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WPROWADZENIE  

 

Raport opracowano na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym. Wójt przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy Złotów w roku 2019. 

Celem przygotowania raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną 

gminy Złotów. Zgromadzone w nim zostały szczegółowe dane o aspektach funkcjonowania gminy w 

roku 2019. 

Raport stanowi kompendium wiedzy o działalności gminy za rok ubiegły i jest podstawą  

do obiektywnej - opartej na faktach - oceny. 

Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu Gminy 

Złotów, gminnych jednostek organizacyjnych oraz szereg dokumentów będących w posiadaniu 

Urzędu, a także dane udostępnione przez Urząd Statystyczny. 

Informacje zawarte w raporcie posłużą mieszkańcom Gminy Złotów do zwiększenia wiedzy 

na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się podstawą do prowadzenia 

dialogu na temat przyszłości gminy. 
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RADA GMINY ZŁOTÓW  

 

W 2019 roku Rada Gminy spotkała się na 12 sesjach. W ciągu 2019 roku podjęto 93 uchwały. 

Komisje Rady odbyły łącznie 37 posiedzeń: 

• - Komisja Rewizyjna – 12 posiedzeń, 

• - Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Spraw Mieszkaniowych, Oświaty i Kultury –  

   8 posiedzeń, 

• - Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Zdrowia – 8 posiedzeń, 

• - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 5 posiedzeń, 

• - Komisje odbyły również – 4 wspólne posiedzenia. 

 

JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY ZŁOTÓW

W Gminie Złotów utworzonych jest 28 jednostek pomocniczych gminy tj. 28 sołectw.  

Wybory sołtysów i członków rad sołeckich odbyły się w okresie od dnia 7 stycznia 2019 r. do 

dnia 21 lutego 2019 r. zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 382.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. 

Dotyczy kadencji odpowiedniej dla roku 2019, dla którego sporządzany jest raport. 

• Sołectwa i wsie Gminy Złotów (w roku 2019) 

 

L.P. SOŁECTWO/WIEŚ SOŁTYS 

  1. BIELAWA Jan Hammacher 

2. BLĘKWIT Piotr Zych 

3. BŁUGOWO Teresa Pawłowska 

4. BUNTOWO Agnieszka Rola 

5. DZIERZĄŻENKO   

6. ŁOPIENKO Marta Misztal 

7. WIELATOWO   

8. FRANCISZKOWO Wiesława Stępień 

9. GÓRZNA 
Marzena Lewicka  

10. PIECZYN 

11. JÓZEFOWO 1)       Piotr Domaradzki  
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2)       Konrad Hammacher   
od 16.09.2019 

12. KAMIEŃ Bożena Ratajska   

13. KLESZCZYNA Jan Bulawa 

14. KLUKOWO Marek Drajer 

15. KRZYWA WIEŚ 
Maria Szymańska 

16. GRODNO 

17. MIĘDZYBŁOCIE Adam Tomaszewski 

18. NOWA ŚWIĘTA Mirosława Zakrzewska 

19. NOWINY Stanisław Małaczek 

20. NOWY DWÓR Krzysztof Szymański  

21. PIECZYNEK 
Zuzanna Gaj 

22. ZAWILCE 

23. PŁOSKÓW Anna Gracz 

24. RADAWNICA 
Krzysztof Duda 

25. GRUDNA 

26. RUDNA Jarosław Maciejewski 

27. SKIC 
Sławomir Czyżyk 

28. SŁAWIANÓWKO 

29. SŁAWIANOWO 
Ewa Fąs  

30. KACZOCHY 

31. 
STARE 
DZIERZĄŻNO  Sylwia Dudek 

    

32. STAWNICA Brygida Rzechtalska  

33. ŚWIĘTA Andrzej Białczyk  

33. ŚWIĘTA I Piotr Kasprzyk 

34. WĄSOSZ 
Jaroslaw Brandt 

35. ROSOCHY 

36. ZALESIE Alicja Bulawa 

Tab. Sołectwa, wsie i sołtysi Gminy Złotów. Opracowano na podstawie danych UG w Złotowie. 
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY ZŁOTÓW  

 

1. Urząd Gminy w Złotowie, 

 ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, 

2. Biblioteka Publiczna Gminy Złotów im. ks. dr. Bolesława Domańskiego z siedzibą   

w Radawnicy, 

ul. Złotowska 11b, Radawnica, 77-400 Złotów, 

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Złotowie, 

ul. M. Skłodowskiej–Curie 3, 77-400 Złotów, 

4. Szkoła Podstawowa im. Tony’ego Halika w Górznej  

Górzna 19, 77-400 Złotów, 

5. Szkoła Podstawowa im. Marii Kilar w Kleszczynie, 

Kleszczyna 28, 77-400 Złotów, 

6. Szkoła Podstawowa w Sławianowie, 

Sławianowo  1, 77-400 Złotów, 

7. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radawnicy 

ul. Złotowska 11b, Radawnica, 77-400 Złotów, 

8. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Świętej, 

Święta 40, 77-400 Złotów. 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ GMINY DO ZWIĄZKÓW, LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA I 

STOWARZYSZEŃ  

 

• Gmina Złotów przynależy do następujących organizacji: 

 

1. Związek Gmin Krajny, 

2. Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska 

3. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, 

4. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. 
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY  

POŁOŻENIE I  PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY 

Gmina wiejska Złotów położona jest na północnym skraju województwa wielkopolskiego i w 

centralnej części powiatu złotowskiego. Obejmuje obszary wiejskie okalające miasto Złotów, sąsiaduje 

z 10 gminami:  

• od zachodu z gminami Jastrowie i Tarnówka, 

• od północy i północnego zachodu z gminą Okonek,  

• od wschodu i północnego wschodu z gminami Lipka, Zakrzewo i Więcbork, 

• od południa z gminami Łobżenica, Wysoka i Krajenka, 

• oraz centralnie z gminą miejską Złotów.  

Południowo wschodnia granica gminy jest również granicą powiatu złotowskiego i 

województwa wielkopolskiego, gmina Więcbork położona jest już w województwie kujawsko-

pomorskim. Miasto Złotów jest siedzibą gminy i powiatu, a także ośrodkiem administracyjno– 

usługowym dla całego powiatu złotowskiego. Sama Gmina Złotów dzieli się na 28 sołectw (wymienione 

w rozdziale „Jednostki pomocnicze Gminy Złotów”). 
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Województwo 
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Map. Gmina Złotów. Zasób UG w Złotowie. 

 

Pod względem komunikacyjnym położenie Gminy Złotów determinowane jest przez dwie drogi 

wojewódzkie: 

• DW nr 188 relacji Człuchów – Debrzno – Złotów – Piła, 

• DW nr 189 relacji Jastrowie – Złotów – Więcbork. 
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Na północ i północny zachód od terenu gminy Złotów przebiegają drogi krajowe nr 11 i 22, 

powiązane z układem drogowym gminy poprzez drogę wojewódzką nr 189, ze skrzyżowaniem w 

Jastrowiu oraz poprzez drogę powiatową nr 1021P relacji: Złotów – Radawnica – Lędyczek, ze 

skrzyżowaniem w Lędyczku.  

Od południa (w Pile) poprzez DW nr 188 Gmina Złotów skomunikowana jest z drogami krajowymi 

nr 10 i 11.   

 

Map. Położenie Gminy Złotów na tle sieci transportowej.  
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WALORY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE 

Atutem gminy są jeziora, lasy odznaczające się dużym zróżnicowaniem typów siedliskowych. 

Lasy zajmują ok 24% powierzchni gminy. Nadzór nad nimi sprawują trzy nadleśnictwa – Nadleśnictwo 

Złotów i Nadleśnictwo Lipka oraz Nadleśnictwo Okonek. 

Największymi jeziorami na terenie Gminy Złotów są: jezioro Sławianowskie Wielkie  

(277,6 ha) oraz jezioro Zaleskie (186,13 ha). Czyste i zasobne w ryby jeziora sprzyjają rozwojowi 

turystki oraz czynnemu wypoczynkowi. Jeziorność gminy wynosi 2%. 

Całe terytorium gminy znajduje się w dorzeczu Noteci, a pośrednio Warty. Przez gminę 

przepływają rzeki: Głomia, Łobżonka, Kocunia oraz graniczna Gwda.  

 Formy prawnej ochrony przyrody: 

• Dwa obszary chronionego krajobrazu: Obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Wałeckie i 

Dolina Gwdy” obejmuje dolinę Gwdy i położony jest w północno-zachodniej części gminy -  

i Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Łobżonki i Bory Kujańskie” – obejmuje południowy 

obszar gminy. 

• Fragment obszaru Natura 2000 PLH300040 „Dolina Łobżonki” - obejmuje dolinę rzeki 

Łobżonki wraz z przyległymi dopływami. Uważany za jeden z najcenniejszych obszarów 

przyrodniczych na Pojezierzu Krajeńskim. Za wartość przyrodniczą uważa się obecność aż 21 

siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Ochronie podlegają m.in. żyzne grądy 

środkowoeuropejskie, ekosystemy torfowisk mszarnych, borów i brzezin bagiennych. . 

• Dwa rezerwaty przyrody – „Uroczysko Jary” położony w okolicach miejscowości Górzna i 

„Czarci Staw” położony pomiędzy miastem Złotów a Płoskowem. 

• Pomniki przyrody - dęby, lipy drobnolistne, sosna wejmutka, modrzew europejski i inne. 

 

DZIEDZICTWO HISTORYCZNE I KULTUROWE  

Celem ochrony zabytków jest ich zachowanie, należyte utrzymanie oraz społecznie celowe 

wykorzystanie i udostępnienie dla celów naukowych, dydaktycznych i wychowawczych tak, aby służyły 

nauce oraz popularyzacji wiedzy i sztuki, stanowiły trwały element rozwoju kultury i były czynnym 

składnikiem życia współczesnego społeczeństwa. 

Ustawa o ochronie zabytków przewiduje następujące formy ich ochrony: 

• wpis do rejestru zabytków; 

• uznanie za pomnik historii; 

• utworzenie parku kulturowego 
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• ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o 

zezwoleniu na lokalizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego;  

Na terenie gminy Złotów znajduje się 10 obiektów architektury wpisanych do rejestru 

zabytków oraz 6 parków wpisanych do rejestru. Ponadto gmina ta jest bogata w zespoły folwarczne z 

dworami i parkami występującymi na jej terenie.  

• Najcenniejsze zabytki Gminy Złotów: 

o Zespół kościoła p.w. św. Małgorzaty w Kamieniu, 

o Kościół filialny p.w. Chrystusa Króla w Kleszczynie, 

o Kościół parafialny p.w. św. Jakuba Apostoła w Sławianowie, 

o Kościół parafialny p.w. św. Jakuba Apostoła w Bługowie, 

o Kościół parafialny p.w. św. Barbary w Radawnicy, 

o Kościół pomocniczy p.w. św. Stanisława Kostki w Radawnicy, 

o Zespół dworsko – parkowy w Grodnie, 

o Zespół pałacowo – parkowy w Radawnicy, 

o Chałupa podcieniowa w Świętej nr 98, 

o Wiatrak typu „holender” w Dzierzążenku, 

o Wiatrak typu „holender” w Świętej, 

o Park dworski w Buntowie, 

o Park dworski w Nowym Dworze, 

o Park dworski w Sławianowie, 

o Park dworski w Skicu, 

o Park dworski w Stawnicy. 

W roku 2018 opracowano obowiązujący Gminny Program Opieki Nad Zabytkami na lata 2018-

2021. Jest to najważniejszy dokument poruszający tematykę dziedzictwa historycznego na szczeblu 

gminnego samorządu lokalnego. 

W zakresie opieki nad zabytkami uwarunkowania prawne określa ustawa z dnia 23 lipca 2003r. 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wymieniona ustawa nakłada na właściciela obiektu 

zabytkowego utrzymanie go w należytym stanie technicznym i do ponoszenia wynikłych z tego tytułu 

kosztów. Samorządy różnych szczebli oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

wojewódzcy konserwatorzy zabytków na sformalizowanych zasadach mogą udzielać pomocy w 

finansowaniu prac remontowych, restauracyjnych przy zabytku wpisanym do rejestru. Pomoc taka 

udzielana jest na wniosek zainteresowanego – właściciela  obiektu.  Istnieje zasada współdziałania 

różnych organów przy rozpatrywaniu wniosków w tym przedmiocie i  przyznawaniu dotacji. 

Warunki udzielania pomocy finansowej właścicielom remontującym obiekty zabytkowe 

(wpisane do rejestru zabytków) w ramach środków zabezpieczonych w budżecie gminy na dany rok 

(dotacje) określone zostały w uchwale Nr XLV/460/14 Rady Gminy Złotów z dnia 29 maja 2014 r. w 

sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
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budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. W 2019 r. z budżetu Gminy Złotów udzielono 

następujących dotacji: 

• Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Sławianowie - dotacja w 

wysokości 10 000,00 zł (słownie zł.: dziesięć tysięcy 00/100) przyznana w 2019 r. z przeznaczeniem na 

pokrycie kosztów zadania: „Prace konserwatorskie ołtarza głównego i obrazu św. Jakuba z ołtarza 

głównego w kościele parafialnym w Sławianowie”. Całkowity koszt zadania wg sprawozdania Parafii 

wyniósł brutto 235 945,50 zł (słownie zł.: dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta 00/100) w roku 

2018. 

• Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Barbary w Radawnicy - dotacja w wysokości  

28 000,00 zł (słownie zł: dwadzieścia osiem tysięcy 00/100) udzielona w 2019 r. przeznaczona na 

pokrycie kosztów zadania: „Pełna konserwacja i restauracja zabytkowego neogotyckiego 

konfesjonału”. Całkowity koszt zadania brutto wg sprawozdania Parafii wyniósł 56 697,57 zł (słownie 

zł.: pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem 57/100). 

OBSZAR SPOŁECZNY 

DEMOGRAFIA 

 Na dzień 01.12.2019 r. Gminę Złotów zamieszkiwały: 

• 9556 osoby (zameldowani na pobyt stały), 

• 146 osoby (zameldowani na pobyt czasowy), 

• 9702 osoby (łącznie). 

 

 

 

 

 

 

Liczba ludności wg miejscowości (stan na grudzień 2019 r.): 

L.P. Miejscowość Pobyt 
stały 

Pobyt 
czasowy 

Razem 
2019 

Razem 
2018 

1 Bielawa 90 2 92 95 

2 Blękwit 352 1 353 358 

3 Bługowo 259 4 263 274 

4 Buntowo 308 5 313 314 

5 Dzierzążenko 341 11 352 330 

6 Franciszkowo 187 4 191 197 

7 Górzna 590 7 597 610 

8 Grodno 84 2 86 83 

9 Grudna 1 5 6 6 

10 Józefowo 460 9 469 476 

11 Kaczochy 77 0 77 83 
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Tab. Mieszkańcy Gminy Złotów (grudzień 2019). Opracowanie własne na podstawie danych UG w Złotowie. 

 

 

 

• Liczba zameldowań na pobyt czasowy 97 

• Liczba przemeldowań   62 

• Liczba zameldowań na pobyt stały 318 

• Liczba wymeldowań z pobytu stałego 64 

• Liczba urodzeń    107 

• Liczba zgonów    83 

• Liczba wydanych zaświadczeń  267 

• Liczba udzielonych danych na wniosek 64 

 

 

 

 

12 Kamień 269 2 271 269 

13 Kleszczyna 483 2 485 486 

14 Klukowo 223 2 225 227 

15 Krzywa Wieś 128 2 130 130 

16 Łopienko 29 0 29 28 

17 Międzybłocie 355 13 368 355 

18 Nowa Święta 405 4 409 405 

19 Nowiny 284 2 286 288 

20 Nowy Dwór 234 3 237 236 

21 Pieczyn 57 0 57 57 

22 Pieczynek 250 7 257 256 

23 Płosków 74 0 74 74 

24 Radawnica 602 5 607 614 

25 Rosochy 12 0 12 12 

26 Rudna 329 6 335 328 

27 Skic 441 8 449 455 

28 Sławianowo 325 6 331 327 

29 Sławianówko 35 3 38 39 

30 Stare Dzierzążno 100 1 101 105 

31 Stawnica 593 9 602 602 

32 Święta 1037 12 1049 1045 

33 Wąsosz 118 2 120 130 

34 Wielatowo 36 0 36 38 

35 Zalesie 347 7 354 348 

36 Zawilce 41 0 41 40 

Razem 9556 146 9702 9720 
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Liczba ludności Gminy Złotów wg wieku (dane dla 2019 r. - dane GUS) 

 
WYK. LICZBA LUDNOŚCI GMINY ZŁOTÓW WG WIEKU (DANE DLA 2019 R. -  DANE GUS)  

 

Wyk. Struktura ludność w wieku produkcyjnym, przedprodukcyjnym. I poprodukcyjnym.  Opracowanie własne na podstawie 

danych GUS oraz danych UG w Złotowie. 
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Jest to przykład struktury społeczeństwa starzejącego się - wysoki wskaźnik liczby ludności w wieku 

produkcyjnym przy niskim wskaźniku liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym. 

