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I. Wstęp
Złotów to miasto leżące na północy województwa wielkopolskiego, na Wysoczyźnie Krajeńskiej,
w sercu historycznej Krajny, której granice wyznaczają rzeki: od południa Noteć, na zachodzie Gwda,
na północy Dobrzynka i Kamionka oraz na wschodzie Brda. Samo miasto oraz jego okolice stanowią
miejsce atrakcyjne dla turystów, co wynika głównie z dobrego położenia, korzystnych warunków
przyrodniczych - tereny zielone, leśne oraz wodne zajmują niemal 40% powierzchni miasta, co czyni
ze Złotowa jedno z najbardziej zielonych miast Wielkopolski. W granicach miasta znajduje się kilka
jezior oraz niezwykle cenne pod względem przyrodniczym obszary.
Rysunek 1.

Źródło: http://www.zlotow-powiat.pl
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Rysunek 2.
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II. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej
społeczno
Złotowa
1. Ocena oddziaływania i aktualności założeń Strategii Rozwoju Miasta Złotowa na lata
2002-2010
W strategii sformułowano misję: „Jesteśmy miastem pięknie położonym wśród lasów i jezior,
pełniącym rolę ponad gminnego ośrodka administracji, gospodarki i kultury. Pragniemy wykorzystać
swoje atuty i stać się prężnym ośrodkiem turystycznym i sportowym z uwzględnieniem ekologii, nie
zapominając przy tym o stwarzaniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości”
przedsiębiorczości oraz trzy
strategiczne cele rozwoju Miasta Złotowa:
1. Rozwój infrastruktury komunalnej,
komu
2. Wspieranie rozwoju gospodarczego Miasta,
3. Zwiększenie poziomu świadczenia usług społecznych.

