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I. Wprowadzenie 

    Obowiązek sporządzania raportu o stanie powiatu oraz szereg zmian w ustawie o samorządzie 

powiatowym wprowadzono Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu 

zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych 

organów publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 130).  

    Obecnie, zgodnie z art. 30a ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 511)  

o samorządzie powiatowym (dalej u.s.p.) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie 

powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku 

poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i  strategii, uchwał rady powiatu.  

    Niniejszy raport został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne wskazane w ustawie. 

 

II. Podstawowe dane dotyczące powiatu złotowskiego 

Nazwa POWIAT ZŁOTOWSKI 

Siedziba władz ALEJA PIASTA 32, 77-400 ZŁOTÓW 

Okres, którego dotyczy 

raport 
1 stycznia – 31 grudnia 2018 r. 

Liczba mieszkańców 

wg stanu na dzień 

31 grudnia 2018 r. 

(tj. według ostatnich 

dostępnych danych 

GUS) w odniesieniu  

do roku 2017 

 
 

 ogółem kobiety mężczyźni 

j.m. 
osób osób  ( % w stosunku do ogółu) 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

ogółem 69780 69606 
35159 

(50,39%) 
35119 

(50,45%) 
34621 

(49,61%) 
34487 

(49,55%) 

miasto 34710 34582 
17910 

(51,60%) 
17860 

(51,65%) 
16800 

(48,40%) 
16722 

(48,35%) 

wieś 35070 35024 
17249 

(49,18%) 
17259 

(49,28%) 
17821 

(50,82%) 
17765 

(50,72 %) 

Krótka informacja  

o powiecie 

Powiat złotowski – powiat w północnej Polsce (województwo wielkopolskie), utworzony  

w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jest najdalej wysuniętym powiatem na 

północ w Wielkopolsce oraz pod względem wielkości trzecim w Wielkopolsce i dwudziestym 

drugim powiatem w Polsce. 

Gęstość zaludnienia 42 os./km2 

Stopa urbanizacji 49,9% 

Powierzchnia 1661 km2 

Podział administracyjny 

W skład powiatu złotowskiego wchodzą:  

 gmina miejska Złotów 

 gminy miejsko-wiejskie: Jastrowie, Krajenka, Okonek 

 gminy wiejskie: Lipka, Tarnówka, Zakrzewo, Złotów 

 miasta: Złotów, Jastrowie, Krajenka, Okonek 
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Powiatowe jednostki 

organizacyjne 

 

1. Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie 

2. Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie 

3. Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie 

4. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie 

5. Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Złotowie 

6. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie 

7. I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Złotowie 

8. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie 

9. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence 

10. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. dr. Janusza Korczaka w Jastrowiu 

11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie 

12. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Złotowie 

13. Szczęśliwa Trzynastka Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Okonku 

14. Promyk Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Zakrzewie 

15. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu 

16. Miejska Biblioteka im. C. Norwida w Złotowie realizująca zadania Biblioteki Powiatowej 

 

 

Podstawowe dane 

finansowe w układzie 

porównawczym na 

koniec 2018 i 2017 r. 

                                                                                         

                                                                                                  2017                          2018 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem         82,56% (26,73%)*   75,64% (27,34%)* 

Dochód ogółem na jednego mieszkańca                              897,75 zł                         1033,95 zł 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem            7,52%                               12,94% 

Wydatki ogółem na jednego mieszkańca                             921,43 zł                          1012,45 zł 

Zadłużenie ogółem                                                          20.079.072 zł                   18.779.072 zł 

(*bez subwencji oświatowej) 
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III. Wykonanie uchwał Rady Powiatu Złotowskiego – uchwały podjęte w 2018 r. 

Lp. 
Uchwała (numer/data 

podjęcia/przedmiot 
Informacja o wykonaniu 

1.  

 

Uchwała nr XLVI/279/2018 

z dnia 29 stycznia 2018 roku 

w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu 

Złotowskiego na lata 2018 – 

2030 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Realizacja uchwały omówiona szczegółowo w sprawozdaniu finansowym wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2018 rok. 

2.  

Uchwała nr XLVI/280/2018 

z dnia 29 stycznia 2018 roku 

w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu 

Złotowskiego na 2018 rok 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Realizacja uchwały omówiona szczegółowo w sprawozdaniu finansowym wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2018 rok. 

 

3.  

 

Uchwała nr XLVI/281/2018 

z dnia 29 stycznia 2018 roku 

w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania oraz 

trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości 

pobrania i wykorzystania 

dotacji udzielanych z budżetu 

Powiatu Złotowskiego dla 

publicznych i niepublicznych 

szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych 

przez osoby fizyczne i osoby 

prawne niebędące 

jednostkami samorządu 

terytorialnego 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Podjęcie uchwały podyktowane było zmianą przepisów ustawy z dnia  

27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Uchwała została 

przekazana do organów prowadzących niepubliczne szkoły i placówki na terenie 

powiatu złotowskiego tj.: Stowarzyszenia Polskie Uniwersytety Ludowe 

Uniwersytet Ludowy w Radawnicy oraz „Jaś i Małgosia” Szkoły i Placówki 

Terapeutyczne w Szczecinku. Na podstawie ww. uchwały Zarząd Powiatu 

Złotowskiego w 2018 r. udzielił dotacji dla szkół i placówek niepublicznych 

funkcjonujących na terenie powiatu złotowskiego.    

Uchwała została w części uchylona przez Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu, które stwierdzało nieważność zapisów zawartych  

w załączniku nr 3. 

4.  

 

Uchwała nr XLVI/282/2018 

z dnia 29 stycznia 2018 roku 

w sprawie udzielania 

pomocy finansowej Gminie 

Tarnówka 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Zarząd Powiatu uchwałę w sprawie zawarcia umowy dotacji w kwocie 400.000 zł 

zł zawarł 15.05.2018 r. 

Realizacja uchwały omówiona szczegółowo w sprawozdaniu finansowym wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2018 rok. 

5.  

Uchwała nr XLVI/283/2018 

z dnia 29 stycznia 2018 roku 

w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z kontroli 

przeprowadzonej przez 

Komisję Rewizyjną 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Sprawozdanie z kontroli inwestycji i remontów wykonanych w szkołach 

ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Złotowskiego w 2016 

roku Komisja Rewizyjna przedstawiła Radzie Powiatu na podstawie § 42  

ust. 2 Statutu Powiatu Złotowskiego. 
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Zakres kontroli został określony w uchwale nr XXXII/186/2016 z dnia 29 grudnia 

2016 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji oraz planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Złotowskiego na 2017 rok. 

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej, w składzie: Julian Brewka i Piotr Jończyk, 

przeprowadził czynności kontrolne w Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie  

6 listopada 2017 roku, natomiast w Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w dniach: 7 i 16 listopada, 11 i 18 grudnia 2017 roku oraz  

10 stycznia 2018 roku.  

Na podstawie przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna, na posiedzeniu  

w dniu 21 grudnia 2017 roku, podjęła decyzję o odstąpieniu od sformułowania 

wniosków pokontrolnych. 

Uchwałę przesłano do kontrolowanych jednostek. 

 

 

6.  

 

Uchwała nr XLVI/284/2018 

 z dnia 29 stycznia 2018 roku 

w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z kontroli 

przeprowadzonej przez 

Komisję Rewizyjną 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Sprawozdanie z kontroli wykorzystania samochodów służbowych Starostwa 

Powiatowego w Złotowie oraz delegacji na podróże służbowe pracowników  

i radnych Rady Powiatu Złotowskiego za 2016 rok Komisja Rewizyjna 

przedstawiła Rady Powiatu na podstawie § 42 ust. 2 Statutu Powiatu Złotowskiego. 

Zakres kontroli został określony w uchwale nr XXXII/186/2016 z dnia 29 grudnia 

2016 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji oraz planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Złotowskiego na 2017 rok. 

Zespół Komisji Rewizyjnej, w składzie: Wiesław Fidurski i Tomasz Fidler, 

czynności kontrolne przeprowadził w dniach: 25 września oraz 21 grudnia 2017 

roku oraz na posiedzeniu komisji w dniu 24 stycznia 2018 roku.  

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości w zakresie opisów 

niektórych delegacji, a szczególnie w zakresie braku konkretnego wskazania celu 

delegacji.  

W zakresie kontroli kart drogowych zgłoszono wątpliwości w kwestii użyczenia 

samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Złotowie na wyjazd 

zagraniczny do Gifhorn na rzecz Stowarzyszenia „Przyjazna Edukacja” i braku 

merytorycznego uzasadnienia, aby dysponentem samochodu służbowego 

Starostwa był Burmistrz Złotowa. 

Komisja Rewizyjna, na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2017 roku, podjęła decyzję 

o odstąpieniu od sformułowania wniosków pokontrolnych - m.in. z uwagi na fakt 

przekazania informacji o podjętych działaniach zmierzających do dokładniejszego 

dokumentowania wyjazdów, w szczególności stosowania bardziej precyzyjnych 

opisów celu wyjazdu oraz potwierdzenia pobytu. 

Na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2018 roku członkowie Komisji podtrzymali 

wcześniejszą decyzję o odstąpieniu od sformułowania wniosków pokontrolnych 

przez Radę Powiatu Złotowskiego, w odniesieniu do niniejszej kontroli. 
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7.  

 

Uchwała nr 

XLVII/285/2018 

z dnia 28 lutego 2018 roku  

w sprawie przyjęcia 

Powiatowego Programu 

Rozwoju Pieczy Zastępczej 

dla Powiatu Złotowskiego 

na lata 2018-2020. 

 

UCHWAŁA W TRAKCIE REALIZACJI 

W 2018 r. podejmowano działania na rzecz rodzin zastępczych, dzieci i młodzieży 

umieszczonych w pieczy zastępczej obejmujące m.in. indywidualne wsparcie 

psychologiczne, pomoc prawną, wypłaty świadczeń, organizowanie przedsięwzięć 

mających na celu integracje wychowanków pieczy zastępczej.  

Wsparcie procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej 

polegało m.in. na udzieleniu świadczeń dla usamodzielniających wychowanków, 

zapewnianiu wychowankom pomocy prawnej i psychologicznej.  

Działania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dotyczyły objęcia rodzin 

zastępczych opieką koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, organizowania 

szkoleń dla rodzin zastępczych oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej, dokonywania okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających 

w rodzinnej pieczy zastępczej, tworzenia i modyfikowania planów pomocy 

dziecku umieszczonemu w rodzinie zastępczej, dokonywania ocen rodzin 

zastępczych, zgłaszania do ośrodka adopcyjnego informacji o dzieciach  

z uregulowaną sytuacją prawną oraz podejmowania działań mających na celu 

pozyskanie kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.  

Od 01.01. 2018 r. na terenie naszego powiatu funkcjonuje jeden Rodzinny Dom 

Dziecka.  

8.  

 

Uchwała nr 

XLVII/286/2018 

 z dnia 28 lutego 2018 roku 

w sprawie wyrażenia zgody 

na oddanie lokali  

w użyczenie. 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Zgodnie z uchwałą nr 149/797/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego  

z dnia 30 października 2017 roku Stowarzyszenie ”Uśmiech Dziecka”  

w Jastrowiu realizuje zadanie publiczne „Zorganizowanie i prowadzenie  

w lokalach znajdujących się w zasobach powiatu złotowskiego dwóch 

całodobowych, koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 

socjalizacyjnego w budynkach w Jastrowiu przy ul. Wojska Polskiego 20 oraz   

ul. Poznańskiej 35 z liczbą miejsc po 14 w każdym budynku w latach 2018-2020  

w celu zapewnienia opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozostawionym 

częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej”.   

Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka” w Jastrowiu, wnioskiem z dnia 17.01.2018 r., 

zwróciło się z prośbą o przekazanie na podstawie umowy użyczenia lokali przy  

ul. Wojska Polskiego 20 w Jastrowiu w celu realizacji w/w zadania”. 

Stowarzyszenie miało zawartą umowę użyczenia na ww. pomieszczenia w okresie 

od dnia 02.05.2012 r. do dnia 01.05.2015  r. i następnie od 02.05.2015 r. do 

31.12.2017 r. Powyższa umowa użyczenia dobiegła końca, stąd wynika 

konieczność zawarcia kolejnej umowy.  

Stowarzyszenie zwróciło się z prośbą o nieodpłatne użyczenie lokali na lata 2018-

2020,w związku z tym umowa została zawarta na okres od dnia 01.01.2018 r. do 

31.12.2020 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny  

i systemu pieczy zastępczej.  

Zarząd Powiatu umowę użyczenia zawarł uchwałą nr 171/901/2018  

z dn. 8.03.2018r. 
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9.  

Uchwała nr 

XLVII/287/2018 

z dnia 28 lutego 2018 roku 

w sprawie zamiaru 

likwidacji Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego 

Nr 1 w Jastrowiu. 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Jastrowiu z siedzibą przy  

ul. Poznańskiej 35 był nieaktywną placówką oświatową, która nigdy nie podjęła 

działalności i od momentu utworzenia nie prowadziła naboru. Uchwała stanowiła  

o zamiarze likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

Nr 1 w Jastrowiu z dniem 31 sierpnia 2018 roku.  

Uchwała została przekazana Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty celem 

wydania opinii w sprawie likwidacji placówki oraz oświatowym związkom 

zawodowym z terenu Gminy i Miasta Jastrowie.  

Ze względu na to, że ww. placówka oświatowa była nieaktywna nie miała 

zastosowania procedura informowania rodziców uczniów o likwidacji placówki. 

10.  

 

Uchwała nr 

XLVII/288/2018 

z dnia 28 lutego 2018 roku 

w sprawie likwidacji 

Gimnazjum Specjalnego  

w Jastrowiu wchodzącego  

w skład Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego 

Nr 1 w Jastrowiu. 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 1 w Jastrowiu istniało 

nieaktywne Gimnazjum Specjalne w Jastrowiu, mające swoją siedzibę przy  

ul. Poznańskiej 35, które od momentu powstania nie prowadziło naboru. 

Zgodnie z uchwałą z dniem 31 sierpnia 2018 roku Gimnazjum Specjalne  

w Jastrowiu wyłączono z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

Nr 1 w Jastrowiu, a następnie zlikwidowano.  

Wielkopolski Kurator Oświaty wyraził pozytywną opinię w sprawie likwidacji 

Gimnazjum Specjalnego w Jastrowiu wchodzącego w skład Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Jastrowiu. Placówka ta nie widniała w Rejestrze 

Szkół i Placówek Oświatowych, nie miała nadanego numeru REGON oraz nie 

prowadziła żadnej dokumentacji. 

11.  

Uchwała nr 

XLVII/289/2018  

z dnia 28 lutego 2018 roku 

w sprawie likwidacji 

Technikum im. Stanisława 

Staszica w Krajence 

wchodzącego  

w skład Centrum 

Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego  

w Złotowie. 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie istniało 

nieaktywne Technikum im. Stanisława Staszica w Krajence, mające swoją siedzibę 

przy ul. Polańskiego 3, które nie prowadziło naboru.  Zgodnie z uchwałą, z dniem  

31 sierpnia 2018 roku, wyłączono z Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Złotowie Technikum im. Stanisława Staszica w Krajence,  

a następnie zlikwidowano. Wielkopolski Kurator Oświaty wyraził pozytywną 

opinię w sprawie likwidacji Technikum im. Stanisława Staszica w Krajence.  

Ww. szkoła została wykreślona z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych, 

z dniem 31 sierpnia 2018 roku. 

12.  

Uchwała nr 

XLVII/290/2018  

z dnia 28 lutego 2018 roku 

w sprawie likwidacji 

Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Specjalnej  

w Jastrowiu wchodzącej  

w skład Specjalnego 

Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego im. 

Polskich Olimpijczyków  

w Jastrowiu. 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Polskich Olimpijczyków 

w Jastrowiu istniała nieaktywna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna  

w Jastrowiu, mająca swoją siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 25, która od 

momentu powstania nie prowadziła naboru. Zgodnie z uchwałą z dniem  

31 sierpnia 2018 roku wyłączono ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu Zasadniczą Szkołę 

Zawodową Specjalną w Jastrowiu, a następnie zlikwidowano. Wielkopolski 

Kurator Oświaty wyraził pozytywną opinię w sprawie likwidacji Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej Specjalnej w Jastrowiu. Placówka ta nie widniała w Rejestrze 

Szkół i Placówek Oświatowych, nie miała nadanego numeru REGON oraz nie 

prowadziła żadnej dokumentacji. 
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13.  

Uchwała nr 

XLVII/291/2018 

z dnia 28 lutego 2018 roku 

w sprawie likwidacji Liceum 

Ogólnokształcącego im. 

Stanisława Staszica w 

Krajence wchodzącego  

w skład Centrum 

Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego  

w Złotowie. 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie istniało 

nieaktywne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Krajence, mające 

swoją siedzibę przy ul. Polańskiego 3, które nie prowadziło naboru. Zgodnie  

z uchwałą, z dniem 31 sierpnia 2018 roku, wyłączono z Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie Liceum Ogólnokształcące  

im. Stanisława Staszica w Krajence, a następnie zlikwidowano. Wielkopolski 

Kurator Oświaty wyraził pozytywną opinię w sprawie likwidacji Liceum 

Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Krajence. Ww. szkoła została 

wykreślona z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych, z dniem 31 sierpnia 2018 r. 

14.  

 

Uchwała nr 

XLVII/292/2018  

z dnia 28 lutego 2018 roku 

w sprawie likwidacji Liceum 

Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych  

w Krajence wchodzącego  

w skład Centrum 

Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Złotowie. 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie istniało 

nieaktywne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krajence, mające swoją 

siedzibę przy ul. Polańskiego 3, które nie prowadziło naboru. Zgodnie z uchwałą, 

z dniem 31 sierpnia 2018 roku, wyłączono z Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Złotowie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krajence,        

a następnie zlikwidowano. Wielkopolski Kurator Oświaty wyraził pozytywną 

opinię w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych   

w Krajence. 

 Ww. szkoła została wykreślona z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych, 

z dniem 31 sierpnia 2018 roku. 

15.  

 

Uchwała nr 

XLVII/293/2018 

z dnia 28 lutego 2018 roku 

w sprawie likwidacji 

Branżowej Szkoły I stopnia 

im. Stanisława Staszica  

w Krajence wchodzącej  

w skład Centrum 

Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Złotowie. 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie istniała 

nieaktywna Branżowa Szkoła I stopnia im. Stanisława Staszica w Krajence, 

mająca swoją siedzibę przy ul. Polańskiego 3, która nie prowadziła naboru. 

Zgodnie z uchwałą, z dniem 31 sierpnia 2018 roku, wyłączono z Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie Branżową Szkołę I stopnia 

im. Stanisława Staszica w Krajence, a następnie zlikwidowano. Wielkopolski 

Kurator Oświaty wyraził pozytywną opinię w sprawie likwidacji Branżowej 

Szkoły I stopnia im. Stanisława Staszica w Krajence. Ww. szkoła została 

wykreślona z dniem 31 sierpnia 2018 roku z Rejestru Szkół i Placówek 

Oświatowych. 

16.  

Uchwała nr 

XLVII/294/2018 

z dnia 28 lutego 2018 roku 

w sprawie likwidacji Liceum 

Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych w Jastrowiu 

wchodzącego w skład 

Centrum Kształcenia 

Zawodowego  

i Ustawicznego w Złotowie. 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie istniało 

nieaktywne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jastrowiu, mające swoją 

siedzibę przy ul. Poznańskiej 35, które nie prowadziło naboru. Zgodnie z uchwałą, 

z dniem 31 sierpnia 2018 roku, wyłączono z Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Złotowie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jastrowiu,  

a następnie zlikwidowano. Wielkopolski Kurator Oświaty wyraził pozytywną 

opinię w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  

w Jastrowiu. 

Ww. szkoła została wykreślona z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych,  

z dniem 31 sierpnia 2018 roku. 

 



Raport o stanie Powiatu Złotowskiego za 2018 rok 
 
 

 
8 

17.  

Uchwała nr 

XLVII/295/2018 

z dnia 28 lutego 2018 roku 

w sprawie likwidacji Szkoły 

Policealnej dla Dorosłych  

w Krajence wchodzącej  

w skład Centrum 

Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Złotowie. 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie istniała 

nieaktywna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Krajence, mająca swoją siedzibę 

przy ul. Polańskiego 3, która nie prowadziła naboru. Zgodnie z uchwałą, z dniem  

31 sierpnia 2018 roku, wyłączono z Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Złotowie Szkołę Policealną dla Dorosłych w Krajence,                             

a następnie zlikwidowano. Wielkopolski Kurator Oświaty wyraził pozytywną 

opinię w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Krajence.  

Ww. szkoła została wykreślona z dniem 31 sierpnia 2018 roku z Rejestru Szkół  

i Placówek Oświatowych. 

18.  

Uchwała nr 

XLVII/296/2018 

z dnia 28 lutego 2018 roku 

w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie umowy najmu 

części nieruchomości 

zabudowanej położonej  

w Jastrowiu przy ul. Wojska 

Polskiego 20. 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Uchwała podjęta w odpowiedzi na wniosek dotychczasowego najemcy piwnicy,  

w budynku położonym w Jastrowiu przy ul. Wojska Polskiego 20, który zwrócił 

się o kontynuację najmu na okres kolejnych 2 lat. 

W związku z faktem, że najemca nie jest już właścicielem lokalu, jednakże 

piwnica była mu potrzebna w celu przechowania rzeczy do czasu zakończenia 

remontu w nowym mieszkaniu, przychylono się do wniosku i wyrażono zgodę na 

zawarcie umowy najmu na okres od 02.04.2018 r. do 31.12.2018 r.   

Umowę najmu Zarząd Powiatu zawarł uchwałą nr 171/902/2018 z dn. 8.03.2018 r. 

 

19.  

 

Uchwała nr 

XLVII/297/2018 

z dnia 28 lutego 2018 roku 

w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu 

Złotowskiego na lata 2018 - 

2030. 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Realizacja uchwały omówiona szczegółowo w sprawozdaniu finansowym wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2018 rok. 

20.  

 

Uchwała nr 

XLVII/298/2018 

z dnia 28 lutego 2018 roku 

w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Złotowskiego na 

2018 rok.  

 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Realizacja uchwały omówiona szczegółowo w sprawozdaniu finansowym wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2018 rok. 

21.  

Uchwała nr 

XLVII/299/2018 

z dnia 28 lutego 2018 roku 

 

Uchwała nr 

XLIX/309/2018 

 z dnia 25 kwietnia 2018 r.  

 

UCHWAŁY ZREALIZOWANE 

Podziału środków finansowych określonych algorytmem i przekazanych 

informacją Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych dokonano z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej.  

 

http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_03/BIPF56749ED877513Z/XLVII.297.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_03/BIPF56749ED877513Z/XLVII.297.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_03/BIPF56749ED877513Z/XLVII.297.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_03/BIPF56749ED877513Z/XLVII.297.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_03/BIPF56749ED877513Z/XLVII.297.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_03/BIPF56749F3510A5EZ/XLVII.298.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_03/BIPF56749F3510A5EZ/XLVII.298.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_03/BIPF56749F3510A5EZ/XLVII.298.2018.pdf
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Uchwała nr LV/350/2018        

z dnia 17 października 2018  

 

Uchwała nr II/8/2018 

z dnia 30 listopada 2018 r.  

Uchwała nr III/26/2018 

z dnia 27 grudnia 2018 r.                  
 

w sprawie określenia zadań 

finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2018 

roku. 

Na tej podstawie udzielano dofinansowania:  

 do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych,  

 z zakresu sportu, kultury, rekreacji  i turystyki osób niepełnosprawnych,  

 zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym,  

 do likwidacji barier architektonicznych oraz dofinansowanie kosztów 

działania warsztatów terapii zajęciowej 

 zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych zlecone fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. 

 

Pierwotna uchwała określająca zadania finansowane ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku była czterokrotnie 

zmieniana zgodnie z potrzebami i zgłaszanymi wnioskami. 

  

22.  

 

Uchwała nr 

XLVIII/300/2018 

z dnia 28 marca 2018 roku 

w sprawie zmiany uchwały  

nr XLVI/281/2018 Rady 

Powiatu Złotowskiego  

z dnia 29 stycznia 2018 roku 

w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania oraz 

trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości 

pobrania i wykorzystania 

dotacji udzielanych  

z budżetu Powiatu 

Złotowskiego dla 

publicznych  

i niepublicznych szkół  

i placówek oświatowych 

prowadzonych przez osoby 

fizycznej, osoby prawne 

niebędące jednostkami 

samorządu terytorialnego. 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Uchwała podjęta została w związku z uchwałą Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu, która stwierdzała nieważności zapisów zawartych  

w załączniku nr 3 do uchwały Nr XLVI/281/2018 Rady Powiatu Złotowskiego  

z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania 

dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Złotowskiego dla publicznych  

i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby 

fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego  

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 1123). Uchwała została opublikowana w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego – poz. 3263 oraz 

przekazana  

do organów prowadzących niepubliczne szkoły i placówki na terenie powiatu 

złotowskiego: Stowarzyszenia Polskie Uniwersytety Ludowe Uniwersytet Ludowy 

w Radawnicy oraz „Jaś i Małgosia” Szkoły i Placówki Terapeutyczne  

w Szczecinku. 

W 2018 roku udzielono dotacje dla: 

 Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Złotowie w łącznej 

wysokości 496.542,59 zł (115 stawek miesięcznych dla wychowanków,  

24 stawki dla dzieci uczestniczących we wczesnym wspomaganiu rozwoju 

dziecka);  

 Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Jaś i Małgosia”  

w Złotowie w łącznej wysokości 203.174,12 zł (542 stawki miesięczne dla 

dzieci uczestniczących we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka); 

 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Radawnicy w łącznej wysokości 

2.328.307,08 (561 stawek miesięcznych dla wychowanków ośrodka i uczniów 

szkoły podstawowej specjalnej); 

 Policealnej Szkoły Medycznej w Radawnicy oraz Policealnej Szkoły dla 

Dorosłych w Radawnicy w łącznej wysokości 157.939,49 zł (212 stawek 

miesięcznych dla Szkoły Policealnej Medycznej, 73 stawki miesięczne dla 

Policealnej Szkoły dla Dorosłych oraz 6 stawek dla uczniów, którzy uzyskali 

dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe).  

http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_03/BIPF56749EBBC1EBFZ/XLVII.299.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_03/BIPF56749EBBC1EBFZ/XLVII.299.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_03/BIPF56749EBBC1EBFZ/XLVII.299.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_03/BIPF56749EBBC1EBFZ/XLVII.299.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_03/BIPF56749EBBC1EBFZ/XLVII.299.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_03/BIPF56749EBBC1EBFZ/XLVII.299.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_03/BIPF56749EBBC1EBFZ/XLVII.299.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_03/BIPF56749EBBC1EBFZ/XLVII.299.2018.pdf
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23.  

 

Uchwała nr 

XLVIII/301/2018 

z dnia 28 marca 2018 roku 

w sprawie wyrażenia zgody 

na ustanowienie służebności 

przesyłu na rzecz ENEA 

Operator Sp. z o.o. Oddział 

Dystrybucji w Poznaniu na 

nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu 

Złotowskiego.  

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

W ramach realizacji uchwały, w dniu 27 czerwca 2018 r., zawarto akt notarialny, 

dotyczący ustanowienia służebności przesyłu (Rep. A numer 4661/2018). 

 

 

 

 

 

 

 

24.  

 

Uchwała nr 

XLVIII/302/2018 

z dnia 28 marca 2018 roku 

w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu 

Złotowskiego na lata 2018 - 

2030. 

 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Realizacja uchwały omówiona szczegółowo w sprawozdaniu finansowym wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2018 rok. 

25.  

 

Uchwała nr 

XLVIII/303/2018 

z dnia 28 marca 2018 roku 

w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Złotowskiego na 

2018 rok 

 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Realizacja uchwały omówiona szczegółowo w sprawozdaniu finansowym wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2018 rok. 

26.  

 

Uchwała nr XLIX/304/2018 

z dnia 25 kwietnia 2018 roku  

w sprawie likwidacji 

Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego Nr 1  

w Jastrowiu  

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Jastrowiu z siedzibą przy  

ul. Poznańskiej 35 był nieaktywną placówką oświatową, która nigdy nie podjęła 

działalności i od momentu utworzenia nie prowadziła naboru. Z dniem  

31 sierpnia 2018 roku zlikwidowano również Gimnazjum Specjalne  

w Jastrowiu wchodzące w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

Nr 1 w Jastrowiu. Wielkopolski Kurator Oświaty wyraził pozytywną opinię  

w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Jastrowiu. 

Placówka ta nie widniała w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, nie miała 

nadanego numeru REGON oraz nie prowadziła żadnej dokumentacji. 

 

 

 

 

http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_04/BIPF56A2D4E32BE3FZ/XLVIII.301.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_04/BIPF56A2D4E32BE3FZ/XLVIII.301.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_04/BIPF56A2D4E32BE3FZ/XLVIII.301.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_04/BIPF56A2D4E32BE3FZ/XLVIII.301.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_04/BIPF56A2D4E32BE3FZ/XLVIII.301.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_04/BIPF56A2D4E32BE3FZ/XLVIII.301.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_04/BIPF56A2D4E32BE3FZ/XLVIII.301.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_04/BIPF56A2D4E32BE3FZ/XLVIII.301.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_04/BIPF56A2D4EDBB6C6Z/XLVIII.302.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_04/BIPF56A2D4EDBB6C6Z/XLVIII.302.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_04/BIPF56A2D4EDBB6C6Z/XLVIII.302.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_04/BIPF56A2D4EDBB6C6Z/XLVIII.302.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_04/BIPF56A2D4EDBB6C6Z/XLVIII.302.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_04/BIPF56A2D4F97A374Z/XLVIII.303.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_04/BIPF56A2D4F97A374Z/XLVIII.303.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_04/BIPF56A2D4F97A374Z/XLVIII.303.2018.pdf
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27.  

Uchwała nr XLIX/305/2018 

z dnia 25 kwietnia 2018 roku  

w sprawie projektu zmiany 

uchwały w sprawie 

dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych  

i specjalnych do nowego 

ustroju szkolnego, 

wprowadzonego ustawą – 

Prawo oświatowe oraz 

ustalenia sieci szkól 

ponadpodstawowych  

i specjalnych. 

 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Wywołanie projektu zmiany uchwały nr XXXV/201/2017 Rady Powiatu 

Złotowskiego z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego 

ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych  

i specjalnych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 3920) podyktowane było 

zmianami dokonanymi w szkołach prowadzonych przez Powiat Złotowski. 

Rada Powiatu Złotowskiego 29 listopada 2017 roku podjęła uchwały w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia i nadania numeru: 

 Szkole Policealnej im. Hipolita Cegielskiego w Złotowie,  

 Szkole Policealnej im. Jana Pawła II w Złotowie, 

 Szkole Podstawowej Specjalnej w Jastrowiu wchodzącej w skład Specjalnego 

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków  

w Jastrowiu. 