• Podział ludności wg płci (31.12.2019 r.):  

mężczyźni – 4.954 

kobiety – 4.748 

 

POMOC SPOŁECZNA  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie mieści się w Złotowie, przy ul. Marii 

Skłodowskiej - Curie 3 i obejmuje działaniem teren Gminy Złotów. Ośrodek jest jednostką 

budżetową gminną nieposiadającą osobowości prawnej. W Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Złotowie zatrudnionych jest siedemnastu pracowników. Kierownikiem GOPS jest 

Pani Krystyna Kos. 

Wykaz miejscowości objętych działaniem przez pracowników socjalnych:  

1. Anna Zakrzewska – Blękwit, Klukowo, Międzybłocie, Pieczynek, Stawnica, Święta PGO, 

Wielatowo, Zalesie, 

2. Bernadeta Chorzępa – Buntowo, Bługowo, Kaczochy, Rosochy, Rudna, Skic, Sławianówko, 

3. Izabela Manikowska – Bielawa, Franciszkowo, Kamień, Krzywa Wieś, Nowy Dwór, 

Radawnica, Stare Dzierzążno, 

4. Monika Zielińska – Dzierzążenko, Grodno,  Józefowo, Łopienko, Święta, Wąsosz 

5. Wioletta Żak – Górzna, Kleszczyna, Nowiny, Nowa Święta, Pieczyn, Płosków, Sławianowo, 

 

Wydział świadczeń rodzinnych 

1. Monika Rybka-Zdunowska - realizacja zadań wynikających z: 

- ustawy o świadczeniach rodzinnych i opiekuńczych, 

- ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

- ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 

- ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

- ustawy o Karcie Dużej Rodziny i Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” 

2. Ewa Fąs – realizacja zadań związanych z: 

- ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

- ustawą o świadczeniach rodzinnych i opiekuńczych, 

- ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

- ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

- ustawą o Karcie Dużej Rodziny i Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”, 

- z przekazywaniem informacji do Biura Informacji Gospodarczej informację gospodarczą  

o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego, do Krajowego Rejestru Długów 

Biura Informacji Gospodarczej S. A., ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S. A., Krajowego 
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Rejestru Długów Telekomunikacyjnych BIG S. A., w przypadku, gdy komornik nie prowadzi 

egzekucji a zaległość dłużnika powstała za okres dłuższy niż 3 miesiące, 

3. Joanna Wójtów-Gagatek – realizacja zadań związanych z: 

- ustawą o świadczeniach rodzinnych i opiekuńczych, 

- ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

- ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. 

 

Świadczenia wychowawcze 

1. Marzena Przeorska – realizacja zadań w zakresie: 

- ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

- ustawy o systemie oświaty – pomoc materialna o charakterze socjalny dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Złotów, 

- ustawy o dodatkach mieszkaniowych, 

- ustawy – Prawo energetyczne, 

- rządowego programu „Dobry start” 

2.  Jakub Wiśniewski – realizacja zadań w zakresie: 

- ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

- ustawy o systemie oświaty – pomoc materialna o charakterze socjalny dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Złotów, 

- ustawy o dodatkach mieszkaniowych, 

- ustawy – Prawo energetyczne, 

- rządowego programu „Dobry start”. 

 

Pomoc społeczna udzielana jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia  

12 marca 2004 r. Jej głównym celem jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających 

do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających 

godności człowieka oraz umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są one w stanie pokonać , wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i 

możliwości. 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom z powodu: 

- ubóstwa, 

- sieroctwa, 

- bezdomności, 

- bezrobocia, 

- niepełnosprawności, 

- długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

- przemocy w rodzinie, 

- potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, 

- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 
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- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 

- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 

uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku  

z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z 12.12.2003 r.  

o cudzoziemcach, 

- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

- alkoholizmu lub narkomanii, 

- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 

- klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje: 

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł, 

- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł, 

- rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę  

w rodzinie, 

- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z wyżej wymienionych powodów. 

W 2019 roku rzeczywista liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną wynosiła 490,  

w tym: świadczenia pieniężne – 254, świadczenia niepieniężne – 243. 

 

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze 

- Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego wynosi 674 zł, dla rodziny  

z dzieckiem niepełnosprawnym wynosi 764 zł. 

- Kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 764 zł. 

- Świadczenie pielęgnacyjne  przysługuje niezależnie od dochodu  

- Jednorazowe świadczenie w ramach programu „Za życiem” przysługuje niezależnie od 

dochodu.   

W 2019 roku świadczenia rodzinne wypłacone zostały dla – 632 rodzin: 

- zasiłek dla opiekuna dla – 11 osób 

- specjalny zasiłek opiekuńczy dla – 32 osób 

- świadczenie pielęgnacyjne dla – 55 osób 

- zasiłek pielęgnacyjny dla – 305 osób 

-świadczenie rodzicielskie dla – 80 osób 

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla – 76 osób 

 

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci  

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia,  

w wysokości 500 zł miesięcznie. Od dnia 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze 



RAPORT O STANIE GMINY ZŁOTÓW 2019 

 

17 

 

przyznawane jest na wszystkie dzieci bez względu na dochód rodziny. Okres świadczeniowy 

trwa od 1 października 2019 r. do 31 maja 2021 r. (wyjątkowo). 

Świadczenia wychowawcze wypłacane w okresie obowiązywania kryterium dochodowego od 

01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wypłacono dla 673 rodzin. Liczba dzieci na które wypłacono 

świadczenie – 1215. 

Świadczenia wychowawcze wypłacone w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. – bez 

kryterium dochodowego wypłacono dla 958 rodzin. 

Liczba dzieci na które wypłacono świadczenie – 1701.  

W drugim półroczu wzrosła liczba rodzin pobierających świadczenia wychowawcze o 285  

a liczba dzieci – 486. 

Rządowy program „Dobry start” realizowany jest na podstawie uchwały nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry strat”. 

Świadczenie to jest kolejnym elementem polityki prorodzinnej, wypłacane jest jednorazowo 

raz w roku szkolnym na uczące się dziecko i wynosi 300 zł.  W 2019 roku wypłacono 1290 

świadczeń. 

Pomoc materialna dla uczniów z terenu Gminy Złotów 

Prawo do pomocy materialnej mają rodziny, których dochód na osobę w rodzinie nie 

przekracza kryterium dochodowego, ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy 

społecznej z dnia 12 marca 2004 r., które od 01.10.2018 r. wynosi 528 zł. 

Uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia 

losowego, może być przyznany zasiłek szkolny. 

Dane za rok 2018/2019 (styczeń-czerwiec 2019 r.) 

• Liczba złożonych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego wynosiła – 136 

• Liczba przyznanych stypendiów  - 121  

• Liczba złożonych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego wynosiła – 110 

• Liczba wypłaconych stypendiów – 102 

• Liczba uczniów objętych pomocą w roku 2019 - stypendium szkolne - 144 
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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  

 

• Dzielnicowi Gminy Złotów: 

- st. sierżant Karol Gajewski - miejscowości: Nowiny, Górzna, Pieczyn, Stawnica, Łopienko, 

Pieczynek, Dzierzążenko, St. Dzierzążno, Zalesie, Franciszkowo, Nowy Dwór, Radawnica, 

Kamień, Grodno, Krzywa Wieś, Bielawa, Józefowo, Płosków, Wielatowo. 

- st. sierżant Adam Równiak - miejscowości: Blękwit, Święta, Rosochy Rudna, Kaczochy, 

Klukowo, Nowa Święta, Kleszczyna, Sławianowo, Buntowo, Międzybłocie, Wąsosz, Skic, 

Sławianówko, Bługowo. 

• Drużyny OSP: stan na dzień 31.12.2019 r. 

 

o OSP Święta – wyposażenie: wóz strażacki ciężki ratowniczo-gaśniczy MAN TGM GBA – 

6/4,5, rok prod. 2015. Przyczepa gaśnicza, sprzęt hydrauliczny do działań ratowniczo-

gaśniczych, motopompa szlamowa x 2 szt., motopompa PO5 3 szt., motopompa 

pływająca,  piła spalinowa STIHL 3 szt., piła spalinowa beton/stal, agregat 

prądotwórczy 2 szt., wentylator oddymiający WO-14, defibrylator AED. 

o OSP Blękwit – wyposażenie: wóz strażacki średni ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 4x4 

GBA – 2,5/25 z autopompą (2012 r.), sprzęt hydrauliczny do działań ratowniczo-

gaśniczych, motopompa szlamowa, motopompa PO5 1 szt., motopompa pływająca, 

piła spalinowa beton/stal, piła spalinowa do drewna – 2 szt., agregat prądotwórczy 2 

szt., wentylator oddymiający, defibrylator AED. 

o OSP Radawnica – wyposażenie: wóz strażacki średni ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 

4x4 GBA-2,5/25 z autopompą (2010 r.), lekki samochód specjalny Mercedes GLM-

8/16, (1996 r.), sprzęt hydrauliczny do działań ratowniczo-gaśniczych, motopompa 

tohatsu M16/8, motopompa szlamowa, motopompa PO5, motopompa pływająca                

– 2 szt., wentylator oddymiający, piła spalinowa do drewna 3 szt., piła spalinowa 

beton/stal, agregat prądotwórczy 2 szt., defibrylator AED. 

o OSP Zalesie – wyposażenie: wóz strażacki Lublin 3 GLM-8, (2000 r.), motopompa 

tohatsu M16/8, motopompa PO 5, motopompa szlamowa, motopompa pływająca, 

pilarka do drewna, defibrylator AED. 

o OSP Kleszczyna – wyposażenie: średni samochód ratowniczo-gaśniczy Star 244 GBA-

2,5/16, (1995), piła spalinowa do drewna x 2 szt., motopompa PO5, motopompa 

pływająca, agregat prądotwórczy, wentylator oddymiający, defibrylator AED. 

o OSP Sławianowo – w trakcie likwidacji 

o OSP Stawnica – wyposażenie: wóz strażacki Mercedes GLM-8, (1980), motopompa 

PO5, pilarka do drewna, agregat prądotwórczy. 

o OSP Rudna  – wyposażenie: wóz strażacki Żuk GLM-8, (1994), motopompa PO5, pilarka 

do drewna, agregat prądotwórczy. 
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L.p. OSP Liczba 

strażaków/ 

w tym 

kobiet 

Kobiece 

Drużyny 

Pożarowe 

Młodzieżowe Drużyny 

Pożarowe 

(chłopcy/dziewczęta) 

Stan osobowy do 

akcji 

ratowniczych 

1 Święta 68/8 1 drużyna – 
8 os. 

8/8 28 

2 Radawnica 49/14 1 drużyna – 
10 os. 

8/12 23 

3 Blękwit 59/4 - 12/0 26 

4 Kleszczyna 43/4 - 10/9 21 

5 Zalesie 37/9 1 drużyna – 
8 os. 

9/0 13 

6 Stawnica 28/6 - - 11 

7 Rudna 19/1 - - 5 

8 Sławianowo 22/1 - - 0  

Tab. Obsada OSP w Gminie Złotów. Opracowanie własne na podstawie danych UG w Złotowie. 

 

OŚWIATA I EDUKACJA  

 

Realizacja ustawowych zadań Gminy Złotów jako organu prowadzącego 

 

  Do zadań oświatowych gminy Złotów, zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, w której 

ustawodawca określił zadania jednostki samorządu terytorialnego jako organu prowadzącego szkoły,  

w szczególności należy: 

1) zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, szkół podstawowych …, 

2) organizacja obsługi administracyjno-finansowej, 

3) zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz środków 

rzeczowych i finansowych dla ich działalności. 

Natomiast w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela wśród zadań gminy wskazane są 

między innymi:  

1) stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli (art. 30), 

2) zapewnienie szkole podstawowej warunków do realizacji przez nauczyciela zadań     

dydaktycznych,  wychowawczych i opiekuńczych (art. 29), 
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3) wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno – wychowawczym (art. 70a). 

 

Gmina Złotów – jako jednostka samorządu terytorialnego w roku szkolnym 2018/2019 była organem 

prowadzącym 5 publicznych szkół podstawowych: 

1/ Szkoły Podstawowej w Sławianowie, 

2/ Szkoły Podstawowej im. Marii Kilar w Kleszczynie, 

3/ Szkoły Podstawowej im. Tony’ego Halika w Górznej, 

4/ Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy,  

5/ Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Świętej. 

 

Informacja dotyczy także funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Złotów: 

1) Szkoła Podstawowa w Sławianowie Oddział Przedszkolny w Sławianowie, 

2) Szkoła Podstawowa im. Marii Kilar w Kleszczynie Oddział Przedszkolny w Kleszczynie  

i Skicu, 

3) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radawnicy Oddział Przedszkolny  

w Radawnicy, 

4) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Świętej Oddział Przedszkolny w Świętej, 

5) Szkoła Podstawowa  im. Tony’ego Halika w Górznej Oddział Przedszkolny w Górznej. 

Na terenie Gminy Złotów funkcjonują dwie niepubliczne szkoły podstawowe wraz  

z oddziałami przedszkolnymi, tj.: 

1) Społeczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu, 

2) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stawnicy. 

Organy prowadzące szkoły niepubliczne w roku szkolnym 2018/2019 otrzymywały od Gminy 

Złotów dotacje na zasadach określonych art.43 ust.5 i 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o 

finansowaniu zadań oświatowych, a także Uchwały Nr XXXVIII.398.2018 Rady Gminy Złotów z dnia 25 

stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz zakresu kontroli prawidłowości 

pobrania i wykorzystania dotacji dla szkół oraz placówek wychowania przedszkolnego na terenie 

Gminy Złotów prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Złotów. 

Średnie % wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2019 r. 
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Tab. Średnie % wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2019 r. (dane UG w Złotowie) 

Reforma oświaty 

Zmiany w edukacji rozpoczęły się od roku szkolnego 2017/2018. Uczniowie kończący klasę VI 

szkoły podstawowej stali się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpoczęło się tym samym 

stopniowe wygaszanie gimnazjów. 

W roku szkolnym 2018/2019 gimnazja opuścił ostatni rocznik dzieci z klas III. Od 1 września 

2019 r. gimnazjów nie ma już w ustroju szkolnym. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH 

 PRZEZ  GMINĘ ZŁOTÓW Rok szkolny 2019/2020 (wg stanu na dzień 30.09.2019 r.) 

 

Tab. Dane z SIO. Opracowała Agnieszka Klocek. 

KULTURA 

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów im. ks. dra Bolesława Domańskiego z siedzibą  

w Radawnicy jest samorządową instytucją kultury Gminy Złotów, dla której prowadzenie działalności 

kulturalnej jest podstawowym celem statutowym.  

Biblioteka działa na podstawie statutu nadanego przez organizatora uchwała Nr XLVII/487/14 

Rady Gminy Złotów z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Gminy 

Złotów im. ks. dra Bolesława Domańskiego z siedzibą w Radawnicy, ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. 

o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642, poz. 908,  z 2013 r. poz. 829) i ustawy z dnia 25 października 

1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 

423). 

Biblioteka została wpisana z dniem 01 czerwca 1992 r. do Rejestru Instytucji Kultury 

prowadzonego przez Gminę Złotów pod numerem 1 i posiada osobowość prawną. 

Biblioteka i jej zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa 

narodowego. Biblioteka zapewnia dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej 

w celu upowszechniania wiedzy i kultury. 