2. Analiza dokumentów sprawozdawczych
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Złotów na lata 2004-2011 za
okres 2004-2007
Pierwsza część raportu zawiera informacje o jakości wód powierzchniowych: aktualna klasa czystości
Jeziora Miejskiego wynosi III, planowana jest II, a Jezioro Proboszczowskie jest jeziorem
o charakterze wędkarskim. Miasto Złotów jest zwodociągowane w 100%, a skanalizowane
alizowane w 97%. Na
terenie Gminy Miasto Złotów znajdują się dwa ujęcia komunalne wody: przy ul. Partyzantów
i Wodociągowej. Od 2004-2007
2007 r. zrealizowano inwestycje związane m.in. z budową kolektorów
sanitarnych obejmujące poszczególne ulice: Kujańska, Leśna, Rozdroże, Wielatowska, Chojnicka,
os. „Chojnicka“ oraz kolektor deszczowy ul. Kujańska, Al. Mickiewicza i część ul. Domańskiego
i Al. Piasta. Wybudowano również kolektor sanitarny tłoczny w pasie Jeziora Miejskiego w 2006 r.,
kolektor kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz rurociąg tłoczny w ul. Łowieckiej, sieć kanalizacji
sanitarnej i rurociąg tłoczny w ul. Ogrodowej wraz z przepompownią oraz sieć kanalizacji sanitarnej,
rurociąg tłoczny wraz z przepompownią w ul. Jerozolimskiej w 2007 r. Systematycznie z roku na rok
zmniejsza się ilość zbiorników gnilnych, tzw. szamb. W 2008 r. było ich 70 szt., a w 2004 r. było 85 szt.
Stan jakości powietrza atmosferycznego w mieście jest dobry. Korzystanie z gazu ziemnego przez
część mieszkańców Złotowa przyczynia się w dużym stopniu do ochrony powietrza atmosferycznego.
Na stan poprawy powietrza ma wpływ również firma Sydkraft Sp. z o.o., która sukcesywnie włącza do
swojej sieci cieplnej lokalne kotłownie i pojedyncze paleniska domowe tam, gdzie nie ma sieci
gazowej. Miasto Złotów nie posiada uciążliwego przemysłu, dlatego hałas w mieście jest głównie
pochodzenia komunikacyjnego. Natomiast, jeśli chodzi o poważne awarie, to wg informacji
uzyskanych z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Pile, na
terenie miasta nie ma zakładów zakwalifikowanych jako stanowiące potencjalne źródło wystąpienia
awarii przemysłowej. Gmina Miasto Złotów przywiązuje dużą wagę do edukacji ekologicznej. Od
kilkunastu lat w mieście odbywa się ekologiczna impreza Euro Eco Meeting. Gmina Miasto Złotów
w zakresie edukacji ekologicznej współpracuje m.in. z Ligą Ochrony Przyrody, Nadleśnictwem,
Starostwem Powiatowymi, Miejską Biblioteką Publiczną, szkołami, prasą i telewizją. Pozostałe
informacje, które są zawarte w Raporcie to informacje o działaniach inwestycyjnych oraz realizacjach
pozainwestycyjnych.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r.
W związku ze zmianą wysokości planowanych dochodów i wydatków skorygowana została wartość
planowanego deficytu budżetowego. Planowaną pierwotnie wysokość deficytu na koniec 2010 r.
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w wysokości blisko 7,3 mln zł zmniejszono do kwoty 6,9 mln zł. Dochody zostały wykonane w 101,8%,
natomiast wydatki w 96,3%. Zasadniczą część dochodów Gminy Miasto Złotów stanowiły dochody
własne, w których decydujący udział miały wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Drugim co do wielkości źródłem dochodów własnych jest podatek od nieruchomości.
Planowane wydatki bieżące w trakcie roku budżetowego zwiększono o ok. 11%.
Informacja o stanie realizacji inwestycji przewidzianych do realizacji w 2010 r.
Wśród najistotniejszych inwestycji będących kontynuacją działań realizowanych w roku poprzednim
znalazły się m.in.:
• modernizacja ulic na Starym Mieście – ulica Spichrzowa – I etap,
• modernizacja ulicy Sienkiewicza wraz z parkingami,
• remont drogi gminnej – ulicy Wioślarskiej,
• adaptacja Spichlerza do celów promocyjnych miasta,
• budowa ciągu pieszo-rowerowego
rowerowego nad jeziorem Miejskim wraz z ścieżką rowerową
z odcinkami specjalnymi – Etap II,
• budowa oświetlenia ulicznego, parkowego w terenie zielonym usytuowanym między ulicami:
Zamkowa, Promykowa, 8-go
8
Marca i Hubego,
• budowa ścieżki edukacyjnej pn. „Bagna Babiego Jeziora” Etap I.
Najważniejsze zadania ujęte w planie wydatków na 2010 r. to m.in.:
• budowa chodnika przy ulicy Partyzantów,
• budowa chodnika przy ulicy Reymonta Budowa ciągu pieszo-rowerowego
rowerowego nad jeziorem
Miejskim wraz ze ścieżką rowerową i odcinkami specjalnymi,
• przebudowa drogi gminnej – ulicy Dwór Złotowski,
• remont chodnika i wymiana oświetlenia ulicznego na placu Kościuszki,
• modernizacja ulic na Starym Mieście – dotyczy ulic: Podolska i Spichrzowa – część II,
• przebudowa drogi gminnej – ulica Wielatowska i ulic dochodzących wraz z infrastrukturą
drogową i techniczną,
• przebudowa odcinka ulicy Ogrodowej,
• budowa parkingów przy powiatowych budynkach użyteczności publicznej w Złotowie,
• przebudowa drogi wojewódzkiej nr 188 – ulic: ks. dr B. Domańskiego i Chojnicka,
• opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej – ulicy Ogrodowej,
• opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej – ulica Marii ZientaraMalewska opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę dróg
gminnych – ulic: Kr. Jadwigi, Plut. Robaka, Szkolnej, część Nieznanego Żołnierza,
• adaptacja spichlerza do celów promocyjnych miasta,
• ocieplenie i wymiana okien w budynku przy ul. Hubego,
• zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy Norwida,
• zakup i montaż kabin WC. Lokalizacja plac Paderewskiego,
• kompleksowe zagospodarowanie
agospodarowanie terenów wokół jeziora Miejskiego i jeziora Zaleskiego,
• zakup i postawienie krzyża na cmentarzu wojennym przy ulicy Staszica,
• zmiana nawierzchni alejek na cmentarzu komunalnym,
• opracowanie dotyczące budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów,
• budowa oświetlenia terenu zielonego w Złotowie, rejon ulic: Zamkowa. Promykowa, Hubego,
8-go Marca – etap I,
• budowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic: Szpitalna i Kolejowa,
7
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•
•