Nadanie numeracji ww. szkołom spowodowało zmianę ich nazwy.  

Natomiast 28 lutego 2018 roku Rada Powiatu Złotowskiego podjęła uchwały  

w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2018 roku:  

 Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jastrowiu, 

 Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Krajence, 

 Technikum im. Stanisława Staszica w Krajence, 

 Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Krajence, 

 Branżowej Szkoły I stopnia im. Stanisława Staszica w Krajence, 

 Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Krajence. 

W związku z tym, iż Rada Miejska w Jastrowiu uchwałą nr 414/2017 z 29 sierpnia 

2017 roku dokonała zmiany nazwy ulicy Kieniewicza na Poznańską w Planie sieci 

analogicznie dokonano zmian nazwy ulicy w szkołach:  

 czteroletnie Technikum Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Jastrowiu, 

 trzyletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Hipolita Cegielskiego w Jastrowiu,  

 trzyletnia Branżowa Szkoła I stopnia im. Hipolita Cegielskiego w Jastrowiu.  

Niniejsza uchwała została przekazana do zaopiniowania Wielkopolskiemu 

Kuratorowi Oświaty, którego opinia jest wiążąca. Uchwałę przekazano również do 

zaopiniowania związkom zawodowym. 

28.  

 

Uchwała nr XLIX/306/2018  

z dnia 25 kwietnia 2018 roku  

w sprawie wyrażenia zgody 

na rozwiązanie stosunku 

pracy z radną. 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Zgodnie z postanowieniami art. 22 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym 

rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady powiatu, 

której jest członkiem. Rada powiatu odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy 

z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane  

z wykonywaniem przez radnego mandatu.  

Na posiedzeniach Komisji Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Samorządowej  

i Polityki Społecznej w dniu 19 kwietnia 2018 roku radni dokonali zbadania 

okoliczności stanu faktycznego i motywów pracodawcy zawartych  

we wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy. Uchwała została 

przesłana wnioskodawcy oraz zainteresowanej radnej. 

 

http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F51E9188Z/XLIX.305.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F51E9188Z/XLIX.305.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F51E9188Z/XLIX.305.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F51E9188Z/XLIX.305.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F51E9188Z/XLIX.305.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F51E9188Z/XLIX.305.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F51E9188Z/XLIX.305.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F51E9188Z/XLIX.305.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F51E9188Z/XLIX.305.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F51E9188Z/XLIX.305.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F51E9188Z/XLIX.305.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F545CE13Z/XLIX.306.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F545CE13Z/XLIX.306.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F545CE13Z/XLIX.306.2018.pdf
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29.  

 

Uchwała nr XLIX/307/2018 

z dnia 25 kwietnia 2018 roku  

w sprawie zatwierdzenia do 

realizacji w okresie od dnia 

01.01.2018 do dnia 

30.06.2019 projektu pt. 

„Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy  

w powiecie złotowskim (IV)” 

współfinansowanego ze 

środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego  

w ramach Osi priorytetowej  

I Osoby młode na rynku 

pracy, Działanie 1.1 Wsparcie 

osób młodych pozostających 

bez pracy na regionalnym 

rynku pracy, Poddziałanie 

1.1.1. Wsparcie udzielane z 

EFS – projekty 

pozakonkursowe Programu 

Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój. 

UCHWAŁA W TRAKCIE REALIZACJI 

Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie przystąpił do realizacji projektu 

pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  

w powiecie złotowskim (IV)”. 

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019r. 

Całkowita wartość projektu: 3.172.332,80 zł, w tym, w 2018 roku – 2.440.256,00 

zł. 

 

Realizację uchwały szerzej omówiono w pkt. VII przy zadaniu „Przeciwdziałanie 

bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy”. 

30.  

 

Uchwała nr XLIX/308/2018 

z dnia 25 kwietnia 2018 roku  

w sprawie zatwierdzenia do 

realizacji w okresie od dnia 

01.01.2018 do dnia 

30.06.2019 projektu pt. 

„Aktywizacja osób 

bezrobotnych  

i poszukujących pracy  

w powiecie złotowskim (IV)” 

współfinansowanego ze 

środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego  

w ramach Osi priorytetowej 6. 

Rynek pracy Działanie 6.1 – 

Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych  

i poszukujących pracy – 

projekty pozakonkursowe 

Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014 – 

2020 

 

 

 

UCHWAŁA W TRAKCIE  REALIZACJI 

Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie przystąpił do realizacji projektu„ Aktywizacja 

zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie złotowskim (IV)”. 

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. 

Całkowita wartość projektu to kwota: 1.819.656,19 zł, w tym w 2018 roku – 

1.399.735,53 zł. 

Projekt realizowany jest wyłącznie na terenie powiatu złotowskiego. 

Realizację uchwały szerzej omówiono w pkt. VII przy zadaniu „Przeciwdziałanie 

bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy”. 

http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F5B1563EZ/XLIX.307.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F5B1563EZ/XLIX.307.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F5B1563EZ/XLIX.307.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F5B1563EZ/XLIX.307.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F5B1563EZ/XLIX.307.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F5B1563EZ/XLIX.307.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F5B1563EZ/XLIX.307.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F5B1563EZ/XLIX.307.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F5B1563EZ/XLIX.307.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F5B1563EZ/XLIX.307.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F5B1563EZ/XLIX.307.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F5B1563EZ/XLIX.307.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F5B1563EZ/XLIX.307.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F5B1563EZ/XLIX.307.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F5B1563EZ/XLIX.307.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F5B1563EZ/XLIX.307.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F5B1563EZ/XLIX.307.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F5B1563EZ/XLIX.307.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F5B1563EZ/XLIX.307.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F5B1563EZ/XLIX.307.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F5B1563EZ/XLIX.307.2018.pdf
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31.  

Uchwała nr XLIX/310/2018 

z dnia 25 kwietnia 2018 roku  

w sprawie powierzenia 

Gminie i Miastu Krajenka 

prowadzenia zadania 

publicznego w zakresie 

zarządzania publiczną drogą 

powiatową nr 1066P. 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

W związku z możliwością realizacji inwestycji polegającej na przebudowie 

publicznej drogi powiatowej – ul. Ks. Antoniego Januszewskiego w Krajence  

z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka 

zwrócił się z prośbą o przekazanie gminie Krajenka zadania z zakresu właściwości 

powiatu polegającego na zarządzaniu publiczną drogą powiatową w celu 

wykonania ww. zadania.  

Realizując przedmiotową uchwałę Zarząd Powiatu Złotowskiego zawarł stosowne 

porozumienie z Burmistrzem Gminy i Miasta Krajenka w dn. 15.05.2018 r.. 

32.  

 

Uchwała nr XLIX/311/2018 

z dnia 25 kwietnia 2018 roku  

w sprawie przyjęcia 

sprawozdania  

z kontroli przeprowadzonej 

przez Komisję Rewizyjną. 

 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Sprawozdanie z kontroli realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli 

przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Złotowie przez organy zewnętrzne 

w 2017 roku Komisja Rewizyjna przedstawiła Rady Powiatu na podstawie  

§ 42 ust. 2 Statutu Powiatu Złotowskiego. 

Zakres kontroli został określony w uchwale nr XLV/272/2017 Rady Powiatu 

Złotowskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

stałych Komisji oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Złotowskiego na 2018 rok. 

Zespół Komisji Rewizyjnej, w składzie: Tomasz Fidler – przewodniczący zespołu 

oraz Wiesław Fidurski – członek zespołu, czynności kontrolne przeprowadził  

w dniu: 19 kwietnia 2018 roku. Kontrola została zakończona na posiedzeniu 

Komisji w dniu 19 kwietnia 2018 r. 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna, podjęła decyzję  

o odstąpieniu od sformułowania wniosków pokontrolnych 

 

33.  

 

Uchwała nr XLIX/312/2018 

z dnia 25 kwietnia 2018 roku  

w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu 

Złotowskiego na lata 2018 – 

2030. 
 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Realizacja uchwały omówiona szczegółowo w sprawozdaniu finansowym wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2018 rok. 

34.  

 

Uchwała nr XLIX/313/2018 

z dnia 25 kwietnia 2018 roku  

w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Złotowskiego na 

2018 rok. 

 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Realizacja uchwały omówiona szczegółowo w sprawozdaniu finansowym wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2018 rok. 

35.  

Uchwała nr XLIX/314/2018 

z dnia 25 kwietnia 2018 roku  

w sprawie przyjęcia 

sprawozdania  

z kontroli przeprowadzonej 

przez Komisję Rewizyjną 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Komisja Rewizyjna sprawozdanie z kontroli realizacji wydatków rzeczowych  

w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Krajence w 2017 roku przedstawiła 

Radzie Powiatu na podstawie § 42 ust. 2 Statutu Powiatu Złotowskiego. 

Zakres kontroli został określony w uchwale nr XLV/272/2017 Rady Powiatu 

http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F68C75E6Z/XLIX.310.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F68C75E6Z/XLIX.310.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F68C75E6Z/XLIX.310.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F68C75E6Z/XLIX.310.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F68C75E6Z/XLIX.310.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F68C75E6Z/XLIX.310.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F5694CB8Z/XLIX.311.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F5694CB8Z/XLIX.311.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F5694CB8Z/XLIX.311.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F5694CB8Z/XLIX.311.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F4F1AB92Z/XLIX.312.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F4F1AB92Z/XLIX.312.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F4F1AB92Z/XLIX.312.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F4F1AB92Z/XLIX.312.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F4F1AB92Z/XLIX.312.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F6491D9FZ/XLIX.313.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F6491D9FZ/XLIX.313.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F6491D9FZ/XLIX.313.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F4CF1BF9Z/XLIX.314.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F4CF1BF9Z/XLIX.314.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F4CF1BF9Z/XLIX.314.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56BD7F4CF1BF9Z/XLIX.314.2018.pdf
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 Złotowskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

stałych Komisji oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Złotowskiego na 2018 rok. 

Zespół Komisji Rewizyjnej, w składzie: Julian Brewka - przewodniczący zespołu 

oraz Henryk Kania – członek zespołu, czynności kontrolne przeprowadzili  

w dniach: 26 i 27 marca 2018 roku. Kontrola została zakończona na posiedzeniu 

Komisji w dniu 19 kwietnia 2018 r. 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna, podjęła decyzję  

o odstąpieniu od sformułowania wniosków pokontrolnych. 

Uchwałę przesłano kontrolowanej jednostce. 

 

36.  

 

Uchwała nr L/315/2018 

z dnia 30 maja 2018 roku 

w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania 

finansowego Szpitala 

Powiatowego im. Alfreda 

Sokołowskiego w Złotowie  

za 2017 rok. 
 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Uchwała zrealizowana, zysk netto został przeznaczony na zwiększenie Funduszu 

Zakładu, dokonano odpowiednich księgowań. 

37.  

 

Uchwała nr L/316/2018 

z dnia 30 maja 2018 roku 

w sprawie zasad udzielania 

dotacji celowych spółkom 

wodnym, trybu 

postępowania w sprawie 

udzielania dotacji i sposobu 

ich rozliczania. 

 

UCHWAŁA UCHYLONA  

Zasady udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, tryb postępowania  

w sprawie udzielania dotacji i sposób ich rozliczania określono w uchwale  

Nr LIV/337/2018 z dnia 26 września 2018 r.. 
 
 

38.  

 

Uchwała nr L/317/2018 

z dnia 30 maja 2018 roku 

w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z kontroli 

przeprowadzonej przez 

Komisję Rewizyjną. 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Sprawozdanie z kontroli realizacji obowiązku Starostwa Powiatowego w Złotowie 

w zakresie sprawozdawczości budżetowej w 2017 roku przedstawiła Radzie 

Powiatu na podstawie § 42 ust. 2 Statutu Powiatu Złotowskiego. 

Zakres kontroli został określony w uchwale nr XLV/272/2017 Rady Powiatu 

Złotowskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

stałych Komisji oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Złotowskiego na 2018 rok. 

Zespół Komisji Rewizyjnej, w składzie: Wiesław Fidurski - przewodniczący 

zespołu oraz Piotr Jończyk – członek zespołu, czynności kontrolne przeprowadził 

w dniu 23 kwietnia 2018 roku. Kontrola została zakończona na posiedzeniu 

Komisji w dniu 21 maja 2018 r. 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna wniosła o odstąpienie 

od sformułowania wniosków pokontrolnych przez Radę Powiatu Złotowskiego. 

 

http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_06/BIPF56DF7CA7A2EB3Z/L.315.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_06/BIPF56DF7CA7A2EB3Z/L.315.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_06/BIPF56DF7CA7A2EB3Z/L.315.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_06/BIPF56DF7CA7A2EB3Z/L.315.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_06/BIPF56DF7CA7A2EB3Z/L.315.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_06/BIPF56DF7CA7A2EB3Z/L.315.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_06/BIPF56DF7CA724698Z/L.316.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_06/BIPF56DF7CA724698Z/L.316.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_06/BIPF56DF7CA724698Z/L.316.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_06/BIPF56DF7CA724698Z/L.316.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_06/BIPF56DF7CA724698Z/L.316.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_06/BIPF56DF7CA724698Z/L.316.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_06/BIPF56DF7CA724698Z/L.316.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_06/BIPF56DF7CA724698Z/L.316.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_06/BIPF56DF7CA724698Z/L.316.2018.pdf
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39.  

 

Uchwała nr L/318/2018 

z dnia 30 maja 2018 roku 

w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu 

Złotowskiego na lata 2018 – 

2030.   

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Realizacja uchwały omówiona szczegółowo w sprawozdaniu finansowym wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2018 rok. 

40.  

 

Uchwała nr L/319/2018 

z dnia 30 maja 2018 roku 

w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Złotowskiego na 

2018 r. 

 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Realizacja uchwały omówiona szczegółowo w sprawozdaniu finansowym wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2018 rok. 

41.  

 

Uchwała nr LI/320/2018 

z dnia 11 czerwca 2018 roku 

w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Złotowskiego na 

2018 rok. 

 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Realizacja uchwały omówiona szczegółowo w sprawozdaniu finansowym wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2018 rok. 

42.  

 

Uchwała nr LII/321/2018 

 z dnia 27 czerwca 2018 roku 

w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego 

za 2017 rok 

 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Na podstawie zatwierdzonego sprawozdania Rada Powiatu udzieliła Zarządowi 

Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.  

43.  

 

Uchwała nr LII/322/2018 

z dnia 27 czerwca 2018 roku 

w sprawie absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu 

za 2017 rok 

 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Udzielono absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 

44.  

 

Uchwała nr LII/323/2018 

z dnia 27 czerwca 2018 roku 

w sprawie wynagrodzenia 

Starosty Złotowskiego 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Konieczność podjęcia uchwały wynikała ze zmiany tabel w zakresie kwot 

wynagrodzenia zasadniczego oraz kwot maksymalnego poziomu dodatku 

funkcyjnego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie 

wyboru, zmienionych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r.  

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Wynagrodzenie Starosty 

Złotowskiego zostało dostosowane do obowiązujących w rozporządzeniu kwot.  

 

 

 

http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_06/BIPF56DF7CA654AFBZ/L.318.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_06/BIPF56DF7CA654AFBZ/L.318.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_06/BIPF56DF7CA654AFBZ/L.318.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_06/BIPF56DF7CA654AFBZ/L.318.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_06/BIPF56DF7CA654AFBZ/L.318.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_06/BIPF56DF7CA5824A7Z/L.319.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_06/BIPF56DF7CA5824A7Z/L.319.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_06/BIPF56DF7CA5824A7Z/L.319.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF572FBB2C7538BZ/LI.320.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF572FBB2C7538BZ/LI.320.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF572FBB2C7538BZ/LI.320.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5730F1F4AA9BBZ/LII.321.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5730F1F4AA9BBZ/LII.321.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5730F1F4AA9BBZ/LII.321.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5730F32D5A866Z/LII.322.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5730F32D5A866Z/LII.322.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5730F32D5A866Z/LII.322.2018.pdf
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45.  

 

Uchwała nr LII/324/2018 

z dnia 27 czerwca 2018 roku 

w sprawie wyrażenia zgody 

na zbycie nieruchomości 

położonych w Złotowie przy 

ul. Szkolnej. 

UCHWAŁA W TRAKCIE REALIZACJI 

Nieruchomości przygotowywane są do sprzedaży. 

W dniu 20 marca 2019 r. doszło do zawarcia umowy darowizny między Gminą 

Miastem Złotów a Powiatem Złotowskim – na mocy, której dz. ew. 281/3 przeszła 

na własność Powiatu Złotowskiego. 

W dniu 27 marca 2019 r. Rada Powiatu Złotowskiego wyraziła zgodę na sprzedaż 

dz. ew. 282/8, 282/9, 282/10, 282/18, 282/19, 282/20 oraz dz. ew. 281/3. 

Planuje się przeprowadzenie przetargu na sprzedaż nieruchomości objętych 

uchwałą. 

46.  

 

Uchwała nr LII/325/2018 

z dnia 27 czerwca 2018 roku 

w sprawie rozkładu godzin 

pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie 

powiatu złotowskiego,  

w porze nocnej, w niedzielę, 

święta i inne dni wolne od 

pracy. 

 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Uchwała została podjęta w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 

Wielkopolskiego, który orzekł nieważność poprzedniej uchwały ze względu  

na istotne naruszenie prawa. Organ nadzoru wskazał, że poprzez ustalenie czasu 

pracy aptek w porze nocnej (do godz. 22:00 w Krajence i Okonku, natomiast do 

godz. 23:00 w Złotowie) nie wypełniono obowiązku ustawowego dotyczącego 

ustalenia takiego rozkładu aptek ogólnodostępnych, który będzie stwarzał 

możliwość jak najszybszego skorzystania z niezbędnej pomocy wówczas, kiedy 

nie obowiązuje powszedni czas pracy aptek.  

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego, a po uprawomocnieniu przesłana do właścicieli aptek z terenu 

powiatu złotowskiego oraz do wójtów i burmistrzów. Dyżury w porze nocnej, 

w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy prowadzone są zgodnie  

z zatwierdzonym rozkładem. 

47.  

 

Uchwała nr LII/326/2018 

z dnia 27 czerwca 2018 roku 

w sprawie likwidacji numeru 

porządkowego 

Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego Nr 2  

w Jastrowiu. 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Likwidacja numeru porządkowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

Nr 2 w Jastrowiu podyktowana była tym, że uchwałą Rady Powiatu Złotowskiego 

Nr XLIX/304/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku został zlikwidowany nieaktywny 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1w Jastrowiu. W związku z powyższym 

nie było potrzeby zachowania numeru porządkowego. Zgodnie z ww. uchwałą  

z dniem 1 września 2018 roku zlikwidowano numer porządkowy Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jastrowiu przy ulicy Wojska Polskiego 18.  

Ww. uchwała została przekazana Dyrektorowi placówki. Został zmieniony wpis  

w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych.   

  

48.  

 

Uchwała nr LII/327/2018 

z dnia 27 czerwca 2018 roku 

w sprawie nadania 

Młodzieżowemu Ośrodkowi 

Wychowawczemu w 

Jastrowiu imienia dr. 

Janusza Korczaka. 

 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Zgodnie z uchwałą, z dniem 1 września 2018 roku, nadano Młodzieżowemu 

Ośrodkowi Wychowawczemu Nr 2 w Jastrowiu przy ulicy Wojska Polskiego 18, 

imię dr. Janusza Korczaka. Uchwała została przekazana Dyrektorowi placówki. 

Zostały wykonane nowe pieczęcie i tablice ośrodka. Zmieniono wpis w Rejestrze 

Szkół i Placówek Oświatowych.    

http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5738CDE52C1F9Z/LII.326.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5738CDE52C1F9Z/LII.326.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5738CDE52C1F9Z/LII.326.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5738CDE52C1F9Z/LII.326.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5738CDE52C1F9Z/LII.326.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5738CDE7C4A01Z/LII.327.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5738CDE7C4A01Z/LII.327.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5738CDE7C4A01Z/LII.327.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5738CDE7C4A01Z/LII.327.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5738CDE7C4A01Z/LII.327.2018.pdf
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49.  

 

Uchwała nr LII/328/2018 

z dnia 27 czerwca 2018 roku 

w sprawie przystąpienia 

Powiatu Złotowskiego do 

Stowarzyszenia Gmin, 

Powiatów i Województw 

„Droga S11”. 
 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Stowarzyszenie stale monitoruje sytuację w rządzie, mediach i prasie związaną  

z działaniami na rzecz przebudowy drogi krajowej nr 11 oraz w różny sposób 

zabiega o realizację tego zadania w możliwie nieodległej perspektywie czasowej. 

Składka roczna za członkostwo w Stowarzyszeniu za rok 2018 wyniosła ok.700 zł. 

50.  

 

Uchwała nr LII/329/2018 

z dnia 27 czerwca 2018 roku 

w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu 

Złotowskiego na lata 2018 – 

2030. 

 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Realizacja uchwały omówiona szczegółowo w sprawozdaniu finansowym wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu złotowskiego za 2018 rok. 

51.  

 

Uchwała nr LII/330/2018 

z dnia 27 czerwca 2018 roku 

w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Złotowskiego na 

2018 rok. 

 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Realizacja uchwały omówiona szczegółowo w sprawozdaniu finansowym wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2018 rok. 

52.  

 

Uchwała nr LII/331/2018 

z dnia 27 czerwca 2018 roku 

w sprawie przyjęcia 

sprawozdania  

z kontroli przeprowadzonej 

przez Komisję Rewizyjną. 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Sprawozdanie z kontroli realizacji wydatków bezosobowych w Starostwie 

Powiatowym w Złotowie w 2017 roku Komisja Rewizyjna przedstawiła Rady 

Powiatu na podstawie § 42 ust. 2 Statutu Powiatu Złotowskiego. 

Zakres kontroli został określony w uchwale nr XLV/272/2017 Rady Powiatu 

Złotowskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

stałych Komisji oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Złotowskiego na 2018 rok. 

Zespół Komisji Rewizyjnej w składzie: Piotr Jończyk - przewodniczący zespołu 

oraz Henryk Kania – członek zespołu, czynności kontrolne przeprowadzi w dniu 

20 czerwca 2018 roku. Kontrola została zakończona na posiedzeniu Komisji  

w dniu 25 czerwca 2018 roku.  

Na podstawie przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna wniosła o odstąpienie 

od sformułowania wniosków pokontrolnych przez Radę Powiatu Złotowskiego. 

 

53.  

Uchwała nr LIII/332/2018 

z dnia 14 sierpnia 2018 roku 

w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie dostosowania 

sieci szkół 

ponadgimnazjalnych  

i specjalnych do nowego 

ustroju szkolnego, 

 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

 

Sieć szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych została dostosowana do zmian 

dokonanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Złotowski.  

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 

http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5738CDDAB369CZ/LII.328.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5738CDDAB369CZ/LII.328.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5738CDDAB369CZ/LII.328.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5738CDDAB369CZ/LII.328.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5738CDDAB369CZ/LII.328.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5738CDC2D8A64Z/LII.329.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5738CDC2D8A64Z/LII.329.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5738CDC2D8A64Z/LII.329.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5738CDC2D8A64Z/LII.329.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5738CDC2D8A64Z/LII.329.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5738CDD6BA818Z/LII.330.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5738CDD6BA818Z/LII.330.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5738CDD6BA818Z/LII.330.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5738CDBE94838Z/LIII.332.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5738CDBE94838Z/LIII.332.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5738CDBE94838Z/LIII.332.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5738CDBE94838Z/LIII.332.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5738CDBE94838Z/LIII.332.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5738CDBE94838Z/LIII.332.2018.pdf
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wprowadzonego ustawą - 

Prawo oświatowe oraz 

ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych  

i specjalnych. 
 

Na podstawie zatwierdzonej sieci szkół funkcjonują wszystkie szkoły 

ponadgimnazjalne i specjalne na terenie naszego powiatu. 

54.  

 

Uchwała nr LIII/333/2018 

z dnia 14 sierpnia 2018 roku 

w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Złotowskiego na 

2018 rok. 

 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Realizacja uchwały omówiona szczegółowo w sprawozdaniu finansowym wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2018 rok. 

55.  

Uchwała nr LIII/334/2018 

 z dnia 14 sierpnia 2018 roku 

w sprawie wyrażenia zgody 

na dokonanie darowizny 

nieruchomości położonej  

w Złotowie przy  

ul. Norwida. 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

W następstwie podjętej uchwały nieruchomość jest przygotowana do darowizny  

na rzecz Gminy Miasta Złotów.  

Zarząd Powiatu uchwałą nr 11/39/2019 z dnia 23.01.2019 r. – podano  

do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do darowizny. 

Trwają rokowania w sprawie warunków darowizny, po czym zostanie zawarty akt 

notarialny – umowa darowizny. 

 

56.  

 

Uchwała nr LIV/335/2018 

z dnia 26 września 2018 

roku w sprawie zmiany 

Statutu Powiatu 

Złotowskiego 

 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Uchwałę podjęto celem dostosowania zapisów Statutu do obowiązujących 

przepisów prawa. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego i przekazana do realizacji. 

57.  

 

Uchwała nr LIV/336/2018 

z dnia 26 września 2018 

roku w sprawie dokonania 

oceny sytuacji ekonomiczno 

- finansowej Szpitala 

Powiatowego im. Alfreda 

Sokołowskiego w Złotowie 

 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Spełniając wymóg ustawowy dokonano oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej 

Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie 

58.  

 

Uchwała nr LIV/337/2018 

z dnia 26 września 2018 

roku w sprawie zasad 

udzielania dotacji celowej  

z budżetu Powiatu 

Złotowskiego spółkom 

wodnym, trybu 

postępowania w sprawie 

udzielania dotacji i sposobu 

jej rozliczania 

UCHWAŁA W TRAKCIE REALIZACJI 

Zadania w ramach udzielonych dotacji realizowano na urządzeniach wodnych 

objętych działalnością spółek wodnych. 

 

Na podstawie przyjętych zasad Zarząd Powiatu uchwałą nr 20/1046/2018  

z 24 października 2018 r. zaopiniowano umowy dotacji celowych dla spółek 

wodnych w kwotach:  

 Gminna Spółka Wodna Głomsk - Zakrzewo – 8500 zł 

 Gminna Spółka Wodna Jastrowie – 4000 zł 

http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5738CDBE94838Z/LIII.332.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5738CDBE94838Z/LIII.332.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5738CDBE94838Z/LIII.332.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5738CDBE94838Z/LIII.332.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5738CDBE94838Z/LIII.332.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5738CDE29778BZ/LIII.333.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5738CDE29778BZ/LIII.333.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5738CDE29778BZ/LIII.333.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5738CDCD704FCZ/LII.334.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5738CDCD704FCZ/LII.334.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5738CDCD704FCZ/LII.334.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5738CDCD704FCZ/LII.334.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5738CDCD704FCZ/LII.334.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF579E883D356D5Z/Nr_LIV._335._2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF579E883D356D5Z/Nr_LIV._335._2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF579E883D356D5Z/Nr_LIV._335._2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF579E88227D86AZ/Nr_LIV.336.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF579E88227D86AZ/Nr_LIV.336.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF579E88227D86AZ/Nr_LIV.336.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF579E88227D86AZ/Nr_LIV.336.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF579E88227D86AZ/Nr_LIV.336.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A1050F61446Z/Nr_LIV.337.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A1050F61446Z/Nr_LIV.337.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A1050F61446Z/Nr_LIV.337.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A1050F61446Z/Nr_LIV.337.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A1050F61446Z/Nr_LIV.337.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A1050F61446Z/Nr_LIV.337.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A1050F61446Z/Nr_LIV.337.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A1050F61446Z/Nr_LIV.337.2018.pdf
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 Gminna Spółka Wodna Krajenka – 3000 zł 

 Gminna Spółka Wodna Radawnica – 6000 zł 

 Gminna Spółka Wodna Tarnówka – 4000 zł 

 Spółka Wodna Stawnica – 1000 zł 

 Spółka Wodna Złotów – 8500 zł 

 Spółka Wodna Kocunia – 8500 zł 

 Gminna Spółka Wodna Okonek – 6500 zł 

 Gminna Spółka Wodna Lipka – 15000 zł. 

Dotacje zostały rozliczone. Spółki wodne, którym udzielono pomocy finansowej 

przedłożyły stosowne sprawozdania. 

 

59.  

 

Uchwała nr LIV/338/2018 

z dnia 26 września 2018 

roku w sprawie skargi na 

działanie Starosty 

Złotowskiego 

 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Rada Powiatu uznała skargę na działanie Starosty Złotowskiego za bezzasadną. 

Uchwała wraz z zawiadomieniem o sposobie rozpatrzenia skargi została przesłana 

do skarżącego. 

60.  

 

Uchwała nr LIV/339/2018 

z dnia 26 września 2018 

roku w sprawie ustalenia 

wysokości opłat w 2019 roku 

za usunięcie pojazdów  

z drogi  i ich parkowanie na 

parkingu strzeżonym oraz 

wysokości kosztów 

powstałych   w przypadku 

odstąpienia od usunięcia 

pojazdu 

 

UCHWAŁA W TRAKCIE REALIZACJI 

W ramach realizacji uchwały prowadzono sprawy w zakresie usuwania pojazdów  

z drogi zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz przechowywano 

je na parkingu strzeżonym – 44 pojazdy z tego: 

a) złożono wnioski do sądu o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz Powiatu – 4 

b) wydano decyzje o zapłacie kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów 

na parkingu powyżej 3 miesięcy – 1 (na kwotę 5.782,00 zł). 

61.  

 

Uchwała nr LIV/340/2018 

z dnia 26 września 2018 

roku w sprawie przyjęcia 

rezygnacji członka Zarządu 

Powiatu Złotowskiego 

 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Przyjęto rezygnację Arkadiusza Tomke z członkostwa w Zarządzie Powiatu 

Złotowskiego. 

62.  

 

Uchwała nr LIV/341/2018 

Rady Powiatu Złotowskiego 

z dnia 26 września 2018 

roku w sprawie zmiany 

uchwały o wyborze 

Wicestarosty Złotowskiego  

oraz pozostałych członków 

Zarządu Powiatu 

Złotowskiego 

 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Na członka Zarządu Powiatu Złotowskiego wybrano Sebastiana Cyranka.  

http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A10513E9BB0Z/Nr_LIV.338.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A10513E9BB0Z/Nr_LIV.338.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A10513E9BB0Z/Nr_LIV.338.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A1051F7DB2BZ/Nr_LIV.339.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A1051F7DB2BZ/Nr_LIV.339.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A1051F7DB2BZ/Nr_LIV.339.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A1051F7DB2BZ/Nr_LIV.339.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A1051F7DB2BZ/Nr_LIV.339.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A1051F7DB2BZ/Nr_LIV.339.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A1051F7DB2BZ/Nr_LIV.339.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A1051F7DB2BZ/Nr_LIV.339.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A1051F7DB2BZ/Nr_LIV.339.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A10526699DEZ/Nr_LIV.340.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A10526699DEZ/Nr_LIV.340.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A10526699DEZ/Nr_LIV.340.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A1050C665E5Z/Nr_LIV.341.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A1050C665E5Z/Nr_LIV.341.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A1050C665E5Z/Nr_LIV.341.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A1050C665E5Z/Nr_LIV.341.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A1050C665E5Z/Nr_LIV.341.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A1050C665E5Z/Nr_LIV.341.2018.pdf
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63.  