Liczba etatów 

niesubwencjonowanych

Stażystakontraktowymianowanydyplomowany

Szkoła Podstawowa 12 225 25,17

Oddział Przedszkolny 3 56 3,47

Razem 15 281 28,64

Szkoła Podstawowa 13 248 24,86

Oddział Przedszkolny 3 23 3,26

Razem 16 271 28,12

Szkoła Podstawowa 9 78 12,09

Oddział Przedszkolny 1 21 1,09

Razem 10 99 13,18

Szkoła Podstawowa 9 114 14,25

Oddział Przedszkolny 2 29 1,27

Razem 11 143 15,52

Szkoła Podstawowa 9 92 10,3

Oddział Przedszkolny 2 21 2,41

Razem 11 113 12,71

RAZEM SZKOŁY 63 907 3,19 12,03 16,47 54,98 11,5 98,17 36,75

4

5

1

1,23 2,97 0,22

2

3

5,73 14,43

1,63 1,88 6,12 15,23

liczba 

etatów 

pedagogicznych

Liczba

etatów

niepedagogicznych

Lp.
Liczba 

oddziałów
Szkoła

Liczba

uczniów

Liczba etatów subwencionowanych nauczycieli 

wg stopni awansu zawodowego

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radawnicy

0 0,22 2,84 7,24

7,67

0 2,28 1,56 10,41

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Świetej

Szkoła Podstawowa w Sławianowie

Szkoła Podstawowa im. Marii Kilar w Kleszczynie

Szkoła Podstawowa im. Tony'ego Halika w Górznej

0,33 4,68

3,26

1,09

1,27

2,41

3,47 10,25

9,25

5,25

6

6
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Podstawowym celem Biblioteki Publicznej Gminy Złotów jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb 

oświatowych, czytelniczych, kulturalny  i informacyjnych mieszkańców gminy.  

Biblioteka jest instytucją kultury prowadzącą gospodarkę finansową na podstawie przepisów 

prawa powszechnie obowiązującego w szczególności na podstawie ustawy o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.  

Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną 

gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. 

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z 

siedzibą w Radawnicy ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.  

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy mieści się w budynku Zespołu Szkół 

Nr 1 w Radawnicy i zajmuje pomieszczenia na II piętrze. 

W strukturach Biblioteki  są dwie filie: 

- Filia biblioteczna w Kleszczynie (zajmuje pomieszczenia w budynku nad Ośrodkiem Zdrowia  

w Kleszczynie), 

- Filia biblioteczna w Świętej (mieści się w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Świętej i zajmuje 

pomieszczenie na I piętrze), 

- Punkt biblioteczny w Nowinach (szafa z księgozbiorem w sali wiejskiej). 

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT 

  

Sportem i rekreacją na terenie gminy zajmują się  głównie GZ LZS. Gminne Zrzeszenie LZS 

odpowiada za udział oraz organizację rozgrywek ligi gminnej oraz organizację turniejów  

i festynów sportowych. Uczniowskie Kluby Sportowe odpowiadają za organizację sportu szkolnego 

oraz udział w imprezach sportowych organizowanych dla szkół. Na terenie gminy mamy 20 obiektów 

sportowych, w tym 15 boisk pełnowymiarowych do piłki nożnej. Ponadto 3 sale środowiskowe: w 

Radawnicy, Kleszczynie  

i Górznej, boisko Orlik w Blękwicie, hala sportowa w Świętej, sala sportowa w Sławianowie.  

 W ramach współpracy z Wielkopolskim zrzeszeniem LZS w roku 2019 w szkołach 

podstawowych w Świętej oraz w Sławianowie realizowany był program „Umiem pływać”. Programem 

objętych było 45-cioro dzieci. 

We współpracy z Ministrem Sportu i Turystyki realizowany był również program „Szkolny Klub 

Sportowy”. Program realizowany był w szkołach podstawowych w Kleszczynie i Sławianowie. 
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OBSZAR GOSPODARCZY 

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA  

Na terenie gminy Złotów działalność gospodarczą wykonuje 374 przedsiębiorców. Najbardziej 

rozwiniętą sekcją działalności gospodarczej jest budownictwo (101 wpisów) oraz handel hurtowy i 

detaliczny, naprawa pojazdów (85 wpisów). W dalszej kolejności przetwórstwo przemysłowe (40 

wpisów), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (26 wpisy), działalność profesjonalna, naukowa i 

techniczna (20 wpisów), rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybołówstwo (18 wpisów), transport i 

gospodarka magazynowa (18 wpisów), działalność w zakresie usług administracyjnych (14 wpisów). 

Na końcu plasują się: pozostała działalność usługowa, działalność związana z zakwaterowaniem i 

usługami gastronomicznymi, informacja i komunikacja, działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 

działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, edukacja  oraz gospodarowanie ściekami i 

odpadami. 

 

Wyk Struktura działalności w Gminie Złotów wg ilości podmiotów w roku 2019. Opracowanie własne na podstawie danych UG w Złotowie. 

Przeważającym rodzajem działalności gospodarczej wykonywanym przez przedsiębiorców 

na terenie gminy Złotów są: wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 

malowanie i szklenie, tynkowanie, posadzkarstwo, zakładanie stolarki budowlanej, transport drogowy 

31%

26%

13%

8%

6%

6%

6%
4%

Struktura działalności w Gminie Złotów 
wg ilości podmiotów w roku 2019

budownictwo

handel hurtowy i detaliczny, naprawa
pojazdów

przetwórstwo przemysłowe

opieka zdrowotna i pomoc społeczna

działalność profesjonalna, naukowa i
techniczna

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo,
rybołówstwo

transport i gospodarka magazynowa

działalność w zakresie usług
administracyjnych
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towarów, roboty budowalne związane ze wznoszeniem budynków, wykonywanie instalacji 

elektrycznych, konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, sprzedaż 

detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, sprzedaż hurtowa i detaliczna 

samochodów osobowych i furgonetek, sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych 

sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych oraz działalność usługowa 

wspomagająca produkcję roślinną. 

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. przyjęto i zarejestrowano 255 wniosków, z tego: 

• - o założenie działalności   43 

• - o zmianę działalności    136 

• - o zmianę z zawieszeniem działalności  31 

• - o zmianę ze wznowieniem działalności 16 

• - o zakończenie działalności   29 

 Poza tym w w/w okresie wydano 38 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży, 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu 

sprzedaży oraz 19 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

ROLNICTWO 

Wyk. Struktura użytkowania gruntów w Gminie Złotów. Opracowanie własne na podstawie danych UG w Złotowie . 

• Powierzchnia gruntów użytkowanych na cele rolnicze ogółem wynosi ponad 20 000 ha. 

Stanowi to ok. 69% powierzchni całej Gminy (292,3 km2). W skład tych użytków wchodzą: 

69%

24%

3% 2% 2%

Struktura użytkowania gruntów

Użytki rolne

Grunty leśne oraz zadrzewione

Grunty zabudowane i
zurbanizowane

Grunty pod wodami

Nieużytki, inne
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o Grunty orne – 55% ogólnej powierzchni gminy,  

o Użytki zielone – 12% ogólnej powierzchni gminy, 

o Sady – 0,3% ogólnej powierzchni gminy. 

• W strukturze gruntów ornych dominują gleby o średniej bonitacji (klasa IV) – ok 55%. Gleby 

dobre (III klasa) zajmują zaledwie 3,5% powierzchni gruntów ornych. Gleby słabe i słabsze 

(klasa V i VI) stanowią 41,5% powierzchni. Gleby klas bardzo dobrych (I i II) na terenie gminy 

nie występują. 

• 16 142 ha stanowią grunty wchodzące w skład indywidualnych gospodarstw rolnych.  

MIENIE KOMUNALNE 

 
Mienie komunalne wg obrębów ewidencyjnych (stan na 2019 r.) 
 

 

Tab. Powierzchnia oraz zmiana powierzchni gruntów gminnych dla roku 2019. Opracowanie na podstawie danych UG w 
Złotowie. 
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PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE  

 
Stan obecny dotyczący sytuacji planistycznej w Gminie Złotów 

 

Polityka planistyczna, czyli tzw. władztwo planistyczne, Gminy Złotów opiera się na 3 narzędziach 

kształtujących i warunkujących planowanie i zagospodarowanie przestrzenne  gminy.  Są to:  

a) Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego;  

b) Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego; 

c) Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego / decyzje o ustaleniu lokalizacji 

celu publicznego. 

  

Ad. a)  

Obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Złotów uchwalono w roku 2011 

Uchwałą nr VIII/66/11 Rady Gminy Złotów z dnia 26 maja 2011 r. Studium to dokument sporządzany dla całego 

obszaru gminy, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania gminy. Nie 

jest aktem prawa miejscowego, a więc nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących i nie może być 

podstawą do wydania decyzji administracyjnych. Ma za to charakter aktu kierownictwa wewnętrznego, 

obowiązującego w systemie organów gminy. Jest wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego i służy koordynacji ustaleń tych planów.  

• Obszar objęty Studium: 292,28 km2 

 

Ad. b)  

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to akt prawa miejscowego przyjmowany w formie uchwały 

rady gminy, określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie 

inwestycji celu publicznego. Składa się z części tekstowej (uchwała) oraz graficznej (załącznik do uchwały – mapa). 

Ustalenia planu miejscowego, wraz z innymi przepisami, kształtują sposób wykonywania prawa własności 

nieruchomości. 

• Liczba miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Złotów 

wynosi 40. 

• Obszar gminy objęty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wynosi   

20 951 ha.   

 

Ad. c) 

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu to rodzaj decyzji administracyjnej, określającej 

warunki zabudowy dla terenu, dla którego nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego. Dla inwestycji celu publicznego stosuje się inny rodzaj decyzji: decyzję o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego. 

• W roku 2019 wydano 113 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (112 w roku 2018) 

oraz 25 decyzji o ustaleniu lokalziacji inwestycji celu publicznego (20 w roku 2018). 
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OBSZAR INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  

 

GOSPODARKA ODPADAMI 

Gmina Złotów będąc członkiem Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie w dniu 12 marca 

2013 r. podjęła uchwałę nr XXX/314/13 w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Gmin Krajny, 

przekazując tym samym zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Podmiotem 

realizującym gospodarkę odpadami w imieniu gminy jest zatem Związek Gmin Krajny. Przedsiębiorcą 

odbierającym odpady komunalne wyłonionym w drodze przetargu jest Miejski Zakład Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. Odpady trafiają na znajdujące się na terenie gminy Złotów obiekty: Regionalną 

Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stawnicy. Dodatkowo na terenie gminy 

funkcjonują punkty składowania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych (tzw. „gniazda”), do 

których można oddać papier i tekturę, tworzywa sztuczne oraz szkło. Dwa razy w roku w wyznaczonych 

miejscach i terminach odbywa się mobilna zbiórka odpadów komunalnych, w czasie której zbierane są 

m.in. odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

Ilość zebranych odpadów na terenie Gminy Złotów z podziałem na poszczególne frakcje (dane: 

Związek Gmin Krajny w Złotowie, rok 2018). Na chwilę obecną brak danych z roku 2019. Raport 

opracowywany jest w cyklach 2-letnich. Kolejny pojawi się w roku 2020. 
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SIEĆ KANALIZACYJNA I OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW  

 

1. Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 124,48 km, 

 

2. Oczyszczalnie ścieków: 

- Radawnica - przepustowość 460 m3/dobę, 

- Kaczochy  - przepustowość 180m3/dobę, 

- Pieczynek  - przepustowość 130m3/dobę, 

 

3. Wykonane projekty sieci kanalizacji sanitarnej: 

- Wąsosz                - 980 m + 2531 m rurociąg tłoczny, 

- Krzywa Wieś      - 1362 m + 6140 m rurociąg tłoczny, 

- Nowa Święta      - 4562 m  + 4718 m rurociąg tłoczny, 

- Grodno                - 2120 m rurociąg tłoczny. 

4. W trakcie projektowania sieci kanalizacji sanitarnej 

- Międzybłocie        - ok. 2500m, 

- Zawilce  - ok. 1200m, 

5. Najbliższe zamierzenia: 

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta, 

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz, 

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit do dz. nr 635/22, 

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko do dz. nr 104/1, 319 i 320, 

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit do dz. nr 54/2, 

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Święta do dz. nr 261/2 i 755/3, 

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór do dz. nr 4/26. 
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SIEĆ WODOCIĄGOWA  

 

1. Długość sieci wodociągowej w Gminie Złotów: 

- WP Radawnica      - 46,3 km, 

- WP Nowy Dwór    - 51,6 km, 

- WP Pieczynek       - 38,2 km, 

- WP Święta             - 21,6 km, 

- WP Kaczochy        - 53,0 km, 

2. Stacje uzdatniania wody w Gminie Złotów: 

- SUW Radawnica             - produkcja 350m3/dobę, 

- SUW Nowy Dwór           - produkcja 180m3/dobę, 

- SUW Pieczynek               - produkcja 300m3/dobę, 

- SUW Święta                    - produkcja 170m3/ dobę, 

- SUW Kaczochy               - produkcja 220m3/dobę, 

3. W związku z rozbudową osiedli mieszkaniowych należy rozbudowywać sieci 

wodociągowe. W roku 2020 planowane jest zwodociągowanie następujących osiedli: 

- budowa sieci wodociągowej w m. Bielawa do dz. nr 93/7, 

- budowa sieci wodociągowej w m. Zalesie do dz. nr 52/3, 

- budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit do dz. nr 635/12, 54/2,  

- budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko do dz. nr 319, 320, 282/1, 67/19, 77/22 i 

104/1,  

- budowa sieci wodociągowej w m. Radawnica do dz. nr 603/6,  

- budowa sieci wodociągowej w m. Święta do dz. nr 261/2 i 755/3, 

- budowa sieci wodociągowej w m. Nowy Dwór do dz. nr 4/26. 
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SIEĆ KOMUNIKACYJNA GMINY  

• Dane dotyczące dróg gminnych - publicznych  

o Łączna długość dróg gminnych – 106 km , 

o Drogi utwardzone – 30,29 km, w tym: 

▪ O nawierzchni bitumicznej  – 24,70 km, 

▪ O nawierzchni betonowej  – 3,54 km, 

▪ O nawierzchni brukowcowej – 1,16 km, 

▪ O nawierzchni typu kostka  – 0.89 km.  

o Drogi gruntowe – 78,34 km, w tym: 

▪ Wzmocnione żwirem, żużlem – 13,99 km, 

▪ Naturalne    – 64,35 km. 

o Na terenie Gminy Złotów zlokalizowane są również dwa obiekty mostowe. 

 

• Zakup żużla oraz kruszywa (stan na 30.04.2020 r.)wg miejscowości (w tonach) 

Lp. Wieś Ilość ton żużla Ilość ton kruszywa 

1 BIELAWA 27 0 

2 BLĘKWIT 81 0 

3 BŁUGOWO 885 54 

4 BUNTOWO 135 50 

5 DIZERZOŻENKO  54 200 

6 ŁOPIENKO 81 0 

7 WIELATOWO 54 0 

8 FRANCISZKOWO 0 0 

9 GÓRZNA 108 100 

10 PIECZYN 81 0 

11 JÓZEFOWO 0 0 

12 KAMIEŃ 108 0 

13 KLESZCZYNA 108 0 

14 KLUKOWO 0 100 

15 KRZYWA WIEŚ 81 0 

16 GRODNO 0 0 

17 MIĘDZYBŁOCIE 54 0 
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18 NOWA ŚWIĘTA 108 0 

19 NOWINY 0 0 

20 NOWY DWÓR 0 0 

21 PIECZYNEK 0 0 

22 PŁOSKÓW 81 0 

23 RADAWNICA 108 0 

24 RUDNA 108 0 

25 SKIC 54 0 

26 SŁAWIANÓWKO 54 0 

27 SŁAWIANOWO 0 0 

28 KACZOCHY 0 0 

29 STARE DZIERZĄŻNO 108 0 

30 STAWNICA 81 51 

31 ŚWIĘTA 108 100 

32 WĄSOSZ 27 0 

33 ROSOCHY 27 0 

34 ZALESIE 108 50 

Razem 2829 705 

 

Tab. Zakup żużla na utwardzenie dróg w roku 2019. Opracowanie własne na podstawie danych UG w Złotowie. 
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ZASOBY MIESZKANIOWE KOMUNALNE  

• Mieszkania komunalne – Gmina Złotów (2019) 

 

 

Tab. Mieszkania komunalne Gminy Złotów. Opracowano na podstawie danych UG w Złotowie. 

• Informacja o realizacji dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych  

w 2019 r. 