budowa oświetlenia ulicznego w części ulicy Spichrzowej,
wymiana istniejących słupów oświetlenia ulicznego oraz usunięcie kolizji z zjazdami na
posesję i zabudowy dodatkowego słupa oświetleniowego w pasie drogowym drogi
wojewódzkiej ulicy Domańskiego w Złotowie,
• opracowanie dokumentacji na rozbudowę krytej pływalni.
Informacja o stanie
nie realizacji inwestycji przewidzianych do realizacji w 2011r.
Zadania będące kontynuacją działań z roku 2010:
• zakończono przebudowę odcinka ulicy Ogrodowej – I etap,
• zakończono budowę ciągu pieszo-rowerowego nad j. Miejskim,
• rozbudowa krytej pływalni – przeprowadzono weryfikację programu funkcjonalnoużytkowego.
Zadania zaplanowane do wykonania w 2011 r. obejmują m.in.:
• przebudowa i budowa dróg gminnych: nr 120039P – ulica Kr. Jadwigi, nr 120076P – ulica
Plutonowego Robaka, nr 120096P – ulica Szkolna, nr 120053P – część ulicy N. Żołnierza wraz
z infrastrukturą drogową i techniczną,
• przebudowa ulicy Marii Zientara – Malewskiej. Prace zakończono w terminie umownym,
• drogi „Osiedle Chojnicka II”, wykonano część ul. Świerkowej,
• dostawa i montaż wiaty przystankowej przy ul. Partyzantów,
• opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej mostu w ulicy Grudzińskich,
• kompleksowe zagospodarowanie terenów wokół j. Miejskiego i Zaleskiego,
• budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Witosa,
• budowa magistrali wodociągowej od placu 31 Stycznia w pasie j. Baba do ulicy Kościelnej,
• opracowanie dokumentacji sieci wodno – kanalizacyjnej w rejonie j. Zaleskiego – ulicy
Wioślarskiej,
• dofinansowanie obiektu zagospodarowania odpadów w Stawnicy,
• oświetlenie terenu zielonego i placu zabaw przy ulicy Słowackiego,
• oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej
pieszo
nad j. Miejskim III etap,
• oświetlenie uliczne ulicy Mokrej wraz z iluminacją spichlerza,
• oświetlenie przejść dla pieszych w ulicach: Norwida k/Biedronki, al. Piasta k/PSS „Społem”
i al. Mickiewicza k/kwiaciarni,
• rozbudowa oświetlenia drogowego ulicy Kujańskiej w kierunku miejscowości Święta,
• budowa placu zabaw przy ulicy Jeziornej,
• budowa pomostu na plaży przy ulicy Wioślarskiej wraz z zagospodarowaniem terenu pod
caravaning,
• ścieżka edukacyjna nad j. Baba,
• ogrodzenie placu zabaw przy ulicy Nowy Rynek.

3. Analiza procesów demograficznych i ich wpływu na prognozowany rozwój
społeczno-gospodarczy
gospodarczy gminy
Na koniec 2010 r. Złotów zamieszkiwało ok. 18,3 tys. osób. Liczba ludności miasta utrzymuje się na
zbliżonym poziomie od kilkunastu lat, podobnie jak udział kobiet w liczbie mieszkańców – 52%.
Wskaźnik feminizacji w 2010 r. wynosił 110. Gęstość zaludnienia również utrzymuje się na stałym
poziomie i wynosi ok. 1,6 tys. osób na 1 km2.
8
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Wykres 1.
Struktura płci i wieku mieszkańców Złotowa w 1995 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 2.
Struktura płci i wieku mieszkańców Złotowa w 2010 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Rokrocznie w Złotowie odnotowuje się nadwyżkę urodzeń nad liczbą zgonów, która nie powoduje
istotnych zmian w liczbie ludności, a jedynie kompensuje ujemne saldo migracji. W 2010 r. przyrost
naturalny na 1000 mieszkańców wyniósł 3,3. Według prognoz GUS liczba mieszkańców powiatu
złotowskiego, podobnie jak całego województwa, będzie spadać.
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Wykres 3.
Ruch naturalny w Złotowie w latach 2003-2010
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Blisko ⅔ mieszkańców Złotowa stanowią osoby w wieku produkcyjnym (w wieku 18-59/64 lata).
Wysokość wskaźnika nie zmienia się znacząco od kliku lat, natomiast zarówno dla Polski, jak
i województwa wielkopolskiego wzrasta. Równocześnie od 2003 roku spada udział ludności w wieku
przedprodukcyjnym i wzrasta udział ludności w wieku poprodukcyjnym, co tożsame jest
z tendencjami dla całego kraju
k
oraz województwa wielkopolskiego. Powyższe tendencje
demograficzne są niekorzystne, ponieważ wskazują na proces starzenia się społeczeństwa.
społeczeństwa
Wykres 4.
Struktura ludności Złotowa wg ekonomicznych grup wieku w 2010 r.