 

Uchwała nr LIV/342/2018 

z dnia 26 września 2018 

roku w sprawie wyrażenia 

zgody na dokonanie 

darowizny części 

nieruchomości położonej  

w Kamieniu, gm. Złotów 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Darowizna nastąpi z przeznaczeniem na funkcjonowanie publicznej drogi gminnej.  

Warunkiem koniecznym do realizacji uchwały jest dokonanie podziału 

przedmiotowej nieruchomości przez Gminę Złotów. Kolejnym etapem będzie 

podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych  

do darowizny, następnie rokowania i zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. 

 

64.  

 

Uchwała nr LIV/343/2018 

z dnia 26 września 2018 

roku w sprawie wyrażenia 

zgody na ustanowienie 

odpłatnej służebności 

przesyłu na 

nieruchomościach 

stanowiących własność 

Powiatu Złotowskiego 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Regulacje zawarte w uchwale dotyczą nieruchomości, będących własnością 

Powiatu Złotowskiego położonych w Jastrowiu, oznaczonych w ewidencji 

gruntów i budynków, jako działki: 

a) nr ew. 1204/10, obręb 0001 Jastrowie, dla której Sąd Rejonowy w Złotowie 

prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1Z/00017772/5 

b) nr ew. 2026/2 obręb 0001 Jastrowie, dla której Sąd Rejonowy w Złotowie 

prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1Z/00031960/4 

Zawarto akt notarialny Rep. A nr 7491/2018 z dnia 12.10.2018 r. dot. ustanowienia 

służebności przesyłu przesyłowego – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.  

z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, w celu uregulowania 

zasad korzystania z wyżej wymienionych nieruchomości w związku  

z umieszczeniem na nich sieci dystrybucyjnej na przedmiotowych działkach. 

65.  

Uchwała nr LIV/344/2018 

z dnia 26 września 2018 roku 

w sprawie zatwierdzenia do 

realizacji  

w okresie od dnia 01.01.2019 

r. do dnia 31.12.2020 r. 

projektu „Aktywizacja osób 

młodych pozostających bez 

pracy w powiecie złotowskim 

(V)” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego  

w ramach Osi priorytetowej  

I osoby młode na rynku pracy, 

Działanie 1.1 Wsparcie osób 

młodych pozostających bez 

pracy na regionalnym rynku 

pracy, Poddziałanie 1.1.1. 

Wsparcie udzielane z 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego – projekty 

pozakonkursowe Programu 

Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 

UCHWAŁA REALIZOWANA OD 2019 ROKU 

http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A1052B3DABAZ/LIV.342.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A1052B3DABAZ/LIV.342.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A1052B3DABAZ/LIV.342.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A1052B3DABAZ/LIV.342.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A1052B3DABAZ/LIV.342.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A105118B9FEZ/Nr_LIV.344.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A105118B9FEZ/Nr_LIV.344.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A105118B9FEZ/Nr_LIV.344.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A105118B9FEZ/Nr_LIV.344.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A105118B9FEZ/Nr_LIV.344.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A105118B9FEZ/Nr_LIV.344.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A105118B9FEZ/Nr_LIV.344.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A105118B9FEZ/Nr_LIV.344.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A105118B9FEZ/Nr_LIV.344.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A105118B9FEZ/Nr_LIV.344.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A105118B9FEZ/Nr_LIV.344.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A105118B9FEZ/Nr_LIV.344.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A105118B9FEZ/Nr_LIV.344.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A105118B9FEZ/Nr_LIV.344.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A105118B9FEZ/Nr_LIV.344.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A105118B9FEZ/Nr_LIV.344.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A105118B9FEZ/Nr_LIV.344.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A105118B9FEZ/Nr_LIV.344.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A105118B9FEZ/Nr_LIV.344.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A105118B9FEZ/Nr_LIV.344.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A105118B9FEZ/Nr_LIV.344.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A105118B9FEZ/Nr_LIV.344.2018.pdf
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66.  

 

Uchwała nr LIV/345/2018 

 z dnia 26 września 2018 

roku w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu 

Złotowskiego na lata 2018-

2030 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Realizacja uchwały omówiona szczegółowo w sprawozdaniu finansowym wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2018 rok. 

67.  

 

Uchwała nr LIV/346/2018 

 z dnia 26 września 2018 

roku w sprawie zmiany 

budżetu Powiatu 

Złotowskiego na 2018 rok 

 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Realizacja uchwały omówiona szczegółowo w sprawozdaniu finansowym wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2018 rok. 

68.  

 

Uchwała nr LV/347/2018 

z dnia 17 października 2018 

roku w sprawie przyjęcia od 

Wojewody Wielkopolskiego 

zadania z zakresu 

administracji rządowej 

dotyczącego organizacji  

i przeprowadzenia 

kwalifikacji wojskowej  

w 2019 roku 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

W związku z obowiązkiem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku,  

konieczne było zawarcie porozumienia między Wojewodą Wielkopolskim  

a Zarządem Powiatu Złotowskiego, które upoważniło Zarząd do zawarcia 

odpowiednich umów z podmiotami leczniczymi na wykonanie niezbędnych 

ekspertyz dotyczących stanu zdrowia osób zgłaszających się do kwalifikacji 

wojskowej. 

Realizując uchwałę Zarząd Powiatu porozumienie z Wojewodą Wielkopolskim 

dotyczące przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej zawarł uchwałą  

nr 10/32/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku. Natomiast uchwałą nr 10/33/2019  

z dnia 16 stycznia 2019 roku podpisał umowy z lekarzami specjalistami oraz 

Szpitalem Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego  w  Złotowie na obsługę 

lekarską Powiatowej Komisji Lekarskiej w Złotowie w czasie kwalifikacji 

wojskowej w 2019 roku. 

69.  

 

Uchwała nr LV/348/2018 

z dnia 17 października 2018 

roku w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z kontroli 

przeprowadzonej przez 

Komisję Rewizyjną  

 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Sprawozdanie z kontroli procesu tworzenia Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego Nr 1 w Jastrowiu Komisja Rewizyjna przedstawiła Rady Powiatu 

na podstawie § 42 ust. 2 Statutu Powiatu Złotowskiego. 

Zakres kontroli został określony w uchwale nr XLV/272/2017 Rady Powiatu 

Złotowskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

stałych Komisji oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Złotowskiego na 2018 rok. 

Zespół Komisji Rewizyjnej w składzie: Wiesław Fidurski - przewodniczący 

zespołu oraz Julian Brewka – członek zespołu, czynności kontrolne przeprowadzili 

w dniu 24 września 2018 roku. Kontrola została zakończona na posiedzeniu 

Komisji w dniu 09 października 2018 roku.  

Na podstawie przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna wniosła o odstąpienie 

od sformułowania wniosków pokontrolnych przez Radę Powiatu Złotowskiego.  

Uchwałę przesłano kontrolowanej jednostce. 

 

 

 

http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A105244821EZ/Nr_LIV.345.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A105244821EZ/Nr_LIV.345.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A105244821EZ/Nr_LIV.345.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A105244821EZ/Nr_LIV.345.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A105244821EZ/Nr_LIV.345.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A1053691016Z/Nr_LIV.346.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A1053691016Z/Nr_LIV.346.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57A1053691016Z/Nr_LIV.346.2018.pdf
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70.  

Uchwała nr LV/349/2018 

z dnia 17 października 2018 

roku  

w sprawie wykonywania 

obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej  

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

W drodze uchwały określono: szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw 

obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady 

promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi, jakim 

muszą odpowiadać składane projekty, z zastrzeżeniem przepisów stosownej 

ustawy. 

W 2018 roku do Rady Powiatu nie wniesiono inicjatywy obywatelskiej. 

 

71.  

 

Uchwała nr LV/351/2018 

 z dnia 17 października 2018 

roku w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu 

Złotowskiego na lata 2018 - 

2030 

 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Realizacja uchwały omówiona szczegółowo w sprawozdaniu finansowym wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2018 rok. 

72.  

 

Uchwała nr I/1/2018 

z dnia 21 listopada 2018 

roku w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady 

 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

W wyniku przeprowadzonego głosowania na Przewodniczącego Rady Powiatu 

Złotowskiego wybrano Juliana Brewkę. 

73.  

 

Uchwała nr I/2/2018 

z dnia 21 listopada 2018 

roku w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących 

Rady 

 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

W wyniku przeprowadzonego głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu 

Złotowskiego wybrano Tomasza Guhsa oraz Patryka Wruka. 

74.  

 

Uchwała nr I/3/2018 

z dnia 21 listopada 2018 

roku w sprawie wyboru 

Starosty Złotowskiego 

 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Starostą Złotowskim wybrano Ryszarda 

Goławskiego. 

75.  

 

Uchwała nr I/4/2018 

z dnia 21 listopada 2018 

roku w sprawie wyboru 

Wicestarosty Złotowskiego 

oraz pozostałych członków 

Zarządu Powiatu 

 

 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Wicestarostą Złotowskim wybrano 

Małgorzatę Sameć. Członkami Zarządu Powiatu zostali Ryszard Król, Andrzej 

Pietrzak oraz Paweł Owsianny. 

http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57C4058FF6437Z/LV.349.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57C4058FF6437Z/LV.349.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57C4058FF6437Z/LV.349.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57C40597D92BBZ/LV.351.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57C40597D92BBZ/LV.351.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57C40597D92BBZ/LV.351.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57C40597D92BBZ/LV.351.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57C40597D92BBZ/LV.351.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57D34B3E8FCBAZ/uchwala_Nr_I_1_2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57D34B3E8FCBAZ/uchwala_Nr_I_1_2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57D34B52FFADZ/uchwala_Nr_I_2_2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57D34B52FFADZ/uchwala_Nr_I_2_2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57D34B52FFADZ/uchwala_Nr_I_2_2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57D34B4C67A2Z/uchwala_Nr_I_3_2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57D34B4C67A2Z/uchwala_Nr_I_3_2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57D34B54F4D2AZ/uchwala_Nr_I_4_2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57D34B54F4D2AZ/uchwala_Nr_I_4_2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57D34B54F4D2AZ/uchwala_Nr_I_4_2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57D34B54F4D2AZ/uchwala_Nr_I_4_2018.pdf


Raport o stanie Powiatu Złotowskiego za 2018 rok 
 

 

23 

76.  

 

Uchwała nr II/5/2018 

z dnia 30 listopada 2018 

roku w sprawie delegowania 

radnych do składu Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku 

 

 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku delegowani zostali radni: Tomasz 

Guhs oraz Michał Falba. 

77.  

 

Uchwała nr II/6/2018 

z dnia 30 listopada 2018 

roku w sprawie wyboru 

przedstawiciela do Rady 

Społecznej przy Szpitalu 

Powiatowym im. Alfreda 

Sokołowskiego w Złotowie 

 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Na przedstawiciela do Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda 

Sokołowskiego w Złotowie wybrano Juliana Brewkę. 

78.  

 

Uchwała nr II/7/2018 

z dnia 30 listopada 2018 

roku w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu Statutu 

Powiatu Złotowskiego 

 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Tekst Statutu Powiatu Złotowskiego opublikowano w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego i przekazano do realizacji. 

 

79.  

 

Uchwała nr II/9/2018 

 z dnia 30 listopada 2018 

roku w sprawie powołania 

stałych komisji Rady 

Powiatu 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Uchwałą powołano 7 komisji stałych Rady Powiatu Złotowskiego: 

 Komisję Rewizyjną  

 Komisję Skarg, Wniosków i Petycji  

 Komisję Budżetu  

 Komisję Oświaty, Kultury i Turystyki  

 Komisję Zdrowia i Polityki Społecznej 

 Komisję Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

 Komisję Samorządową i Porządku Publicznego 

 

80.  

 

Uchwała nr II/10/2018 

z dnia 30 listopada 2018 

roku w sprawie ustalenia 

składu stałych komisji Rady 

Powiatu 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Uchwałą ustalono osobowy skład poszczególnych komisji.  

81.  

Uchwała nr II/11/2018 

 z dnia 30 listopada 2018 

roku w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu 

Złotowskiego na lata 2018 – 

2030 
 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Realizacja uchwały omówiona szczegółowo w sprawozdaniu finansowym wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2018 rok. 

http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57D34B4939F63Z/II.5.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57D34B4939F63Z/II.5.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57D34B4939F63Z/II.5.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57D34B4DE1B73Z/II.6.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57D34B4DE1B73Z/II.6.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57D34B4DE1B73Z/II.6.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57D34B4DE1B73Z/II.6.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57D34B4DE1B73Z/II.6.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57D34B39AA9A0Z/II.7.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57D34B39AA9A0Z/II.7.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57D34B39AA9A0Z/II.7.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57D34B4330262Z/II.10.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57D34B4330262Z/II.10.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57D34B4330262Z/II.10.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57D3745CCE35DZ/II.11.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57D3745CCE35DZ/II.11.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57D3745CCE35DZ/II.11.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57D3745CCE35DZ/II.11.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57D3745CCE35DZ/II.11.2018.pdf
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82.  

 

Uchwała nr II/12/2018 

z dnia 30 listopada 2018 

roku w sprawie zmiany 

budżetu Powiatu 

Złotowskiego na 2018 rok 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Realizacja uchwały omówiona szczegółowo w sprawozdaniu finansowym wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2018 rok. 

83.  

 

Uchwała nr II/13/2018 

z dnia 30 listopada 2018 

roku w sprawie zmiany 

uchwały o przystąpieniu do 

Stowarzyszenia Gmin  

i Powiatów Wielkopolski 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Uchwałą zmieniono dotychczasowych reprezentantów powiatu w Stowarzyszeniu. 

Na reprezentanta Powiatu Złotowskiego w Stowarzyszeniu wyznaczono 

Małgorzatę Sameć, a na jej zastępcę Andrzeja Pietrzaka. 

 

84.  

 

Uchwała nr III/14/2018 

z dnia 27 grudnia 2018 roku 

w sprawie przyjęcia 

Kalendarza uroczystości  

i imprez organizowanych 

przez Powiat Złotowski  

w 2019 roku oraz 

Kalendarza uroczystości  

i imprez 

współorganizowanych przez 

Powiat Złotowski w 2019 

roku. 

 

UCHWAŁA W TRAKCIE REALIZACJI 

Kalendarz uroczystości i imprez organizowanych przez Powiat Złotowski w 2019 

roku oraz Kalendarz uroczystości i imprez współorganizowanych przez Powiat 

Złotowski w 2019 roku przyjmowane są przez Radę Powiatu Złotowskiego  

ze względu na fakt finansowania i współfinansowania przez Powiat Złotowski 

imprez ujętych w kalendarzach.  

Ww. Kalendarze zostały zamieszczone na stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego w Złotowie i są realizowane zgodnie z harmonogramem.  

85.  

 

Uchwała nr III/15/2018 

 z dnia 27 grudnia 2018 roku 

w sprawie przyjęcia 

„Programu współpracy 

Powiatu Złotowskiego  

z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku 

publicznego na rok 2019”. 
 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Na podstawie uchwały Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację 

zadań z zakresu pożytku publicznego. 

Do realizacji przyjęto 23 oferty.  

 

86.  

 

Uchwała nr III/16/2018 

z dnia 27 grudnia 2018 roku 

w sprawie uchwalenia planu 

pracy Rady Powiatu  

na 2019 rok. 

 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Wykonanie uchwały powierzono Przewodniczącemu Rady.  

Zgodnie z przyjętym planem pracy zwoływane są sesje Rady Powiatu. 

 

 

 

http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57D34B467BDA9Z/II.12.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57D34B467BDA9Z/II.12.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57D34B467BDA9Z/II.12.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57D34B4BA8EE3Z/II.13.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57D34B4BA8EE3Z/II.13.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57D34B4BA8EE3Z/II.13.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57D34B4BA8EE3Z/II.13.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57EDC6EFF7DB6Z/uchwala_Rady_III_14_2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57EDC6EFF7DB6Z/uchwala_Rady_III_14_2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57EDC6EFF7DB6Z/uchwala_Rady_III_14_2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57EDC6EFF7DB6Z/uchwala_Rady_III_14_2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57EDC6EFF7DB6Z/uchwala_Rady_III_14_2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57EDC6EFF7DB6Z/uchwala_Rady_III_14_2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57EDC6EFF7DB6Z/uchwala_Rady_III_14_2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57EDC6EFF7DB6Z/uchwala_Rady_III_14_2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57EDC6EFF7DB6Z/uchwala_Rady_III_14_2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57EDC6EFF7DB6Z/uchwala_Rady_III_14_2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F02DB787436Z/III.15.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F02DB787436Z/III.15.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F02DB787436Z/III.15.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F02DB787436Z/III.15.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F02DB787436Z/III.15.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F02DB787436Z/III.15.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F02DB787436Z/III.15.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F02DB787436Z/III.15.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F02DAD09AE1Z/III.16.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F02DAD09AE1Z/III.16.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F02DAD09AE1Z/III.16.2018.pdf
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87.  

 

Uchwała nr III/17/2018 

z dnia 27 grudnia 2018 roku 

w sprawie zatwierdzenia 

planów pracy stałych 

Komisji oraz planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Złotowskiego na 

rok 2019. 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Wykonanie uchwały powierzono poszczególnym Przewodniczącym Komisji.  

Zgodnie z przyjętymi planami pracy oraz planem kontroli zwoływane  

są posiedzenia poszczególnych komisji.  

 

88.  

 

Uchwała nr III/18/2018 

 z dnia 27 grudnia 2018 roku 

w sprawie ustalenia rozkładu 

godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie 

powiatu złotowskiego,  

w porze nocnej, w niedzielę, 

święta i inne dni wolne od 

pracy na 2019 rok. 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego, a po uprawomocnieniu przesłana do właścicieli aptek z terenu 

powiatu złotowskiego oraz do wójtów i burmistrzów. Dyżury w porze nocnej, 

w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy prowadzone są zgodnie  

z zatwierdzonym rozkładem. 

 

89.  

Uchwała nr III/19/2018 

z dnia 27 grudnia 2018 roku 

w sprawie wyrażenia zgody 

na dokonanie darowizny 

nieruchomości położonej  

w Krajence.  

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

W następstwie podjętej uchwały Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwałą  

nr 11/40/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. – podał do publicznej wiadomości wykaz 

nieruchomości przeznaczonej do darowizny. W chwili obecnej prowadzone  

są rokowania. Następnym etapem będzie zawarcie umowy darowizny w formie 

aktu notarialnego 

90.  

Uchwała nr III/20/2018 

 z dnia 27 grudnia 2018 roku 

w sprawie powołania 

Kapituły Nagrody Powiatu 

Złotowskiego za 2018 rok. 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Powołana Kapituła przeprowadziła postępowanie w celu przygotowania  

i przeprowadzenia Konkursu o Nagrodę Powiatu Złotowskiego. Kapituła konkursu 

wyboru nominowanych i laureatów dokonała w dniu 28 marca 2019 r. Uroczysta 

gala wręczenia nagród odbyła się 12 kwietnia 2019 r. 

91.  

 

Uchwała nr III/21/2018 

 z dnia 27 grudnia 2018 roku 

w sprawie powołania Rady 

Społecznej przy Szpitalu 

Powiatowym im. Alfreda 

Sokołowskiego w Złotowie. 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

W związku z upływem kadencji poprzedniej Rady Społecznej przy Szpitalu 

Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie konieczne było powołanie 

nowego składu.  

W skład Rady weszło 11 osób: 

1) Przewodniczący - Ryszard Goławski    

Członkowie, jako przedstawiciele: 

2) Wojewody Wielkopolskiego - Wiesław Fidurski 

3) Rady Powiatu Złotowskiego - Julian Brewka 

4) Rady Miejskiej w Złotowie - Agnieszka Jęsiek - Barabasz 

5) Rady Miejskiej w Okonku - Ryszard Przybylski 

6) Rady Miejskiej w Jastrowiu - Janusz Siwak 

7) Rady Miejskiej w Krajence - Bernadeta Kopeć 

8) Rady Gminy Lipka -  Danuta Jadwiga Polak 

http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F02DB3B5AA5Z/III.17.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F02DB3B5AA5Z/III.17.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F02DB3B5AA5Z/III.17.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F02DB3B5AA5Z/III.17.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F02DB3B5AA5Z/III.17.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F02DB3B5AA5Z/III.17.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F02DAB968DZ/III.18.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F02DAB968DZ/III.18.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F02DAB968DZ/III.18.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F02DAB968DZ/III.18.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F02DAB968DZ/III.18.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F02DAB968DZ/III.18.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F02DAB968DZ/III.18.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F02DA37407CZ/III.19.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F02DA37407CZ/III.19.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F02DA37407CZ/III.19.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F02DA37407CZ/III.19.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F02DBEE4B4EZ/III.20.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F02DBEE4B4EZ/III.20.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F02DBEE4B4EZ/III.20.2018.pdf
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9) Rady Gminy Tarnówka - Kazimierz Cybulski 

10) Rady Gminy Zakrzewo - Czesław Greczyło 

11) Rady Gminy Złotów - Jan Bulawa. 

Uchwała została przesłana do Wojewody Wielkopolskiego, Dyrektora Szpitala 

Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie oraz Przewodniczących Rad 

Miejskich i Gminnych z terenu powiatu złotowskiego.  

W związku z wyznaczeniem Pana Juliana Brewki na Przewodniczącego Rady 

Społecznej przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie - 

uchwałą z dnia 30 stycznia 2019 roku dokonano zmiany składu rady społecznej  

i na przedstawiciela Rady Powiatu Złotowskiego wybrano Panią Małgorzatę 

Sameć. 

92.  

 

Uchwała nr III/22/2018 

z dnia 27 grudnia 2018 roku 

w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu 

Złotowskiego na lata 2018- 

2030. 

 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Realizacja uchwały omówiona szczegółowo w sprawozdaniu finansowym wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2018 rok. 

93.  

 

Uchwała nr III/23/2018 

z dnia 27 grudnia 2018 roku 

w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Złotowskiego na 

2018 rok. 

 

UCHWAŁA ZREALIZOWANA 

Realizację uchwały omówiono szczegółowo w sprawozdaniu finansowym wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2018 rok. 

94.  

 

Uchwała nr III/24/2018 

z dnia 27 grudnia 2018 roku 

w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu 

Złotowskiego na lata 2019-

2030.  

 

UCHWAŁA W TRAKCIE REALIZACJI  

 

95.  

 

Uchwała nr III/25/2018 

z dnia 27 grudnia 2018 roku 

w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu 

Złotowskiego na 2019 rok. 

 

UCHWAŁA W TRAKCIE REALIZACJI  

 

 

 

http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F02D9DD68ECZ/III.22.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F02D9DD68ECZ/III.22.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F02D9DD68ECZ/III.22.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F02D9DD68ECZ/III.22.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F02D9DD68ECZ/III.22.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F02DA70A0CEZ/III.23.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F02DA70A0CEZ/III.23.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F02DA70A0CEZ/III.23.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F02DA9DCBE2Z/III.24.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F02DA9DCBE2Z/III.24.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F02DA9DCBE2Z/III.24.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F02DA9DCBE2Z/III.24.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F02DA9DCBE2Z/III.24.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F02DBB6ED67Z/III.25.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F02DBB6ED67Z/III.25.2018.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57F02DBB6ED67Z/III.25.2018.pdf
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IV. Wykonanie uchwał Rady Powiatu Złotowskiego – uchwały podjęte przed 1 stycznia 2018 r., 

ale obejmujące swym zakresem 2018 r.  

Lp. 
Uchwała (numer/data 

podjęcia/przedmiot 
Informacja o wykonaniu 

1.  

Nr XLIII/240/2017 

z dnia 13 listopada 2017 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na 

zamianę pomiędzy Powiatem 

Złotowskim a Gminą Miasto Złotów 

nieruchomości gruntowych 

W następstwie uchwały Zarządu Powiatu Złotowskiego nr 11/40/2019  

z dnia 23 stycznia 2019 r. – podano do publicznej wiadomości wykaz 

nieruchomości przeznaczonej do darowizny. W chwili obecnej 

prowadzone są rokowania. Kolejnym etapem będzie zawarcie w formie 

aktu notarialnego umowy darowizny. 

2.  

 

Nr XXXVIII/215/2017 

z dnia 31 maja 2017 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości położonej 

Złotowie przy ul. Władysława 

Jagiełły oraz ustanowienie 

służebności gruntowej 

 

Realizując uchwałę Zarząd Powiatu Złotowskiego, w dniu 17 sierpnia 

2017 r., podjął uchwały:  

a) Nr 138/744/2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości 

wykazu, przeznaczonego na zbycie lokalu niemieszkalnego (garażu) 

oznaczonego nr 1 z ogółem praw z tym garażem związanym, poł.  

na dz. ew. 95/11 w Złotowie przy ul. Władysława Jagiełły 

b) Nr 138/745/2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości 

wykazu, przeznaczonego na zbycie lokalu niemieszkalnego (garażu) 

oznaczonego nr 2 z ogółem praw z tym garażem związanym, poł.  

na dz. ew. 95/11 w Złotowie przy ul. Władysława Jagiełły 

c) Nr 138/747/2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości 

wykazu, przeznaczonego na zbycie lokalu niemieszkalnego (garażu) 

oznaczonego nr 1 z ogółem praw z tym garażem związanym, poł.  

na dz. ew. 95/11 w Złotowie przy ul. Władysława Jagiełły 

Następnie Zarząd Powiatu Złotowskiego podjął decyzję  

o przeprowadzeniu: 

 I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż przedmiotowych 

działek – przetarg, który ogłoszono na dzień 09 listopada 2017 r. 

zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów 

drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu 

niemieszkalnego (garażu) z ogółem praw z tym lokalem związanych - 

przetarg został ogłoszony na dzień 29 stycznia 2018 r. i również 

zakończył się wynikiem negatywnym. 

Kolejne przetargi ogłoszone na dzień 24 sierpnia 2018 r. oraz na dzień 

17 grudnia 2018 r. również zakończyły się wynikiem negatywnym  

z powodu braku oferentów.  

3.  

 

Uchwała nr XXXIX/224/2017 

z dnia 28 czerwca 2017 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości położone  

w Dzierzążenku, gm. Złotów,  

dz. ew. 400/72 i 400/73 

 

 

 

Przetarg, na przedmiotowe nieruchomości, został ogłoszony na dzień  

15 grudnia 2017 r. w wyniku, którego działki zostały sprzedane,  

a 17 stycznia 2018 roku zawarto umowy w formie aktu notarialnego. 
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4.  

Uchwała Nr XLIII/244/2017 

z dnia 13 listopada 2017 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie darowizny udziału    

w części nieruchomości położonej  

w Złotowie ul. Boh. Westerplatte 9 

2 sierpnia 2018 r. zawarto Akt notarialny – umowę darowizny.  

Na skutek tej umowy Gmina Miasto Złotów darowała Powiatowi 

Złotowskiemu własność udział wynoszący ½ (jedną drugą) części  

w niezabudowanej działce nr 48/5 o obszarze 0,2384 ha położonej  

w Złotowie przy ul. Bohaterów Westerplatte nr 9 – z przeznaczeniem   

na cele oświatowe - funkcjonowanie I Liceum Ogólnokształcącego  

w Złotowie im. Marii Skłodowskiej-Curie. 

5.  

Uchwała Nr XIX/107/2016 

z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowych 

położonych   w Jastrowiu  

przy ul. Wojska Polskiego 

Rada Powiatu Złotowskiego wyraziła zgodę na zbycie działek 

oznaczonych na mapie ew. obr. 0001 na ark. mapy 17 numerami: 1786/5 

o pow. 0,3885 ha, 1786/6 o pow. 0,1413 ha, 1786/7 o pow. 0,1026 ha, 

1786/8 o pow. 0,0772 ha, 1786/9 o pow. 0,0805 ha, 1786/10 o pow. 

0,0785 ha, 1786/12 o pow. 0,0775 ha, 1786/13 o pow. 0,0590 ha   

i 1786/14 o pow. 0,0691 ha (dawną działkę 1786/4 oznaczoną na mapie 

ewidencyjnej obr. 0001 na ark. mapy 17 o pow. 1,1543 ha), 

nieruchomości położonej w Jastrowiu, ul. Wojska Polskiego 18, 64-915 

Jastrowie, stanowiącej własność Powiatu Złotowskiego. 

Działki nr ew. 1786/7, 1786/8, 1786/9 i 1786/10 zostały zbyte  

w I przetargu ustnym nieograniczonym. 

Działki nr ew. 1786/13 i 1786/14 przygotowywane są do II przetargu. 

6.  

Uchwała nr XLI/318/2014 

z dnia 30 kwietnia 2014 roku  

w sprawie przyjęcia „Powiatowego 

Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2014 – 

2020” 

W ramach realizacji wieloletniego programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych poza corocznym wydatkowaniem środków Wydział 

Oświaty i Promocji pozyskał fundusze na zakup samochodu osobowego  

do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu  

w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III  

w wysokości 70.000,00 zł. 

7.  

Uchwała Nr XXXI/230/2013 

z dnia 29 maja 2013r.  

w sprawie przyjęcia "Programu 

usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu 

Powiatu Złotowskiego na lata  

2013 -2032". 

 

Zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 

dotychczasowe tempo usuwania wyrobów zawierających azbest oraz 

unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest niezadowalające. 

 Stąd potrzeba podjęcia działań w celu przyspieszenia prac związanych  

z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, zwiększenia wsparcia 

finansowego tych działań, zwiększenia aktywności jednostek samorządu 

terytorialnego w zakresie wsparcia swoich mieszkańców w procesie 

usuwania wyrobów zawierających azbest. 

Przystąpienie do zadania pn. „Likwidacja wyrobów zawierających 

azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na 

terenie powiatu złotowskiego” przy udziale środków budżetu powiatu, 

budżetów gmin z terenu powiatu złotowskiego oraz środków 

pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jest realizacją tych obowiązków. 

W latach 2012-2018 na terenie powiatu złotowskiego usunięto  

3202,284 t wyrobów zawierających azbest. Całkowity koszt wyniósł 

1205611,62 zł (w tym udział środków powiatu: 295576,18 zł). 

W roku 2018 na terenie powiatu złotowskiego usunięto 417,141 t. 

wyrobów zawierających azbest. Całkowity koszt wyniósł 155012,10 zł  

(w tym udział środków powiatu: 42330,38 zł). 
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V. Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego Powiatu Złotowskiego i plan rozwoju lokalnego 

Powiatu Złotowskiego. 