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. do Urzędu Gminy Złotów wpłynęło 

90 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. W siedmiu przypadkach decyzja była odmowna, 

z powodu:  

- wyższego udziału w wydatkach na mieszkanie od wydatków przypadających na normatywną 

powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu, 

- tego, że kwota dodatku mieszkaniowego byłaby niższa niż 2% najniższej emerytury, 

- tego, że powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu przekraczała powierzchnię normatywną 

o więcej niż 30%. 

Łączna kwota naliczonych dodatków w w/w okresie wyniosła 107.003,00 zł, z czego 5.371,30 zł 

stanowił ryczałt na zakup opału. 

L.p. Lokalizacja 
lokalu 

Rodzaj 
pomieszczenia 

Pow. 
użytkowa 

w m2 

Stawka 
czynszu w 

zł/m2 

Rodzaj 
lokalu 

1 Franciszkowo 
15/1 

mieszkalne 37,75 1,62 komunalny 

pom. gosp. 13,50 0,30+vat 
 

2 Franciszkowo 
15/2 

mieszkalne 37,75 0,64 socjalny 

pom. gosp. 13,50 0,30+vat 
 

3 Franciszkowo 
15/3 

mieszkalne 37,75 1,62 komunalny 

pom. gosp. 13,50 0,30+vat 
 

4 Franciszkowo 
15/4 

mieszkalne 37,75 1,62 komunalny 

pom. gosp. 13,50 0,30+vat 
 

5 Franciszkowo 
15/5 

mieszkalne 37,75 1,62 komunalny 

pom. gosp. 13,50 0,30+vat 
 

6 Franciszkowo 
15/6 

mieszkalne 37,75 0,64 komunalny 

pom. gosp. 13,50 0,30+vat 
 

7 Kleszczyna 
6/2 

mieszkalne 53,45 1,62 komunalny 

pom. gosp. 9,00 0,30+vat 
 

8 Pieczyn 2/1 mieszkalne 88,00 1,53 komunalny 

9 Pieczyn 5/1 mieszkalne 52,50 1,53 komunalny 

piwnice 36,30 0,40 
 

10 Pieczyn 5/2 mieszkalne 47,00 0,64 socjalny 

piwnice 24,32 0,40 
 

11 Rudna 35/3 mieszkalne 42,80 0,64 socjalny 

12 Rudna 35/4 mieszkalne 53,47 1,62 komunalny 

13 Górzna 12 mieszkanie 48,00 1,62 komunalny 
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 Od dnia 1 stycznia 2014 r., zgodnie z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie 

ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 832), odbiorcom 

wrażliwym energii elektrycznej, czyli osobom którym przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu 

art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 92133), 

będących stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej 

z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkującym w miejscu dostarczania energii elektrycznej 

przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny.       

Wypłata zryczałtowanego dodatku energetycznego to zadanie z zakresu administracji 

rządowej. Wypłacają go gminy, które otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie 

wypłat zryczałtowanego dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie 

budżetowej. W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wpłynęło 37 wniosków o przyznanie 

zryczałtowanego dodatku energetycznego. Łączna kwota wypłaconych dodatków w w/w okresie 

wyniosła 3.743,60 zł. 

 

W okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. wpłynęły 3 wnioski o najem lokali: 

•  1 wniosek o najem lokalu komunalnego, 

•  2 wnioski o najem lokalu socjalnego. 

Spośród 3 wniosków 1 wniosek został złożony prawidłowo pod względem formalnym 

i rozpatrzonych przez Społeczną Komisję Mieszkaniową w dniu 25.10.2019 r.  

Ze względu na brak wolnych lokali mieszkalnych Komisja umieściła osoby zakwalifikowane na 

listach osób oczekujących na przydział lokalu komunalnego oraz na przydział lokalu socjalnego. Listy te 

zostały umieszczone na tablicy ogłoszeń tut. urzędu. 
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ZAGOSPODAROWANIE WSI 
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Tab. Opracowanie wg danych UG w Złotowie 2019. 

 

OBSZAR FINANSOWY 

 

FINANSE GMINY 

Podstawą gospodarki finansowej gminy jest budżet gminy uchwalany w formie uchwały 

budżetowej przez Radę Gminy na rok budżetowy. Budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków 

oraz przychodów i rozchodów. Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu gminy stanowi 

odpowiednio nadwyżkę albo deficyt budżetu gminy. Nadwyżka budżetu to dodatni wynik finansowy; 

dochody budżetu są wtedy wyższe od wydatków budżetu. Natomiast, gdy dochody budżetowe są 

niższe od wydatków, występuje deficyt budżetowy. 

Budżet Gminy Złotów na rok 2019 uchwalony został przez Radę Gminy Złotów w dniu             27 

grudnia 2018 r. uchwałą nr III.20.2018. Określał on dochody budżetu w wysokości 43.073.411,08 zł 

oraz wydatki w wysokości 46.749.654,68 zł. Zamykał się deficytem budżetowym w kwocie 

3.676.243,60 zł, który planowano sfinansować przychodami z tytułu pożyczek i kredytów krajowych.  

Wysokość przychodów z tytułu pożyczek i kredytów określona została w kwocie 5.000.000,00 

zł, wysokość rozchodów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.323.756,40 

zł.  

Do końca 2019 roku, budżet Gminy Złotów był zmieniany zarówno uchwałami Rady Gminy jako 

organu stanowiącego, jak i zarządzeniami Wójta Gminy jako organu wykonawczego gminy.  
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W dniu 30 grudnia 2019 r. Rada Gminy Złotów podjęła ostatnią uchwałę w sprawie 

wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 r.  

Na koniec 2019 roku budżet Gminy Złotów przedstawiał się następująco: 

                                 - dochody budżetu                             -   51.568.003,95 zł 

                                 - wydatki budżetu                              -   52.302.303,62 zł 

                                 - wynik budżetu – deficyt budżetu   -   734.299,67 zł 

                                -  przychody budżetu                           -   4.720.155,76 zł 

                                -  rozchody budżetu                            -   2.727.135,88 zł. 

Budżet gminy Złotów realizowany jest przez Urząd Gminy Złotów oraz jednostki organizacyjne gminy.  

Dochody budżetu gminy. 

Źródła dochodów jednostki samorządu terytorialnego określa ustawa o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego; ustawa o finansach publicznych nakazuje w dochodach budżetu 

wyodrębnić dochody bieżące i dochody majątkowe.  

Dochody bieżące  gminy. 

Źródła dochodów bieżących budżetu gminy i ich strukturę w 2019 roku ilustruje poniższa 

tabela. Dane powiązano z wykonaniem oraz procentowymi wskaźnikami wykonania w stosunku do 

planu rocznego.  

Tab. Opracowanie na podstawie danych UG w Złotowie. 
 

Największy udział w dochodach bieżących budżetu na rok 2018 mają dochody z tytułu dotacji 

celowych z budżetu państwa – 36,91% oraz subwencji ogólnych z budżetu państwa – 34,84%; dochody 

własne stanowią – 28,08%. Budżet gminy jest w dużym stopniu uzależniony od transferów 

otrzymywanych z budżetu państwa. 

W dochodach własnych gminy największy udział mają dochody z podatków i opłat oraz udziały 

w podatku dochodowym od osób fizycznych. W pozostałych dochodach mieszczą się głównie dochody 

realizowane przez jednostki budżetowe, dochody z czynszów najmu i dzierżawy oraz z tytułu 

pozostałych rozliczeń. W dochodach pozostałych  istotne znaczenie mają dochody pozyskiwane przez 

gminę ze zwrotów podatku VAT.   
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Wielkości dochodów własnych oraz ich strukturę przedstawia poniższa tabela:  

(w złotych) 
Wyszczególnienie  Plan po zmianach na 

31.12.2019 r. 
Wykonanie 

na 31.12.2019 r. 
Wskaźnik% 

(3:2) 

1 2 3 4 

Dochody bieżące ogółem  47 669 294,12 47 590 154,60 99,83 

z tego:       
Dochody własne 13 126 185,60 13 307 652,99 101,38 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa   18 116 741,52 17 856 134,69 98,56 

Subwencje ogólne z budżetu państwa  16 374 359,00 16 374 359,00 100,00 

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej 
udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych 
zadań bieżących  

6 925,00 6 925,00 100,00 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
j.s.t.  

45 083,00 45 082,92 100,00 

 
Tab. Opracowanie na podstawie danych UG w Złotowie. 

 

Największy udział w dochodach bieżących mają dochody z dotacji celowych z budżetu państwa 

– 37,52 % oraz subwencji ogólnych z budżetu państwa – 34,41%, dochody własne stanowią – 27,96 %. 

Budżet gminy jest w dużym stopniu uzależniony od transferów otrzymywanych z budżetu państwa. 

W dochodach własnych gminy największy udział mają dochody z podatków i opłat oraz udziały 

w podatku dochodowym od osób fizycznych. W pozostałych dochodach mieszczą się głównie dochody 

realizowane przez jednostki budżetowe, dochody z czynszów najmu i dzierżawy oraz z tytułu 

pozostałych rozliczeń. W dochodach pozostałych  istotne znaczenie mają dochody pozyskiwane przez 

gminę ze zwrotów podatku VAT. Wielkości dochodów własnych oraz ich strukturę przedstawia 

poniższa tabela:  

(w złotych) 
Wyszczególnienie  Plan po zmianach 

na 31.12.2019 r. 
Wykonanie 

na 31.12.2019 r. 
Wskaźnik % 

(3:2) 
Struktura  

w % 
1 2 3 4 5 

Dochody własne ogółem  13 126 185,60 13 307 652,99 101,38 100,00 
w tym:         

Udziały w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa  

4 393 664,00 4 419 510,89 100,59 33,21 

z tego:         

od osób fizycznych 4 293 664,00 4 334 300,00 100,95   

od osób prawnych  100 000,00 85 210,89 85,21   

 Wpływy z podatków i opłat  7 390 465,60 7 565 058,06 102,36 56,85 
z tego:         

od nieruchomości  4 971 442,00 5 071 278,44 102,01   

rolny 1 210 049,00 1 228 267,96 101,51   

leśny 239 540,00 239 945,00 100,17   

od środków transportowych  63 788,00 64 181,40 100,62   

podatek dochodowy od osób fizycznych 
opłacany w formie karty podatkowej  

2 000,00 2 527,64 126,38   

wpływy z opłaty skarbowej  16 000,00 16 045,00 100,28   

wpływy z opłaty eksploatacyjnej  40 000,00 39 783,44 99,46   
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od spadków i darowizn  170 000,00 155 310,01 91,36   

od czynności cywilnoprawnych  343 000,00 412 932,07 120,39   

wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu  82 218,60 80 557,40 97,98   

wpływy z innych lokalnych opłat  101 718,00 104 499,11 102,73   

wpływy z różnych opłat  133 000,00 132 025,40 99,27   

wpływy z opłat za koncesje i licencje 17 280,00 17 280,41 100,00   
wpływy z opłat z tytułu użytkowania 
wieczystego nieruchomości 

430,00 424,78 98,79   

Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki 
budżetowe  

388 932,00 350 832,20 90,20 2,64 

z tego:         

wpływy z usług świadczonych przez oddziały 
przedszkolne  

22 660,00 22 135,60 97,69   

wpływy z usług świadczonych przez stołówki 
szkolne i przedszkolne 

333 168,00 295 782,15 88,78   

wpływy z usług świadczonych przez szkoły  33 104,00 32 914,45 99,43   

Dochody z majątku gminy 157 950,00 166 651,78 105,51 1,25 

z najmu i dzierżawy  157 950,00 166 651,78 105,51   
Pozostałe dochody 795 174,00 805 600,06 101,31 6,05 

wpływy z różnych dochodów  611 004,00 617 825,99 101,12   

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat  
z tytułu podatków i opłat 

68 850,00 69 530,84 100,99   

pozostałe odsetki  22 612,00 20 991,53 92,83   

dochody j .s. t. związane z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej  

32 005,00 32 934,95 102,91   

wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 
pobranych nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości 

4 571,00 4 569,36 99,96   

inne 56 132,00 59 747,39 106,44   
 

Tab. Opracowanie na podstawie danych UG w Złotowie. 
 

W grupie podatków i opłat największym źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości, 

oraz podatek rolny. Pozostałe podatki to w szczególności: podatek od czynności cywilnoprawnych, 

podatek leśny, podatek od spadków i darowizn.  

Z zestawienia danych dotyczących wykonania dochodów bieżących budżetu wynika, że              

34,41 % ogółu wykonanych dochodów bieżących stanowiły dochody pochodzące z subwencji ogólnych 

z budżetu państwa. Subwencja ogólna dla gminy składa się z części wyrównawczej, równoważącej i 

oświatowej.  

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie podstawowej przysługuje gminie z tytułu 

określonego poziomu dochodów podatkowych na 1 mieszkańca wykonanego w gminie w stosunku do 

poziomu dochodu podatkowego wykonanego  na 1 mieszkańca w kraju. 

Część równoważąca subwencji ogólnej rekompensuje częściowo gminie wydatki poniesione na 

wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz wyrównuje poziom dochodów wykonanych gminie  

z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.  

Część oświatowa subwencji ogólnej przysługuje gminie na finansowanie określonego zakresu 

zadań oświatowych.  
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Wysokość i struktura dochodów budżetu z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa  na 

rok 2019 przedstawia się następująco:  

(w złotych) 
Wyszczególnienie  Plan po zmianach 

na 31.12.2019 r. 
Wykonanie 

na 31.12.2019 r. 
Wskaźnik %  

(3:2) 
Struktura  

w % 

1 2 3 4 5 

Subwencje ogólne z budżetu 
państwa  

16 374 359,00 16 374 359,00 100,00 100,00 

z tego:       

część oświatowa  8 378 992,00 8 378 992,00 100,00 51,17 

część wyrównawcza  7 538 797,00 7 538 797,00 100,00 46,04 

część równoważąca  456 570,00 456 570,00 100,00 2,79 

 
Tab. Opracowanie na podstawie danych UG w Złotowie. 
 

Zgodnie z ustawą o dochodach samorządu terytorialnego oraz na podstawie ustaw 

szczególnych przysługują gminie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących oraz na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.  Dotacje celowe są  to 

środki finansowe otrzymywane z budżetu państwa na cel określony w decyzji o ich przyznaniu, 

podlegające szczególnym zasadom rozliczania.  

Na dzień 31.12.2019 r. ukształtowała się wysokość dotacji celowych z budżetu państwa:    
                                                                                                                                                ( w złotych) 

Przeznaczenie dotacji Klasyfikacja Plan Wykonanie % 
wykonania 

1 2 3 4 5 
Zwrot dla rolników podatku akcyzowego 
zawartego w cenie paliwa   

01095-2010 1 583 311,61 1 583 311,61 100,00 

Zadania zlecone z zakresu administracji wojew. 
(ewidencja ludności, wydawanie dowodów 
osobistych, działalność gospodarcza itp.) 

75011-2010 57 335,00 51 783,54 90,32 

Prowadzenie stałego rejestru wyborców  75101-2010 1 890,00 1 890,00 100,00 

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 75108-2010 29 278,00 28 646,23 97,84 

Zadania związane z załadunkiem i transportem 
dokumentacji wyborczej wytworzonej w czasie 
przygotowania i przeprowadzenia wyborów 
samorządowych w 2018 r. 