14,74%
19,10%

66,16%

w wieku przedprodukcyjnym

w wieku produkcyjnym

w wieku poprodukcyjnym

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wskaźnik obciążenia demograficznego, obrazujący liczbę ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100
osób w wieku produkcyjnym, od 2002 r. systematycznie spada. W 2010 r. wynosił 51,1 (w 2002 r.
56,4), co oznacza w uproszczeniu, że na jedną osobę niepracującą przypadały prawie dwie osoby
pracujące. Dla Polski wskaźnik ten wynosił 55,2, natomiast dla województwa wielkopolskiego 54,1.
Wysokość wskaźnika jest jedną z najniższych wśród gmin miejskich w Wielkopolsce.
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Wykres 5.
Wskaźnik obciążenia demograficznego - Złotów na tle
wielkopolskich gmin miejskich
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

4. Analiza struktury zatrudnienia i rynku pracy w mieście i regionie
4.1. Pracujący
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2010 r. w Złotowie pracowało blisko 6 tys. osób1,
spośród których prawie połowę stanowiły kobiety (48,6%). Na 1000 mieszkańców przypadało 326
osób pracujących. Wskaźnik ten z roku na rok systematycznie wzrasta. W 2002 r. wśród 1000
mieszkańców było 231 pracujących. Jednocześnie wzrasta udział osób pracujących w ogólnej liczbie
osób w wieku produkcyjnym. W 2010 r. blisko połowa osób w wieku 18-59/64
59/64 lata pracowała,
podczas gdy w 2003 r. udział osób pracujących wynosił 36%. W 2009 r. w sektorze prywatnym
pracowało ponad 70% pracujących. Najwięcej osób pracowało w sektorze usługowym – ponad 70%
ogółu pracujących w mieście.

1

Dane dotyczą osób pracujących zatrudnionych w podmiotach, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.
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Wykres 6.
Pracujący w Złotowie wg sektorów działalności w 2009 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W gronie podmiotów o największej liczbie pracowników znajdują się m.in. Metalplast Karo Złotów
S.A. – producent okuć budowlanych,
budowlanych Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Unimetal”
„
Sp. z o.o.
udostępniające wysokiej klasy wyposażenie stacji kontroli pojazdów oraz warsztatów
samochodowych, Amcor Flexibles Złotów Sp. z o.o. – producent opakowań, Szpital Powiatowy
im. Alfreda Sokołowskiego, PPH SILMET-BEDEX S.A. dostarczające na rynek wyroby dla branży
rowerowej i elektrotechnicznej, POL-SOFT Sp. z o.o. zajmująca się produkcją zawiasów dla
producentów drzwi i okien, Terg Sp. z o.o. posiadająca sieć ok. 250 elektromarketów Media Expert,
Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