Nazwa dokumentu Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Złotowskiego 

Tryb i data przyjęcia 

(ze wskazaniem ewentualnych 

zmian dokumentów)  

Strategia rozwoju Powiatu Złotowskiego została przyjęta Uchwałą Nr XII/63/2015 

Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 września 2015 roku w sprawie strategii rozwoju 

społeczno – gospodarczego Powiatu Złotowskiego w trybie i na zasadach określonych 

przepisami prawa. 

 

Podstawowe założenia 

Proces zrównoważonego rozwoju powiatu jest rozumiany, jako zintegrowanie działań 

politycznych, gospodarczych, społecznych i przestrzennych z zachowaniem równowagi 

przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów gospodarczych. 

Zrównoważony rozwój ma na celu równoważenie szans w dostępie do środowiska 

zarówno współcześnie żyjącego społeczeństwa, jak również przyszłych pokoleń. 

Strategia rozwoju powiatu proponuje zadania, które stanowią wyzwanie dla całej 

społeczności lokalnej i wszystkich instytucji działających w otoczeniu. 

Dla określenia celów strategicznych przyjęto optymistyczny i prawdopodobny kierunek 

zmian. 

Rolniczy charakter powiatu rzutuje na strukturę zatrudnienia. Rozwój zasobów ludzkich 

w powiecie złotowskim jest ukierunkowany na podniesienie konkurencyjności na runku 

pracy osób młodych. 

Dostosowanie oferty edukacyjnej placówek oświatowych do potrzeb lokalnego  

i regionalnego rynku pracy, wyrównanie szans młodzieży z terenu powiatu w dostępie  

do edukacji oraz podejmowanie działań stymulujących rozwój postaw 

przedsiębiorczych, powinien w dłuższym okresie czasu zaowocować wzrostem 

aktywności zawodowej tej grupy. 

Rolniczy charakter powiatu powinien zostać zdyskontowany przez dynamiczny rozwój 

sektora przetwórstwa rolno – spożywczego.  

Gospodarka lokalna nie wykorzystuje w pełni możliwości wynikających z zasobów 

naturalnych, tradycji i potencjału rolnictwa powiatu złotowskiego. 

Realizacja zadań infrastrukturalnych – modernizacje dróg krajowych i wojewódzkich, 

przecinających powiat złotowski, budowa obwodnic miast, kontynuacja gazyfikacji 

powiatu znacząco poprawi atrakcyjność inwestycyjną powiatu i da nadzieję na wzrost 

inwestycji zewnętrznych powodujących tym samym wzrost liczby nowych miejsc 

pracy. 

Nie bez znaczenia jest możliwość wykorzystania funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej. 

Na terenie powiatu złotowskiego występuje niewielka podaż atrakcyjnych 

(uzbrojonych) terenów inwestycyjnych, przeznaczonych pod działalności produkcyjne, 

usługowe czy handlowe. 
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Strategia określa 3 punktową wizję powiatu: 

1. Powiat z dobrze rozwiniętą siecią małych i średnich przedsiębiorstw absorbujących 

nadwyżki siły roboczej. 

2. Powiat z rozwiniętym rolnictwem ekologicznym, oferującym zdrową żywność i jej 

przetwory. 

3. Powiat, w którym mieszkańcy mają dostęp do oświaty i kultury na wysokim 

poziomie, opieki zdrowotnej, nowoczesnej infrastruktury, czystego i estetycznego 

środowiska w poczuciu bezpieczeństwa i możliwości aktywnego uczestnictwa  

w życiu i rozwoju lokalnej wspólnoty.  

Wykonanie, opisanych w dalszej części Raportu, zadań samorządu powiatowego 

zawiera elementy realizacji niniejszej strategii.  

Założenia do strategii były opracowywane w 2015. Od tego czasu nastąpił szereg 

zmian, które uzasadniają w najbliższym czasie potrzebę aktualizacji tego dokumentu. 

Aktualna Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego traci ważność w roku 2020,  

w związku, z czym należy skupić się na opracowaniu nowego dokumentu, 

dostosowanego treścią do obowiązujących aktualnie trendów i uwarunkowań społeczno 

– gospodarczych naszego powiatu.   

 

Nazwa dokumentu Plan rozwoju lokalnego Powiatu Złotowskiego 

Tryb i data przyjęcia 

(ze wskazaniem ewentualnych 

zmian dokumentów)  

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Złotowskiego został przyjęty Uchwałą  

Nr XIX/115/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie 

przyjęcia „Planu rozwoju lokalnego powiatu złotowskiego na lata 2016 – 2020”  

w trybie i na zasadach, o którym mowa w z dnia 6 grudnia 2006 r.o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju.  

Podstawowe założenia 

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Złotowskiego na lata 2016 -2020 nawiązuje  

do „Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu złotowskiego”. Plan ten 

został dostosowany do okresu programowania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. 

Wprowadził nowe zadania i projekty. Plan jest przede wszystkim dokumentem 

umożliwiającym ubieganie się przez powiat złotowski o dofinansowanie zadań  

ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych.  

Obejmuje w szczególności następujące zagadnienia: 

 opis aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej na obszarze objętym wdrażaniem, 

diagnozę potrzeb i czynników rozwoju; 

 opis działań i przedsięwzięć prowadzących do poprawy sytuacji w powiecie; 

 wykaz zadań i projektów przewidzianych do realizacji; 

 powiązania projektu z innymi działaniami realizowanymi na terenie powiatu; 

 wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego; 

 plan finansowy; 

 wdrażanie, monitorowanie, ocena i promocja powiatu. 

 

Wykaz zadań i projektów realizowanych i przyjętych do realizacji na podstawie Planu 

rozwoju lokalnego powiatu złotowskiego na lata 2016 – 2020 przedstawiony jest  

w dalszej części Raportu, przy omówieniu realizacji zadań samorządu powiatowego. 
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VI.Realizacja zadań powiatu, wraz z informacją o realizacji polityk, programów i strategii 

dotyczących tych zadań.  

Nazwa zadania Edukacja publiczna 

Czy dla zadania została 

opracowana odrębna 

polityka/strategia/ 

program.  

 

 

 

 

Wskazać czy w innym 

dokumencie powiatu 

o takim charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego 

obszaru  

 

 

 

 

 

Nie 

 

 

 

 

 

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU 

ZŁOTOWSKIEGO NA LATA 2015-2020. 

CELE STRATEGICZNE:  

 Dążenie do wyrównania szans edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych                                

w powiecie.  

 Rozwój nowoczesnego szkolnictwa zawodowego w powiecie.  

 Oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży z deficytami rozwojowymi. 

 Edukacja młodzieży niedostosowanej społecznie. 

 Rozwój talentów, zdolności i umiejętności dzieci i młodzieży. 

 Rozwój bazy sportowej.  

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

 

 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie                                            

 (grunty o łącznej pow. 28.23802 ha oraz budynki o łącznej wartości 7.618.765,62 zł) - 

liczba uczniów 899, liczba oddziałów 34 wg stanu na dzień 30.09.2018 

  Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie                                                    

(budynki i budowle o łącznej wartości 2.097.949,85 zł) - liczba uczniów 428, liczba 

oddziałów 16 wg stanu na dzień 30.09.2018 

  I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Złotowie                                     

(grunty o pow. 7053m2 budynek o pow. 1242,08 m2 o wartości 1.114.517,99 zł) - liczba 

uczniów 262,  liczba oddziałów 10 wg stanu na dzień 30.09.2018 

  Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. dr. J. Korczaka w Jastrowiu                                    

(budynki o łącznej pow.1.515,12 m2  o łącznej wartości księgowej brutto 1.562.784,32 zł) 

- liczba uczniów 43 liczba oddziałów 4 wg stanu na dzień 30.09.2018 

  Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence (grunty o pow. łącznej 2.5204 ha  

o wartości 132.923,00 zł; budynki o wartości łącznej 4.493.865,16 zł) - liczba uczniów 

70 liczba oddziałów 8 wg stanu na dzień 30.09.2018 
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  Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotowie (grunty  

o powierzchni0,1292 ha oraz budynek o pow. 1600,50 m2 o wartości kapitałowej 

862.237,70 zł) -  liczba osób objętych opieką 12.984, liczba orzeczeń 221, liczba opinii 

457 wg stanu na dzień 30.09.2018 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu                                                                           

( budynki o łącznej pow. 4.786,71 m2 o łącznej wartości 11.363.047,53 zł) - liczba 

uczniów 122, liczba oddziałów 17 wg stanu na dzień 30.09.2018  

  Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie - liczba uczestników 449, liczba 

grup 35 wg stanu na dzień 30.09.2018 

 Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Złotowie  

 

 

 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania 

 ustawiczne kształcenie nauczycieli i podnoszenie poziomu nauczania w szkołach,  

 dopasowywanie kierunków kształcenia do zmian na rynku pracy,  

 poprawa jakości wykształcenia w wyniku współpracy szkół z lokalnymi pracodawcami                                  

i instytucjami rynku pracy, wymiana międzynarodowa. 

 współpraca z gminnymi placówkami oświatowymi w zakresie diagnozowania deficytów 

rozwojowych dzieci i młodzieży. 

 prowadzenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, 

 prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii, 

 tworzenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie w ramach 

kół zainteresowań Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej, 

 prowadzenie Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 

 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania                     

w 2018r. 

W/w zadania realizowane były przez cały rok 2018. 

Proces podnoszenia kwalifikacji nauczycieli jest działaniem ciągłym obejmującym wszystkie 

stopnie awansu zawodowego oraz formy poszerzania kwalifikacji poprzez studia 

podyplomowe oraz szereg form dokształcania tj.: kursy, szkolenia, warsztaty itp. 

W roku szkolnym 2017/2018 w jednostkach powiatu ogółem nauczało 147 nauczycieli: 

stażyści i bez stopnia -2, kontraktowi - 9, mianowani - 25, dyplomowani - 111, ukończone 

studia podyplomowe - 4, kursy, szkolenia i warsztaty – 264 osoby. 

Dopasowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy jest procesem skomplikowanym 

ze względu na brak precyzyjnych narzędzi przewidywania zapotrzebowania na konkretne 

zawody oraz wieloletnim ze względu na kilkuletnie okresy kształcenia oraz ograniczenia 

finansowe dotyczące tworzenia bazy edukacyjnej pod nowe zawody. Pomijając licea 

ogólnokształcące kształcenie zawodowe w latach 2013-2018 odbywało się w powiecie   

w pięciu technikach oraz czterech szkołach zawodowych/branżowych.  

W roku szkolnym 2017/2018 kształcenie odbywało się w 9 zawodach - technik: elektronik, 

elektryk, pojazdów samochodowych, logistyk, żywienia i usług gastronomicznych, 

ekonomista, informatyk, handlowiec, organizacji reklamy. 

Duża różnorodność oferty edukacyjnej pozwala w znaczącym stopniu zabezpieczyć 

edukacyjne potrzeby rynku pracy w powiecie. Szczególnie szkolnictwo zawodowe   

w większości oparte na współpracy szkół z przedsiębiorcami i rzemiosłem w kształceniu 

dualnym w znaczącej części zabezpiecza w/w potrzeby. 

Szkoły branżowe a wcześniej zasadnicze szkoły zawodowe bazują przede wszystkim na 

kształceniu dualnym zapewniając uczniom naukę przedmiotową w szkole, a praktyczną naukę 
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zawodu u rzemieślników i przedsiębiorców. Szczególną rolę odgrywa tu Cech Rzemiosł 

Różnych w Złotowie, będący koordynatorem współpracy na linii szkoła - rzemiosło oraz 

współorganizatorem egzaminów czeladniczych. Młodzież z powiatowych szkół aktywnie 

bierze udział w programach europejskich  takich jak Erasmus+, Comenius, Europejski 

Fundusz Społeczny. Praktyki odbywały się Irlandii, Belgii, Portugalii, Hiszpanii, Niemczech, 

Estonii. 

 

Powiat dostosowując ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży z deficytami rozwojowymi 

prowadzi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz współpracuje z gminnymi 

placówkami oświatowymi w zakresie diagnozowania deficytów rozwojowych dzieci                           

i młodzieży. Wychodząc natomiast naprzeciw potrzebom stworzenia oferty edukacyjnej dla 

młodzieży niedostosowanej społecznie powiat złotowski prowadzi Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy im. dr. Janusza Korczaka w Jastrowiu i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii                 

w Krajence.  

 

Mając na względzie rozwój talentów, zdolności i umiejętności dzieci i młodzieży tworzona 

jest oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie w ramach kół 

zainteresowań Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej, z szeroką gamą zajęć 

pozalekcyjnych, które w większości realizowane są w szkołach i placówkach oświatowych 

powiatu. Organizowane są również powiatowe konkursy, przeglądy i festiwale dla 

utalentowanej młodzieży. W ramach poszerzania wiedzy powiat współorganizuje konkursy  

z różnych dziedzin, począwszy od przedmiotowych tj. Powiatowy Konkurs Historyczny, 

Rejonowy Konkurs Matematyczny przez konkursy regionalne jak Konkurs Wiedzy  

o Wielkopolsce, Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, Powiatowy Ogólnopolski 

Turniej Wiedzy Pożarniczej czy Turniej Wiedzy Prewencyjnej aż do tak unikalnych jak 

Konkurs Recytatorski o Tematyce Kresowej.  

 

Dostrzegając potrzebę wyróżniana i nagradzania uzdolnionej młodzieży Zarząd Powiatu 

opracował zasady ubiegania się i przyznawania stypendiów oraz nagród dla uzdolnionej 

młodzieży, kształcącej się w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat 

Złotowski. Regulamin został przyjęty przez Radę Powiatu Złotowskiego uchwałą  

nr XLII/324/2014 z dn. 28 maja 2014 r. i na jego podstawie Zarząd Powiatu w 2018 roku 

przyznał: 

 Nagrody Starosty Złotowskiego za wybitne osiągnięcia naukowe – 2 nagrody po 750 zł; 

 Nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszego absolwenta szkoły dla 14 uczniów 

liceum i 5 uczniów technikum w ogólnej kwocie 19.750 zł 

 Stypendia Starosty Złotowskiego za wysokie wyniki w nauce dla 26 uczniów liceum, 22 

uczniów technikum oraz 5 uczniów zasadniczej szkoły zawodowej na okres od 1.09.2018 

do 30.06.2019 w ogólnej kwocie 53.000 zł. 

Rozbudowa bazy sportowej oraz doposażenie sprzętowe prowadzone jest w sposób ciągły                 

w miarę możliwości finansowych. Wszystkie szkoły i ośrodki mają dostęp do sal sportowych 

oraz możliwość odbywania zajęć na obiektach otwartych. 

We wszystkich szkołach i placówkach prowadzone są sportowe zajęcia pozalekcyjne                        

w wybranych dyscyplinach sportowych w ramach Szkolnych Klubów Sportowych lub zajęć  

z Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolny, które owocują wysokimi miejscami  

we współzawodnictwie międzyszkolnym na szczeblu rejonowym i wojewódzkim.  

Na szczególną uwagę zasługują osiągnięcia wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu, m.in. od Mistrzostwa Polski  

w Koszykówce, udział w Mistrzostwach Europy i Świata, aż po Złoty Medal Olimpijski 

Olimpiad Specjalnych w pływaniu. 

http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2014_06/BIPF4FB897EF36E1CZ/324.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2014_06/BIPF4FB897EF36E1CZ/324.pdf
http://zlotow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2014_06/BIPF4FB897EF36E1CZ/324.pdf
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Zadania realizowane przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Złotowie 

obejmują działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną, wychowawczą, doradczą  

i edukacyjną. Poradnia jest placówką publiczną, obejmującą swoją pomocą dzieci od 

urodzenia do ukończenia edukacji w szkole ponadpodstawowej i oferuje pomoc 

psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną oraz w zakresie zaburzeń integracji 

sensorycznej, a także pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.  

Pracownicy poradni w swojej pracy korzystają z różnorodnych metod diagnostycznych  

i proponują rozmaite działania postdiagnostyczne, prowadzą indywidualne i grupowe zajęcia 

terapeutyczne dla dzieci i młodzieży potrzebującej pomocy specjalistów, prowadzą terapię 

rodzinną, wspomagają rozwój predyspozycji uczniów, ich poczucie własnej wartości 

i kompetencji, prowadzą konsultacje w zakresie doradztwa zawodowego i wyboru kierunku 

kształcenia oraz współpracują z wieloma instytucjami, dla których nadrzędnym celem jest 

dobro dziecka, przede wszystkim ze szkołami i przedszkolami. 

Poradnia każdego roku szkolnego przygotowuje ofertę swoich działań na bieżący rok szkolny, 

z której szkoły/placówki wybierają interesujące ją szkolenia, zajęcia, prelekcje. 

Ponadto organizowane są szkolenia, warsztaty, prelekcje oraz szeroko rozumiana 

psychoedukacja i profilaktyka na terenie szkół i przedszkoli naszego powiatu. 

Rejonem działania Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Złotowie  

od 1 stycznia 2017 r.  jest cały powiat złotowski.  

W 2018 roku w Poradni: 

w zakresie diagnostyki przyjęto 2048 dzieci, wydając:  

 195 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,  

 19 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 

 560 opinii, w tym najwięcej w sprawie objęcia dziecka/ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu/szkole, dostosowania wymagań 

edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, w sprawie specyficznych trudności 

w uczeniu się oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego, 

 244 informacji po badaniach diagnostycznych. 

w zakresie bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej przeprowadzono: 

 98 zajęć terapii pedagogicznej 

 711 zajęć terapii logopedycznej  

 249 zajęć terapii psychologicznej  

 142 zajęcia inne zajęcia o charakterze terapeutycznym  

 73 zajęcia rewalidacyjne  

 151 zajęć terapii integracji sensorycznej  

 553 zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju 

 66 porad po badaniach przesiewowych  

 30 porad bez badań 

 11 indywidualnych porad zawodowych po badaniach 

 13 indywidualnych porad zawodowych bez badań 

 2 interwencje kryzysowe na terenie szkół, 

 zajęcia grupowe prowadzone w szkołach placówkach dla 945 dzieci/uczniów; 

w zakresie pomoc udzielanej nauczycielom, rodzicom i wychowawcom zorganizowano: 

 warsztaty, prelekcje, wykłady dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców, w których 

udział wzięło 374 osoby 

 warsztaty, prelekcje, wykłady dla rodziców z udziałem 172 osób 

 128 spotkań z rodzicami w poradni 

 9 spotkań dla 7 rodziców w ramach grupy wsparcia dla rodziców dzieci z mutyzmem 

wybiórczym  

 15 spotkań terapii rodzin. 
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Inwestycje i remonty 

realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie w roku 

2018, z podaniem ich 

zakresu i wartości 

 

Corocznie przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego szkoły i placówki, aby zapewnić 

odpowiednie warunki do pracy i nauki w miarę możliwości finansowych remontują oraz  

modernizują swoje pomieszczenia. 

I Liceum Ogólnokształcące w Złotowie: 

 remont szatni, naprawa okien, remont instalacji co. – łączna wartość robót 8.720,00 zł 

 ogrodzenie szkoły – 109.473,87 zł 

 wiata na rowery – 10.000,00 zł. 

 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence: 

 remont instalacji elektrycznej w łączniku budynku, materiały do remontu pomieszczeń 

internatu – łączna wartość 3.174,66 zł 

 remont dachu na sali gimnastycznej – 22.000,00 zł 

 remont dachu na budynku internatu – 21.050,00 zł 

 wymiana drzwi – 17.192,20 zł 

 wymiana wykładzin podłogowych – 20.198,45 zł 

 remont łazienek na I piętrze – 96.329,52 zł 

 remont pomieszczenia socjalnego – 4.375,99 zł 

 remont gabinetu pielęgniarki i sanitariatów – 8.423,01 zł 

 remonty klas i korytarzy – 4.858,74 zł 

Remonty w formie darowizny: 

 posadzka w siłowni oraz instalacja elektryczna – 45.000,00 zł 

 drzwi PORTA – 60 szt. – 10.000,00 zł. 

 

Zespół Szkół Ekonomicznych  im. Jana Pawła II w Złotowie: 

 malowanie klas, korytarza i łącznika, wymiana terakoty przy wejściu do sali 

gimnastycznej, malowanie lamperii sali gimnastycznej, adaptacja pomieszczenia na 

toaletę przy sali gimnastycznej, położenie paneli na auli, położenie płytek w gabinecie 

pielęgniarki, położenie wykładziny w 2 klasach, montaż bocznych drzwi – łączna 

wartość  44.845,55 zł 

 remont biblioteki w wyniku awarii – 24.467,00 zł 

 prace hydrauliczne w klasie 307 – 1.800,00 zł 

 zakup wełny do ocieplenia poddasza nad aulą – 4.100,00 zł 

 położenie starobruku w ciągach komunikacyjnych – 50.000,00 zł. 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Złotowie:  

 ocieplenie sali gimnastycznej, remont w budynku nr 2 przy ul. Norwida 10, remont 

korytarza klasopracowni, pomieszczenia na siłownię w budynku przy ul. Norwida 10, 

remont dachu na budynku szkoły i internatu, remont w budynku internatu  

i klasopracowni w budynku przy ul. 8 Marca 5, remont dachu na sali gimnastycznej  

i budynku warsztatów w Jastrowiu – łączna wartość: 282.840,17 zł 

 montaż grzejników – 4.676,00 zł 

 montaż sufitów podwieszanych – 61.239,11 zł 

 wymiana bram i drzwi – 29.628,24 zł 

 prace hydrauliczne – 2.031,00 zł 

 prace remontowo – blacharskie – 2.952,00 zł 

 wymiana balustrad – 52.000,00 zł 

 wymiana nawierzchni – 128.987,64 zł 

 malowanie sali gimnastycznej – 69.824,88 zł 

 zakup wykładziny – 57.976,30 zł 

 remont mieszkania zakładowego – 62.265,19 zł. 
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Specjalny Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu - rozbudowa 

Ośrodka o halę sportową i część edukacyjno-terapeutyczną - wartość robót: 4.723.025,93 zł 

(środki pozyskane z Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.) 

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. dr. Janusza Korczaka w Jastrowiu - remont pokoju 

pedagoga, remont kanalizacji i instalacji C.O., montaż drzwi, zakup samochodu – łączna 

wartość: 90.322,08 zł. 

 

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie - zakup wykładziny i listew do 

pomieszczeń – łączna wartość: 4.624,51 zł. 

 

 

Projekty realizowane  

z udziałem środków 

zewnętrznych  

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence: 

dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                  

w Poznaniu w wysokości 77.515,00 zł na inwestycję pn. „PRACOWNIA I ŚCIEŻKA 

PRZYRODNICZA PRZY MOS W KRAJENCE”; 

Zespół Szkół Ekonomicznych  im. Jana Pawła II w Złotowie: 

1. „EURO-START-ZAWODOWY”- projekt współfinansowany przez UE w ramach 

programu Erasmus+, realizowany od 05.09.2016 do 04.09.2018 r. Celem projektu jest  

wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów pochodzących z małych miejscowości  i wsi 

naszego regionu oraz uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej lub 

materialnej poprzez zdobycie  doświadczenia zawodowego za granicą, rozwój osobisty 

w zakresie kompetencji miękkich oraz poszerzenie umiejętności językowych. Całkowita 

kwota dofinansowania wynosi 102.236,00 euro. W 2018 roku wydatkowano 219.658,06 

zł. Na tą kwotę składają się środki niewykorzystane w 2017 roku – 132.758,06 zł oraz 

wpływ w 2018 roku II transzy w wysokości 86.900,00 zł. Z ww. środków wypłacono 

wynagrodzenie dla zarządzających projektem oraz dla osób przeprowadzających zajęcia  

z przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego, wypłacono zaliczki 

uczestnikom projektu na czas pobytu w Irlandii, zakupiono bilety lotnicze, wykupiono 

ubezpieczenie oraz opłacono pobyt. W ramach całego projektu na praktyki zagraniczne 

wyjechało 38 osób (praktyka trwała 4 tygodnie). W 2018 roku do Dublina wyjechało 18 

uczniów (9 w zawodzie technik ekonomista, 5 – technik informatyk  

i 4 w zawodzie technik organizacji reklamy) ; 

2. „EUROPEJSKIE INICJATYWY EKONOMA” – projekt realizowany w ramach programu 

Erasmus+ od 15.11.2016 – 14.05.2018 r.. Celem projektu było m.in. doskonalenie 

znajomości języków obcych przez nauczycieli na kursach językowych w Wielkiej 

Brytanii, Niemczech i Francji, poszerzenie europejskiego obszaru pracy szkoły o działania 

w ramach e-Twinning, umożliwienie współpracy z innymi nauczycielami biorącymi udział 

w szkoleniach międzynarodowych, zainteresowanie uczniów i innych nauczycieli 

programami mobilności, poznanie europejskich systemów edukacyjnych. Całkowita kwota 

dofinansowania to 130.638,61 zł. W 2018 roku wydatkowano środki niewykorzystane  

w 2017 roku w wysokości 1.776,42 zł. Zakupiono materiały biurowe, artykuły  

na podsumowanie projektu oraz wypłacono wynagrodzenie dla osób dokonujących 

końcowego rozliczenia projektu. 

3. „NOWOCZESNY NAUCZYCIEL”- realizowany od 01.10.2018 do 30.09.2020 r. 

Całkowita kwota dofinansowania wynosi 49.530 euro. Główne cele to: doskonalenie 

warsztatu pracy kadry poza granicami kraju, poznanie nowych metod i form pracy, w tym 
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metody CLIL, poznanie nowych sposobów budowania motywacji uczniów i osiągania 

lepszych wyników poprzez poznanie najnowszych trendów z dziedziny metodyki oraz 

wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami z innych krajów UE, umacnianie profilu 

zawodowego kadry, w tym wzrost kompetencji miękkich. W 2018 roku wpłynęła I transza 

w wysokości 39.624 euro, z czego zakupiono materiały biurowe oraz opłacono kurs języka 

angielskiego dla uczestników projektu na łączną kwotę 5.309,00 zł. 

4. „CZAS ZAWODOWCÓW BIS – ZAWODOWA WIELKOPOLSKA”- projekt został 

uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+  

i będzie realizowany do końca 2022 roku. Celem projektu jest m.in. odbudowa systemu 

kształcenia zawodowego w Wielkopolsce oraz rozszerzenie i umacnianie relacji pomiędzy 

szkołami i pracodawcami. W projekcie przewiduje się następujące formy wsparcia: płatne 

staże dla uczniów, zajęcia specjalistyczne dla uczniów w innowacyjnych technologicznie 

laboratoriach, dostęp do interaktywnych materiałów dydaktycznych dla uczniów  

i nauczycieli, szkolenia zawodowe dla nauczycieli, doposażenie szkół w sprzęt i pomoce 

dydaktyczne dla pracowni kształcenia zawodowego, patronat Politechniki Poznańskiej.  

W 2018 roku w ramach projektu 6 klas (146 uczniów) uczestniczyło w zajęciach 

specjalistycznych w laboratoriach w Pile w zawodach: technik ekonomista, technik 

informatyk, technik handlowiec, technik organizacji reklamy. Ponadto 48 uczniów w ww. 

zawodach uczestniczyło w płatnych stażach u pracodawców. Dwie klasy były objęte 

patronatem Politechniki Poznańskiej. Dla nauczycieli przedmiotów zawodowych odbyło 

się szkolenie w zakresie obsługi i korzystania  z zasobów platformy cyfrowej.  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Złotowie: 

1. Projekt Programu ERASMUS+ wymiana zagraniczna uczniów z CKZiU w Złotowie. 

Okres obowiązywania umowy od 01.09.2018 do 31.08.2020. Kwota przyznanej dotacji 

wynosi 105 744,00 EUR. Realizacja projektu nastąpi w latach następnych. 

2. Projekt "PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ" 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany                      

z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres obowiązywania umowy od 02.11.2018 do 

01.11.2020. Kwota przyznanej dotacji wynosi 205 622,94 PLN. Realizacja projektu 

nastąpi w latach następnych.  

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu: 

1. „INDYWIDUALIZACJA PRACY Z UCZNIAMI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI 

EDUKACYJNYMI W SOSW W JASTROWIU” – projekt realizowany od 2017 roku, 

głównym celem jest wsparcie rozwoju uczniów  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

w ramach zajęć o charakterze terapeutycznym. Wsparciem objętych jest 65 uczniów. 

Zajęcia realizowane w okresie od lutego 2018 r. do czerwca 2019. 

2. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli – zadanie realizowano w okresie  

od kwietnia 2017 do sierpnia 2018 r. 
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Nazwa zadania Promocja i ochrona zdrowia 

 

Czy dla  zadania została 

opracowana odrębna 

polityka/strategia/ 

program.  

 

 

Wskazać czy w innym 

dokumencie powiatu                  

o takim charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego 

obszaru. 

 

Nie 

 

 

 

 

Realizacja zadania odnosi się do STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO – 

GOSPODARCZEGO POWIATU ZŁOTOWSKIEGO NA LATA 2015 – 2020 w obszarze 

zdrowie: 

CEL STRATEGICZNY:  

 Kompleksowe zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych i właściwego poziomu lecznictwa 

mieszkańcom powiatu złotowskiego 

 Profilaktyka zdrowia z wykorzystaniem programów własnych  

i ogólnopolskich. 

 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego w Złotowie 

(grunty użytkowane nieodpłatnie o łącznej powierzchni 80090 m2, budynki  i lokale o łącznej 

powierzchni 18269,93 m2) 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,  

Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Złotowie 

 

 

 

 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania                   

w 2018r. 

Zadanie w obszarze promocji i ochrony zdrowia realizowane jest przede wszystkim przez 

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie.  

W celu podniesieniu jakości udzielanych świadczeń Szpital systematycznie dokonuje  

zakupów sprzętu, wymiany aparatury i urządzeń, prowadzi remonty i inwestycje w istniejącej 

infrastrukturze. Prowadzone działania powodują, że złotowski szpital jest placówką 

bezpieczną, przyjazną pacjentom i ich bliskim. 

 W Szpitalu Powiatowym w 2018 roku podjęto m.in. działania mające na celu poszerzenie 

dostępu do specjalistycznej opieki medycznej – rozpoczęły działalność 2 poradnie, tj. 

geriatryczna oraz nefrologiczna. 

W ramach zadania utrzymania obiektów szpitalnych na wysokim poziomie funkcjonalności 

oraz poszerzenie dostępu do specjalistycznej opieki medycznej, przeprowadzona została 

adaptacja pomieszczeń szpitala na potrzeby Centrum Ambulatoryjnych Świadczeń 

Zdrowotnych. 

W 2018 roku wdrożono również elektroniczne usługi: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez 

wyposażenie środowiska informatycznego w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz 

dostarczenie usług. Realizacja zadania nastąpiła w ramach projektu pn. ,,Wyposażenie 

środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych                             

w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej 

oraz stworzenia sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu 

województwa”. 
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Na bieżąco odbywa się prowadzenie aktywnej polityki informacyjnej poprzez 

wykorzystywanie mediów lokalnych. 