75109-2010 241,00 240,71 99,88 

Wybory do Parlamentu Europejskiego 75113-2010 28 688,00 28 281,67 98,58 

Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych 
lub materiałów ćwiczeniowych  

80153-2010 64 039,82 63 548,04 99,23 

Zryczałtowane dodatki energetyczne dla 
odbiorców wrażliwych, zgodnie z ustawą – 
Prawo energetyczne   

85215-2010 7 344,00 3 818,46 51,99 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

85502-2010 5 005 044,00 4 904 013,34 97,98 

Realizowanie zadań związanych z 
przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 

85503-2010 1 500,00 1 478,96 98,60 
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Wspieranie rodziny - program „Dobry Start”  85504-2010 431 290,00 398 680,36 92,44 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby 
pobierające niektóre świadczenia rodzinne 

85513-2010 47 905,00 41 637,85 86,92 

  § 2010 7 257 866,43 7 107 330,77 97,93 

Świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc 
państwa w wychowywaniu dzieci (program 500 
plus) 

85501-2060 9 176 880,00 9 145 209,86 99,65 

Razem dotacje na zadania zlecone  § 2010 i § 
2060 

16 434 746,43 16 252 540,63 98,89 

Częściowy zwrot wydatków poniesionych  
w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018 

75814-2030 48 850,60 48 850,60 100,00 

Realizowanie programu wieloletniego 
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 

80101-2030 74 000,00 74 000,00 100,00 

Zadania własne w zakresie wychowania 
przedszkolnego   

80103-2030 329 705,00 325 033,01 98,58 

Realizowanie programu „Posiłek w szkole              
i w domu” (moduł 3) – organizacja stołówek 
 i miejsc spożywania posiłków 

80148-2030 75 679,99 73 756,56 97,46 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 
rodzinne  

85213-2030 23 000,00 21 072,09 91,62 

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe  

85214-2030 391 829,00 364 265,31 92,97 

Zasiłki stałe  85216-2030 316 848,00 309 858,92 97,79 
Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej  

85219-2030 164 072,00 163 638,66 99,74 

Pomoc w zakresie dożywiania 85230-2030 126 010,50 126 010,50 100,00 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 
socjalnym  

85415-2030 132 000,00 97 108,41 73,57 

Razem dotacje na dofinansowanie zadań 
bieżących  

§ 2030 1 681 995,09 1 603 594,06 95,34 

Ogółem dotacje z budżetu państwa   18 116 741,52 17 856 134,69 98,56 

 
Tab. Opracowanie na podstawie danych UG w Złotowie. 

 

W ostatnich latach zaszły zmiany w strukturze dotacji otrzymywanych z budżetu państwa.  

Ta grupa dochodów odnotowuje tendencję wzrostową. Znaczna część dotacji z budżetu państwa 

kierowana jest do budżetu jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych  

i zleconych z zakresu pomocy społecznej. 
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Dochody majątkowe gminy. 

Wysokość i struktura dochodów majątkowych na dzień 31.12.2019 r. ukształtowała się  

w sposób następujący: 

Wyszczególnienie  Plan po zmianach 
na 31.12.2019 

Wykonanie na 
31.12.2019 

Wskaźnik % 
(3:2) 

Struktura 
% 

1 2 3 4 5 

Dochody majątkowe ogółem  4 169 984,18 3 977 849,35 95,39 100,00 

Dochody własne  315 742,00 296 587,20 93,93 7,46 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 60 863,09 60 863,09 100,00 1,53 
Dotacje celowe otrzymane z  tytułu pomocy 
finansowej udzielanej między j. s. t. na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 

366 300,00 366 300,00 100,00 9,21 

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 
gmin pozyskane z innych źródeł 

1 354 500,08 1 181 520,05 87,23 29,70 

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na 
realizacją zadań z udziałem środków z budżetu UE 

2 072 579,01 2 072 579,01 100,00 52,10 

Tab. Opracowanie na podstawie danych UG w Złotowie. 

 

Wysokość i struktura dochodów majątkowych w każdym roku budżetowym uwarunkowana 

jest wieloma czynnikami. Na poziom dochodów majątkowych w zasadniczy sposób wpływ mają środki 

otrzymywane z budżetu UE na realizację określonych projektów unijnych.  

Wydatki budżetu gminy. 

Zgodnie z ustawą  o finansach publicznych, wydatki budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego mogą być ponoszone w szczególności na zadania własne, zadania z zakresu administracji 

rządowej, przyjęte do realizacji w drodze umów lub porozumień, pomoc rzeczową lub finansową, 

programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE. 

Również na podstawie ustawy o finansach publicznych, w wydatkach budżetu wyodrębnia się 

wydatki bieżące i wydatki majątkowe.  

Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych. 
 

Wyszczególnienie  Plan po zmianach na 
31.12.2019 r. 

Wykonanie  Wskaźnik% 
(3:2) 

1 2 3 4 

Wydatki bieżące     42 027 890,31        40 210 401,39     95,68% 

w tym:       

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane     13 829 419,17        13 499 034,33     97,61% 

Dotacje na zadania bieżące       2 722 195,90          2 710 485,67     99,57% 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych    16 338 036,50        16 011 263,85     98,00% 

Obsługa długu          210 500,00             207 714,45     98,68% 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych  

     8 927 738,74          7 781 903,09     87,17% 

Wydatki majątkowe      12 654 407,87     12 091 902,23     95,55 

 
Tab. Opracowanie na podstawie danych UG w Złotowie. 
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Struktura % wykonania wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej. 

 
 
Wyk. Struktura % wykonania wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej. Opracowanie na podstawie danych UG w Złotowie. 

Struktura % wykonania wydatków majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej.  

 
Wyk. Struktura % wykonania wydatków majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej. Opracowanie na podstawie danych UG w Złotowie. 
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Przychody i rozchody budżetu gminy.  

Uchwałą Nr III.20.2018 Rady Gminy Złotów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały 

budżetowej na 2019 r., określona została łączna kwota planowanych przychodów w wysokości 

5.000.000,00 zł oraz łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości 1.323.756,40 zł. 

W ciągu roku wprowadzono zmiany do budżetu gminy w zakresie przychodów i rozchodów budżetu 

gminy, który ostatecznie ustalono na poziomie odpowiednio 5.570.155,76 zł oraz 2.727.135,88 zł. 

Źródła planowanych przychodów i tytuły rozchodów budżetu gmin, wprowadzone zmiany oraz ich 

wykonanie w roku 2019 przedstawiono w tabeli: 

 

Wykonanie planu przychodów i rozchodów. 
Wyszczególnienie Plan według uchwały budżetowej Wykonanie 

na 01.01.2019 na 31.12.2019 

1 2 3 4 

Przychody ogółem:  5 000 000,00 5 570 155,76 4 720 155,76 

z tego:    

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 
rynku krajowym 

4 500 000,00 3 550 000,00 2 700 000,00 

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie 
zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

500 000,00 500 000,00 500 000,00 

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 
ustawy  

0,00 1 520 155,76 1 520 155,76 

Rozchody ogółem: 1 323 756,40 2 727 135,88 2 727 135,88 

z tego:    

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących 
 z budżetu Unii Europejskiej 

0,00 1 556 135,88 1 556 135,88 

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek  
i kredytów  

1 323 756,40 1 171 000,00 1 171 000,00 

 
Wyk. Opracowanie na podstawie danych UG w Złotowie. 

 

W roku 2019 Gmina zaciągnęła w Banku Gospodarstwa Krajowego kredyt na finansowanie 

planowanego deficytu gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie        

2.700.000,00 zł. 

Do budżetu zostały wprowadzone wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  

w kwocie 1.520.155,76 zł, to jest w wysokości wykonanej w roku 2018.  

Ustalone rozchody budżetu w kwocie 2.727.135,88 zł z przeznaczeniem na spłatę rat 

kapitałowych kredytów i pożyczek wykonano w 100 %.  
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z zawartą umową, 

umorzył Gminie część pobranej pożyczki w kwocie 152.756,40 zł. 

 

Zobowiązania finansowe gminy. 

Kredyty i pożyczki.          

Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie ze sprawozdaniem 

Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2019 r. 

przedstawia poniższa tabela: 

Wyszczególnienie Kwota 
zobowiązania 

ogółem 

Bank 
Gospodarstwa 

Krajowego 

Banki 

1 2 3 4 

Kredyty krajowe  8 995 500,00 0,00 8 995 500,00 

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych  
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej 

500 000,00 500 000,00 0,00 

Zobowiązania wymagalne  0,00 0,00 0,00 

OGÓŁEM: 9 495 500,00 500 000,00 8 995 500,00 

Wyk. Opracowanie na podstawie danych UG w Złotowie. 

 
  

Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2019 roku 

wynosił 9.495.500,00 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększył się o 

320.107,72 zł (na dzień 31.12.2018 r. wynosił 9.175.392,28 zł). 

Poziom długu Gminy w stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31.12.2019 r. stanowił 18,41 %.  

 

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych gminy. 

Stan środków pieniężnych dotyczy rachunku podstawowego budżetu gminy. Stan środków 

pieniężnych na tym rachunku w dniu 31.12.2019 r. wynosił  1.979.773,07 zł (w kwocie tej zawierała się 

część oświatowa subwencji ogólnej za styczeń 2020 otrzymana w grudniu 2019 r. w wysokości 

644.615,00 zł oraz dotacje niewykorzystane w 2019 r., a zwrócone w styczniu 2020 r. w wysokości 

169.756,48 zł). 

 

Stan należności z tytułu dochodów budżetowych. 

Należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2019 r. według sprawozdania 

Rb-27S wynosiły 3.296.076,03 zł.  

Należności wymagalne, inaczej zaległości, to takie należności, których termin zapłaty upłynął z dniem 

31 grudnia danego roku, a te nie zostały zapłacone. Należności wymagalne na koniec 2019 roku, 
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zgodnie z w/w sprawozdaniem wynosiły 2.227.808,75 zł i były niższe w stosunku do stanu na koniec 

2018 r. o 935.586,01 zł. 

 
 
Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawiono w poniższej tabeli: 
 

Wyszczególnienie Wykonanie Dynamika % 

na 31.12.2018 na 31.12.2019 (3:2) 

1 2 3 4 

Zaległości ogółem  3 163 394,76       2 227 808,75     70,42  

z tego z tytułu podatków:       

od nieruchomości, w tym:   1 837 095,55          767 008,90     41,75  

     osoby prawne  1 193 046,10            97 343,30     8,16  

     osoby fizyczne   644 049,45          669 665,60     103,98  

rolny, w tym:  78 732,04            84 383,51     107,18  

     osoby prawne  1 045,00              2 275,80     217,78  

     osoby fizyczne   77 687,04            82 107,71     105,69  

leśny, w tym:              403,44                    502,44     124,54  

      osoby fizyczne               403,44                    502,44     124,54  

od środków transportowych, w tym:  8 526,00            15 407,60     180,71  

      osoby fizyczne   8 526,00            15 407,60     180,71  

od spadków i darowizn, w tym:                12,00               14 334,00     119 450,00  

      osoby fizyczne                12,00               14 334,00     119 450,00   

karta podatkowa  8 592,96            10 839,08     126,14  

od czynności cywilnoprawnych               308,23                 6 605,16     2 142,93  

dochodowy od osób fizycznych                     -                      681,00     -  

dochody z majątku gminy               687,93                    687,93     100,00  

zwrot funduszu alimentacyjnego i zaliczki 
alimentacyjnej 

 1 223 932,22       1 306 922,53     106,78  

pozostałe należności   1 392,55            16 176,55     1 161,65  

naliczone odsetki  3 711,84              4 260,05     114,77  

Wyk. Opracowanie na podstawie danych UG w Złotowie. 

 
Najwięcej należności wymagalnych pochodziło z tytułu podatku od nieruchomości (767.008,90 

zł) oraz zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego (1.306.922,53 zł). Zaległości  

z tytułu podatku rolnego wynosiły 84.383,51 zł, z tytułu zryczałtowanego podatku od osób 

prowadzących działalność gospodarczą, opłacanego w formie karty podatkowej wynosiły  

10.839,08 zł, z tytułu podatku od spadków i darowizn – 14.334,00 zł, z tytułu podatku od czynności 

cywilnoprawnych – 6.605,16 zł a z tytułu podatku od środków transportowych – 15.407,60 zł. Pozostałe 

kwoty należności pochodziły z tytułu podatku leśnego, podatku dochodowego od osób fizycznych, z 

tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe, z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w latach 
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ubiegłych (wykazane jako dochody z majątku gminy) oraz z tytułu opłaty za pobyt dziecka w 

przedszkolu i opłat za wyżywienie. 

 

Inwestycje. 

Większość kwot planowanych na poszczególne zadania wykonano na poziomie niewiele 

odbiegającym od planu. W kilku przypadkach wystąpiły dość znaczne odchylenia spowodowane 

niższym niż przewidywano kosztem wykonania zadania, mniejszym zakresem wykonanych prac lub 

odstąpieniem od realizacji zadania.  

Z analizy zadań wynika, że część zadań będzie kontynuowana w następnym roku, część 

zakończono   w roku 2019. 

Do ważniejszych inwestycji zakończonych należy zaliczyć: 

- budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie Gminy Złotów, 

- przebudowa budynku socjalno-gospodarczego przy Urzędzie Gminy Złotów, 

- budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stawnica, 

- budowa szatni sportowej – budynku sanitarno-gospodarczego w m. Rudna, 

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 

Nowy Dwór – Franciszkowo 

oraz wiele innych drobnych zadań, często realizowanych ze środków funduszu sołeckiego. 

 

Do ważniejszych zadań, które będą kontynuowane należą: 

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta, 

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz, 

- modernizacja sali wiejskiej w m. Nowa Święta, 

- przebudowa ul. Kościelnej w m. Radawnica. 
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FUNDUSZ SOŁECKI  

 

• Fundusz sołecki w roku 2019 

Plan  
na rok 2019 

Wykonanie 
2019 

Kwota zwrotu  
(26,20%) 

624 539,07 zł 609 011,05 zł 159 585,26 zł 

Tab. Fundusz sołecki w roku 2019. Opracowano na podstawie danych UG w Złotowie. 

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione w budżecie gminy przypadające poszczególnym 
sołectwom w danym roku budżetowym. Głównymi warunkami, aby dane zadania mogły być 
zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego są:   

• służyć poprawie życia mieszkańców, 

• należeć do zadań własnych gminy, 

• być zgodne ze strategią rozwoju gminy. 

Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim ( Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) oraz 
uchwała Nr XLIII/441/14 Rady Gminy Złotów z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, informuję.  

Zgodnie z art. 1 i 4  ustawy o funduszu sołeckim, warunkiem przyznania w danym roku 
budżetowym środków z funduszu jest złożenie do Wójta Gminy przez sołectwo wniosku w terminie do 
dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek.  

Wniosek Sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub 15 
pełnoletnich mieszkańców sołectwa. 

Wniosek powinien zawierać: 

     a) wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze danego sołectwa, 

     b) oszacowanie kosztów przedsięwzięcia, 

     c) uzasadnienie, z którego powinno wynikać, że planowane do realizacji zadania służą 
poprawie warunków życia mieszkańców, są zadaniami własnymi gminy oraz są zgodne ze strategią 
rozwoju gminy. 
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Realizacja zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków funduszu sołeckiego 

w 2019 r. 
Nazwa zadania  Kwota z 

FS 
Etap realizacji  

Doposażenie placu zabaw w Bielawie  10.489,91 Wykonawca - Firmą Józef Kozłowski - place zabaw, 
Sławno. Zrealizowano.  

Doposażenie placu zabaw w Bługowie    6.150,00 Zamontowano- huśtawkę metalową potrójną z 
siedziskiem kubełkowym, siedziskiem płaskim, oraz 
bocianim gniazdem 

Doposażenie placu zabaw w Buntowie 
  

4.354,20  
  

Zamontowano siłownię zewnętrzna, biegacz pojedynczy 
na słupie, orbitrek pojedynczy na słupie  

Emulsjonowanie dróg we Franciszkowie  7.000,00 Roboty wykonano oraz odebrano. Wykonawca firma 
Trans-Masz sp. z o.o.  Stargard. Całkowita wartość 
zadania 88.215,60 zł. Kwota dofinansowania z FOGR  
60.512,00 zł 
Kwota 15.000,00 zł dofinansowania z Lasów 
Państwowych  

Emulsjonowanie drogi na Zygląg 10.000,00 Roboty wykonano oraz odebrano. Wykonawca firma 
Trans-Masz sp. z o.o.  Stargard. Całkowita wartość 
zadania 262.275,37 zł.  Kwota dofinansowania z FOGR  
144.000,00 zł 

Budowa chodnika w Górznej  22.037,48 Wykonano odcinek długości 95 mb. Wykonawca - 
Przedsiębiorstwo Budowlane Kamil Plak, Złotów. Łączna 
wartość robót wyniosła 36.037,48 zł. Zrealizowano.  

Budowa chodnika w m. Józefowo wzdłuż 
boiska 

15.805,17 Budowę chodnika wykonali pracownicy gospodarczy 
gminy Złotów. 

Budowa chodnika Kamień   15.193,00 Zakupiono materiały budowlane na budowę chodnika 
(kostka brukowa, krawężniki, obrzeża chodnikowe)    

Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej 
w Kleszczynie  

22.408,25 Wykonano ogrodzenie z paneli -Wykonawca firma „Siat-
pol” Jolanta Ormińska ze Złotowa w kwocie 18.634,50 zł. 
Pozostałe ogrodzenie betonowe, zakupiono materiały 
wykonawca- pracownicy gospodarczy gminy Złotów.  

