjęła uchwałę Nr XIII/70/2011 w sprawie 

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

Krajenka oraz mieście Okonek w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na 

rok 2012. 

 Mając na uwadze poprawę stanu zdrowia mieszkanek naszego powiatu, Zarząd Powiatu 

Złotowskiego we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym   w Poznaniu został 

zrealizowany Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. W ramach 

realizacji programu zostały przeprowadzone następujące działania: 
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- została ogłoszona informacja o Programie i zasadach uczestnictwa w miejscowej prasie, 

telewizji regionalnej oraz na tablicach ogłoszeniowych Starostwa, 

- promowano Program na stronie internetowej powiatu, 

- zorganizowano dojazd pacjentek na badania z miejscowości oddalonych od gabinetu 

lekarskiego, 

- nawiązano współpracę z Niepublicznym Ginekologiczno – Położniczym Zakładem Opieki 

Zdrowotnej ,,Femina”, ul. Mickiewicza 27, 77 – 400 Złotów, który w ramach Programu wykonał 

badania cytologiczne.  

Do udziału w Programie zostało zarejestrowanych 30 kobiet w wieku 25 – 59 lat mieszkanek 

powiatu złotowskiego, jednakże do badania przystąpiło 18 kobiet. 

 

8. udzielenie pomocy stypendialnej dla młodzieży szkolnej-  zostały przyznane finansowe 

nagrody dla najzdolniejszych maturzystów. Nagrody przeznaczone były   dla uczniów klas 

maturalnych, którzy ukończyli liceum bądź technikum z najwyższą średnią ocen za cały cykl 

nauki oraz posiadali wzorową ocenę z zachowania.  

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w dniu 14 czerwca 2011 roku w Starostwie 

Powiatowym w Złotowie. Stypendium otrzymało 20 uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzonych przez powiat złotowski. 

 

9. Modernizacje i remonty. W okresie ferii letnich w 2011 roku w szkołach i placówkach 

przeprowadzono następujące remonty: 

1. I Liceum Ogólnokształcące w Złotowie – wykonano tynk mozaikowy, dokonano 

napraw i konserwacji na ogólną kwotę 16.209,38 zł.  

2. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie – dokonano wymiany 

34 okien, ogrodzenia szkoły i bramy, wykładziny w klasie a także remont, malowanie 

dwóch klas oraz położono polbruk na łączną kwotę    65.679,00 zł. 

3. Zespół Szkół Elektro – Mechanicznych w Złotowie – wykonano remont warsztatów 

szkolnych na kwotę 109.846,83 zł. 

4. Zespół Szkół Spożywczych im. Stanisława Staszica w Krajence – wykonano  

termomodernizację budynku internatu na kwotę 465.000,00 zł  

oraz przeprowadzono remont pokoi i korytarza w internacie oraz remont kortów 

tenisowych na kwotę 50.000,00 zł. 

5. Zespół Szkół Technicznych im. Leona Kruczkowskiego w Jastrowiu – zakupiono 

przyrząd do pomiaru złącza elektrycznego pojazd – przyczepa, przyrząd do kontroli 

geometrii ustawienia kół i osi pojazdów osobowych i dostawczych oraz tester 

diagnostyczny SOLUS PRO PL na łączną kwotę 39.848,77 zł.  
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6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.  Polskich Olimpijczyków                          

w Jastrowiu – przeprowadzono remont schodów przy głównym wejściu  do budynku 

na kwotę 16.985,00 zł. 

7. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence – zaadaptowano pomieszczenie na 

III piętrze internatu na łazienkę dla wychowanków, kwota remontu wyniosła 53.037,10 

zł. 

 

10. Kultura.  

Z zakresu  kultury powiat wspierał  merytorycznie  i finansowo niżej wymienione 

organizacje  pozarządowe, które statutowo zajmują się kulturą: 

 ,,XIV edycję Dni Kwitnących Wiśni” – zadanie zostało zrealizowane w dniach  1 - 3 maja 

2011 roku przez Stowarzyszenie dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic ,,Gromada”                    

w Starej Wiśniewce. Głównym celem przedsięwzięcia była prezentacja dorobku 

kulturalnego, aktywizacja społeczeństwa oraz pielęgnowanie historii tradycji Starej 

Wiśniewki.  

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

zrealizowane w dniu 9.05.2011 roku w sali kinowej przez Stowarzyszenie Polskie 

Uniwersytety Ludowe w Radawnicy. W czasie imprezy poszczególne warsztaty terapii                   

z terenu powiatu złotowskiego wystawiały swoje prace oraz wymieniały się swoimi 

doświadczeniami. Podczas tej imprezy przeprowadzono także konkursw formie przeglądu 

małych form teatralnych, śpiewu, tańca i recytacji. 