W 2018 r.: 

 w oddziałach szpitalnych leczonych było 17 266 pacjentów, którzy łącznie przebywali                             

w szpitalu przez prawie 85 tys. dni; 

 w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przyjęto 8 418 pacjentów, w tym 7 283 w tzw. 

krótkim trybie (ambulatorium SOR) 

 z ambulatorium nocnej i świątecznej pomocy skorzystało 6 068 chorych 

 w ramach „wieczorynek” zrealizowano ogółem 4 866 zabiegów pielęgniarskich, z czego 

1664 w domu chorego 

 personel Zespołów Ratownictwa Medycznego 86 razy stwierdził zgon. 

 

Powiatowa Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Złotowie organizuje, prowadzi, 

koordynuje, nadzoruje działalność oświatowo -zawodową w celu ukształtowania 

odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych. Za pośrednictwem mediów i prasy 

przekazywano informacje o różnych wydarzeniach z zakresu ochrony zdrowia i zachowań 

prozdrowotnych oraz zamieszczano relacje ze spotkań edukacyjnych, konkursów i ocen stanu 

sanitarnego. 

W ramach promocji zdrowia, w 2018 roku, prowadzono liczne programy profilaktyczne, 

projekty, szkolenia, spotkania edukacyjne oraz konkursy: 

 „Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce” w ramach 

ograniczania używania tytoniu, alkoholu i innych substancji – łącznie działaniami objęto 

1.327  osób; 

 „Czyste Powietrze Wokół Nas” – udział w programie wzięły 24 placówki, a działaniami 

objęto 1.297 dzieci i rodziców;  

 „Bieg po zdrowie”- program realizowano w 10 szkołach i wzięło w nim udział 447 

uczniów i 423 rodziców; 

 „Światowy Dzień Zdrowia” - działaniami objęto 80 osób, 

w ramach profilaktyki HIV/AIDS: 

 Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017-2021 

– działaniami objęto 453 osoby; 

 Światowy Dzień AIDS – działaniami objęto 69 osób; 

 Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS. 

 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu                     

i innych środków psychoaktywnych” - działaniami objęto 260 osób,  

 „Profilaktyka nadwagi i otyłości  Ogólnopolski program edukacyjny „Trzymaj Formę!” -  

do realizacji programu przystąpiło 25 szkół podstawowych i zespołów, działaniami 

objęto 4041 dzieci oraz ich rodziców,  

 „Moje dziecko idzie do szkoły” – program objął zasięgiem 45 oddziałów, 919  dzieci oraz 

686 rodziców; 

 profilaktyka narkotyków - działaniami objęto 1.342 osoby. 

 

Ponadto przeprowadzono 41 wizytacji pod kątem oceny realizacji programów 

profilaktycznych w placówkach oświatowych. 
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Inwestycje i remonty 

realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie                 

w roku 2018,                            

z podaniem ich zakresu                  

i wartości 

W 2018 r. wartość realizowanych zadań inwestycyjnych w Szpitalu Powiatowym wyniosła 

4.283.015,04 zł, w tym środki własne szpitala to kwota 1.699.889,36 zł.  Amortyzacja w 2018 

roku wyniosła 1.645.958,28 zł i w całości została przeznaczona na inwestycje.  

Szpital realizował, jak co roku, bieżące naprawy i remonty pomieszczeń.  W 2018 roku na 

terenie szpitala wykonano prace remontowo – adaptacyjne. Były to remonty bieżące jak  

i prace dostosowawcze związane z obowiązującymi przepisami prawa. Koszt remontów                   

i napraw ogółem wyniósł 219.727,52 zł, w tym 11.330 zł to nieodpłatne wykonanie robót - 

położenie polbruku przez PZD w Złotowie.    

Przy udziale finansowym powiatu oraz gmin, w 2018 roku, Szpital zakupił również ambulans 

sanitarny, wykorzystywany jako karetka systemowa dla potrzeb ratownictwa medycznego. 

W 2018 roku szpital był beneficjentem licznych darowizn rzeczowych, których wartość 

wynosiła 521.519,56 zł. Główni darczyńcy to: 

 WOŚP (oddział dziecięcy) – 496.765,65 zł 

 Stowarzyszenie Szpital Dla Wszystkich – 18.708,91 zł 

 Firma Nestle Polska – 2.350 zł 

 Miasto Złotów – 1.840 zł 

 Inni darczyńcy – 1.855 zł. 

 

 

Projekty realizowane                   

z udziałem środków 

zewnętrznych  

 

Projekt „WYPOSAŻENIE ŚRODOWISK INFORMATYCZNYCH WOJEWÓDZKICH, 

POWIATOWYCH I MIEJSKICH PODMIOTÓW LECZNICZYCH W NARZĘDZIA 

INFORMATYCZNE UMOŻLIWIAJĄCE WDROŻENIE EDM ORAZ STWORZENIE SIECI 

WYMIANY DANYCH MIĘDZY PODMIOTAMI LECZNICZYMI SAMORZĄDU 

WOJEWÓDZTWA. 

Wartość projektu na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 2.128.121,33 zł  
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Nazwa zadania 

Pomoc społeczna, 

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

Polityka prorodzinna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy dla zadania została 

opracowana odrębna 

polityka/strategia/ 

program.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU 

ZŁOTOWSKIEGO 2017-2023 - Uchwała Nr XXXIV/191/2017 Rady Powiatu Złotowskiego   

z dnia 22.02.2017r.   

Konkretne działania zapisane w Strategii są realizowane w oparciu o 5 celów strategicznych. 

CELE  STRATEGICZNE :      

 wspieranie rodziny oraz zapewnianie opieki dzieciom i młodzieży 

 przeciwdziałanie  patologiom   występującym   w   rodzinach 

 wspieranie osób starszych, niepełnosprawnych i długotrwale chorych 

 aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 poprawa stanu zdrowia i zwiększenie dostępu do usług specjalistycznych. 

Opracowana Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017 – 2023 pozwala 

na ukierunkowanie działań mających za zadanie realizację celów strategicznych                                    

i operacyjnych. Ważnym aspektem skutecznej realizacji Strategii jest zaangażowanie się 

instytucji/organizacji, na co dzień pracujących na rzecz mieszkańców Powiatu Złotowskiego.  

Z całą pewnością można stwierdzić, że dzięki współpracy i ewaluacji podejmowanych  

w Strategii działań cele strategiczne określone w programie zostały osiągnięte. 

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ DLA POWIATU 

ZŁOTOWSKIEGO 2018-2020 - Uchwała Nr XLVII/282/2018 Rady Powiatu Złotowskiego    

z dnia 28.02.2019 r.  

Działania podejmowane w 2018 r. na rzecz rodzin zastępczych, dzieci  

i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej to: indywidualne wsparcie psychologiczne, 

pomoc prawna, wypłaty świadczeń na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, organizowanie przedsięwzięć mających na celu integrację wychowanków 

pieczy zastępczej, m.in. piknik.  

Wsparcie procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej  

to udzielanie świadczeń dla usamodzielniających wychowanków, zapewnienie wychowankom 

pomocy prawnej i psychologicznej.  

Działania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej to objęcie rodzin zastępczych opieką 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych 

oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, dokonywanie okresowej oceny 

sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, tworzenie i modyfikowanie 

planów pomocy dziecku umieszczonemu w rodzinie zastępczej, dokonywanie ocen rodzin 

zastępczych, zgłaszanie do ośrodka adopcyjnego informacji o dzieciach z uregulowaną 

sytuacją prawną, podejmowanie działań mających na celu pozyskanie kandydatów do 

pełnienia funkcji rodzin zastępczych. Od 01.01. 2018 r. na terenie naszego powiatu 

funkcjonuje jeden Rodzinny Dom Dziecka.  

W 2018 r. realizowany był Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemocy 

w rodzinie, który ukończyły 4 os. tj. 1 kobiety, 8 mężczyzn. 

Podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych oraz ich 

przygotowaniem do pracy osób niepełnosprawnych zajmują się Warsztaty Terapii Zajęciowej 

istniejące na terenie Powiatu Złotowskiego. 
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Wskazać czy w innym 

dokumencie powiatu 

o takim charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego 

obszaru 

 

W 2018 roku na terenie powiatu funkcjonowało pięć Warsztatów Terapii Zajęciowej: 

 w Złotowie prowadzony przez Fundacja „CIS – Chcemy Integracji Społeczeństwa” 

dla 35 osób,  

 w Jastrowiu prowadzony przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla 30 

osób, 

 w Krajence prowadzony przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla 30 

osób, 

 w Okonku prowadzony przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury dla 30 osób, 

 w Lipce prowadzony przez Fundację „CIS-Chcemy Integracji Społeczeństwa”  dla 25 

osób.  

Na koniec 2018 r. w zajęciach warsztatów na terenie powiatu uczestniczyło 150 osób 

niepełnosprawnych.   

 

W 2018 roku dofinansowano  likwidację barier funkcjonalnych, wydatkowano środki 

finansowe 27.318,00 zł. W ramach przyznanych środków przeprowadzono likwidację barier 

funkcjonalnych dla 8 osób. Na likwidację barier architektonicznych i technicznych 

wydatkowano kwotę w wysokości  26.118,00 zł  dla 7 osób. Na przedmioty ortopedyczne  

i sprzęt rehabilitacyjny wypłacono 575 dofinansowań na kwotę  356.935,82 zł.                                                                                         

Przyznano dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych na kwotę  

57.977,60 zł. Z turnusów skorzystało 26 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz  

26 opiekunów. 

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

Po gruntownej analizie danych i informacji dotyczących przemocy w rodzinie, w celu 

zapobiegania i zwalczania tego zjawiska podjęte zostały następujące działania: opracowano 

broszury informacyjne skierowane do ofiar, sprawców oraz społeczności zawierające 

informacje dotyczące przemocy oraz sposobu radzenia sobie z nią, utworzono w siedzibie 

PCPR w Złotowie grupy wsparcia dla sprawców przemocy w rodzinie, udzielano 

specjalistycznego poradnictwa prawnego dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie  

w siedzibie PCPR w Złotowie, udzielano specjalistycznego poradnictwa dla ofiar   i sprawców 

przemocy w postaci konsultacji z psychologiem, pracownicy PCPR w Złotowie uczestniczyli 

w specjalistycznych warsztatach i szkoleniach mających na celu podniesienie kwalifikacji  

i kompetencji zawodowych potrzebnych do pomocy ofiarom i sprawcom przemocy oraz 

współpracowali z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problemem przemocy  

w rodzinie. 

Cele opracowanej dla powiatu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

są odzwierciedlone również w STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO – 

GOSPODARCZEGO POWIATU ZŁOTOWSKIEGO NA LATA 2015 – 2020 w obszarze 

pomoc społeczna: 

CELE STRATEGICZNE:  

 rozwój systemu uruchamiającego procedury postępowania w przypadkach kiedy 

jednostka, rodzina lub grupa społeczna znajduje się w trudnej sytuacji życiowej 

 kompleksowe poradnictwo i informacja  z zakresu  pomocy społecznej 

 integracja osób starszych i niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym 

 stworzenie bazy instytucjonalnej opieki społecznej. 
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Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie 

 

 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania  

w 2018 roku 

Na terenie powiatu złotowskiego funkcjonowało 88 rodzin zastępczych, w których 

umieszczono 141 dzieci. Z tego 7 rodzin zawodowych, w których przebywało 21 dzieci. 

51 dzieci umieszczonych było w 30 rodzinach niezawodowych. Liczba rodzin 

spokrewnionych wynosiła  51, a dzieci w nich umieszczonych  69. 

Liczba wychowanków w placówkach opiekuńczo wychowawczych funkcjonujących na terenie 

powiatu złotowskiego w 2018 roku wyniosła 50, a  poza powiatem 8. 

W zakresie pomocy dzieciom i rodzinie współpracowano z instytucjami, które mogły pomóc                      

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

organizacjami pozarządowymi, ośrodkami pomocy społecznej, Policją, szkołami, Powiatowym 

Urzędem Pracy w Złotowie, placówkami opiekuńczo – wychowawczymi i Sądem Rejonowym            

w Złotowie. 

W celu zapewnienia miejsc całodobowej opieki wychowawczej dzieciom  w instytucjonalnej 

pieczy zastępczej, w sierpniu 2018 r. Zarząd Powiatu Złotowskiego na podstawie podjętej 

uchwały ogłosił otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych do realizacji zadania  

z zakresu wspierania systemu pieczy zastępczej dotyczący zorganizowania i prowadzenia  

w lokalu znajdującym się w zasobach powiatu złotowskiego przy ulicy Poznańskiej  

35 w Jastrowiu całodobowej koedukacyjnej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu 

socjalizacyjnego z liczbą miejsc dla 14 wychowanków w okresie od 01.01.2019 r.  

do 31.12.2020 r. 

Promowano rodzicielstwo zastępcze poprzez prowadzenie kampanii informacyjnej, w trakcie 

dnia rodzicielstwa zastępczego, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2018 r. Na terenie 

Nadleśnictwa Złotów przeprowadzono spotkanie z rodzinami zastępczymi, w celu 

podziękowania oraz wsparcia rodzin zastępczych z powiatu złotowskiego.  

Przeprowadzono szkolenie dla kandydatów do sprawowania rodziny zastępczej.  

Do uczestnictwa w szkoleniu zakwalifikowano 23 uczestników, a ukończyło je 10 osób.  

Sporządzono 8 indywidualnych programów usamodzielnienia wspólnie z osobą 

przygotowującą się do procesu usamodzielnienia oraz z opiekunem usamodzielnienia. Cztery 

osoby opuściły rodziny zastępcze. W 2018 roku 1 dziecko z rodziny zastępczej powróciło do 

rodziców biologicznych, a 2 dzieci została przysposobiona. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wsparło 36 usamodzielniających się wychowanków, w 

tym 11 osób otrzymało wsparcie pieniężne na usamodzielnienie, 25 osób otrzymało pomoc 

finansową na kontynuowanie nauki, a 10 osób otrzymało wsparcie w formie rzeczowej. 

W roku 2018 kontynuowano realizację projektu "Mieszkania Chronione dla 

usamodzielniających się wychowanków placówek i rodzin zastępczych" - z takiej możliwości 

skorzystało łącznie 5 osób. Pobyt w mieszkaniu chronionym przyznawany jest wychowankom 

pieczy zastępczej, którzy nie mają możliwości powrotu do rodzin biologicznych, umożliwia 

im to dalszą kontynuację nauki i podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych (na dzień 

31.12.2018 r. nikt nie przebywał w mieszkaniach chronionych).  
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Powadzono poradnictwo psychologiczne, z którego mógł skorzystać każdy mieszkaniec 

powiatu złotowskiego potrzebujący pomocy. Przyjęto 2 zgłoszenia aktów przemocy                             

w stosunku do 3 małoletnich, które w trybie pilnym przekazano do prokuratury. Jeden 

przypadek podejrzenia użycia przemocy w stosunku do 3 dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej zgłoszono do Sądu Rejonowego w Złotowie z wnioskiem o rozwiązanie rodziny 

zastępczej. Udzielano również porad stałym podopiecznym i osobom stale korzystającym   

z pomocy Centrum. 

W 2018 roku udzielono 35 porad prawnych dla mieszkańców powiatu złotowskiego 

dotyczących m.in.: postępowań alimentacyjnych (opracowywanie pozwów do sądu                                 

o zasądzenie alimentów na dzieci, dochodzenie alimentów od dłużników w toku postępowań 

egzekucyjnych), spraw rozwodowych (sporządzanie pozwów o rozwód, separację i inne), 

nadużywania alkoholu przez członka rodziny (wnioski o skierowanie na leczenie 

przeciwalkoholowe), świadczeń socjalnych (postępowania w sprawie rent i emerytur, 

odwołania od decyzji OPS), postępowań o ustalenie ojcostwa, wniosków o ograniczenie bądź 

pozbawienie władzy rodzicielskiej, utworzenia rodziny zastępczej, podziału majątku 

wspólnego byłych małżonków, spraw pracowniczych (odwołania od wypowiedzenia umów  

o pracę, skargi do PIP), spraw spadkowych i mieszkaniowych, zadłużeń w bankach z tytułu 

zaciągniętych kredytów 

Realizowano „Program Korekcyjno - Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie" 

sfinansowany ze środków pozyskanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego                          

w Poznaniu. Uczestników Programu pozyskano we współpracy z lokalnym sądem, Policją, 

ośrodkami pomocy społecznej, zespołem interdyscyplinarnym, komisjami rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz Aresztem Śledczym w Złotowie. W programie wzięło udział                 

10 osób, z czego kurs ukończyło 4 uczestników. Jego efekty będą monitorowane co najmniej 

przez 3 lata, od dnia ukończenia Programu. W ramach procedury „Niebieska Karta”, przy 

współpracy z ośrodkami pomocy społecznej, ofiary przemocy mogły skorzystać z pomocy 

prawnika i psychologa.  

Na terenie powiatu złotowskiego nie utworzono domu pomocy społecznej. 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty realizowane                   

z udziałem środków 

zewnętrznych 

 

„POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE ZŁOTOWSKIM” 

realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020  w okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.   

Celem projektu była poprawa dostępu do usług społecznych dla 235 osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu złotowskiego. Całkowita wartość 

projektu to 1.980.192,00 zł, w tym dofinansowanie projektu ze środków unijnych w wysokości 

1.881.182,40 zł. 

Działania projektowe skierowane były do rodzin zastępczych oraz osób niepełnosprawnych/ 

niesamodzielnych i ich opiekunów z terenu powiatu złotowskiego i obejmowały: poradnictwo 

specjalistyczne (psycholog, dietetyk, logopeda), zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych 

(dzieci), wyjazdowe warsztaty umiejętności wychowawczych: pedagog, psycholog, seksuolog 

oraz animator (rodziny zastępcze i dzieci), zajęcia przywracające oraz szkolenie podczas 

Obozu Aktywnej Rehabilitacji (osoby niepełnosprawne i opiekunowie). W ramach wkładu 

własnego zostały wypłacone świadczenia dla rodzin zastępczych zgodnie z ustawą  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
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PROGRAM ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY 

ZASTĘPCZEJ realizowany w okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r. 

Otrzymano i wydatkowano dotację w wysokości 47.482,00 zł. Dotację przeznaczono dla 

trzech koordynatorów. 

DZIECI CUDZOZIEMCÓW W PIECZY ZASTĘPCZEJ realizacja w okresie 01.01.2017 r. – 

31.12.2018 r.  

Otrzymano i wydatkowano dotację w wysokości 14.841,00 zł. Środki otrzymano na jedno 

dziecko cudzoziemskie przebywające w pieczy zastępczej. 

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC                

W RODZINIE W POWIECIE ZŁOTOWSKIM 

Otrzymano i wydatkowano dotacje w wysokości 9.800,00 zł. Środki pozyskano dla dwóch 

osób prowadzących program dla specjalistów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Program 

ukończyły cztery osoby - 3K, 1M.  

DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ zgodnie z ustawą z 11 lutego 2016 r. o pomocy 

państwa w wychowaniu dzieci tj. wypłatę dodatku wychowawczego i dodatku  

do zryczałtowanej kwoty (500+), z przeznaczeniem na: 

 dodatek wychowawczy - otrzymano 742.896,00 zł, wydatkowano 734.732,88 zł 

 dodatek do zryczałtowanej kwoty - otrzymano 74.210,00 zł, wydatkowano 73.133,32. 

Dotacja została wypłacona dla rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-

wychowawczych. 

 

DOTACJA NA REALIZACJĘ RZĄDOWEGO PROGRAMU „DOBRY START” (300+) 

Otrzymano kwotę 46.600,00 zł na świadczenia dla 145 dzieci, wydatkowano 44.950,00 zł,                   

w tym 1.450,00 na obsługę programu. Dotacja została wypłacona dla rodzin zastępczych                         

i placówek opiekuńczo-wychowawczych powiatu złotowskiego. 

Pilotażowy program „AKTYWNY SAMORZĄD” - Uchwała Nr 181/930/2018 z dnia 

7.05.2018 r. Zarządu Powiatu (umowa podpisana z PFRON) 

W ramach programu udzielono dofinansowania lub refundacji, realizując niżej wymienione 

formy wsparcia: 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym: 

      a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej: 

 Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu – 

zrealizowano 2 wnioski, udzielając dofinansowania na kwotę 16 000,00 zł 

 Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B – zrealizowano 1 wniosek,                  

na kwotę 1404,00 zł. 

 b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie   

informacyjnym: 

 Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania – zrealizowano 10 wniosków, udzielając dofinansowania  

w wysokości 64 191,97 zł. 

 Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu 

sprzętu elektronicznego i oprogramowania –  zrealizowano 5 wniosków, udzielając 

dofinansowania na kwotę 10 000,00 zł 
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 c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: 

 Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego                              

wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - zrealizowano 1 wniosek, na kwotę 

3 000,00 zł 

 Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości – zrealizowano 

1 wniosek, w wysokości 14 200,00 zł  

 Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy 

kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na 

III poziomie jakości) - zrealizowano 2 wnioski, udzielając dofinansowania kwocie                   

5 815,00 zł. 

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki   

dla osoby zależnej - zrealizowano 1 wniosek, na kwotę 1 964,00 zł 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – zrealizowano                           

27 wniosków, udzielając dofinansowania w wysokości 73 933,00 zł 

 

 

Nazwa zadania Wspieranie osób niepełnosprawnych  

Czy dla zadania została 

opracowana odrębna 

polityka/strategia/ 

program.  

 

 

 

 

Wskazać czy w innym 

dokumencie powiatu 

o takim charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego 

obszaru 

 

 

 „POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA 

LATA 2014 – 2020” - Uchwała nr XLI/318/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia  

30 kwietnia 2014 roku  

POLITYKA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W POWIATOWYM ZESPOLE DO 

SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ZŁOTOWIE z dnia  

30 grudnia 2011r., która określa cele i zadania Zespołu. Opracowana wg standardów kontroli 

zarządczej dla sektora finansów publicznych na podstawie art. 69 ust.1, pkt 2 ustawy z dnia                     

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU 

ZŁOTOWSKIEGO 2017-2023 - Uchwała Nr XXXIV/191/2017 Rady Powiatu Złotowskiego  

z dnia 22.02.2017r.   

Realizacja zadania odnosi się również do STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO – 

GOSPODARCZEGO POWIATU ZŁOTOWSKIEGO NA LATA 2015 – 2020 w obszarze 

pomoc społeczna: 

CEL STRATEGICZNY:  

Integracja osób starszych i niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym 

 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie;  

Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Złotowie;  

Powiatowy Urząd Pracy  w Złotowie; 
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Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania  

w 2018r. 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Złotowie wydaje orzeczenia                                                

o niepełnosprawności osób które nie ukończyły 16 r.ż., o stopniu niepełnosprawności osób 

które ukończyły 16 r.ż. oraz orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień. Na ich podstawie 

wydawane są legitymacje legitymujące niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności oraz 

karty parkingowe dla osób które spełniają przesłanki do ich wydania. 

W 2018 r. wpłynęło 1287 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności  

i 303 wnioski o ustalenie niepełnosprawności. Do końca 2018r. wydano 1244 orzeczenia                       

o stopniu niepełnosprawności i 314 orzeczeń o niepełnosprawności. Wydano 184 legitymacje       

i 194 karty parkingowe. 

W 2018 roku  na realizację, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie, zadań                   

z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych Rada Powiatu Złotowskiego 

uchwałą Nr III/26/2018  z dnia 27 grudnia 2018 r. przyznała środki finansowe na rehabilitację 

społeczną w wysokości 2 939 400,00 złotych, w tym na: 

 dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej - 2 489 400,00 zł 

 dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  w turnusach 

rehabilitacyjnych - 57 977,60 zł 

 dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się                                   

i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych -  

27 318,00 zł  

 dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych -7 767,75zł 

 dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym - 356 936,65 zł. 

 

Wydział Oświaty współpracował ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, z organizacjami 

pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz finansował 

przedsięwzięcia na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków PFRON. 

W 2018 roku  na realizację, przez Wydział, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych Rada Powiatu Złotowskiego uchwałą Nr III/26/2018  z dnia 27 grudnia 

2018 r. przyznała środki finansowe w wysokości 311.575,00 złotych, w tym na: 

 udzielanie osobom niepełnosprawnym jednorazowo środków na podjęcie działalności 

gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej - 70.000,00 zł 

 zadania zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym - 241.575,00 zł.  

W celu zlecenia fundacjom oraz organizacjom pozarządowym realizacji zadania wspierania 

osób niepełnosprawnych, Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwałą nr 175/912/2018 z dn. 

30.03.2018 roku ogłosił otwarty konkurs, w wyniku którego środki PFRON przyznano                           

5 organizacją: 

 Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Złotowie w kwocie 165.000 zł 

 Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Gminie i Mieście 

Krajenka w kwocie 53.015 zł 

 Fundacji na Recz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Krajna” w Złotowie  

w wysokości 3.560 zł 

 Fundacji Złotowianka w Złotowie w wysokości 3.000 zł 

 Fundacji CIS Chcemy Integracji Społeczeństwa w kwocie 17.000 zł. 

 

W ramach realizacji wieloletniego programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

Wydział Oświaty pozyskał środki na zakup samochodu osobowego do przewozu osób 

niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Polskich 
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Olimpijczyków w Jastrowiu w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami 

III w wysokości 70.000,00 zł. 

Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie w ramach wspierania osób niepełnosprawnych: 

 świadczył usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, 

 organizował szkolenia w celu wspomagania dostosowania kwalifikacji bezrobotnych  

do opracowanych Indywidualnych Planów Działania oraz do wymogów rynku pracy 

(przeciętna kwota/ koszt przypadający na aktywizację jednej osobę wynosiła 3.557,51 zł) 

 pozyskiwał pracodawców do współpracy i podtrzymywania współpracy, 

 oferował pracodawcom refundacje kosztów wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy, 

na których będzie zatrudniony bezrobotny skierowany przez tut. Urząd (przeciętna 

kwota/ koszt przypadający na aktywizację jednej osobę wynosiła 24.153,29 zł ) 

 organizował prace interwencyjne u pracodawców (przeciętna kwota/ koszt przypadający 

na aktywizację jednej osobę wynosiła 830,00 zł + część składek na ubezpieczenia 

społeczne) 

 organizował roboty publiczne u pracodawców (przeciętna kwota/ koszt przypadający  

na aktywizację jednej osobę wynosiła 1.800,00 zł + część składek na ubezpieczenia 

społeczne) 

 organizował staże u pracodawców (przeciętna kwota/ koszt przypadający na aktywizację 

jednej osobę wynosiła 5.025,92 zł ) 

 udzielał kompleksowej informacji na temat możliwości otrzymania dotacji  

na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

 dotował utworzenie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne (przeciętna 

kwota/ koszt przypadający na aktywizację jednej osobę wynosiła 21.145,08 zł ) 

 

Projekty realizowane  

z udziałem środków 

zewnętrznych  

 

 

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III w zakresie 

likwidacji barier transportowych osób niepełnosprawnych – pozyskanie przez Wydział 

Oświaty  dofinansowania w wysokości 70.000,00 zł. 

 

Nazwa zadania Transport zbiorowy i drogi publiczne 

Czy dla zadania została 

opracowana odrębna 

polityka/strategia/ 

program.  

 

 

Wskazać czy w innym 

dokumencie powiatu 

o takim charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego 

obszaru 

Nie 

 

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU 

DROGOWEGO DLA POWIATU ZŁOTOWSKIEGO NA LATA 2016 – 2026 – Uchwała                       

nr XXV/153/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 czerwca 2016 r.  

Ustawa z dnia 16 grudnia 2011 r. o publicznym transporcie drogowym określiła zasady 

organizacji, funkcjonowania oraz finansowania regularnego przewozu osób w publicznym 

transporcie drogowym realizowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa weszła  

w życie z dniem 1 marca 20111 roku, jednakże część przepisów dotyczących m.in. 

funkcjonowania transportu zbiorowego miała zacząć obowiązywać dopiero  

od 1 stycznia 2017 roku. W dniu 22 marca 2019 roku ukazał się jedenasty projekt nowelizacji 

ustawy o publicznym transporcie drogowym. Samorządy od 3 lat czekają w zawieszeniu  

na ostateczną nowelizacje ustawy.  
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Realizacja zadania odnosi się także do STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO – 

GOSPODARCZEGO POWIATU ZŁOTOWSKIEGO NA LATA 2015 – 2020 w obszarze 

infrastruktura drogowa: 

CELE STRATEGICZNE:  

 budownictwo drogowe 

 współpraca z samorządami 

 komunikacja zbiorowa 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie 

Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Złotowie 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania  

w 2018 roku 

Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie, jako jednostka organizacyjna powiatu powołana w celu 

realizacji zadań zarządcy dróg powiatowych zarządza siecią 465.444 km dróg na terenie 

powiatu złotowskiego, w siedmiu gminach wiejskich i jednej gminie  miejskiej: 

 441.811 km dróg stanowią drogi zamiejskie, 

 23.633 km dróg stanowią drogi miejskie. 
 

Rozkład dróg na poszczególnych gminach przedstawia się następująco: 

 gmina Okonek  69.668 km, 

 gmina Jastrowie 62.185 km, 

 gmina Lipka 75.515 km, 

 gmina Zakrzewo 55.905 km, 

 gmina Złotów 97.552 km, 

 gmina Krajenka  57.361 km, 

 gmina Tarnówka  40.485 km, 

 gmina miasto Złotów  6.773 km.  

Zasadniczą część działań zarządu dróg stanowią zadania drogowe własne dotyczące 

utrzymania, remontów i budowy (inwestycji). 

Na roboty celowe o charakterze odnów i modernizacji  (inwestycje) łącznie wydatkowano 

kwotę 1.570.000 zł. 

W 2018 roku wykonano: 

 poszerzenie jedni drogi powiatowej nr 1026P do 5 metrów na odcinku Kiełpin - Łąkie,  

na długości 3.750 m i szerokości 1,0 m, na kwotę 383.114,25 zł 

 poszerzenie jezdni drogi powiatowej nr 1011P Ciosaniec – Pniewo do 5 metrów  

na długości 4.150 m i szerokości 1,0 m, na kwotę 515.000,00 zł 

 poszerzenie jezdni drogi powiatowej nr 1050P na długości 475 m i szerokości  

1,0 m  w m. Skic oraz wykonanie na odcinku Kleszczyna – Skic, na długości 4 km, 

pobocza z zaklinowaniem kruszywem łamanym, na kwotę 60.000,00 zł 

 przebudowa drogi powiatowej nr 1042P w m. Tarnówka, na kwotę 50.000,00 zł. 
 

W 2018 roku współpracowano z Powiatowym Urzędem Pracy celem realizacji wielu robót 

drogowych, wykorzystując pracowników zatrudnionych w ramach tzw. robót publicznych. 