Doposażenie Sali wiejskiej w Klukowie – 
klimatyzacja.   

7.354,10 Klimatyzację  zamontowała  firma „Anima” Mirosław 
Otulak,  Szczecinek 

Budowa wiaty rekreacyjnej w Krzywej Wsi   9.840,00 Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową 
budowy wiaty. 

Doposażenie sali wiejskiej w Międzybłociu- 
klimatyzacja     

7.000,00 Klimatyzację zamontowano oraz odebrano. Wykonawca 
firma „Anima” Mirosław Otulak,  Szczecinek 

Budowa chodnika w miejscowości 
Międzybłocie 

8.000,00 Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. 
Wykonawca Roman Mądry, Blękwit. Koszt wykonania 
dokumentacji 11.000,00 zł.  

Modernizacja sali wiejskiej w Nowej Świętej 12.000,00 
 

Wykonano instalację C.O. na sali wiejskiej  w kwocie 
47.797,17 zł. Wykonano remont głównej sali w kwocie 
59.805,99 zł . Pozyskano dofinansowanie z programu 
„Wielkopolska Odnowa Wsi” w kwocie 30.000,00 zł    

Doposażenie placu zabaw w Nowej  Świętej 10.000,00 Zamontowano  zestaw typu zamek oraz huśtawka 
drewniana podwójna z siedziskiem płaskim i bocianim 
gniazdem, tablica regulaminowa . 
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Modernizacja drogi w Nowinach  17.592,30 Roboty wykonano oraz odebrano.  Wykonawca- 
Przedsiębiorstwo Budowlane Kamil Plak, Złotów. 
Całkowita wartość robót   116.056,41 zł 

Adaptacja pomieszczenia na chłodnie w sali 
wiejskiej w Pieczynku 

10.000,00 Została wykonania chłodnia. Prace budowlane wykonali 
pracownicy gospodarczy gminy Złotów. Agregat 
chłodniczy zamontowała firma zewnętrzna.   

Emulsjonowanie drogi w Płoskowie 11.212,40 Roboty wykonano oraz odebrano. Wykonawca firma 
Trans-Masz sp. z o.o.  Stargard. Całkowita wartość 
zadania 55.134,75 zł.  Kwota dofinansowania z FOGR  
37.088,00 zł 

Budowa wiaty rekreacyjnej w Radawnicy 14.919,05 Wykonano plac utwardzony pod wiatą, Zakupiono  
materiały na wykonanie kominka.  

Budowa chodnika w m. Radawnica 10.000,00 Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. 
Wykonawca Roman Mądry, Blękwit. Koszt wykonania 
dokumentacji 11.000,00 zł. 

Budowa szatni- budynku sanitarno- 
gospodarczego w Rudnej   

18.000,00 Szatnie wykonała firma Handlowo-Usługowa Mirosław 
Ruszkowski, Jastrowie. Wartość umowna robót 
189.420,00. Wartość dofinansowania z Urzędu 
Marszałkowskiego 94.700,00 zł.    

Zakup garażu blaszanego w Skicu  7.500,00 Zakupiono oraz zamontowano garaż przy boisku 
sportowym.  

Zagospodarowanie działki nr 159 w Skicu 4.000,00 Zakupiono i zamontowano ogrodzenie na działce 159.  

Budowa chodnika w Stawnicy 18.000,00 Chodnik został wykonany przez pracowników 
gospodarczych gminy Złotów.   

Doposażenie placu zabaw w Świętej  18.000,00 Zamontowano elementy placu zabaw - huśtawka 
podwójna metalowa z siedziskami płaskimi na 
łańcuchach, karuzela na platformie z siedziskami, 
siłownia zewnętrzna- biegacz, orbitrek, wioślarz, tablica 
regulaminowa. 

Budowa zadaszenia przy sali wiejskiej w 
Wąsoszu  

4.500,00 Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.  

Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej 
w Zalesiu 

18.163,26 Wykonano utwardzenie ternu przy świetlicy wiejskiej i 
remizie. Całkowita wartość robót   23.963,26 zł  

Zakup i montaż lamp oświetleniowych w 
Świętej I  

8.164,11 Zamontowano 2 lampy na osiedlu. Wartość robót  
10.086,00 zł  
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PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ ZŁOTÓW ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W 

ROKU 2019 

 Nazwa projektu  Opis projektu  Okres 
realizacji 

Budżet projektu 

1 „Budowa instalacji 
wykorzystujących energię 
słoneczną na terenie gminy 
Złotów” 
Oś Priorytetowa 3 „Energia”, 
Działanie 3.1 „Wytwarzanie i 
dystrybucja energii ze źródeł 
odnawialnych”, Poddziałanie 
3.1.1 „Wytwarzanie energii z 
odnawialnych źródeł energii” 
 Wielkopolski Regionalny 
Program Operacyjny na lata 
2014-2020 

Projekt parasolowy, przewidujący 
montaż 219 instalacji 
fotowoltaicznych i 85 instalacji 
solarnych dla potrzeb budynków 
mieszkalnych zlokalizowanych w 
gminie Złotów.  
Celem projektu jest zwiększenie 
wykorzystania energii 
pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych przez Gminę 
Złotów poprzez budowę instalacji 
fotowoltaicznych oraz 
kolektorów słonecznych w 
budynkach mieszkalnych.  
Do celów szczegółowych projektu 
można zaliczyć:  
- Zwiększenie ilości nowych 
jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej z OZE; 
- Zwiększenie ilości nowych 
jednostek wytwarzania energii 
cieplnej z OZE; 
- Zwiększenie zdolności 
wytwarzania energii elektrycznej 
i cieplnej ze źródeł odnawialnych; 
- Zwiększenie udziału 
odnawialnych źródeł energii w 
ogólnym bilansie energetycznym 
województwa wielkopolskiego; 
- Zmniejszenie emisji CO2 i 
innych gazów cieplarnianych do 
atmosfery; 
- Zwiększenie produkcji energii 
elektrycznej i cieplnej przez 
instalacje wykorzystujące OZE na 
terenie Gminy; 
- Zwiększenie świadomości 
społeczeństwa na temat 
odnawialnych źródeł energii. 
Projekt w trakcie realizacji. 

2017-
2019 

Projekt o wartości  
5 295 527,17zł, 
kwota 
dofinansowania  
3 973 784,02 zł. 

2 „Budowa świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Stawnica 

Cel projektu: Poprawa jakości 
życia na terenie wsi Stawnica 
poprzez budowę świetlicy 

2018-
2019 

Całkowity koszt 
realizacji projektu: 
983 000,00 zł,  
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wraz z zagospodarowaniem 
terenu” 
Działanie „Podstawowe 
usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich” 
Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 

wiejskiej, która stanie się 
miejscem aktywności społecznej i 
kulturalnej mieszkańców oraz 
umożliwi integrację 
poszczególnych grup wiekowych 
społeczeństwa. 
Projekt w trakcie realizacji. 

kwota 
dofinansowania 
500 000,00 zł. 

3 „Budowa szatni - budowa 
budynku sanitarno-
gospodarczego w Rudnej” 

 

W ramach projektu wykonano 
budynek szatni, stanowiący 
budynek sanitarno-gospodarczy, 
składający się z pomieszczeń 
sanitarnych z natryskami oraz 
toaletami, a także z pomieszczeń 
magazynowych oraz 
pomieszczenia kuchennego. 

2019 Całkowity koszt 
realizacji projektu: 
189 420,00 zł, 
kwota 
dofinansowania 94 
700,00 zł 

4 
 

„Talerze pełne potraw z 
pomysłami – zakup 
elementów wyposażenia do 
sali wiejskiej w Stawnicy”  

W ramach projektu z 
Wielkopolskiej Odnowy Wsi 
doposażono zaplecze kuchenne w 
nowej sali wiejskiej w Stawnicy. 

2019 Całkowity koszt 
realizacji projektu: 
10 000,00 zł, kwota 
dofinansowania  
4 900,00 zł. 

5 Modernizacja sali wiejskiej w 
Nowej Świętej „Sala wiejska 
– Nasze Centrum Aktywności 
Społecznej”. 

W ramach projektu z 
Wielkopolskiej Odnowy Wsi. 
Dokonano remontu posadzki, 
wymieniono piec i grzejniki, 
obniżenie sufitu, malowanie. 

2019 Całkowity koszt 
realizacji projektu: 
65 000,00 zł, kwota 
dofinansowania  
30 000,00 zł. 

 

 

REALIZACJA STRATEGII, POLITYK I PROGRAMÓW  

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZŁOTÓW NA LATA 2016-2025 

 

Strategia jest opracowaniem, które na podstawie wszystkich zasobów gminy, oceny 

dotychczasowej działalności gminy oraz obecnie występujących zjawisk społecznych i gospodarczych. 

Wytycza władzom samorządowym kierunek rozwoju całej gminy na kilka – kilkanaście kolejnych lat.  

Realizacja założeń strategicznych zawartych w wizji rozwoju gminy oparta jest na trzech celach 

strategicznych wyznaczonych na podstawie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej oraz wniosków 

z konsultacji społecznych: 
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Cel strategiczny I 

 

 

 

 

Cel strategiczny II 

 

 

 

 

Cel strategiczny III 
 

 

 

Przedstawione powyżej cele strategiczne realizowane są poprzez szereg powiązanych z nimi 

celów operacyjnych. Celom operacyjnym przypisano natomiast szereg działań planowanych w gminie 

Złotów do realizacji w ciągu najbliższych lat. Będą one zbieżne z działaniami o charakterze 

rewitalizacyjnym. 

 
Cel strategiczny Cel operacyjny Działanie / zadanie Realizacja w 2019 

Zarządzanie w 

oparciu o rolę 

gospodarza   

Ustandaryzowanie 

podstawowych usług 

świadczonych przez 

gminę dla 

mieszkańców 

Opracowanie i wdrożenie wysokich jakościowo 

standardów załatwiania spraw, w tym sposobu 

zgłaszania awarii i sytuacji problemowych, terminu 

naprawy i załatwienia sprawy, powtarzalności (w 

skali kilku lat) i ciągłości działań w szczególności w 

zakresie: 

a) zimowego utrzymania dróg; 

b) wycinki drzew; 

c) oświetlenia ulicznego na drogach gminnych (nadzoru nad 

sprawnością oświetlenia na drogach powiatowych 

i wojewódzkich); 

d) wykaszanie poboczy; 

e) koszenie gminnych placów zieleni; 

f) bieżące przeglądy gminnych obiektów użyteczności 

publicznej (np. infrastruktury placów zabaw); 

g) gospodarka odpadami komunalnymi; 

h) bieżąca naprawa dróg; 

i) bieżąca troska o stan przystanków; 

j) chodniki: czyste, odśnieżone, odlodzone, bez dziur, 

k) standard pracy urzędników (terminowość załatwiania 

spraw, szanowanie prawa dostępu do informacji, 

życzliwość w relacjach z mieszkańcem). 

- uruchomienie portalu 

„zainwestuj w gminie” 

- szkolenia dla 

pracowników 

podnoszące 

kompetencje, 

- bieżący kontakt z 

sołtysami i 

mieszkańcami 

sygnalizującymi 

sytuacje problemowe  

na terenie gminy. 

-aktualizacja strony 

internetowej zgodnie z 

obowiązującymi 

wymogami 

standaryzacji - portal 

2click 

- aktualziacja strony 

gminnej na portalu 

Facebook ułatwiającej 

kontakt elektroniczny 

petent-urząd. 

Całkowita liczba 

polubień 400.  
  Opracowanie i wdrożenie budżetu zadaniowego w 

celu racjonalnego gospodarowania środkami 

finansowymi z uwzględnieniem pozacenowych 

kryteriów zamówień publicznych. 

System nie jest 

obligatoryjny. Obecny 

system jest efektywny 

Gmina Złotów zarządzana innowacyjnie 

Gmina Złotów dobrym miejscem do zamieszkania 

Gmina Złotów z aktywnym społeczeństwem obywatelskim 
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dla sprawnej obsługi 

księgowej jednostki. 

  Opracowanie i wdrożenie programu wsparcia 

właścicieli zabytków w zakresie zachowania 

dziedzictwa kulturowego i podnoszenia standardu 

przestrzeni kulturowej. Również w oparciu o 

opracowywanie planów rewitalizacyjnych dla 

obszarów problemowych. 

Funkcjonuje Gminny 

program opieki nad 

zabytkami na lata 

2018-2021. 

 

Dofinansowano 

zadanie „Prace 

konserwatorskie 

ołtarza głównego i 

obrazu św. Jakuba z 

ołtarza głównego w 

kościele parafialnym 

w Sławianowie” – 

dofinansowano kwotą 

10.000 zł, 

 

Dofinansowano 

zadanie:  „Pełna 

konserwacja i 

restauracja 

zabytkowego 

neogotyckiego 

konfesjonału” 

dofinansowano kwotą 

28.000 zł,  
Budowanie 

pozytywnego na 

zewnętrz wizerunku 

gminy oraz budowa 

tożsamości 

regionalnej 

mieszkańców gminy 

Opracowanie i wdrożenie strategii promocji gminy 

Złotów i produktu regionalnego.  

Opracowanie materiałów promujących gminę 

(folderów, broszur, kalendarzy, gadżetów), 

opracowanie i prowadzenie strony internetowej, 

reklamy obszarów inwestycyjnych w mediach.  

Dokonano zakupu 

materiałów 

promocyjnych 

(smycze, torby, 

pendrive’y, notesy, 

odblaski, kubki, 

breloki) – koszt około 

15.000 zł. 

Uruchomienie portalu 

„zainwestuj w 

gminie”. 

W prasie oraz na 

portalach lokalnych 

promowano ofertę 

sprzedaży działek 

gminnych np. „na 

ogródkach 

działkowych”.  
Gmina Złotów dobrym 

miejscem do 

zamieszkania 

Zwiększenie dostępności 

i funkcjonalności 

infrastruktury gminnej 
Znoszenie barier architektonicznych dla osób 

niepełnosprawnych i osób starszych we wszystkich obiektach 

i miejscach użyteczności publicznej; Modernizacja 

istniejących sal wiejskich i remiz strażackich w celu ich 

dostosowania do potrzeb ww. osób. Budowa budynków 

użyteczności publicznej i infrastruktury towarzyszącej 

spełniających wymagania ułatwiające użytkowanie przez 

osoby starsze, dzieci i osoby niepełnosprawne. 

Dostosowanie nowej 

sali wiejskiej w 

Stawnicy dla potrzeb 

osób 

niepełnosprawnych. 

 

Zwiększenie 

dostępności 

i funkcjonalności 

infrastruktury 

gminnej 

Poprawa gospodarki 

wodno – ściekowej 

Organizowanie bezpiecznych, dostępnych miejsc 

parkingowych na terenie gminy; modernizacja 

placów parkingowych lub budowa nowych miejsc 

postojowych dla zaspokajania potrzeb społecznych 

mieszkańców we wszystkich miejscowościach 

gminy przy szkołach, ośrodkach zdrowia, salach 

wiejskich itp. 

Modernizacja drogi w 

Nowinach z 

utwardzeniem pod 

stanowiska 

parkingowe (łączny 

koszt ok. 120 tys.). 

 Modernizacja i rozbudowa istniejących sieci wodno 

- kanalizacyjnych w miejscowościach gminy do 2025 

roku (w miejscowościach Bielawa, Blękwit, 

Bługowo, Buntowo, Dzierzążenko, Franciszkowo, 

Górzna, Józefowo, Kamień, Kleszczyna, Klukowo, 

Krzywa Wieś, Międzybłocie, Nowa Święta, Nowiny, 

Nowy Dwór, Pieczynek, Płosków, Radawnica, 

Rudna, Skic, Sławianowo, Stare Dzierzążno, 

Budowa kanalizacji 

tłocznej w Nowej 

Świętej (4230 mb) i w 

Wąsoszu (2130 mb). 

Przyłącza do posesji 

oraz budowa krótkich 

odcinków do 
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Stawnica, Święta, Święta I, Wąsosz, Zalesie, 

Grodno, Grudna, Kaczochy, Łopienko, Pieczyn, 

Rosochy, Sławianówko, Wielatowo, Zawilce) 

Budowa nowych sieci kanalizacji sanitarnej i 

wodociągowej w miejscowościach pozbawionych 

sieci wod.-kan. (Krzywa Wieś, Stare Dzierzążno, 

Nowy Dwór, Dzierzążenko, częściowo Stawnica, 

Wąsosz, Zawilce, Buntowo, Bługowo, Nowa Święta, 

Płosków, Międzybłocie, Sławianówko, Rosochy, 

Pieczyn, Łopienko). 

nowopowstających 

budynków. 