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

taniec i rozrywkę dzieci i młodzieży powiatu złotowskiego. Konkurs odbył się                                  

3 czerwca br. w sali ZCAS w Złotowie. Do konkursu przystąpiło 33 zespoły, ogółem 438 

uczestników przedszkoli i szkół z terenu powiatu złotowskiego. 

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

Złotowskie Stowarzyszenie Kulturalne w Złotowie. W ramach tego zadania zostały 

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

Głównym celem zadania była promocja wartościowych przedsięwzięć mających na celu 

podtrzymanie tradycji kulturowych naszego regionu.  

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

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

chóralnego, podkreślenie roli chórów  w kulturze powiatu i popularyzacja tradycji 

śpiewaczej w społeczeństwie. 

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

publicznego został ustalony od dnia 1 września do 30 listopada 2011 r. Zadanie    ma być 
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zrealizowane przez Koło Towarzystwa Przyjaciół dzieci przy Powiatowym Ognisku Pracy 

Pozaszkolnej w Złotowie. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w przedziale od 

przedszkola do szkół ponadgimnazjalnych. Zakładane rezultaty realizacji zadania, to: 

promocja dzieci uzdolnionych plastycznie, opieka nad dziećmi uzdolnionymi plastycznie 

poprzez zachęcenia ich do uczestnictwa  w zajęciach plastycznych, zaznajomienie się                   

z tradycjami świątecznymi, zmniejszenie patologii społecznej poprzez zagospodarowanie 

dzieciom czasu wolnego. 

 ,,Przeprowadzenie inwentaryzacji oraz prac porządkowych i upamiętniających zabytkowy 

cmentarz żydowski w Jastrowiu” – zadanie jest w trakcie realizacji polega na 

inwentaryzacji oraz przeprowadzeniu prac porządkowych i upamiętniających zabytkowy 

cmentarz żydowski w Jastrowiu. 

 

 

11. W 2011 roku Rada Powiatu Złotowskiego podjęła decyzję o udzieleniu dotacji   na prace 

konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach. Dotacji udzielono: 

 Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Katarzyny w Lipce na odnowienie więźby dachowej  

i pokrycia dachowego w kościele p.w. Dobrego Pasterza w Batorowie, w wysokości 

20.000,00 zł, 

 Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Zakrzewie  na zabezpieczenie, 

zachowanie  i utrwalenie substancji zabytku kościoła p.w. św. Marii Magdaleny                          

w Zakrzewie, w wysokości 5.000,00 zł, 

 Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Złotowie dotację na odtworzenie 

okien z ościeżnicami w kościele pw. Wniebowzięcia NMP   w Złotowie, w wysokości 

50.000,00 zł, 

 Parafii Rzymskokatolickiej św. Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce na odtworzenie 

tynków z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki w kościele św. 

Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce, w wysokości 5.000,00 zł, 

 Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jakuba Apostoła w Sławianowie na stabilizację 

konstrukcyjną części składowych zabytku kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła                              

w Sławianowie, w wysokości 20.000,00 zł. 
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VI. WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA  

I LEŚNICTWA STAROSTWA POWIATOWEGO W ZŁOTOWIE. 

 

W zakresie realizacji „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Złotowskiego na 

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

rok 2011  Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego                        

w Złotowie zrealizował następujące zadania w zakresie: 

- usunięcie przełomu drogowego i przebudowa drogi powiatowej 1042P Tarnówka – Węgierce, 

- dofinansowanie dla Powiatu Człuchowskiego na realizację zadania inwestycyjnego ‘Przebudowa 

mostu JNI06120060 na rzece Debrzynka w ciągu drogi powiatowej nr 2551G w miejscowości 

Trudna”,  

- dofinansowanie dla Gminy i Miasta Krajenka na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulicy 

Polańskiego w Krajence”, 

- zakup pojazdu logistycznego, 

- modernizacja budynku KP PSP w Złotowie, 

- modernizacja wjazdu/wyjazdu do JRG – zainstalowanie sygnalizacji świetlnej zabezpieczającej 

bezpieczny wyjazd, 

- wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ekonomicznych  w Złotowie, 

- wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie, 

- remont budynku warsztatów Zespołu Szkół Elektro – Mechanicznych w Złotowie – sale 

praktycznej nauki zawodu, 

- termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym                             

w Złotowie oraz termomodernizacja internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence, 

- rozbudowa Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego  w Złotowie, 

- zakup wyposażenia kuchni w Rodzinnym Domu Dziecka w Zakrzewie, 

- zakup pieca c.o. dla Rodzinnego Domu Dziecka w Zakrzewie, 

- zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Moja zawodowa perspektywa”, w tym 

dotacja na zakupy realizowane przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Złotowie – 

Partnera dla projektu, 

- przebudowa i dostosowanie pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Sportu    w Krajence, 

- wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do 

informacji o środowisku.  

 

 

 

 