Utworzono w ten sposób okresowo 14 etatów. W ramach tej współpracy Powiatowy Zarząd 

Dróg własnymi brygadami i przy użyciu własnego sprzętu wykonał następujące inwestycje: 
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 chodnik w m. Czernice (droga 1031P) - 1.800 m2 na kwotę 159.518,73 zł 

 chodnik w m. Scholastykowo (droga 1026P) - 500 m2, na kwotę 100.000,00 zł 

 ścieżka pieszo-rowerowa Paruszka - Dolnik (droga 1056P) - 3.000 m2, na kwotę 

299.903,92 zł 

 chodnik w m. Skoki (droga 1005P) - 600 m2, wraz z zatoką autobusową. 

Ciągi piesze realizowane sukcesywnie, co roku znacznie poprawiają bezpieczeństwo 

mieszkańców miejscowości, w których są wykonywane. 

Na bieżące utrzymanie dróg, obiektów mostowych i przepustów wydatkowano kwotę 

1.221.781 zł. 

Systematycznie dokonywano przeglądu stanu zieleni przydrożnej, sporządzając wnioski                  

o wycinkę suchych, słabych i grożących wywrotem drzew. W 2018 roku wycięto łącznie                      

50 szt. drzew przydrożnych. Corocznie dokonuje się również wycinki krzaków o silnym 

rozroście, przesłaniających widoczność na łukach poziomych i skrzyżowaniach, co jest dużym 

zagrożeniem dla uczestników ruchu drogowego. Wycięto ok. 115,2 tys. m2 krzaków 

porastających pas drogowy (111 tys. m2 w 2017 roku).W celu utrzymywania skrajni pionowej  

i poziomej, niezbędnej do bezpiecznego poruszania się pojazdów dużych i autobusów 

dokonywano tzw. prześwietlania drzew, polegającego na obcinaniu niebezpiecznych konarów   

i gałęzi - dokonano pielęgnacji na 1088 drzewach.  

W 2018 roku na drogach powiatowych odnowiono 38 przejść dla pieszych o łącznej 

powierzchni 624 m2. Dokonano również wymiany oznakowania pionowego, montując 104 szt. 

nowych znaków. 

W 2018 roku w trakcie tzw. „akcji zima”, podczas zwalczania śliskości na drogach 

powiatowych, przejechano własnymi nośnikami piaskarek łącznie 15.547 km, posypując 

mieszanką piaskowo-solną odcinki wyznaczone dróg powiatowych (koszt 280.000,00 zł).  

W roku 2018 wydano: 

 61 decyzji na umieszczenie urządzeń obcych  w pasie drogowym, na łączną wartość  

13.028,61 zł 

 74 decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia w nim robót na łączną   

wartość 25.432,04 zł 

 1 decyzję na umieszczenie reklamy na kwotę 13,20 zł 

 71 decyzje uzgadniające lokalizacje obiektów i infrastruktury technicznej w pasie 

drogowym 

 8 decyzji administracyjnych na lokalizację zjazdów z dróg 

 95 postanowień dot. uzgodnień planów warunków zabudowy i zagospodarowania 

przestrzennego.  
 

Transport zbiorowy na terenie powiatu zapewniają przewoźnicy prywatni. Świadczenie usług 

przewozowych odbywa się na podstawie uzyskanych zezwoleń na wykonywanie regularnych 

przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Wszystkie wydane zezwolenia dla 

przewoźników są corocznie przedłużane z mocy ustawy, bez pobierania opłat (obecnie jest 

wydanych 10 zezwoleń na linie regularne dla 4 przewoźników) 

Na terenie powiatu złotowskiego funkcjonuje 4 przewoźników, którzy prowadzą przewóz na 

następujących liniach regularnych: 

 ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH Marek Pawlak Złotowie 

Święta – Kleszczyna – Skic – Rudna – Święta 

Złotów – Święta – Kleszczyna – Buntowo –Sławianowo – Święta 

Złotów – Nowa Święta – Wąsosz – Święta 

Święta – Złotów – Blękwit – Klukowo – Zalesie – Pieczynek  
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 JOZIN-TRANS Józef Świtalla Złotów 

            Złotów – Tarnówka – Złotów 
 

 BALTIC SEA TRANS Piotr Tarnowski Okonek 

Okonek – Podgaje – Jastrowie – Górzna – Nowiny – Złotów 

Okonek – Lędyczek – Złotów 

Jastrowie –Borucino –Borucino I 

              Tarnówka – Ptusza – Jastrowie 
 

 AUTOCENTRUM Dariusz Kobryń Debrzno: 

              Debrzno Wieś – Złotów 

W zakresie zarządzania ruchem na drogach odbyły się 4 posiedzenia Komisji ds. zarządzania 

ruchem na drogach powiatowych i gminnych, na których rozpatrzono 17 wniosków, z tego  

7 załatwiono pozytywnie, negatywnie 6, natomiast 4 na koniec 2018 roku były w trakcie 

rozpatrywania. 

Zatwierdzono 49 projektów zmiany organizacji ruchu w tym 28 dla stałej organizacji ruchu  

i 21 dla czasowej.  Wydano 16 decyzji zezwalających na wykorzystanie dróg w sposób 

szczególny, z czego 5 uzgodnień na podstawie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła 

Katolickiego w RP. 

 

Nazwa zadania Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 

Czy dla zadania została 

opracowana odrębna 

polityka/strategia/ 

program.  

 

 

 

Wskazać czy w innym 

dokumencie powiatu 

o takim charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego 

obszaru  

 

Nie 

 

 

 

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIAT 

ZŁOTOWSKI W 2018 ROKU ORAZ KALENDARZ UROCZYSTOŚCI 

WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIAT ZŁOTOWSKI W 2018 ROKU - Uchwała 

nr XLIV/245/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 listopada 2017 roku 

Realizacja zadania odnosi się także do STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO – 

GOSPODARCZEGO POWIATU ZŁOTOWSKIEGO NA LATA 2015 – 2020 w obszarze 

edukacja 

CEL STRATEGICZNY:  

Rozwój talentów, zdolności i umiejętności dzieci i młodzieży  

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

 

Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Złotowie 

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej  

Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie realizująca zadania biblioteki 

powiatowej    
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Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania                      

w 2018r. 

Powiat, w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych wspiera wiele inicjatyw  

w zakresie kultury, udzielając dotacji dla organizacji pozarządowych działających na ternie 

powiatu. 

Zarząd Powiatu Złotowskiego konkurs na realizację zadań publicznych oraz wspieranie 

organizacji pozarządowych ogłosił uchwałą 28 lutego 2018 roku uchwałą nr 170/899/2018. 

Na podstawie przeprowadzonego konkursu przyznano 11 dotacji na realizację zadań z zakresu 

kultury, na łączną kwotę 36.134,00 zł (wykaz udzielonych dotacji zamieszczono w przy opisie  

realizacji zadania współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych). 

 

W roku 2018 zorganizowano, wspólnie z Burmistrzem Miasta Złotowa, w dniu 31 stycznia                

na Cmentarzu Wojennym w Złotowie uroczystość obchodów 73. rocznicy Powrotu Ziemi 

Złotowskiej do Macierzy.  

W dniu 3 wrześniu zorganizowana, wspólnie z Burmistrzem Miasta Złotowa, 79. rocznicę 

wybuchu II wojny światowej.  

W dniach 10,11 i 18 listopada w Zakrzewie zostały zorganizowane Powiatowo-Gminne 

Obchody 100- lecia Odzyskania Niepodległości.  

 

Z zakresu kultury w roku 2018 udzielono pomocy finansowej do 26 imprez i działań 

odbywających się na terenie powiatu: 

 konkurs recytatorski o tematyce kresowej organizowany przez Zespół Szkół 

Ekonomicznych w Złotowie, 

 Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego organizowany przez Publiczną Szkołę 

Podstawową w Zakrzewie, 

 zakup strojów dla Chóru ,,Wrzos” działający przy Domu Polskim  

w Zakrzewie 

 organizację Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie, 

 I Powiatowy Konkurs Piosenki – Lipka 2018, 

 piknik Szkolny ,,Wspólny ruch i gwar, to zabawy czar” – organizator Publiczna 

Szkoła Podstawowa w Zakrzewie, 

 Gminny Dzień Dziecka – organizator Sołectwo Zakrzewo, 

 wyjazd Zespołu Folklorystycznego ,,Krajniacy” na XX Przeglądu Zespołów 

Ludowych, 

 przejazd Chóru ,,Św. Cecylia” na Święto Pieśni w Pile, 

 organizacja ,,Integracyjnego Powitania Lata” – organizator Polski Związek 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lipce, Polski Związek Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów w Lipce, 

 przejazd członków Koła na ,,Integracyjne Powitania Lata” dla Polskiego Związek 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tarnówce, 

 zakup nagród dla najlepszych zawodników XI Powiatowych wędkarskich zawodów 

spławikowych, 

 obchody 60. Rocznicy powstania Koła Łowieckiego nr 5 ,,Odyniec” w Jastrowiu, 

 XI Krajeński Rajd Samochodowy, 

 IV Biesiada Polsko-Niemiecka ze skatem, 

 zakończenie lata we wsi Rudna, 

 70-lecie Koła Miejskiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Złotowie, 

 XIII Złotowskie Spotkania Chóralne, 

 zawody o puchar Polski Siłaczy Strong Men, 

 turniej piłkarski ,,Piast CUP VI”, 

 zakup umundurowania z logo powiatu dla OSP w Podróżnej, 
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 przygotowanie wystawy fotograficznej A.W., 

 XXI Buczkowska Konferencja Naukowa, 

 wyjazd Chóru Św. Cecylii oraz Chóru Nauczycielskiego w Złotowie na II Festiwal 

Pieśni Chóralnej ,,Lubasz Cantas 2018”, 

 organizacja Gminnych Mikołajek w Zakrzewie, 

 XIX Powiatowe Dyktando o tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Złotowskiego Ośrodek 

Kultury w Jastrowiu. 

W ramach zadania, Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie, organizuje                                

i współorganizuje powiatowe konkursy, przeglądy i festiwale dla uzdolnionej młodzieży.                       

W placówce działa 35 różnych kół zainteresowań. 

 

Zadania prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu złotowskiego powierzono 

Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie, na mocy Porozumienia 

zawartego 6 maja 2004 r.. Najważniejsze wydarzenia w zakresie realizacji tych zadań w 2018 

roku to: 

 zebranie metodyczne dyrektorek i kierowniczek bibliotek powiatu złotowskiego; 

 recital Ewgena Malinowskiego – „Pieśni narowiste” Okudżawy i Wysockiego; 

 noc z grami planszowymi z loterią dla uczestników; 

 spotkanie szkoleniowe Bum-bum rurki oraz Tablety w Bibliotece, jak atrakcyjnie 

wykorzystywać nowe technologie w pracy bibliotekarza; 

 „Odjazdowy Bibliotekarz 2018” – V rajd bibliotekarzy powiatu złotowskiego  

ze spotkaniami czytelniczymi w Sławianowie, Kleszczynie i Świętej; 

 XV Powiatowy Konkurs Literacki „Przygoda z lekturą” (Skarpetkowe historie); 

 finansowa i merytoryczna pomoc w organizacji spotkań autorskich dla dzieci z Elizą 

Piotrowską, autorką lubianych książek o Cioci Jadzi; 

 spotkanie szkoleniowe: Kahoot krok po kroku – multimedialna rozrywka nie tylko 

dla dzieci, nie tylko na wakacje; 

 warsztaty balonowe przeprowadzone przez Agnieszkę Kopacz Okrzyk Radości; 

 udział w konferencji o regionalizmie w ramach „BIBLIOTEKI POMYSŁÓW”; 

 warsztaty questowe; 

 spotkanie autorskie z Katarzyną Bondą – królową polskiego kryminału; 

 wyjazd studyjny do bibliotek w Trzciance i w Pile; 

 wyjazd szkoleniowy do bibliotek województwa pomorskiego dla instruktorów 

powiatowych, organizowany przez WBPiCAK w Poznaniu; 

 uczestnictwo w konferencji „Fenomenalna Biblioteka”.      
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Nazwa zadania Kultura fizyczna i turystyka 

Czy dla zadania została 

opracowana odrębna 

polityka/strategia/ 

program.  

Wskazać czy w innym 

dokumencie powiatu 

o takim charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego 

obszaru  

Nie 

 

 

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO POWIATU 

ZŁOTOWSKIEGO NA LATA 2015 – 2020 w obszarze edukacja: 

CEL STRATEGICZNY:  

Rozwój bazy sportowej 

 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

Szkoły i placówki oświatowe powiatu 

Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Złotowie 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania  

w 2018r. 

Realizując zadanie powiatowe jednostki organizacyjne, głównie szkoły i placówki oświatowe 

realizują proces ciągłego i systematycznego dążenia do  poprawy warunków umożliwiających 

uprawianie sportu i rekreacji na terenie powiatu, wspierania młodzieży uzdolnionej sportowo 

oraz organizują liczne zajęcia rekreacyjno – sportowych dla młodzieży. 

Rozbudowa bazy sportowej oraz doposażenie sprzętowe prowadzone jest w sposób ciągły                 

w miarę możliwości finansowych. Wszystkie szkoły i ośrodki mają dostęp do sal sportowych 

oraz możliwość odbywania zajęć na obiektach otwartych. 

Największą inwestycją w rozwój bazy sportowej, w 2018 roku, było oddanie do użytku hali 

sportowo-widowiskowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jastrowiu 

(pozostałe inwestycje i remonty wykonane w szkołach i placówkach wykazane są przy zadaniu 

Edukacja publiczna). 

We wszystkich szkołach i placówkach prowadzone są sportowe zajęcia pozalekcyjne                        

w wybranych dyscyplinach sportowych w ramach SKS lub zajęć z POPP, które owocują 

wysokimi miejscami we współzawodnictwie międzyszkolnym na szczeblu rejonowym                         

i wojewódzkim. Na szczególna uwagę zasługują osiągnięcia wychowanków Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu od Mistrzostwa Polski w Koszykówce, przez 

udział w Mistrzostwach Europy i Świata aż do Złotego Medalu Olimpijskiego Olimpiad 

Specjalnych w pływaniu. 

 

Dostrzegając potrzebę wyróżniana i nagradzania uzdolnionej sportowo młodzieży Zarząd 

Powiatu opracował zasady przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych. 

Regulamin został przyjęty przez Radę Powiatu Złotowskiego uchwałą nr XI/62/2015  

z dn. 30 września 2015 r. i na jego podstawie Zarząd Powiatu w 2018 roku przyznał: 

 dla 2 uczniów stypendia po 100 zł na okres 12 miesięcy 

 dla 2 uczniów stypendia po 100 zł na okres 6 miesięcy. 

Powyższe stypendia zostały wręczone na sesjach Rady Powiatu Złotowskiego. 

 

Powiat, w ramach  konkursu ofert na realizację zadań publicznych wspiera również wiele 

cennych inicjatyw sportowych, udzielając dotacji dla organizacji sportowych działających na 

ternie powiatu. 

Zarząd Powiatu Złotowskiego konkurs na realizację zadań publicznych oraz wspieranie 
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organizacji pozarządowych ogłosił uchwałą 28 lutego 2018 roku uchwałą nr 170/899/2018. 

Na podstawie przeprowadzonego konkursu przyznano 11 dotacji na realizację zadań z zakresu 

sportu, na łączną kwotę 36.000,00 zł (wykaz udzielonych dotacji zamieszczono w przy opisie  

realizacji zadania współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych). 

Wspierano finansowo m.in. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy oraz Powiatowe 

Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe oraz organizację „Czwartków lekkoatletycznych”, 

których współorganizatorem jest Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie.  

 

 

Inwestycje i remonty 

realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie w roku 

2018, z podaniem ich 

zakresu i wartości 

Remonty i inwestycje ukierunkowane na rozwój bazy sportowej w placówkach powiatu 

opisane zostały w zadaniu edukacja publiczna. 

 

Nazwa zadania Geodezja, kartografia i kataster 

Czy dla zadania została 

opracowana odrębna 

polityka/strategia/ 

program.  

Wskazać czy w innym 

dokumencie powiatu 

o takim charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego 

obszaru  

Nie 

 

 

Projekt pn. „CYFRYZACJA POWIATOWYCH ZASOBÓW GEODEZYJNYCH                                

I KARTOGRAFICZNYCH POWIATÓW: CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO, 

PILSKIEGO, WĄGROWIECKIEGO I ZŁOTOWSKIEGO” - Uchwała nr XXV/157/2016                      

z dnia 29 czerwca 2016 r.  

 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 

Powiatowego w Złotowie 

 

 

 

 

 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania  

w 2018 roku 

Nieruchomości są bardzo ważnym elementem życia społeczno - gospodarczego. Powiat ma 

obowiązek prowadzenia jednego z rejestrów publicznych, który ma za zadanie wykazywanie 

stanów nieruchomości - ewidencja gruntów i budynków. W odróżnieniu od rejestru ksiąg 

wieczystych, gdzie nie aktualność jest najważniejsza, lecz dbałość o wykazanie stanu 

prawnego, ewidencja gruntów i budynków ma charakteryzować się aktualnością. Jest to rejestr 

referencyjny dla wielu innych rejestrów i ewidencji ważnych dla funkcjonowania naszego 

państwa. Wykorzystywany jest między innymi podczas realizacji zadań w zakresie planowania 

gospodarczego i inwestycji, obrotu nieruchomościami, planowania przestrzennego, wymiaru 

podatków i świadczeń, w księgach wieczystych oraz w zakresie statystyki publicznej                               

i gospodarki nieruchomościami. Obejmuje on obszar powiatu – 165.856 ha, na który składa się 

67.265 działek ewidencyjnych, a w tym: 

- grunty leśne 80.029 ha, 

- grunty rolne 77.492 ha, 

- grunty zurbanizowane 4.944 ha, 
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- grunty pod wodami 2.612 ha, 

- pozostałe 779 ha. 

 

Ewidencja gruntów i budynków wraz z gleboznawczą klasyfikacją gruntów tworzona była                    

w okresie powojennym (w powiecie złotowskim od początku lat 60-tych do 1974 roku)  

i służyć miała ówcześnie głównie do określania wymiaru podatków gruntowych, a zatem 

charakteryzowała się bardzo mała dokładnością. 

Założona została w oparciu o istniejące wówczas prawodawstwo z zastosowaniem 

podstawowych technik pomiarowych i obliczeniowych (część działek została pomierzona, 

część „przerysowana” z dostępnych wówczas dokumentów). Utworzona została mapa 

ewidencyjna, na obszarach wiejskich w skali 1:5000, na obszarach miejskich w skalach 1:1000 

czasami 1:500. Powierzchnia działek obliczona została w oparciu o nowoutworzoną mapę 

ewidencyjną głównie metodą graficzną, rzadziej metodą graficzno-analityczną i została 

wykazana w rejestrze w hektarach - na terenach wiejskich z precyzją zapisu do 1 ara, a na 

terenach miejskich do 1m2.  Obecnie po zmianach przepisów pole powierzchni działki określa 

się w hektarach i wykazuje z dokładnością zapisu do jednego metra kwadratowego. 

 

Przy pomocy programu GEO-INFO7 Mapa – Ośrodek w 2018 roku przyjęto  

i zewidencjonowano 1596 zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, udostępniono dane 

i materiały na wniosek w ilości 5376 szt.. 

Do powiatowego zasobu przyjęto 1596 operatów. Podczas narad koordynacyjnych 

sporządzono 99 protokołów dotyczących uzgadniania usytuowania projektów sieci uzbrojenia 

terenu.  

Proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków jest długotrwały, skomplikowany                            

i kosztowny. Do 2019 roku kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków 

przeprowadzono dla obszaru gminy Zakrzewo oraz w miastach z terenu powiatu. 

Modernizację ewidencji w zakresie danych dotyczących budynków przeprowadzono  

na obszarze gmin: Jastrowie, Krajenka, Lipka, Złotów (w zakresie obrębów Bielawa, Grudna, 

Kamień, Krzywa Wieś, Franciszkowo, Nowa Święta, Nowy Dwór, Święta, Stare Dzierzążno), 

gmina Tarnówka (obecnie w realizacji- termin zakończenia listopad 2019 r.). Na pozostałym 

obszarze powiatu ewidencja nie zawiera danych dotyczących budynków i wymaga pilnej 

modernizacji (zwłaszcza dla obszarów o dużym nasileniu inwestycyjnym), co wiąże się  

z koniecznością zaangażowania odpowiednich środków finansowych w budżecie powiatu. 

Obok ewidencji gruntów i budynków w skład powiatowej części państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego wchodzą:  

 geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu GESUT, 

 baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie 

standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (mapy zasadniczej) 

BDOT 500, 

 baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (osnowa szczegółowa pozioma została 

założona na obszarze powiatu w latach 2000-2006 w liczbie 2331 punktów, natomiast 

osnowa szczegółowa wysokościowa w latach 1962-1965 w liczbie około 36 punktów. 

Różne układy współrzędnych oraz niewielka liczba punktów rodzi konieczność podjęcia 

działań w kierunku zagęszczenia i obowiązkowego przejścia do jednolitego 

państwowego układu współrzędnych wysokościowych. Termin przejścia do układu PL-

EVRF2007-NH wyznaczono na 31.12.2019 r.), 

 rejestr cen i wartości nieruchomości, prowadzony w oparciu o przesyłane do starostwa 

akty notarialne. 
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Do chwili obecnej utworzone zostały bazy danych BDOT 500 i GESUT dla następujących 

obszarów: 

 Baza BDOT500 oraz przygotowanie do założenia bazy GESUT: obszar miasta Jastrowie 

wraz z gminą Jastrowie, obszar gmin (bez obszarów miast): Krajenka, Lipka, Zakrzewo, 

Złotów (w zakresie obrębów Bielawa, Grudna, Kamień, Krzywa Wieś, Franciszkowo, 

Nowa Święta, Nowy Dwór, Święta, Stare Dzierzążno), gmina Tarnówka (obecnie                       

w realizacji - termin zakończenia listopad 2019 r.). Nie utworzono do tej pory bazy 

danych dla obszaru gminy Okonek (razem z miastem), gminy Złotów (obszar 

niewymieniony powyżej), miasta Złotów oraz miasta Krajenka. 

 Baza GESUT: wieś Lipka, Tarnówka, miasto Okonek i Jastrowie (obecnie w realizacji – 

termin zakończenia przewidziano na koniec sierpnia 2019 r.), gmina Tarnówka (obecnie 

w realizacji- termin zakończenia listopad 2019 r.). Bazy danych nie utworzono do chwili 

obecnej w pozostałej części powiatu. 

Część powiatu nieobjęta wyżej wymienionymi bazami danych wymaga pilnego ich założenia, 

zwłaszcza na obszarach, gdzie prowadzona jest duża ilość inwestycji. 

Prace geodezyjno-kartograficzne polegające na założeniu bazy GESUT i bazy danych 

BDOT500 oraz synchronizacji przedmiotowych baz danych z bazami danych istniejącymi                     

w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Złotowie wykonano 

dla obiektów: 

 obręb ewidencyjny 0060- Tarnówka gm. Tarnówka oraz 0017- Lipka gm. Lipka.  

Prace te w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, wykonało Przedsiębiorstwo Informatyczno-Geodezyjno-Budowlane 

GEOPLUS z siedzibą w Elblągu. Podzielone one zostały na 2 etapy, a ich wartość 

wyniosła łącznie 145.000,00 zł.  

Za I etap prac, odebranych protokołem odbioru z dnia 12 grudnia 2017 r., zapłacono 

zgodnie z postanowieniami umowy 70% wynagrodzenia, tj. 101.500,00 zł, z czego kwota 

98.500,00 zł została zapłacona z dotacji celowej, a kwota 3 000,00 zł ze środków 

własnych. 

Za II etap prac, odebranych protokołem z dnia 20 lipca 2018 r., zapłacono pozostałe 30% 

wynagrodzenia, tj.43.500,00 zł - płatne w całości z dotacji celowej. 

 

 obręb ewidencyjny 0001- Jastrowie m. Jastrowie.  

Prace te w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, wykonuje Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne 

Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie. 

Prace podzielone zostały na 2 etapy, a ich wartość wyniosła łącznie 230.010,00 zł. 

Za I etap prac, odebrany protokołem odbioru z dnia 23 listopada 2018 r., zapłacono 

zgodnie z postanowieniami umowy 50% wynagrodzenia, tj. 115.005,00 zł, z czego kwota 

85.100,00 zł została zapłacona z dotacji celowej, a kwota 29.905,00 zł ze środków 

własnych. 

II etap prac o wartości 115.005,00 zł jest w trakcie realizacji i zgodnie z zapisami umowy 

zakończy się do dnia 30 sierpnia 2019 r., a sfinansowany zostanie w kwocie 102.000,00 

zł z dotacji celowej, a w kwocie 13.005,00 zł ze środków własnych. 

 

 obręby ewidencyjne Annopole, Bartoszkowo, Osówka, Piecewo, Plecemin, Płytnica, 

Ptusza, Sokolna i Węgierce gm. Tarnówka. 

Prace te w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, wykonuje Przedsiębiorstwo Informatyczno-Geodezyjno-Budowlane 
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GEOPLUS z siedzibą w Elblągu.  

Podzielone one zostały na 4 etapy, a ich wartość wyniosła łącznie 240.000,00 zł. 

Za I etap prac obejmujących obręby ewidencyjne Annopole, Osówka, Plecemin i Ptusza, 

odebrany protokołem odbioru z dnia 19 grudnia 2018 r., zapłacono zgodnie                                           

z postanowieniami umowy 40% wynagrodzenia, tj. 96.000,00 zł (po potraceniu kary 

umownej wynagrodzenie wyniosło 88.320,00 zł) - płatne ze środków własnych. 

Za II etap prac, zakończony w dniu 15.02.2019 r., dotyczący wyłożenia projektu 

opisowo-kartograficznego dla obrębów objętych I etapem prac zapłacono zgodnie  

z postanowieniami umowy 10% wynagrodzenia, tj. 24.000,00 zł- płatne w całości  

z dotacji celowej. 

Za pozostałe dwa etapy, tj. etap III (prace obejmujące obręby ewidencyjne Sokolna, Piecewo, 

Węgierce, Bartoszkowo i Płytnica mają zakończyć się do 30 września 2019r.) oraz etap IV 

(polegający na wyłożeniu projektu opisowo-kartograficznego dla obrębów objętych III etapem 

prac zgodnie z zapisami umowy, mają zakończyć się do 12 listopada 2019 r.) wykonawcy 

będzie przysługiwało wynagrodzenie w kwocie 120.000,00 zł – płatne w całości ze środków 

własnych. 

 

Oprócz działań modernizacyjnych prowadzonych w wymienionym wyżej zakresie, zakupiono  

i wdrożono nowoczesny, zintegrowany system teleinformatyczny do prowadzenia 

geodezyjnych baz danych oraz dokonano konwersji danych ze starych programów do nowo 

wdrożonego oprogramowania. Ponadto wdrażano e-usługi, aby ułatwić korzystanie                              

z zasobu, a także prowadzona jest cyfryzacja zasobu. Są to zadania kosztowne, ale niezwykle 

potrzebne. Działania takie wynikają nie tylko z konieczności dostosowania się do nowych 

wymogów prawa, ale także wychodzą naprzeciw potrzebom rynku i społeczeństwa w XXI 

wieku.  

 

Inwestycje i remonty 

realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie w roku 

2018, z podaniem ich 

zakresu i wartości 

Jak wyżej 

Projekty realizowane                  

z udziałem środków 

zewnętrznych 

 

Projekt pt. „CYFRYZACJA POWIATOWYCH ZASOBÓW GEODEZYJNYCH  

I KARTOGRAFICZNYCH POWIATÓW: CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO, 

PILSKIEGO, WĄGROWIECKIEGO I ZŁOTOWSKIEGO”, zwany dalej Projektem, 

realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020 (WRPO 2014-2020) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. Partnerem wiodącym w zakresie realizacji Projektu jest Powiat Wągrowiecki. 

W dniu 28 czerwca 2016 w Wągrowcu podpisano porozumienie o wspólnej realizacji 

Projektu, w dniu 20 lutego 2017 r. umowę o partnerstwie, natomiast w dniu 21 lutego 2017 r.  

umowę o dofinansowaniu pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem 

Wągrowieckim. 

Łączna wartość całego projektu to 1 291 680,00 zł, z czego wkład własny wynosi 15%,                              

a dofinansowanie 85% wartości projektu. 
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W ramach projektu nastąpi realizacja ośmiu zadań: 

 Zadanie 1-zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania narzędziowego,  

 Zadanie 2 - skanowanie zasobów geodezyjnych,  

 Zadanie 3 -dostawy baz GESUT,  

 Zadanie 4 - konwersja bazy EGiB, 

 Zadanie 5 - dostawa i wdrożenie oprogramowania dla e-usług, 

 Zadanie 6 - promocja projektu,  

 Zadanie 7 - wsparcie projektu –usługa zewnętrzna,  

 Zadanie 8 - szkolenia pracowników. 

 

W 2018 roku zrealizowano zadania nr: 1, 3 (dla jednostki ewidencyjnej 303105_4 –  

m. Okonek), 4, 5 i 8 oraz rozpoczęto realizację zadania nr 2. 

Z uwagi na trudności z realizacją prac objętych zadaniem 2 (wyłoniony wykonawca ogłosił 

upadłość), termin zakończenia projektu został przedłużony do 30 czerwca 2020 r. 

 

 

 

Nazwa zadania Gospodarka nieruchomościami 

Czy dla zadania została 

opracowana odrębna 

polityka/strategia/progr

am.  

Wskazać, czy w innym 

dokumencie powiatu 

o takim charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego 

obszaru 

Nie 

 

 

Uchwała Nr XXXIV/147/2001 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 września 2001 r. 

w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata. 

 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania  

w 2018r. 

 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 

Powiatowego w Złotowie. 