 
 

Budowa nowych oraz rozbudowa i modernizacja 

istniejących stacji uzdatniania wody;  

W roku 2019 

prowadzono drobne 

prace nad bieżązym 

utrzymanie 

istniejących stacji 

uzdartniania wody.  

 

 

Poprawa 

bezpieczeństwa i 

komfortu 

zamieszkania na 

terenie gminy 

Osiągnięcie wysokiej jakości i bezpieczeństwa dróg 

i chodników poprzez budowę nowych lub 

przebudowę i modernizację istniejących dróg, 

chodników i ścieżek pieszo-rowerowych na terenie 

całej gminy Złotów; 

Nacisk na skomunikowanie pieszo-rowerowe 

miejscowości znajdujących się w sąsiedztwie miasta 

Złotowa: Klukowo-Blękwit-Złotów, Nowiny-

Złotów, Święta-Złotów, Stawnica-Złotów, 

Dzierzążenko-Złotów, Międzybłocie-Złotów.  

Budowa, przebudowa i modernizacja szczególnie 

istotnych połączeń drogowych między 

miejscowościami gminy (szczególności: Stare 

Dzierzążno-Stawnica, Nowy Dwór-Stare 

Dzierzążno, Bługowo-Podróżna, Międzybłocie-

Złotów, Pieczynek-Zalesie, Zalesie-Górzna) 

Budowa, przebudowa i modernizacja (utwardzenia 

pasa drogowego i poboczy) przebiegu dróg w obrębie 

samych miejscowości Bługowo, Dzierzążenko, 

Klukowo, Międzybłocie, Pieczynek, Radawnica, 

Rudna, Skic, Sławianowo, Stare Dzierzążno, Święta, 

Zalesie, Górzna.  

Przebudowano drogę 

w Radawnicy – 

długość 647 m, 

Przeprowadzono 

emulsjonowanie dróg 

na drogach w 

Franciszkowei, 

Płoskowie i Zyglągu, 

Wybudowano 95 m 

odcinek chodnika w 

Górznej. 

Modernizacja drogi w 

Nowinach „przy 

blokach” z progiem 

zwalniającym – koszt 

ok. 120 tys. zł 

Prócz powyższego – 

bieżące prace przy 

utrzymaniu dróg – 

praca równairką, 

utwardzenia na terenie 

całej gminy. 

Modernziacja/rozbudo

wa chodników w 

Józefowie, Stawnicy. 

Poprawa 

bezpieczeństwa i 

komfortu 

zamieszkania na 

terenie gminy  

Uzyskanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa na 

drogach poprzez zastosowanie rozwiązań 

technicznych takich jak np. progi zwalniające, 

inteligentna sygnalizacja świetlna, energooszczędne 

oświetlenie uliczne oraz zmiany w organizacji 

ruchu;   

Wybudowano próg 

zwalniający w 

Nowinach „przy 

blokach”. 

Instalacja znaków 

ostrzegawczych, 

kierunkowych, 

adresowych, instalacja 

progów zwalniających, 

oświetlenie ulic (zakup 

i montaż lamp 

oświetleniowych w 

Świętej I). wykaszanie 

poboczy. Prace 

dokonywane 

punktowo na terenie 

całej gminy wedle 

potrzeb. 

Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego w 

celu ograniczenia przestępstw przeciwko mieniu czy 

zdrowiu lub życiu ludzi;  
Monitorowany jest 

obiekt Urzędu Gminy 
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Modernizacja i rozwój oświetlenia ulicznego 

w miejscowościach Bielawa, Blękwit, Bługowo, 

Buntowo, Dzierzążenko, Franciszkowo, Górzna, 

Józefowo, Kamień, Kleszczyna, Klukowo, Krzywa 

Wieś, Międzybłocie, Nowa Święta, Nowiny, Nowy 

Dwór, Pieczynek, Płosków, Radawnica, Rudna, Skic, 

Sławianowo, Stare Dzierzążno, Stawnica, Święta, 

Święta I, Wąsosz, Zalesie, Grodno, Grudna, 

Kaczochy, Łopienko, Pieczyn, Rosochy, 

Sławianówko, Wielatowo, Zawilce 

Złotów z zapleczem 

gospodarczym. 

Monitorowany jest 

obiekt sali sportowej 

w Radawnicy. 

Budowa nowych i modernizacja istniejących placów 

zabaw, siłowni zewnętrznych,  oraz miejsc rekreacji, 

turystyki i wypoczynku dla mieszkańców gminy w 

miejscowościach Bielawa, Blękwit, Bługowo, 

Buntowo, Dzierzążenko, Franciszkowo, Górzna, 

Józefowo, Kamień, Kleszczyna, Klukowo, Krzywa 

Wieś, Międzybłocie, Nowa Święta, Nowiny, Nowy 

Dwór, Pieczynek, Płosków, Radawnica, Rudna, Skic, 

Sławianowo, Stare Dzierzążno, Stawnica, Święta, 

Święta I, Wąsosz, Zalesie, Grodno, Grudna, 

Kaczochy, Łopienko, Pieczyn, Rosochy, 

Sławianówko, Wielatowo, Zawilce 

Zmodernizowano 

place zabaw w; 

Bielawie, Bługowie, 

Buntowie i Nowej 

Świętej. 

  Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej 

takiej jak skatepark, siłownie, siłownie zewnętrzne, 

boiska wielofunkcyjne dla dzieci i młodzieży z 

terenu gminy w miejscowościach: Bielawa, Blękwit, 

Bługowo, Buntowo, Dzierzążenko, Franciszkowo, 

Górzna, Józefowo, Kamień, Kleszczyna, Klukowo, 

Krzywa Wieś, Międzybłocie, Nowa Święta, Nowiny, 

Nowy Dwór, Pieczynek, Płosków, Radawnica, 

Rudna, Skic, Sławianowo, Stare Dzierzążno, 

Stawnica, Święta, Święta I, Wąsosz, Zalesie, 

Grodno, Grudna, Kaczochy, Łopienko, Pieczyn, 

Rosochy, Sławianówko, Wielatowo, Zawilce ; 

Modernizacja placów 

zabaw w Bielawie, 

Bługowie, Buntowie i 

Nowej Świętej. 

Udostępnianie 

obiektów sportowych 

mieszkańcom np.  

Orlik. 

Budowa „Szatni na 

Medal” w Rudnej – 

kwota około 190 tys. – 

50% dofinansowania z 

UM. 

Budowa studni przy 

boisku w Skicu – koszt 

32 tys. + 9 tys. z FS. 

 

 

Zachowanie 

dziedzictwa 

przyrodniczego 

Gazyfikacja gminy; Zainicjowano prace 

projektowe nad 

gazyfikacją w m. 

Blękwit. 

Zachowanie 

dziedzictwa 

przyrodniczego  

Podjęcie nowych i kontynuacja  już funkcjonujących 

programów i działań proekologicznych, takich jak 

sukcesywna wymiana poszycia dachowego 

eternitowego, montaż kolektorów słonecznych i 

wymiana systemów grzewczych; 

Realizacja budowy 

kolektorów 

słonecznych i paneli 

fotowoltaicznych.  

Ponad 300 instalacji w 

gminie Złotów. 

Promocja programów 

proekologicznych np. 

wymiany pieców. 

Dofinansowanie 

przydomowych 

ekologicznych 

oczyszczalni ścieków. 

Wsparcie obsługi 

programu „Czyste 

powietrze”. 

Dofinansowano z 

budżetu gminy 6 

przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 

Termomodernizacja obiektów użyteczności 

publicznej i mieszkań komunalnych oraz 

zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii; 

Nacisk na miejscowości, w  których zlokalizowane 

są szkoły publiczne, sale wiejskie, remizy, obiekty 

środowiskowo-sportowe i inne użyteczności 

publicznej. 

Oddanie nowej sali w 

Stawnicy wyposażonej 

w panele 

fotowoltaiczne. 

Remont i 

modernizacja 

archiwum, kotłowni i 

zaplecza socjalnego 
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przy budynku UG w 

Złotowie. 

 

 

 

Wysoki poziom 

jakość opieki 

zdrowotnej na      

terenie gminy 

Ochrona pomników przyrody, drzewostanu i alei 

ujętych w rejestrze pomników przyrody;  

Na terenie gminy 

Złotów znajduje się 7 

pomników przyrody: 

12 drzew na 7 

stanowiskach. 

Tworzenie warunków do rozwoju podstawowej 

i specjalistycznej opieki zdrowotnej w tym 

wspieranie przez gminę programów 

nieobowiązkowych szczepień oraz programów 

profilaktyki zdrowotnej i badań przesiewowych; 

Wparcie dla realizacji projektów prozdrowotnych dla 

ośrodków zdrowia w Kleszczynie i Radawnicy. 

Organizacja 

cyklicznych 

bezpłatnych badań 

mammograficznych. 

Tworzenie 

sprzyjających 

warunków do 

pozostawania na 

stałe ludzi młodych 

oraz stwarzanie 

warunków do 

dodatniej migracji 

ludności 

Opracowanie planów zagospodarowania 

przestrzennego, planów i programów rewitalizacji, 

miejscowych planów rewitalizacji, specjalnej strefy 

rewitalizacji 

Prace nad 

przygotowaniem 

nowych miejsc dla 

rozwoju zabudowy i 

usług. 4 MPZP. 

 
Stworzenie miejsc do wypoczynku po pracy, m.in.:  

a) zagospodarowanie, uporządkowanie plaży z infrastrukturą 

wypoczynkową w miejscowościach położonych nad 

jeziorem Zaleskim, Sławianowskim, Piaskowym, Górzna 

Górne i Górzna Dolne, Śmiardowskim, jez. Ostrowite, 

zalewem Grudniańskim; a także w okolicy rzek i cieków 

wodnych m. in rzeka Gwda, Głomia, Łobżonka. 

b)  wykorzystanie infrastruktury do szerokiej działalności 

rekreacyjno – kulturalnej (np. organizacja animacji dla 

dzieci w każdym wieku, wsparcie rodziców dzieci – park 

miejscem spotkań, zabaw, wymiany doświadczeń 

i rozwoju (dodatkowa infrastruktura), organizacja 

koncertów plenerowych, działanie kin letniego, 

organizacja warsztatów dla rodziców – różne grupy 

wiekowe; 

c) wsparcie działalności świetlic wiejskich stanowiących 

centrum aktywności mieszkańców sołectw (infrastruktura, 

działania kulturalne i inne) dla mieszkańców 

miejscowości: Bielawa, Blękwit, Bługowo, Buntowo, 

Dzierzążenko, Franciszkowo, Górzna, Józefowo, Kamień, 

Kleszczyna, Klukowo, Krzywa Wieś, Międzybłocie, Nowa 

Święta, Nowiny, Nowy Dwór, Pieczynek, Płosków, 

Radawnica, Rudna, Skic, Sławianowo, Stare Dzierzążno, 

Stawnica, Święta, Święta I, Wąsosz, Zalesie, Grodno, 

Grudna, Kaczochy, Łopienko, Pieczyn, Rosochy, 

Sławianówko, Wielatowo, Zawilce; 

d) promocja nowych aktywności sportowych, nowych imprez 

sportowych w celu osiągnięcia budowania wizerunku 

gminy aktywnej; 

e) wsparcie organizacji promocji sportu zgodnie z potrzebami 

mieszkańców, np. poprzez uruchomienie nowych atrakcji 

czy imprez, 

systematyczna rozbudowa infrastruktury sportowej: 

boiska, korty, ścieżki biegowe, ścieżki rowerowe, 

kluby sportowe, skateparki, siłownie plenerowe, 

szlaki/ścieżki rowerowe, zagospodarowanie terenów 

przy boiskach sportowych i przy salach wiejskich we 

wszystkich miejscowościach gminy gdzie tego typu 

obiekty potrzebują doinwestowania. 

Utwadzenie terenu 

przy sali w Zalesiu, 

Utwardzenie gruntu 

pod wiatą w 

Radawnicy, 

Zagospodarowanie 

terenu przy sali w 

Kleszczynie, 

Doposażenie sali w 

Klukowie i Stawnicy 

Opracowanie 

dokumentacji dla 

wiaty w Krzywej Wsi. 

Wsparcie inicjatyw 

lokalnych takich jak 

np. „Średnioweiczne 

spotkania na Górze 

Zamkowej” w 

Stawnicy, Festyn 

„Bezpieczne Wakacje” 

w Górznej, Memoriał 

w Nowinach, 

„Świętojanki” w 

Świętej. Wsparcie 

klubów sportowych 

zrzeszających dzieci i 

młodzież z terenu 

Gminy Złotów – 

MLKS Sparta Złotów, 

Fair Play Złotów, 

Perfecta, GZLZS.  

Modernizacja 

istniejących miejsc 

rekreacji i 

wypoczynku. 

Organizacja imprez i 

festynów wiejskich. 

Udostępnianie 

mieszkańcom 

obiektów sportowych: 

Orlik, sale sportowe w 

Radawnicy, 

Kleszczynie, Górznej i 

Świętej. Realizacja 

programu „Umiem 

pływać” dla dzieci. 

Wsparcie dla imprez 

organizowanych na 

terenie Gminy Złotów 
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np. zawody konne, 

imprezy lokalne 

sołectw, organizacja 

dożynek gminnych w 

Stawnicy. Zawody 

strażackie. Rozwój 

ścieżek rowerowych. 

Wsparcie organizacji 

pozarządowych 

realizujących zadania 

z zakresu sportu i 

rekreacji. 

  Zapewnienie wysokiej jakość oświaty m.in. poprzez: 

a) dostosowanie szkół do potrzeb rzeczywistego włączenia 

uczniów niepełnosprawnych (brak barier 

architektonicznych, małe klasy dla niepełnosprawnych, 

gabinety terapeutyczne); 

b) szkoła wspierająca i stymulująca rozwój uczniów 

uzdolnionych poprzez wyposażenie specjalistyczne 

pomieszczeń dydaktycznych, np. laboratoria oraz 

organizację zajęć dodatkowych; 

c) szkoła świadcząca pomoc uczniom mającym problemy z 

nauką; 

d) efektywny system stypendialny; 

e) szkoła kształtująca postawę przedsiębiorczą (spółdzielnie 

uczniowskie, wolontariat uczniowski, samorząd 

uczniowski); 

f) zwiększanie dostępności do miejsc w przedszkolach dla 

wszystkich dzieci w wieku od 3 lat;  

g) wspieranie inicjatyw poprawiających dostępność do 

opieki dla dzieci najmłodszych; 

h) efektywne zarządzanie majątkiem szkoły, obniżenie 

kosztów eksploatacji: termomodernizacja; 

i) dowozy dzieci do szkół – efektywne, dostosowane do 

potrzeb dzieci, uwzględniające zajęcia pozalekcyjne; 

j) szkoły – kuźnia aktywności uczniów – wsparcie dla 

projektów kulturalnych, oświatowych, społecznych, 

wymian międzynarodowych; 

k) szkoła partnerem rodzica – aktywne włączenie rodziców 

w zarządzanie i funkcjonowanie placówek oświatowych; 

f) wsparcie i współpraca ze szkołami w celu pozyskiwania 

środków zewnętrznych na rozwój. 

- tablice interaktywne, 

- nagrody za wyniki, 

- intensywnie 

działające samorządy 

uczniowskie, 

- Narodowy Program 

czytelnictwa, 

- udział w konkursach 

wiedzy i olimpiadach, 

- doposażenie bazy 

naukowej. 

-zapewnienie dojazdu 

do szkół, 

-organizacja zajęć 

pozalekcyjnych  

  l) Aktywizacja świetlic wiejskich i środowiskowych 

poprzez opracowanie i wdrożenie przez animatorów 

kultury lub wychowawców rocznych programów 

działania świetlic dla mieszkańców miejscowości 

Bielawa, Blękwit, Bługowo, Buntowo, Dzierzążenko, 

Franciszkowo, Górzna, Józefowo, Kamień, Kleszczyna, 

Klukowo, Krzywa Wieś, Międzybłocie, Nowa Święta, 

Nowiny, Nowy Dwór, Pieczynek, Płosków, Radawnica, 

Rudna, Skic, Sławianowo, Stare Dzierzążno, Stawnica, 

Święta, Święta I, Wąsosz, Zalesie, Grodno, Grudna, 

Kaczochy, Łopienko, Pieczyn, Rosochy, Sławianówko, 

Wielatowo, Zawilce; 

Zaobserwowano 

wzrost w 

wykorzystaniu sal 

wiejskich w związku z 

aktywną działalnością 

powstających KGW.  

Prowadzono zajęcia na 

świetlicach 

socjoterapeutycznych 

w szkołach w Górznej, 

Kleszczynie, 

Sławianowie i 

Radawnicy.  

  Budowa, rozbudowa lub modernizacja świetlic/sal 

wiejskich;  

Nacisk na budowę nowych świetlic wiejskich w 

Stawnicy i Nowinach. 

Oddanie do użytku sali 

wiejskiej w Stawnicy.  

Remont sali wiejksiej 

w Nowej Świętej. 

Remont Sali wiejskiej 

w Francizkowie – 

ogrzewanie 

pdołogowe. 

  Organizacja zróżnicowanych imprez, 

dostosowanych do potrzeb mieszkańców, 

umożliwiających dostęp do kultury wysokiej; 

Dożynki gminne oraz 

indywidualne imprezy 

organizowane przez 

większość sołectw. 

 Stwarzanie przez 

gminę warunków do 

powstawania 

nowych miejsc 

pracy, zwłaszcza dla 

Realizacja celów i zadań zapisanych w Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie 

Złotów; 

Odbyło się 12 

posiedzeń komisji w 

ramach realizacji 

Gminnego Prograu 

Profilaktyki i 
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osób zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych oraz 

Gminny Program 

przeciwdziałania 

Narkomanii Gminy 

Złotów.  

 Wsparcie 

przedsiębiorców i 

stwarzanie 

warunków do 

powstawania 

nowych firm 

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych;  

Uzbrojenie terenu o charakterze przemysłowo-

produkcyjnym w miejscowości Blękwit. 

Uzbrojenie (wod.-kan.) terenów osiedli 

budowlanych w Nowej Świętej, Radawnicy, Świętej, 

Zawilcach. 

Prace projektowe 

dotyczące budowy 

drogi w Klukowie – 

obszar przemysłowy. 

Prace projektowe 

dotyczące sieci kan. w 

Zawilcach.  

 
 

Organizacja zbiorowego transportu publicznego; 

  

Dowóz uczniów do 

szkół. Przewoźnicy – 

ZUL Marek Pawłak 

oraz Baltic Sea Trans. 

 

 

 

 

Wsparcie przy powstawaniu OZE poprzez tworzenie planów 

miejscowych i ułatwieniu dostępu do infrastruktury 

Realizacja programu 

instalacji kolektorów i 

paneli słonecznych w 

Gminie Złotów – 

ponad 300 instalacji. 

Funkcjonuje 6 turbin 

wiatrowych w 

Blękwicie.  

Tworzenie ciał doradczo – opiniujących przy Wójcie, 

takich jak rady młodzieżowe, rady seniorów, komisji 

czy forum przedsiębiorców; 

Funkcjonuje Komisja 

Urbanistyczno-

Architektoniczna – 2 

posiedzenia w roku 

2019. 

 Rozwój rolnictwa Wparcie organizacji sprzedaży bezpośredniej 

produktów rolniczych poprzez organizację imprez 

promujących lokalnych producentów rolnych;  

Organizacja festynów, 

dożynek gminnych 

umożliwiających 

sprzedaż produktów 

przez np. KGW.  
 

 
Wsparcie inicjatyw zmierzających do rozwoju 

gospodarstw agroturystycznych; rewitalizacja 

obszarów o dużym potencjale agroturystycznym w 

celu zniwelowania dysfunkcji społeczno-

ekonomicznych. 

- 

Gmina Złotów z 

aktywnym 

społeczeństwem 

obywatelskim    

Promocja i 

wspieranie 

działających na 

terenie Gminy 

organizacji 

społecznych 

Efektywne wykorzystanie środków funduszy 

sołeckich oraz na realizację oddolnych, 

innowacyjnych inicjatyw promujących spędzanie 

czasu w zdrowy społecznie sposób oraz  podnoszenie 

poziomu życia mieszkańców sołectw, rozwój małej 

infrastruktury, poprawa przestrzeni publicznej i 

aktywizacja mieszkańców wszystkich wsi Gminy 

Złotów; 

Realizacja zadań 

Funduszu sołeckiego 

mającego za zadanie 

podnoszenie jakości 

życia mieszkańców. 

28 sołectw. 

Zrealizowano zadania 

za ponad 600 tys. zł. 

Realizacja programu 

współpracy z 

organizacjami 

pozarządowymi – 

przkeazano 111 tys. zł.   
Zaangażowanie organizacji pozarządowych – powierzania 

szerszego spektrum zadań własnych gminy organizacjom 

pozarządowym (zwłaszcza w takich obszarach jak: ochrona 

socjalna osób niepełnosprawnych, aktywizacja osób starszych 

i/lub ze stwierdzoną niepełnosprawnością, kultura, sport, 

historia lokalna, społeczności lokalne, ochrona przeciw 

pożarowa); Współpraca nad zagadnieniami rewitalizacyjnymi 

dla obszarów problemowych. 

Realizacja programu 

współpracy z 

organizacjami 

pozarządowymi – 

przkeazano 111 tys. zł.  
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GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

ORAZ GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ZŁOTÓW  

Dane za rok 2019: 

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Kleszczynie (36 

dzieci) – 7366 zł. 

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Radawnicy (25 

dzieci) – 7619 zł. 

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Sławianowie (19 

dzieci) – 7559 zł. 

4. Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej w Górznej (11 dzieci) –  

16842 zł. 

5. Inne: np. prowadzenie punktu konsultacyjnego pomoc dla gminy Piła na podejmowanie czynności 

wobec osób nietrzeźwych, posiedzenia GKRPA, wynagrodzenie koordynatora GPRIRPA -  31811 zł. 

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZŁOTÓW Z ORGANZIACJAMI POZARZĄDOWYMI 

ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 

2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE.  

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi został przyjęty UCHWAŁĄ 

Nr II.13.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu 

współpracy Gminy Złotów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.  

Projekt „Programu współpracy Gminy Złotów z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na rok 2019” (dalej Program) ·został poddany konsultacjom społecznym. W dniu 15 listopada 2018 

roku na stronie http://www.bip.gminazlotow.pl/ w zakładce "KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE 

PROJEKTU UCHWAŁY DOTYCZĄCEJ ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ZŁOTÓW Z 

ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST. 3 

USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA" umieszczono ogłoszenie. Termin konsultacji ustalono od 15 do 25 

listopada 2018 r. Do przedłożonego projektu Programu organizacje pozarządowe i inne uprawnione 

podmioty nie wniosły uwag. Po podjęciu przez Radę Gminy Złotów ww. uchwały Program został 

umieszczony na http://www.bip.gminazlotow.pl/ i na http://www.gminazlotow.pl/ oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy Złotów. 

Zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie w Programie określono cele i zasady współpracy z organizacjami, a także zakres 

przedmiotowy, określający zadania priorytetowe realizowane przez gminę przy współpracy 

z organizacjami w 2019 roku. 

http://www.bip.gminazlotow.pl/
http://www.bip.gminazlotow.pl/
http://www.gminazlotow.pl/
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ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PROGRAMOWYCH  ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  

ZADANIE 
Dotacja 

przyznana  

Koszt 

zadania 

Dotacja Wydatek  Zwrot 

 
Rodzaj Wybrane Planowany Przekazana Z dotacji  Dotacji  

Nr   Łącznie 114 000,00 205 980,70 111 000,00 102 428,12 -8 571,88 

1 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 97 500,00 168 390,70 94 500,00 86 000,00 -8 500,00 

1 
a) popularyzacja kultury fizycznej wśród dzieci, 

młodzieży oraz osób dorosłych w powszechnej 

rekreacji wśród mieszkańców gminy 91 500,00 157 990,70 88 500,00 80 000,00 -8 500,00 

1 

b) organizacja zawodów, turniejów oraz imprez 

sportowych dla mieszkańców gminy z udziałem 

grup z kraju i zagranicy z wyłączeniem takich 

imprez, których organizatorem są Polskie 

Związki Sportowe 6 000,00 10 400,00 6 000,00 6 000,00 0,00 

2 
Działanie na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 

wypoczynku dzieci i młodzieży 8 000,00 24 100,00 8 000,00 8 000,00 0,00 

3 Działanie w zakresie turystyki i krajoznawstwa 6 000,00 10 350,00 6 000,00 5 928,12 -71,88 

4 
Działanie w zakresie czystości, porządku i 

bezpieczeństwa publicznego 2 500,00 3 140,00 2 500,00 2 500,00 0,00 

19 OFERENT 18 17 17 15 3 

1 Miejski Klub Sportowy "Spider" w Złotowie 3 000,00 5 500,00 3 000,00 3 000,00 0,00 

1 Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 59 000,00 74 780,00 59 000,00 59 000,00 0,00 

1 Klub Skata "Krajna" w Złotowie 1 000,00 1 290,00 1 000,00 1 000,00 0,00 

1 Klub Jeździecki "GRODNO- DWÓR" 1 500,00 2 818,70 1 500,00 0,00 -1 500,00 

1 Więcborski Klub Motorowy 1 000,00 2 790,00 1 000,00 1 000,00 0,00 

1 Stowarzyszenie SATORI 3 000,00 4 992,00 3 000,00 3 000,00 0,00 

1 Klub Sportowy PERFECTA Futsal Złotów 3 000,00 3 750,00 3 000,00 3 000,00 0,00 

1 Miejski Klub Sportowy "Sparta" Złotów 4 500,00 6 000,00 4 500,00 4 500,00 0,00 

1 Gminny Klub Tenisa Stołowego "Krajna" 7 000,00 48 430,00 7 000,00 0,00 -7 000,00 

1 
Uczniowski Klub Sportowy Football Academy 

FAIR- PLAY w Złotowie 5 500,00 7 640,00 5 500,00 5 500,00 0,00 

1 
Koło Gospodyń Wiejskich "Aktywne 

Nowinianki" w Nowinach 1 500,00 2 000,00 1 500,00 1 500,00 0,00 

1 Klub Strzelecki LOK "SUPERMEN" Złotów 2 000,00 2 700,00 2 000,00 2 000,00 0,00 

1 
Stowarzyszenie dla rozwoju wsi Stawnica i 

Okolic " Blisko Siebie" 2 500,00 5 700,00 2 500,00 2 500,00 0,00 

2 Miejski Klub Sportowy "Sparta" Złotów 2 000,00 2 600,00 2 000,00 2 000,00 0,00 

2 
Uczniowski Klub Sportowy Football Academy 

FAIR- PLAY w Złotowie 6 000,00 21 500,00 6 000,00 6 000,00 0,00 

3 
Stowarzyszenie dla rozwoju wsi Stawnica i 

Okolic " Blisko Siebie" 6 000,00 10 350,00 6 000,00 5 928,12 -71,88 

4 Koło Gospodyń wiejskich w Górznej 2 500,00 3 140,00 2 500,00 2 500,00 0,00 

1 Ludowy Klub Sportowy "DROGOWIEC" 3 000,00       0,00 

2 
Stowarzyszenie "Wspólnie możemy więcej" 

Zalesie         0,00 

Tab. Środki finansowe na realizację zadań programowych. Opracowano na pdostawie danych UG w Złotowie. 
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 PROGRAM REWITALZIACJI DLA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH W GMNIE ZŁOTÓW NA 

LATA 2017-2023 

Na mocy Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 

przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do wdrożenia i prowadzenia procesu 

rewitalizacji stanowią zadania własne gminy. Gmina Złotów przystępując do przeprowadzenia 

rewitalizacji, zgodnie z wytycznymi, zobowiązana jest do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i 

obszaru rewitalizacji. Proces wskazania tych terytoriów, jest obwarowany konkretnymi, opisanymi 

poniżej wymogami.  

Obszar może zostać wskazany jako obszar zdegradowany, jeśli znajduje się w stanie 

kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, 

ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, także 

niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz gdy występuje na 

nim co najmniej jedno z następujących negatywnych zjawisk: 

• gospodarczych (w szczególności niski stopień przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych 

przedsiębiorstw), 

• środowiskowych (w szczególności przekroczenie standardów jakości środowiska, obecność odpadów 

stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska), 

• przestrzenno-funkcjonalnych (w szczególności niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę 

techniczną i społeczną lub jej zł stan techniczny, brak dostępu do podstawowych usług lub ich niska 

jakość niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niski poziomu 

obsługi komunikacyjnej, niedobór lub niska jakość terenów publicznych), 

• technicznych (w szczególności degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o 

przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowanie rozwiązań technicznych umożliwiających 

efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i 

ochrony środowiska). 
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Realizacja zamierzeń i celów programu rewitalizacji odbywa się jednotorowo z realizacją 

założeń strategii rozwoju Gminy Złotów. Niestety na chwilę obecną brak jest planów na ogłoszenie 

konkursów wspierających Gminy, które zdecydowały się opracować Programy Rewitalizacji. 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZŁOTÓW  

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w art. 17 (Dz. U. z 2018 r. poz. 

799 z późn. zm.) wprowadza na poszczególne szczeble administracji samorządowej wymóg 

sporządzenia wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. Program 

winien spełniać wymagania określone w art. 14, art. 17 i art. 18 ww. ustawy. Programy ochrony 

środowiska sporządza się w celu realizacji polityki ochrony środowiska rozumianej jako zespół działań 

mających na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska, zgodnie z 

zasadą zrównoważonego rozwoju. Polityka ochrony środowiska jest prowadzona na podstawie 

strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych, w tym za pomocą wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Złotów przyjęty został uchwałą Nr XXIX/299/13 Rady 

Gminy Złotów z dnia 28 lutego 2013 r. i został opracowany na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 

2017-2020 i obejmuje również rok 2012.  

„Program” pełni następujące zadania: 

• jest instrumentem wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju, 

• podstawą strategicznego zarządzania, 

• informuje o zasobach środowiska naturalnego,  

• jest analizą problemów i zagrożeń ekologicznych, proponując jednocześnie sposoby ich 

rozwiązania. 
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WYBRANE INWESTYCJE W GMINIE ZŁOTÓW W ROKU 2019  

 

„Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów” 

Projekt o wartości 5 295 527,17 zł, kwota dofinansowania 3 973 784,02 zł 
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„Modernizacja budynku gospodarczego przy budynku UG w Złotowie” 

Projekt o wartości 548 046,29 zł 

 

Modernizacja sali wiejskiej w Nowej Świętej „Sala wiejska – Nasze Centrum Aktywności 

Społecznej” 

Całkowity koszt realizacji projektu: 119 060,07 zł, kwota dofinansowania 30 000,00 zł 
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„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stawnica wraz z zagospodarowaniem terenu” 

Całkowity koszt realizacji projektu: 983 000,00 zł, kwota dofinansowania 500 000,00 zł 

 

„Budowa szatni - budowa budynku sanitarno-gospodarczego w Rudnej” 

Całkowity koszt realizacji projektu: 189 430,52 zł, kwota dofinansowania 94 700,00 zł 
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Przebudowa drogi w miejscowości Radawnica – ul. Kościelna 

Całkowity koszt realizacji projektu: 1 127 032,20 zł 

 

Emulsjonowanie drogi Górzna – Zygląg 

Całkowity koszt realizacji projektu: 262 275,37 zł 
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PODSUMOWANIE 

Gmina Złotów, chcąc spełnić oczekiwania mieszkańców, musi stawić czoła trudnemu wyzwaniu 

poprawy warunków życia. Pod tym hasłem kryje się wiele zagadnień związanych  

z zamieszkiwaniem, wypoczynkiem, rekreacją, infrastrukturą, dbaniem o środowisko naturalne, 

pielęgnowaniem tradycji i kultury lokalnej, stymulowaniem rozwoju społecznego, podniesieniem 

atrakcyjności gminy jako miejsca, gdzie można spędzać wolny czas i stworzyć dogodne warunki dla 

rozwoju przedsiębiorczości. Równolegle ze wzmacnianiem potencjału społecznego i gospodarczego 

gminy konieczne jest wykazanie dbałości o zasoby infrastruktury technicznej służącej zaspokajaniu 

podstawowych potrzeb mieszkańców. 

 

 