 

 

W ramach realizacji zadania Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami: 

 gospodarował nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa, w tym dokonywał 

aktualizacji opłat: 

W zakresie mienia powiatu: 

 zawarto 5 umów notarialnych w tym: 1 umowę darowizny na rzecz Gminy  Miasta 

Złotów, 1 umowę darowizny na rzecz Powiatu Złotowskiego oraz 3 umowy sprzedaży 

nieruchomości; 
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Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania  

w 2018r. 

 przygotowano 6 uchwał Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie: wyrażenia zgody na 

dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Krajenka - 1, 

wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu – 2,  wyrażenia 

zgody na dokonanie darowizny części nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Złotów 

– 1 oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - 1; 

 przygotowano 21 uchwał Zarządu Powiatu Złotowskiego, w sprawie:  

przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - 

3, przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na   sprzedaż lokalu 

niemieszkalnego (garażu) – 2, ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu  

na  nieruchomościach stanowiących własność powiatu złotowskiego - 2 oraz po  

1 uchwale w sprawie: przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego    

na sprzedaż nieruchomości, przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego 

 na sprzedaż lokalu niemieszkalnego (garażu),  ogłoszenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do  zbycia, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu 

przeznaczonych na zbycie lokali niemieszkalnych (garaży), sporządzenia i ogłoszenia 

wykazów nieruchomości do zbycia, podania do publicznej wiadomości wykazu 

nieruchomości   przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, podania do publicznej 

wiadomości wykazu nieruchomości  przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny, 

złożenia oświadczenia o potrąceniu kary umownej, wszczęcia postępowania na 

wniosek trwałego zarządcy w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu, wszczęcia na 

wniosek postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia trwałego zarządu  

w udziale do działki stanowiącej własność powiatu złotowskiego, przyjęcia darowizny 

w udziale stanowiącym własność Gminy Miasta Złotów, akceptacji i podpisania 

protokołu z rokowań dot. darowizny udziału w części nieruchomości, zasad 

wydawania zezwolenia na wejście na grunt stanowiący własność Powiatu 

Złotowskiego, zmiany uchwały Nr 159/849/2017 Zarządu Powiatu  Złotowskiego  

z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia II przetargu ustnego 

nieograniczonego na  sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1. 

 przygotowano 2 decyzje, w tym: o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd oraz  

o wygaśnięciu trwałego zarządu. 

 zlecono 8 wycen dot. ustalenia wartości nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 

 

     W zakresie Skarbu Państwa: 

 zawarto 6 umów notarialnych dot. sprzedaży nieruchomości; 

 przygotowano 20 decyzji dotyczących: ustalenia i wypłaty odszkodowania  

za ograniczenie prawa własności do nieruchomości – 3, zezwolenia na czasowe 

zajęcie nieruchomości - 3, potwierdzenia zaistnienia przesłanek uzasadniających 

czasowe zajecie nieruchomości - 4, umorzenia postępowania w sprawie nałożenia 

 kary - 1, umorzenia postępowania w sprawie zobowiązania właściciela 

nieruchomości do jej udostępnienia - 1, odmowy ustalenia wysokości odszkodowania 

- 2, ustanowienia trwałego zarządu nieruchomości - 2, umorzenia postępowania  

w sprawie przekazania w trwały zarząd nieruchomości – 1, ustalenia wysokość 

odszkodowania - 3, 

 sporządzono 5 wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży; 

 zlecono 9 wycen dot. ustalenia wartości nieruchomości do zbycia, 5 dot. ustalenia 

wysokości odszkodowania oraz 1 dot. ustalenia opłat rocznych z tytułu użytkowania 

wieczystego., 

 wydano 2 oferty dot. nowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, 

 przygotowano 2 pisma dot. zmiany terminu płatności opłaty rocznej; 
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 zawarto 4 umowy udostępnienia nieruchomości. 

 

 regulował stan prawny nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu 

terytorialnego: (złożono łącznie 4 wnioski o założenie lub sprostowanie ksiąg 

wieczystych na nieruchomości Skarbu Państwa). 

 przyznawał nieodpłatnie na własność działki gruntu i działki pod budynkami na 

podstawie ustawy emerytalnej rolników: (wydano 6 decyzji, w tym: 3 dot. 

przeniesienia własności gruntów pod budynkami, stanowiącymi odrębny od gruntu 

przedmiot własności, 2 dot. przyznania na własność działek dożywotniego użytkowania 

oraz 1 dot. umorzenia postępowania w sprawie przyznania na własność działki 

dożywotniego użytkowania). 

 wydawał zaświadczenia dot. gospodarstw rolnych: (wydano 69 zaświadczeń). 

 

 

Nazwa zadania 

Administracja architektoniczno – budowlana  

Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych 

Czy dla zadania została 

opracowana odrębna 

polityka/strategia/ 

program.  

Wskazać czy w innym 

dokumencie powiatu 

o takim charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego 

obszaru 

Nie 

 

 

Nie  

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie 

Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Złotowie 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Złotowie 
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Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania  

w 2018r. 

 

W ramach realizacji zadania Wydział Budownictwa i Architektury: 

 

 wydawał decyzje administracyjne oraz przyjmował zgłoszenia w sprawach 

określonych ustawą Prawo budowlane: 

 zarejestrowano 582 wnioski o pozwolenie na budowę; 

 przygotowano i wydano, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie określenia wzorów wniosku                     

i pozwolenia na budowę, 444 decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego                          

i wydaniu pozwolenia na budowę, w tym 59 decyzji o zatwierdzeniu projektu 

budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowę za 2017 r.; 

 wydano 17 decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i odmowie 

wydania pozwolenia na budowę z uwagi na sprzeczność z obowiązującymi 

przepisami prawa; 

 wydano 32 decyzje o pozwoleniu na rozbiórkę; 

 przyjęto 457 zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonaniu robót budowlanych 

nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, z tego w każdym 

przypadku wydano pismo informujące o nie wniesieniu sprzeciwu przez organ  

w sprawie; 

 przyjęto 33 zgłoszenia rozbiórek budynków (przekazano wg właściwości 1 wniosek); 

 zarejestrowano i przyjęto 18 zgłoszeń o zamiarze zmiany sposobu użytkowania; 

 przeniesiono 37 decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby; 

 zatwierdzono 116 aneksów do wydanych pozwoleń na budowę; 

 nie uzgadniano rozwiązań projektów obiektów usytuowanych na terenie zamkniętym 

w zakresie zadań starostwa z uwagi na brak wniosków. 

 

 wydawał zaświadczenia w sprawach budownictwa określonych  

w innych ustawach (wydano 54 zaświadczenia potwierdzające samodzielność lokali 

mieszkalnych); 

 sporządzał obowiązkowe sprawozdania statystyczne (sporządzono i przesłano  

do Głównego Urzędu Statystycznego 19 sprawozdań i meldunków o efektach 

działalności budowlanej na terenie powiatu z posiadanych przez wydział dokumentów  

i były to: sprawozdania dotyczące liczby mieszkań, na realizację, których wydano 

pozwolenia na budowę; sprawozdania kwartalne dotyczące liczby wydanych pozwoleń 

na budowę obiektów budowlanych oraz ubytków mieszkaniowych; 

 prowadził rejestry określone w ustawie Prawo budowlane (comiesięczne wysyłanie 

rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru wydanych decyzji do Wojewody 

Wielkopolskiego oraz udzielanie wyjaśnień w zakresie terminowości wydanych 

pozwoleń na budowę.  

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Złotowie, w zakresie przeciwdziałania 

zagrożeniom, przeprowadził 70 kontroli dotyczących wypełniania obowiązków właścicieli                    

i zarządców związanych z utrzymaniem, w należytym stanie technicznym, budynków i innych 

obiektów budowlanych oraz przestrzegania przepisów oraz 104 kontrole okresowe budynków  

o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych  

o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2. 
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Nazwa zadania 

Gospodarka wodna, 

Ochrona środowiska i przyrody, 

Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe 

Czy dla zadania została 

opracowana odrębna 

polityka/strategia/ 

program.  

Wskazać czy w innym 

dokumencie powiatu 

o takim charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego 

obszaru  

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST  

Z TERENU POWIATU ZŁOTOWSKIEGO - uchwała nr XXXI/230/2013 Rady Powiatu 

Złotowskiego z dnia 29.05.2013 r.  

 

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO POWIATU 

ZŁOTOWSKIEGO NA LATA 2015 – 2020 w obszarze rolnictwo i ochrona środowiska: 

CEL STRATEGICZNY:  

Zapobieganie degradacji środowiska 

 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania  

w 2018r. 

 

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Złotowie  

 

 

Na bieżąco współdziałano z samorządem terytorialnym, administracją rządową, organizacjami 

pozarządowymi i mieszkańcami powiatu w zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody, 

leśnictwa i rolnictwa. 

W ramach realizacji zadania Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa: 

 wydawał karty wędkarskie (wydano 300 kart) 

 dokonywał rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb 

(zarejestrowano 134 środki pływające do amatorskiego połowu ryb „A”) 

 przyjmował uchwały i budżety spółek wodnych (przyjęto 35 uchwał spółek wodnych) 

 sprawowano bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych 

(przyjęto 97 zgłoszeń spraw do załatwienia, udzielono 110 instruktaży z zasad 

prowadzenia gospodarki leśnej, wykonano 110 wyjazdów w teren i wydano:  

93 świadectwa legalności pozyskania drewna. 

 wydawał decyzje w odniesieniu do lasów prywatnych dotyczącą prowadzenia spraw  

z zakresu zalesiania gruntów rolnych (kontrola udatności upraw leśnych – 1 ocena 

wydana na 1,40 ha) 

 wydawał decyzje w zakresie gospodarki łowieckiej, dotyczącą wydzierżawiania polnych 

obwodów łowieckich na wniosek PZŁ (podpisano 10 aneksów do umów na rok 

2018/2019) 

 wydawał zezwolenia na posiadanie lub przewożenie przez granicę określonych roślin                 

i zwierząt (wydano 4 zezwolenia) 

 wydawano zezwolenia gminom na wycinkę drzew i krzewów (wydano 111 decyzji) 

 wydawano pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż 

niebezpieczne (wydano 4 pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zmieniono  

3 pozwolenia na wytwarzanie odpadów, wydano tekst jednolity 1 pozwolenia 

zintegrowanego) 

 wydawano zezwolenia na zbieranie, transport lub przetwarzanie odpadów (wydano:  

8 zezwoleń na przetwarzanie – odzysk oraz 3 zmieniono, wydano 4 zezwolenia  

na zbieranie odpadów oraz 2 zmieniono) 
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 do 23 stycznia 2018 roku prowadzono rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych  

z obowiązku uzyskiwania zezwoleń w zakresie zbierania, transportu, odzysku  

i unieszkodliwiania odpadów (od 24.01.2018 r. rejestr prowadzi Marszałek 

Województwa) 

 wydawano zezwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza (wydano  

8 pozwoleń oraz zmieniono 3 pozwolenia, wydano 2 pozwolenia na handel emisjami) 

 przyjmowano zgłoszenia instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia z uwagi  

na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza (przyjęto 6 zgłoszeń instalacji) 

 przyjmowano zgłoszenia instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia  

z uwagi na promieniowanie elektromagnetyczne (przyjęto 10 zgłoszeń oraz  

31 aktualizacji) 

 wydawano decyzje dla jednostek w przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu 

hałasu w środowisku (wydano 4 decyzje) 

 na bieżąco udostępniano informacje o środowisku oraz prowadzono publicznie dostępne 

wykazy danych o dokumentach podlegających udostępnianiu 

 opiniowano projekty gminnych programów ochrony środowiska (zaopiniowano  

5 projektów) 

W ramach programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu 

złotowskiego przyjęto od mieszkańców 140 wniosków (3 nie zostały rozpatrzone ze względu 

na braki formalne). Łącznie usunięto 417,14 mg wyrobów zawierających azbest, z czego 

demontaż stanowił: 149,35 mg, a odbiór: 267,79 mg. Koszt działania wyniósł – 155.012,00 zł. 

Prowadzono kontrole w zakresie utrzymania cieków podstawowych oraz dokonywano 

odbiorów zbiorników wodnych. W tym zakresie odbyto 13 wyjazdów w teren. 

Kontrolowano również utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych (odbyto 8 wyjazdów         

w teren). 

W zakresie kompetencji geologa powiatowego: 

 wydano 1 decyzję dot. wygaszenia koncesji na wydobywanie kopalin z powierzchni 

nieprzekraczającej 2 ha 

 przyjmowano i zatwierdzano projekty prac geologicznych (wydano 3 decyzje 

zatwierdzające projekty robót geologicznych) 

 przyjmowano i zatwierdzano dokumentację geologiczną (wydano 5 decyzji 

zatwierdzających dokumentacje geologiczne) 

 przyjmowano i zatwierdzano inne projekty prac geologicznych, m.in. pompy ciepła ziemi 

(przyjęto i zatwierdzono 4 projekty prac geologicznych) 

 udzielono 23 pisemnych informacji na temat gospodarowania złożami i kopalinami oraz  

6 dotyczących gruntów podlegających wyłączeniu z produkcji rolniczej 

 zaopiniowano 33 decyzje o warunkach zabudowy w zakresie występowania kopalin  

i wód podziemnych  

 zaopiniowano 4 zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

(złoża, wody podziemne, osuwiska) 

 prowadzono kontrole w zakresie zgodności wykonywania zabiegów rekultywacyjnych                  

z posiadaną dokumentacją (6 wyjazdów w teren) 

 wydano 15 decyzji na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej 

 wydano 6 pozytywnych decyzji i 1 decyzję umarzającą w zakresie zakończenia 

rekultywacji 

 wydano 15 decyzji umarzających postępowanie w zakresie opiniowania projektów 

decyzji 

 wydano 175 postanowień w zakresie uzgadniania projektów decyzji o warunkach 

zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych 



Raport o stanie Powiatu Złotowskiego za 2018 rok 
 

 

65 

 wydano 3 decyzje zatwierdzające i 1 decyzję umarzającą postępowanie w zakresie 

ustalenia kierunku i terminu rekultywacji gruntów, zmiana kierunku. 

Mając na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy ekologicznej Starosta Złotowski 

wspólnie z 4 innymi powiatami podjął się organizacji XI Ponadpowiatowej Olimpiady 

Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski. Zarząd Powiatu uchwałą nr 191/981/2018 

przeznaczył na ten cel środki w wysokości 1.000 zł.  

 

Nazwa zadania Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 

Czy dla zadania została 

opracowana odrębna 

polityka/strategia/ 

program.  

Wskazać czy w innym 

dokumencie powiatu 

o takim charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego 

obszaru  

Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli na lata 2016- 2020 „BEZPIECZNY POWIAT” – uchwała nr XVII/99/2016 Rady 

Powiatu Złotowskiego z 27 stycznia 2016 roku 

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO POWIATU 

ZŁOTOWSKIEGO NA LATA 2015 – 2020 w obszarze bezpieczeństwo publiczne 

CEL STRATEGICZNY:  

 stałe podnoszenie poziomu wyszkolenia i usprzętowienia służb, straży i inspekcji 

 rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności 

 podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego. 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

 

Komenda Powiatowa Policji w Złotowie 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Złotowie 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotowie 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działająca przy Staroście Złotowskim 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania 

Głównym celem Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2016- 2020 „BEZPIECZNY POWIAT” jest 

poprawa bezpieczeństwa publicznego społeczności powiatu złotowskiego, doskonalenie 

wspólnych zintegrowanych działań dla zwalczania nieprawidłowości, patologii oraz 

przestępczości w życiu gospodarczym i społecznym.  

 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania  

w 2018r. 

W Komendzie Powiatowej Policji w Złotowie w zakresie porządku publicznego                                 

i bezpieczeństwa obywateli:  

 na bieżąco prowadzono analizy zagrożeń przestępczością, monitoring działań 

przestępczych oraz zaspokajania realnych potrzeb społeczności lokalnych pod względem 

bezpieczeństwa, (co miesiąc, opracowywano analizy stanu bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, ze wskazaniem miejsc i czasu, w których występują najczęściej zagrożenia 

oraz analizy danych statystycznych. Analizy te opracowywane były dla potrzeb 

planowania, dyslokacji i zadaniowania służb zewnętrznych) 

 dyslokowano służby w oparciu o bieżące oceny i analizy zagrożeń (łącznie wykonano 

8.870 służb patrolowych i obchodowych, przy wartości oczekiwanej na poziomie 8.640 

służb. W niektórych przypadkach służby patrolowe i obchodowe prowadzono wspólnie  

ze strażami miejskimi, strażami leśnymi, strażą rybacką, inspekcją transportu drogowego, 

urzędem celnym oraz Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym) 

 współpracowano z przedstawicielami administracji samorządowej oraz innych służb, 
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inspekcji i straży w zakresie wymiany informacji w przedmiocie przeciwdziałania                         

i zwalczania przestępczości oraz prowadzenia szkoleń w przedmiocie metod, sposobów 

popełnienia oraz ujawnienia i reakcji na zaistniałe przestępstwa (powadzona jest stała                     

i ścisła współpraca z przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej        

w Złotowie, z funkcjonariuszem Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Złotowie,                       

z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta, z gminnymi komisjami rozwiązywania 

problemów alkoholowych, z ośrodkami pomocy społecznej oraz z komisjami                            

ds. porządku publicznego przy radach gmin. Współpraca w głównej mierze polega  

na prowadzeniu spotkań profilaktycznych. Na bieżąco prowadzono monitoring zagrożeń                      

i wspólne patrole) 

 organizowano spotkania o charakterze instruktażowym z przedstawicielami grup ryzyka 

mające na celu przekazanie wiedzy o występujących zagrożeniach (inicjowano spotkania 

z mieszkańcami, celem nawiązania dialogu społecznego, wymiany poglądu, a przede 

wszystkim poznania problemów mieszkańców) 

 prowadzono systematyczne działania profilaktyczne w zakresie ochrony nieletnich przed 

działaniami przestępczymi i demoralizacją poprzez zdecydowane i natychmiastowe 

reagowanie na agresję wśród uczniów, wandalizm i zachowania chuligańskie na terenie 

szkół i w miejscu zamieszkania (kontrolowano miejsca grupowania się młodzieży, 

utrzymywano ścisłą współpracę z przedstawicielami szkół podstawowych, gimnazjów, 

szkół ponadgimnazjalnych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii i młodzieżowych 

ośrodków wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu złotowskiego)  

 dzielnicowi i funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Złotowie na bieżąco 

współpracowali z przedstawicielami szkół podstawowych, gimnazjalnych                                         

i ponadgimnazjalnych, funkcjonujących na podległym terenie (przeprowadzono łącznie 

330 spotkań, których głównym tematem było bezpieczeństwo dzieci i młodzieży,  

157 spotkań poświęconych zjawisku narkomanii i uzależnieniom oraz 121 spotkań 

dotyczących odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny zabronione.  

 prowadzono wzmożone kontrole miejsc wypoczynku letniego, usytuowanych  

na podległym terenie (kontrole prowadzono wspólnie z przedstawicielami Państwowej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie,                                    

a dotyczyły one w szczególności: obozów, kolonii, półkolonii, miejsc namiotowych                        

i biwakowych, strzeżonych i niestrzeżonych kąpielisk oraz akwenów wodnych, 

ośrodków wczasowo – wypoczynkowych oraz innych miejsc wypoczynku, czy 

gromadzenia się dzieci i młodzieży.  Kontrole dotyczyły m.in. takich miejscowości jak: 

Jastrowie, Kujan, Podgaje, Złotów) 

 realizowano 6 programów prewencyjnych, w ramach, których dzielnicowi 

i funkcjonariusze KPP organizowali szkolenia, konkursy i spotkania tematyczne oraz 

przekazywali materiały profilaktyczne i dydaktyczne, jak również zorganizowano dwie 

debaty z mieszkańcami powiatu  

 prowadzono rozpoznania w celu identyfikacji osób zagrożonych patologiami i nałogami 

oraz koordynowano akcje informacyjne (działania prowadzono wspólnie z organizacjami 

pozarządowymi, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, miejskimi i gminnymi 

ośrodkami pomocy społecznej, szkołami i świetlicami. W 2018 roku przeprowadzono  

102 spotkania z dziećmi i młodzieżą, podczas których poruszana była problematyka 

dotycząca spożywania alkoholu)      

                        

 w ramach wzmożonych działań, prowadzonych programów prewencyjnych oraz 

codziennych służb zapobiegano zjawiskom narkomanii i alkoholizmu (współpracowano  

z mieszkańcami oraz podmiotami zajmującymi się problematyką uzależnień) 



Raport o stanie Powiatu Złotowskiego za 2018 rok 
 

 

67 

 realizowano procedurę „Niebieskiej karty” (przeprowadzono 160 interwencji 

dotyczących przemocy domowej, które zakończyły się wdrożeniem procedury 

„Niebieska Karta”) 

 organizowano szkolenia dla podmiotów pracujących nad ograniczeniem zjawiska 

przemocy w rodzinie.  

 współpracowano z instytucjami, działającymi w zakresie przeciwdziałania przemocy                

w rodzinie  

 na bieżąco prowadzono lustracje dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych mające 

na celu określenie i wyeliminowanie nieprawidłowości ich oznakowania i stanu, 

ustalenie miejsc niebezpiecznych (protokoły wraz z wnioskami do realizacji 

przekazywano do zarządców dróg) 

 organizowano wzmożone działania ukierunkowane na ograniczenie zdarzeń drogowych, 

szczególnie z udziałem niechronionych uczestników ruchu (realizowano 9 programów 

prewencyjnych, uczestniczono w 30. działaniach wzmożonych ukierunkowanych  

na poprawę bezpieczeństwa pieszych) 

 w ramach eliminowania nietrzeźwych oraz będących pod wpływem środków 

odurzających kierowców, rowerzystów i pieszych przeprowadzono szereg akcji 

ukierunkowanych na sprawdzenie stanu trzeźwości uczestników ruchu, podczas których 

sprawdzono stan trzeźwości 16.337 kierowców i ujawniono 93 osoby w stanie 

nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu 

 przeprowadzono łącznie 289 spotkań z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi, których 

głównym tematem było bezpieczeństwo na drodze 

 prowadzono kontrole stanu technicznego pojazdów poruszających się po drogach 

powiatu (zorganizowano 11 akcji ukierunkowanych w głównej mierze na sprawdzenie 

stanu technicznego pojazdów, podczas których zatrzymano 621 dowodów 

rejestracyjnych z uwagi na zły stan techniczny).  

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie: 

 prowadzono stałe, bieżące doskonalenie zawodowe w zakresie rozpoznawania zagrożeń                    

i analizowanie przyczyn pożarów (strażacy PSP i OSP z terenu powiatu złotowskiego 

uczestniczyli w 5 naradach roboczych oraz w jednym szkoleniu) 

 realizowano przedsięwzięcia w zakresie przygotowania i wyposażenia Jednostek 

Ochrony Przeciwpożarowej do walki z pożarami (zorganizowano i przeprowadzono 

ćwiczenia na 3 akwenach wodnych i rzece, w 2 obiektach magazynowych,  

2 produkcyjnych, w 4 obiektach produkcyjno - magazynowych, w 3 administracyjno-

biurowych oraz w jednym budynku sakralnym) 

 realizowano działania prewencyjne mające na celu zmniejszenie liczby pożarów 

będących wynikiem zaniedbań, nieostrożności właścicieli, zarządców, użytkowników  

i celowej działalności człowieka (skontrolowano 302 obiekty, przeprowadzając 283 

czynności kontrolno - rozpoznawcze) 

 prowadzono edukację i profilaktykę pożarową Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej 

(organizowano konkursy, turnieje, zawody, pokazy, pogadanki, festyny, happeningi - 

137 akcji, wśród 9.632 osób). 

 dostosowywano wyposażenia jednostek KSRG do obowiązujących standardów (na ten 

cel otrzymano dotację  w łącznej kwocie 351.716,00 zł, którą wykorzystało 12 jednostek  

na zakup sprzętu oraz wykonanie remontów w strażnicach, dofinansowanie do zakupu 

sprzętu w wysokości 99% wartości zadania na łączną sumę187. 200,00 zł oraz dotację              

w kwocie 75.300,00 zł dla 8 jednostek OSP na zakup sprzętu, wykonanie niezbędnych 

remontów w poszczególnych remizach OSP) 
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 realizowano szkolenia i doskonalenia zawodowe dotyczące zapewnienia odpowiedniego 

poziomu wyszkolenia ratowników (wszyscy strażacy JRG podnosili kwalifikacje 

zawodowe uczestnicząc w 4 szkoleniach i 2 warsztatach, 177 druhów OSP uczestniczyło  

w 4 szkoleniach  i w jednym kursie) 

 prowadzono rozpoznania operacyjne pod względem zagrożeń oraz możliwości 

prowadzenia działań ratowniczych w 12 obiektach 

 podejmowano wspólne działania w celu zapewnienia zasobów sprzętowych do realizacji 

dziedziny ratownictwa wodnego w KSRG 

 wdrażano rozwiązania mające na celu osiągnięcie spójnego systemu teleinformatycznego 

KSRG i pozostałych jednostek/podmiotów współpracujących (w jednostkach OSP 

Śmiardowo Krajeńskie, Ługi, Zalesie i Wersk uruchomiono zdalne alarmowanie  

na telefony komórkowe członków jednostek biorących bezpośredni udział w działaniach 

ratowniczo-gaśniczych) 

 

W Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Złotowie: 

 prowadzono zapobiegawczy nadzór sanitarnego (rozpatrywano 108 spraw w zakresie 

uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych                              

i zdrowotnych oraz uzgadniania nowych materiałów i procesów technologicznych przed 

ich zastosowaniem w produkcji i budownictwie 

 prowadzono kontrole w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie: higieny 

środowiska (przyjęto 5 interwencji), utrzymania należytego stanu higienicznego 

nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, 

osobowego i towarowego transportu kolejowego, drogowego (przeprowadzono  

73 kontrole w grupie obiektów użyteczności publicznej i 59 w obiektach służby 

zdrowia), warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz 

warunków żywienia zbiorowego, przedmiotów użytku, kosmetyków (przeprowadzono 

561 kontroli i rekontroli, 9 kontroli w obiektach z przedmiotami użytku oraz  

3 w obiektach obrotu kosmetykami), warunków zdrowotnych środowiska pracy 

(przeprowadzono 99 kontroli), higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu 

używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz  

w ośrodkach wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży (przeprowadzono 149 

kontroli), przestrzeganie przepisów przez osoby wprowadzające substancje lub preparaty 

chemiczne do obrotu oraz przez ich użytkowników (wykonano 80 kontroli, w tym:  

5 u producentów, 6 u dystrybutorów oraz 69 u dalszych użytkowników), przestrzegania 

przez podmioty obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 

(wykonano 4 kontrole), funkcjonowania placówek medycznych (przeprowadzono 61 

kontroli sanitarnych) 

 nadzorowano 54 wodociągi i 4 miejsca zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli,                         

1 pływalnię oraz 2 kąpieliska (łącznie przeprowadzono 43 kontrole jakości wody) 

 prowadzono promocję zdrowia i zachowań prozdrowotnych oraz działalność 

profilaktyczną (prowadzono liczne programy profilaktyczne, projekty, szkolenia, 

spotkania edukacyjne oraz konkursy) 

 prowadzono promocję szczepień ochronnych, obowiązkowych i zalecanych, dystrybucja 

szczepionek 

 prowadzono dochodzenia epidemiologiczne w przypadku zgłoszenia chorób zakaźnych  

i zawodowych. 

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotowie: 

 prowadzono dochodzenia epizootyczne oraz monitorowano występowanie chorób 

zakaźnych 
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 prowadzono kontrole sanitarne zakładów produkujących żywność pochodzenia 

zwierzęcego, środków transportu przewożących środki spożywcze pochodzenia 

zwierzęcego, monitoring pozostałości chemicznych, biologicznych oraz leków  

w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (dokonano 10 kontroli organów 

urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa, 147 kontroli podmiotów 

przetwarzających żywność pochodzenia zwierzęcego, 10 kontroli miejsc pozyskiwania 

mleka, pobrano 50 prób w kierunku pozostałości biologicznych i chemicznych  

w tkankach żywych zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego, paszach i wodzie 

oraz 4 próby w kierunku skażeń promieniotwórczych, pobrano 148 prób w ramach 

nadzoru właścicielskiego, 58 prób pasz i wody oraz skontrolowano 12 pojazdów 

należących do właściciela zakładów przetwarzających) 

 prowadzono kontrole w zakresie zagrożeń jakości zdrowotnej środków żywienia zwierząt  

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

kostnych w paszach (przeprowadzono 9 kontroli podmiotów produkujących mieszanki 

paszowe oraz 13 inspekcji punktów sprzedaży detalicznej pasz i koncentratów 

paszowych oraz gospodarstw). 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działająca przy Staroście Złotowskim w 2018 roku 

odbyła 3 posiedzenia. W okresie sprawozdawczym Komisja realizowała ustawowe zadania,  

a w szczególności: 

 dokonywała oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli  

na terenie powiatu złotowskiego, 

 opiniowała pracę Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także 

jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

 oceniała realizację powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

 opiniowała projekt budżetu powiatu w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli.  

Na jednym z posiedzeń omawiano również m.in. problem bezpieczeństwa na drogach 

powiatu złotowskiego i zgłoszono wnioski dot.  wycięcia drzew przy drogach powiatowych:  

nr 1054P (dr nr 190) Czajcze – Buntowo oraz nr 1033P (dr nr 188) Lipka – Potulice – Głomsk. 
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Nazwa zadania 

Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie powiatowego magazynu 

przeciwpowodziowego,  

przeciwpożarowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi 

oraz środowiska, 

Obronność 

Czy dla zadania została 

opracowana odrębna 

polityka/strategia/ 

program.  

 

Wskazać, czy w innym 

dokumencie powiatu 

o takim charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego 

obszaru  

 

Nie  

 

 

Ochrona przeciwpowodziowa, przeciwpożarowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym 

zagrożeniom 

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POWIATU ZŁOTOWSKIEGO w skład, którego 

wchodzi plan operacyjny ochrony przed powodzią powiatu złotowskiego zatwierdzony przez 

Wojewodę Wielkopolskiego na podstawie pisma ZK-IV.6330.4.201.3  z dnia 18 maja 2018 r. 

PLAN EWAKUACJI/PRZYJĘCIA LUDNOŚCI W POWIECIE ZŁOTOWSKIM  - 

EWAKUACJA I i II STOPNIA, zatwierdzony przez Starostę Złotowskiego w dniu 18 lutego 

2010 roku i uzgodniony z Szefem Obrony Cywilnej szczebla wojewódzkiego na podstawie 

pisma ZK.IV-5.6821-15/10 z dnia 25 lutego 2010 r. 

Obronność 

PLAN OPERACYJNY FUNKCJONOWANIA POWIATU ZŁOTOWSKIEGO                                 

W WARUNKACH ZEWNĘTRZNEGO ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA                       

I W CZASIE WOJNY zatwierdzony przez Wojewodę Wielkopolskiego w dniu 1 lipca 2011 r.  

PLAN EWAKUACJI/PRZYJĘCIA LUDNOŚCI W POWIECIE ZŁOTOWSKIM  - 

EWAKUACJA III STOPNIA, zatwierdzony przez Starostę Złotowskiego w dniu 18 lutego 

2010 roku i uzgodniony z Szefem Obrony Cywilnej Województwa Wielkopolskiego na 

podstawie pisma ZK.IV-5.6821-15/10 z dnia 25 lutego 2010 r. 

PLAN OBRONY CYWILNEJ POWIATU ZŁOTOWSKIEGO zatwierdzony przez Starostę 

Złotowskiego na podstawie zarządzenia nr 12/2013 z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie 

zatwierdzenie Planu obrony cywilnej powiatu złotowskiego i uzgodniony z Szefem Obrony 

Cywilnej Województwa Wielkopolskiego na podstawie pisma ZK-IV.6431.3.2013.10 z dnia  

15 maja 2013 r. 

PLAN OCHRONY ZABYTKÓW NA WYPADEK KONFLIKTU ZBROJNEGO                                  

I SYTUACJI KRYZYSOWYCH zatwierdzony przez Starostę Złotowskiego w dniu 6 sierpnia 

2010 r. oraz uzgodniony z Szefem Obrony Cywilnej Województwa Wielkopolskiego  

i Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

Realizacja zadania odnosi się także do STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO – 

GOSPODARCZEGO POWIATU ZŁOTOWSKIEGO NA LATA 2015 – 2020 w obszarze 

bezpieczeństwo publiczne. 

CEL STRATEGICZNY:  

 rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności. 
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Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

Powiatowe służby, inspekcje i straże, kierownicy  jednostek organizacyjnych, w zakresie ich 

dotyczącym. 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania  

w 2018 r. 

Głównym założeniem opracowanej dokumentacji jest usprawnienie procesu podejmowania   

decyzji organowi administracji publicznej w sytuacjach wystąpienia zagrożenia 

powodziowego oraz stanów nadzwyczajnych określonych w art. 228 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.   na   terenie powiatu złotowskiego. 

Dokumentacja planistyczna jest na bieżąco aktualizowana, co wynika z przepisów 

szczególnych, rocznych planów działania oraz na podstawie przedstawionych propozycji 

działań i wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych                       

w wymienionej dokumentacji planistycznej. 

Magazyn sprzętu obrony cywilnej i przeciwpowodziowego oraz na potrzeby zarządzania 

kryzysowego umiejscowiony jest w budynku Starostwa Powiatowego w Złotowie na drugim 

piętrze. 

Inwestycje i remonty 

realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie w roku 

2018, z podaniem ich 

zakresu i wartości 

W 2018 roku zakupiono akumulator MWL 26 ah z zasilaczem, celem zapewnienia łączności 

radiowej na wypadek sytuacji kryzysowych, w przypadku braku elektryczności. Koszt zakupu 

wyniósł 738,00 zł. 

 

Nazwa zadania Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy 

Czy dla zadania została 

opracowana odrębna 

polityka/strategia/ 

program.  

Wskazać, czy w innym 

dokumencie powiatu 

o takim charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego 

obszaru 

 

Nie  

 

 

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO POWIATU 

ZŁOTOWSKIEGO NA LATA 2015 – 2020 w obszarze bezrobocie: 

CEL STRATEGICZNY:  

 wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 

 ograniczanie bezrobocia ludzi młodych 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie  

(grunty – 0,1388 ha wartość brutto 4.156,00 zł – użytkowanie wieczyste 

budynek urzędu – 1,382 m2 wartość brutto 426.099,30 zł – trwały zarząd) 
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W ramach realizacji zadań własnych i celów zawartych w strategii rozwoju społeczno – 

gospodarczego powiatu złotowskiego na lata 2015 – 2020 w obszarze bezrobocie Powiatowy 

Urząd Pracy w Złotowie: 

 realizował zadania w zakresie zmniejszania skali i skutków bezrobocia w powiecie,  

 prowadził działania osłonowe dla osób będących w bardzo trudnej sytuacji  

na rynku pracy oraz oceniał efekty tych przedsięwzięć.  

 stwarzał warunki do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, 

 podejmował działania w celu zainteresowania inwestorów zewnętrznych rozpoczęciem 

działalności gospodarczej na terenie powiatu złotowskiego, 

 podejmował działania w celu zapewnienia z budżetu państwa wystarczających środków 

finansowych na aktywne formy walki z bezrobociem, 

 występował o dofinansowanie programów aktywizacji zawodowej ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, 

 

Instrumentami rynku pracy stosowanymi w Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP  

w Złotowie są: 

 bony (stażowy, zatrudnieniowy, na zasiedlenie), 

 krajowy Fundusz Szkoleniowy, 

 finansowanie szkoleń, 

 przygotowanie zawodowe, 

 finansowanie kosztów egzaminów, uzyskania dyplomów, zaświadczeń, określonych 

uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji, 

 refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 lub osobą zależną, 

 zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania, 

 prace Interwencyjne, 

 prace Społecznie użyteczne, 

 roboty Publiczne, 

 staż, 

 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, 

 refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego 

bezrobotnego. 

 

Wszystkim osobom zarejestrowanym oferowano zatrudnienie niesubsydiowane oraz udzielano 

pomoc finansową wspierającą zatrudnienie, przyznawaną w ramach Funduszu Pracy: 

 bezrobotnym środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

 pracodawcom refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy,  

na którym będzie zatrudniony bezrobotny skierowany przez tut. Urząd  

 bezrobotnym dofinansowanie studiów podyplomowych, 

 bezrobotnym uczestnictwo w szkoleniach. 

 przygotowanie zawodowe dorosłych 

 staże skierowano 100 osób bezrobotnych) 

 bony (stażowy, zatrudnieniowy, na zasiedlenie), 

 prace interwencyjne, 

 roboty publiczne (podpisano umowy na organizację i finansowanie robót publicznych dla 

70 osób bezrobotnych)                    

 prace społecznie użyteczne (podpisano umowy na organizację prac społecznie 

użytecznych, na które skierowano 47 osób bezrobotnych)             

        

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania w 

2018r. 
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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 statusowo zajmujących się pomocą 

charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. 

Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy z pracodawcami polegała m.in. 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 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.  

W celu promowania przedsiębiorczości Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie zachęcał osoby 

bezrobotne do rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie powiatu złotowskiego. 

Podejmowane działania w tym zakresie to wydawanie materiałów promocyjnych (foldery, 

broszury, informatory, bannery przed urzędem) oraz promocja i informacja poprzez własną 

stronę internetową dotycząca zrealizowanych i rozpoczętych przedsięwzięć. Powiatowy Urząd 

Pracy w Złotowie wielokrotnie zamieszczał informacje o jednorazowych środkach na podjęcie 

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

Urzędzie, zachęcając do składania wniosków oraz tym samym promując idee 

przedsiębiorczości. 

W ramach Programu z rezerwy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Powiatowy 

Urząd Pracy w Złotowie, w I półroczu 2018 r., realizował w ramach środków Funduszu Pracy  

4 programy, do których wlicza się Program staży w placówkach Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa oraz programy dla określonych grup osób: powyżej 45 roku życia, 

długotrwale bezrobotnych, a także dla osób będących dłużnikami alimentacyjnymi na łączną 

kwotę 129 tys. zł. W ramach programów zaplanowano do realizacji takie formy aktywizacji 

zawodowej jak: roboty publiczne, prace interwencyjne, refundacje kosztów wyposażenia/ 

doposażenia stanowisk pracy. 

Inwestycje i remonty 

realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie w roku 

2018, z podaniem ich 

zakresu i wartości 

Zakup drzwi wraz z ościeżnicami – 9 szt. (koszt zakupu materiałów  9.224,96 zł, usługa 

montażu 3.321,00 zł) 

Projekty realizowane  

z udziałem środków 

zewnętrznych 

 

Projekt pn. „AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH  

I POSZUKUJĄCYCH PRACY W POWIECIE ZŁOTOWSKIM (IV)” dofinansowany  

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 - 

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Projekt realizowany 

będzie wyłącznie na terenie powiatu złotowskiego.   

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób, powyżej  

29 roku życia, pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Złotowie. 

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 214 osób bezrobotnych, powyżej 29 roku 
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życia, z ustalonym I lub II profilem pomocy, należących, co najmniej do jednej z poniższych 

grup: osoby długotrwale bezrobotne ( tj. nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy), 

kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby w wieku 

50 lat i więcej. 

 

W ramach projektu, zaplanowano do objęcia wsparciem 214 osób w tym 112 kobiet, 

należących do grup: 

 długotrwale bezrobotnych 76 osób, 

 z niepełnosprawnościami 10 osób, 

 w wieku 50 lat i więcej 36 osób, 

 o niskich kwalifikacjach 92 osób. 

W ramach projektu, uczestnicy mogli korzystać z oferty aktywizacji zawodowej, którą 

poprzedza analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika, 

tj.: 

 pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe, 

 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, 

 szkolenia, 

 prace interwencyjne, 

 staże. 

 

Całkowita wartość projektu: 1 819 656,19 zł, w tym:  

 w 2018 roku- 1 399 735,53 zł,  

 w 2019 roku- 419 920,66 zł. 

 

Projekt „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY  

W POWIECIE ZŁOTOWSKIM (IV)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób 

młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1. Wsparcie 

udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. 

Projekt skierowany jest do: 310 osób, w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Złotowie, jako bezrobotne (dla których ustalono I lub II profil pomocy), 

które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, w tym: 100 osób długotrwale bezrobotnych 

oraz 7 osób niepełnosprawnych. 

 

Pierwszeństwo do udziału w projekcie mają osoby kwalifikujące się do grupy docelowej 

uczestników projektu: kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach (tj. z wykształceniem średnim  

i niższym), osoby długotrwale bezrobotne, osoby bezrobotne niepełnosprawne. 

 W ramach projektu, uczestnicy mogą korzystać z oferty aktywizacji zawodowej, którą 

poprzedza analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika, 

tj. : 

 pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe, 

 staże, 

 prace interwencyjne, 

 szkolenia, 

 bon na zasiedlenie, 
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 bon stażowy, 

 bon zatrudnieniowy, 

 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, 

 refundacje kosztów doposażenia/ wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanej 

osoby bezrobotnej. 

 

Całkowita wartość projektu: 3 172 332,80 zł, w tym:  

 w 2018 roku- 2 440 256,00zł, 

 w 2019 roku- 732 076,80zł. 

 

Projekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY  

W POWIECIE ZŁOTOWSKIM (III)”, dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób 

młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, 

Poddziałanie 1.1.1. 

Okres realizacji projektu 01 stycznia 2017 r.- 30 czerwca 2018r.. 

 

Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, 

pozostających bez pracy w powiecie złotowskim, w szczególności osób, które nie uczestniczą 

w kształceniu i szkoleniu.  

 

Całkowita wartość projektu: 3.038.982,83 zł, w tym:  

 w 2017 roku- 2.689.644,43 zł,  

 w 2018 roku- 349.338,40 zł. 

 

Projekt pn. „AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH  

I POSZUKUJĄCYCH PRACY W POWIECIE ZŁOTOWSKIM (III)”, dofinansowany  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 

Okres realizacji projektu 01 stycznia 2017 r. – 30 czerwca 2018 r.. 

Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia, 

pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie. 

Całkowita wartość projektu: 2.013.846,88 zł, w tym:  

 w 2017 roku- 1.742.048,98 zł, 

 w 2018 roku- 271.797,90 zł. 
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Nazwa zadania Ochrona praw konsumenta 

Czy dla zadania została 

opracowana odrębna 

polityka/strategia/ 

program.  

Wskazać czy w innym 

dokumencie powiatu 

o takim charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego 

obszaru 

Nie  

 

 

Nie  

 

 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Złotowie 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania  

w 2018r. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów: 

 zapewniał bezpłatne poradnictwo konsumenckie i informacje prawne w zakresie 

ochrony interesów konsumentów (udzielono szeregu porad w zakresie sprzedaży  

i usług, w tym umów zawartych poza lokalem i na odległość. Polegały one przeważnie  

na informowaniu o prawach i obowiązkach stron konkretnej umowy, analizowaniu 

zapisów dokumentów gwarancyjnych i pism reklamacyjnych, wniosków o mediację  

do Inspekcji Handlowej, wystąpień do Rzecznika Finansowego, Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej, Urzędu Regulacji Energetyki, oświadczeń o odstąpieniu od umowy, 

wezwań do dobrowolnego spełnienia świadczenia. Udzielano pomocy w napisaniu pisma 

lub kierowano konsumentów do odpowiedniej instytucji.). 

 

Najwięcej problemów mieli konsumenci z usługami dotyczącymi mediów w tym usług 

telekomunikacyjnych, energii elektrycznej oraz wody. Konsumenci skarżyli się na: 

o  wprowadzanie odbiorców mediów w błąd przy zmianie dostawcy usług sugerując,  

że przedłużają umowę z dotychczasowym dostawcą, 

o zmiany sprzedawcy energii  

o nieinformowanie klientów o dodatkowej opłacie handlowej przy zmianie umów  

z gwarancją stałej ceny, 

o wprowadzanie w błąd, co do tożsamości operatora,  

o bezpodstawne naliczanie kar umownych, 

o problemy z przeniesieniem usług do innego operatora, 

o nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych, 

o niewywiązywanie się przez operatora z obowiązku pisemnego potwierdzenia zmiany 

umowy, 

o aktywowanie usług, których abonenci nie zamawiali, 

o brak zasięgu w miejscu odbierania usługi internetowej, mimo wcześniejszych zapewnień 

operatora o takiej możliwości, 

o bezpodstawne przedłużanie terminu wypłaty odszkodowania, 
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o opóźniania działań mających na celu ocenę zdarzenia powodującego szkodę i ustalenie 

odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz jej zakresu, dot. m.in. sprzętu elektronicznego, 

o zaniżanie wyceny szkód. 

 

Skargi konsumentów związane były także z dochodzeniem przez konsumentów roszczeń  

z tytułu niezgodności towaru z umową oraz gwarancji i rękojmi. Problemy, z jakimi zgłaszali 

się konsumenci dotyczyły przede wszystkim: 

o nie przyjmowania reklamacji w miejscu zakupu obuwia, odsyłania do producenta, 

o niskiej jakość sprzedawanych towarów, szczególnie obuwia i odzieży, 

o odmowy przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu niezgodności towaru z umową, 

o narzucania reżimu odpowiedzialności gwarancyjnej poprzez przekazywanie reklamacji 

do serwisu gwarancyjnego, 

o nieprzestrzegania przez przedsiębiorców uprawnień konsumentów wynikających  

z tytułu niezgodności towaru z umową, 

o odmowy uznania reklamacji uzasadnianych uszkodzeniem mechanicznym mimo,  

że wada tkwiła w towarze w momencie zakupu, 

o utrzymywania, że gwarancja jest jedynym sposobem realizacji roszczeń konsumentów, 

o nieskutecznego usuwania wad, 

o nadmiernego wydłużania terminów napraw, zarówno w zakresie niezgodności towaru  

z umową, jak i rękojmi oraz gwarancji. 

 

Najwięcej porad w zakresie umowy sprzedaży dotyczyło produktów przemysłowych,  

w tym obuwia i odzieży, sprzętu RTV i AGD, mebli, komputerów i telefonów komórkowych. 

 

Umowy poza lokalem i na odległość to umowy zawierane na pokazach  

i prezentacjach organizowanych w formie bezpośrednich spotkań z konsumentami. Skargi 

dotyczyły takich problemów jak: 

o sprzedawane na pokazach poza lokalem artykuły paramedyczne, materace, itp., 

o posługiwanie się niezrozumiałymi wzorcami umów, 

o nieprzekazywanie konsumentom egzemplarza zawartej umowy w dniu podpisania  

i dostarczanie go pocztą, po upływie 14 dni od jej zawarcia, 

o  nieinformowanie konsumenta o pełnych kosztach kredytu oferowanego im na zakup 

towaru, 

o utrudnianie konsumentom realizację ich praw, zwłaszcza w związku z odstąpieniem 

konsumentów od umowy, 

o nieodbieranie przesyłek ze zwracanymi towarami, 

o braku informacji o prawie do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem 

przedsiębiorstwa, 

o zastrzegania w umowach kar lub opłat za odstąpienie od umowy, 

o brak formularza odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni. 

 

Problemy, z jakimi borykali się konsumenci przy umowach zawieranych na odległość 

dotyczyły niedostarczenia zamówionego towaru lub trudności z odzyskaniem wpłaconych 

pieniędzy, po odstąpieniu od umowy lub wymiany uszkodzonej rzeczy na pełnowartościową.  

W takich przypadkach Rzecznik występował w imieniu konsumenta do przedsiębiorcy  

o polubowne załatwienie sporu (prawie wszystkie wystąpienia zakończyły się pozytywnie dla 

konsumentów). 

W omawianym okresie wielu mieszkańców powiatu złotowskiego zwracało się do rzecznika 

ze swoimi problemami, niezwiązanymi z prawem konsumenckim. Zaliczały się do nich 

sprawy członków wspólnot mieszkaniowych, najemców mieszkań i mieszkań komunalnych, 
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sprawy dotyczące interpretacji przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa 

rodzinnego, prawa spadkowego, ochrony danych osobowych, sporów z organami administracji 

publicznej. W takich przypadkach rzecznik udzielał informacji i wskazywał instytucje 

właściwe do rozpatrzenia danej sprawy. 

 

 występował do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw  

i interesów konsumentów (Rzecznik podejmował działania o charakterze mediacyjnym 

w celu polubownego zakończenia sporu, przedstawiając przedsiębiorcy mające 

zastosowanie w sprawie przepisy prawa oraz propozycje polubownego zakończenia 

sporu. Interwencje dotyczyły sfery usług: napraw samochodów, niemożności 

wyegzekwowania przez konsumentów usunięcia usterek będących przedmiotem umowy, 

długotrwałych napraw gwarancyjnych, nie wydawania przedmiotu naprawy, 

rekompensat za niedotrzymanie warunków imprez turystycznych, itp. W roku 2018 

Rzecznik 43 występował z interwencją do przedsiębiorców) 

 współdziałał z UOKiK, organami Inspekcji Handlowej, organizacjami 

konsumenckimi, innymi instytucjami w zakresie ochrony konsumentów (Rzecznik  

w roku 2018 kontynuował współpracę z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

oraz Inspekcją Handlową w zakresie ochrony praw konsumentów. Na bieżąco 

współpracował z następującymi instytucjami, które działają na rzecz ochrony praw 

konsumentów: Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich, Europejskim Centrum 

Konsumenckim, Urzędem Komunikacji Elektronicznej, Stowarzyszeniem Rzeczników, 

Rzecznikiem Finansowym i Federacją Konsumentów) 

 wytaczał powództwa na rzecz konsumentów i wstępował do toczących się 

postępowań (wytoczono dwa powództwa na rzecz konsumentów przed sadami 

powszechnymi, z czego jedno powództwo zostało prawomocnie zakończone zgodnie  

z żądaniem pozwu, a drugie jest w toku) 

 prowadził działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym (w 2018 roku 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – we współpracy z Powiatową Komendą Policji  

w Złotowie – przygotował i przeprowadził spotkania informacyjne w ramach działalności 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ponadto na bieżąco prowadzona jest edukacja na 

stronach internetowych Starostwa oraz na tablicy ogłoszeń, poprzez zamieszczanie 

plakatów informacyjnych, ulotek oraz broszur, dostępnych także w biurze rzecznika) 
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Nazwa zadania Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna 

Czy dla zadania została 

opracowana odrębna 

polityka/strategia/ 

program.  

 

Wskazać czy w innym 

dokumencie powiatu 

o takim charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego 

obszaru 

Nie  

 

 

 

 

 

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO POWIATU 

ZŁOTOWSKIEGO NA LATA 2015 – 2020 w obszarze pomoc społeczna. 

 

CEL STRATEGICZNY: 

Kompleksowe poradnictwo i informacja z zakresu pomocy społecznej 

 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

 

Wydział Organizacyjny i Promocji Starostwa Powiatowego w Złotowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania  

w 2018r. 

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej   

określała: 

 dziedziny prawa, z której udzielano nieodpłatnej pomocy prawnej: 

 prawo rodzinne (w tym sprawy dot. rozwodów, separacji i alimentów) 

 sprawy z zakresu prawa pracy 

 sprawy z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej 

 prawo cywilne (w tym sprawy z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego) 

  prawo dot. ubezpieczeń społecznych, sprawy dot. praw do opieki zdrowotnej, 

 prawo administracyjne (w tym podatkowe) 

 prawo karne 

 inne 

 formę udzielania pomocy: 

 poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach 

lub o spoczywających obowiązkach 

 wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego 

 udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych 

w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pismo w toczącym 

się postępowaniu sądowo - administracyjnym   

 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu  w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy 

prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu.  

Po nowelizacji ustawy w 2019 roku nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów 

odpłatnej pomocy prawnej, która złoży w tej sprawie stosowne oświadczenie. 

    Wszystkie informację na temat nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogram pracy 

punktów udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego  

w Złotowie. 
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     W 2018 roku ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na prowadzenie dwóch punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność 

pożytku publicznego. Konkurs wygrało Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy 

Debrzno" z Debrzna. 

Zawarto także umowy na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie prowadzonym 

przez powiat, z adwokatami i radcami prawnymi wskazanymi przez Okręgową Radę 

Adwokacką w Poznaniu i Okręgową  Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy.  

        W 2018 roku udzielono 749 nieodpłatnych porad prawnych, z czego 229  

w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową, natomiast w 2 punktach 

prowadzonych przez adwokatów i radców prawny z ramienia Okręgowej Rady Adwokackiej  

w Poznaniu i Okręgowej  Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy -  520 porad.  

 

Na realizację tego zadania powiat złotowski otrzymał dotację w wysokości 187.812,00 zł 

(wydatkowano -  187.578,64 zł, z czego: 182.173,12 zł na wynagrodzenia z tytułu umów  

na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, a 5.405,52 zł na pokrycie kosztów obsługi 

organizacyjno – technicznej zadania).  

 

 

Nazwa zadania Promocja powiatu 

Czy dla zadania została 

opracowana odrębna 

polityka/strategia/ 

program.  

Wskazać czy w innym 

dokumencie powiatu 

o takim charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego 

obszaru  

Nie 

 

 

Nie  

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie 

Wydział Organizacyjny i Promocji Starostwa Powiatowego w Złotowie  

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania  

w 2018r. 

 

Zadanie realizowane poprzez m.in.: 

 organizację imprez i uroczystości powiatowych 

 informowanie o działaniach podejmowanych przez władze powiatu złotowskiego  

i jednostki organizacyjne powiatu, 

 organizowanie stoisk informacyjno – promocyjnych podczas imprez powiatowych oraz 

partnerskich. 

 podtrzymywanie współpracy partnerskiej z powiatami zagranicznymi 

 promowanie działań i inicjatyw i inwestycji podejmowanych przez Powiat Złotowski  

na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym Facebook 

 współpracę z prasą lokalną oraz lokalnym i mediami. 
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Organizacja imprez i uroczystości na terenie powiatu odbywała się zgodnie z zatwierdzonym 

Kalendarzem imprez i uroczystości organizowanych i współorganizowanych przez powiat 

złotowski. 

W 2018 roku przygotowano i wydano sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Złotowskiego  

i Rady Powiatu Złotowskiego w kadencji 2014-2018, które trafiło do mieszkańców całego 

powiatu. 

W ramach współpracy zagranicznej, w 2018 roku, powiaty Złotowski i Gifhorn obchodziły  

15. rocznicę podpisania umowy partnerskiej. Jubileuszowe obchody rozpoczęły się 29 

czerwca. Przed południem w kościele pw. Św. Stanisława Kostki w Złotowie odbyła się 

ekumeniczna msza święta z udziałem władz powiatów, a następnie uroczysta gala w 

Złotowskim Centrum Aktywności Społecznej. Odsłonięto także pamiątkową tablicę na 

dawnym cmentarzu ewangelickim w Złotowie.  

W październiku uczniowie z CKZiU byli uczestnikami kilkudniowej młodzieżowej wymiany 

międzynarodowej w Gifhorn. Razem z gośćmi z Niemiec, Szwecji, Ukrainy i Turcji 

doskonalili umiejętności językowe, a także brali udział w licznych warsztatach plastycznych, 

muzycznych oraz krawieckich. 

Delegacja Powiatu Złotowskiego gościła w Powiecie Jampol w Ukrainie  

w lutym 2018 r., a jej głównym założeniem było podsumowanie polsko – ukraińskiej 

współpracy w roku 2017. 

Wizyty delegacji ukraińskiej na Złotowszczyźnie ograniczyły się do udziału w uroczystościach 

z okazji 15. rocznicy podpisania umowy partnerskiej Powiatu Złotowskiego z Powiatem 

Gifhorn.   

Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego w Złotowie na bieżąco prowadzi stronę 

internetową powiatu oraz zamieszcza aktualności na koncie na portalu Facebook, które cieszą 

się dużą popularnością wśród mieszkańców regionu i wszystkich sympatyków powiatu. 

Współpracowano także z mediami lokalnymi w zakresie bieżącej działalności Powiatu.   

W 2018 roku powiat uczestniczył również w dużym przedsięwzięciu i współorganizował 

(wraz z Gminą i Miastem Jastrowie) XXIV Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w Sportach 

Halowych Wielkopolska 2018, w dyscyplinie szachy. Ceremonia otwarcia Olimpiady odbyła 

się 29 kwietnia w hali widowiskowo-sportowej w Jastrowiu. Uroczystość rozpoczęła się od 

defilady w trakcie, której zaprezentowały się ekipy ze wszystkich szesnastu województw. 

Następnie Orkiestra Dęta OSP z Krajenki odegrała hymn narodowy, a flagę państwową na 

maszt wciągnął poczet flagowy z Jednostki Strzeleckiej 4001 im. Szarych Szeregów 

ze Złotowa. W otwarciu igrzysk uczestniczyli  m.in. minister Andrzej Dera – Sekretarz Stanu 

w Kancelarii Prezydenta RP, Mariusz Kubiak – zastępca dyrektora Departamentu Sportu 

i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Klaudia Kulon – 

arcymistrzyni, srebrna medalistka Olimpiady w Baku i ambasadorka OOM oraz Paweł 

Dudziński – członek Zarządu Polskiego Związku Szachowego. W dalszej części zrealizowano 

ceremoniał olimpijski z wciągnięciem flagi olimpijskiej na maszt i zapaleniem znicza 

olimpijskiego. 208 zawodników, o miano najlepszego w swojej kategorii, rywalizowało  

w turnieju trwającym od 28 kwietnia do się 5 maja. W związku z Olimpiadą przygotowany 

został okolicznościowy folder, w którym zaprezentowane zostały m.in. powiat złotowski oraz 

gmina Jastrowie. 
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Nazwa zadania 
Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Czy dla zadania została 

opracowana odrębna 

polityka/strategia/ 

program.  

 

Wskazać, czy w innym 

dokumencie powiatu 

o takim charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego 

obszaru  

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI 

PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO  

NA ROK 2018 przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Złotowskiego Nr XLIV/246/2017   

 

 

Nie  

 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Złotowie  

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania  

w 2018r. 

Zadanie i powyższym Program realizowano poprzez wspieranie działalności organizacji 

pozarządowych w ramach konkursów ofert na realizację zadań publicznych oraz wspieranie 

organizacji pozarządowych w trybie pozakonkursowym. 

Zarząd Powiatu Złotowskiego konkurs na realizację zadań publicznych oraz wspieranie 

organizacji pozarządowych ogłosił uchwałą 28 lutego 2018 roku uchwałą nr 170/899/2018. 

Na podstawie przeprowadzonego konkursu przyznano 23 dotacje na łączną kwotę 75.134,00 zł 

(wykaz udzielonych dotacji zamieszczono w poniższej tabeli). 

Dodatkowo udzielono 1 dotację w trybie pozakonkursowym dla Stowarzyszenia Inicjatyw 

Lokalnych Możemy Więcej w Złotowie na wsparcie organizacji „XX Powiatowego Festiwalu 

Dziecięcych Talentów Artystycznych im. Cecylii Igiel” w kwocie 3.400,00 zł. 

Wszystkie zadania objęte konkursami ofert oraz realizowane w trybie pozakonkursowym 

zostały zrealizowane. Wpłynęły stosowne sprawozdania. 

Nazwa 

organizacji 

Tytuł zadania 

 
Zakres 

 
Kwota 

przyznana 

Klub Skata Krajna 

Złotów 

Udział w zawodach skatowych i ich 

organizacja 

sport 
1 000,00 zł 

MLKS Spider 

Złotów 

Sporty walki - zajęcia sportowe 

kickboxingu dla dzieci i młodzieży 

sport 2 000,00 zł 

Parafia pw. Św. 

Marii Magdaleny 

w Zakrzewie 

Spotkanie z Matka Radosną kultura 2 000,00 zł 

Koło TPD w 

Złotowie 

Powiatowy Konkurs Tańca "Złotów 

2018" 

kultura 1 634,00 zł 

Koło PZW 

Krajenka 

Organizowanie zawodów, zajęć  

i imprez sportowych 

sport 1 000,00 zł 

LOK Koło 

Supermen Złotów 

Otwarte Mistrzostwa Powiatu 

Złotowskiego w strzelectwie 

sportowym 

sport 1 000,00 zł 
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OSP Zakrzewo Ogólnopolski zlot samochodów 

zabytkowych i pożarniczych 

kultura 2 000,00 zł 

OSP Zakrzewo VI Manewry Medyczne Gminne porządek 

publiczny 

3 000,00 zł 

Stowarzyszenie 

AGAT 

"Bezpieczny Powiat II" sport 10 000,00 zł 

Stowarzyszenie 

Chór Tęcza 

X Powiatowe Święto Pieśni 

Chóralnej 

kultura 4 000,00 zł 

Stowarzyszenie 

Gromada 

Międzynarodowy Turniej Piłki 

Nożnej 

sport 2 000,00 zł 

Stowarzyszenie 

Gromada 

XXI edycja Dni Kwitnących Wiśni kultura 2 500,00 zł 

PSZS Przygotowanie i organizacja 

zawodów 

sport 5 000,00 zł 

OSP Krajenka 
XII Przegląd Orkiestr Dętych 

Krajenka 2018 

kultura 4 000,00 zł 

LKS Drogowiec Szkolenie i rozwój dzieci  

i młodzieży w kolarstwie 

sport 1 500,00 zł 

MLKS Sparta Organizacja zawodów, zajęć  

i imprez sportowych z boksu 

olimpijskiego 

sport 4 000,00 zł 

Stowarzyszenie 

Satori 

Organizowanie zawodów, zajęć  

i imprez sportowych 

sport 2 500,00 zł 

Parafia pw. 

WNMP Złotów 

Projekt Kostka kultura 10 000,00 zł 

Stowarzyszenie 

Strefa Kultury  

w Zakrzewie 

XXVI Festiwal Blues Express kultura 5 000,00 zł 

Stowarzyszenie 

Strefa Kultury  

w Zakrzewie 

XI Festiwal Folklorystyczny  

z przytupem 

kultura 2 000,00 zł 

Stowarzyszenie 

Strefa Kultury  

w Zakrzewie 

XII Sejmik Młodzieży kultura 1 000,00 zł 

Fundacja 

Złotowianka 

Gwiazdkowy rynek kultura 2 000,00 zł 

Rage Team Bieg surviwalowy Rage Run sport 6 000,00 zł 

   75 134,00 zł 
 

 

Raport opracowano w oparciu o materiały źródłowe wydziałów Urzędu Starostwa Powiatowego  

w Złotowie, powiatowych jednostek organizacyjnych i innych instytucji. 

 

Raport o Stanie Powiatu za 2018 r. zawiera dane według stanu na 31 grudnia 2018 roku, o ile nie 

zaznaczono inaczej. 
 