4.2. Bezrobocie
Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie na koniec 2010 roku w gminie bez pracy
pozostawało ponad tysiąc osób, co oznacza, że częściej niż co piąta osoba bezrobotna w powiecie
złotowskim była mieszkańcem Złotowa. Kobiety stanowiły 55% bezrobotnych. Do roku 2008 liczba
bezrobotnych znacznie spadała, jednak kryzys gospodarczy w negatywny sposób odbił się na rynku
pracy i w 2009 r. nastąpił gwałtowny wzrost liczby osób pozostających bez pracy. Na koniec 2010 r.
77% spośród bezrobotnych nie posiadało prawa do zasiłku.
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Wykres 7.
Liczba osób bezrobotnych w Złotowie w latach 2003
2003-2010
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W 2010 r. co piąta osoba bezrobotna była w wieku powyżej 50 roku życia. Podobnie było
w przypadku osób młodych do 25 roku życia, które stanowiły blisko 23% osób bezrobotnych. Prawie
43% bezrobotnych zaliczało się do grupy osób długotrwale bezrobotnych. Ponad połowa (55%)
bezrobotnych nie posiadała wykształcenia średniego, 15% doświadczenia zawodowego.
Na koniec 2010 r. osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy stanowiły 8,5 % osób w wieku
produkcyjnym, czyli więcej niż w przypadku Polski (7,9%) i województwa wielkopolskiego (6,1%).
Udział mężczyzn kształtował się na poziomie 7,5%, natomiast kobiet – 9,6%. Przeprowadzono
również analizę wskaźnika dla 19 wielkopolskich gmin miejskich, z której wynika, że Złotów znajduje
się wśród miast o najwyższym udziale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym.
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Wykres 8.
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym w 2010 r. - Złotów na tle
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Konkluzje strategiczne
Znaczący udział osób bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym wskazuje na
konieczność wdrażania programów aktywizacji osób pozostających bez pracy.
Szczególnie istotne jest poszukiwanie rozwiązań stymulujących poprawę sytuacji na rynku
pracy osób młodych i w wieku powyżej 50 lat.
Z uwagi na utrzymujący się wysoki poziom bezrobocia wśród osób z niskim
wykształceniem, należy realizować kursy i szkolenia dokształcające dla tych osób.
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5. Ogólna charakterystyka gminy
5.1. Oświata i informatyzacja
W Złotowie funkcjonują cztery przedszkola publiczne w Zespole Obsługi Przedszkoli Miejskich oraz
oddział przedszkolny działający przy Zespole Szkół Katolickich w Złotowie. Wszystkie placówki
prezentują bogatą ofertę edukacyjną dla dzieci w wieku 3-6 lat. Przedszkola są odpowiednio
rozmieszczone na obszarze miasta, tereny otaczające placówki są bezpieczne. Przedszkola posiadają
atrakcyjne place zabaw, wyposażone w nowoczesne urządzenia dostosowane do potrzeb
i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, dobrze wyposażone sale zabaw oraz wykwalifikowaną
kadrę. W przedszkolu nr 3 od 1994 r. funkcjonuje grupa integracyjna, w której przebywają zarówno
dzieci zdrowe, jak i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dzieci do tej grupy kwalifikowane
są przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
psychologiczno
W roku szkolnym 2009/2010 przedszkola publiczne świadczyły usługę edukacyjną, wychowawczą
i opiekuńczą dla 545 dzieci, natomiast miejsc było 520. Norma oddziałowa, czyli maksymalna ilość
dzieci w grupie nie może przekroczyć 25 osób. Wskaźnik wykorzystania miejsc w przedszkolach
publicznych wyniósł 104,8%, co świadczy o przepełnieniu jednostek. Może to wpływać na warunki
pracy i komfort dzieci uczęszczających do tych placówek. W przyszłości, w związku z objęciem
obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich, istniejące przedszkola publiczne i niepubliczne w pełni
zabezpieczą potrzeby w tym zakresie.
Od roku szkolnego 2007/2008 edukacją przedszkolną objętych zostało ok. 70% dzieci w wieku
przedszkolnym. W związku z utworzeniem dodatkowego oddziału w roku szkolnym 2009/2010
w Przedszkolu nr 2 wzrosła liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do ok. 75%. Oddział
przedszkolny działający przy Zespole Szkół Katolickich w Złotowie obecnie składa się z trzech grup.
Stan techniczny przedszkoli jest dobry.
W Złotowie działają trzy szkoły podstawowe prowadzone przez samorząd gminny oraz szkoła
podstawowa w Zespole Szkół Katolickich. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica to
najstarsza spośród złotowskich szkół. Dwupiętrowy budynek – około 80-letni,
letni, po remontach
i modernizacji, jest estetyczny i funkcjonalny, nowocześnie wyposażony. Szkoła położona jest
w centrum miasta, w pobliżu nowoczesnych obiektów sportowych i monitorowana 24h na dobę.
W roku szkolnym 2009/2010 w SP1 uczyło się 461 uczniów w 19 oddziałach, w tym na I poziomie
edukacyjnym 207 uczniów oraz 254 uczniów na II poziomie edukacyjnym. Szkoła zatrudniała
32 nauczycieli.
Szkoła Podstawowa nr 2 im. A. Mickiewicza posiada 10 sal lekcyjnych. W roku szkolnym 2009/2010
w SP2 uczyło się 272 uczniów, w tym na I poziomie edukacyjnym 128 uczniów oraz 144 uczniów na
II poziomie edukacyjnym.
Szkoła Podstawowa nr 3 im. plut. Michała Robaka zlokalizowana jest nieopodal Jeziora
Burmistrzowskiego. W roku szkolnym 2009/2010 w SP3 uczyło się 316 uczniów. Stan obiektów
szkolnych jest dobry.
Według danych GUS w 2010 r. w 49 oddziałach było 1085 uczniów, średnio na jeden oddział
przypadało 22 uczniów. Liczba dostępnych oddziałów pokrywała zapotrzebowanie na tego typu
usługi społeczne. Trzy szkoły wyposażone były w komputery przeznaczone do użytku uczniów
z dostępem do Internetu, na jeden komputer przypadało 17 uczniów.
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W Złotowie funkcjonują trzy szkoły gimnazjalne, w tym dwie prowadzone są przez jednostki
samorządu gminnego i jedna przez Zespół Szkół Katolickich. W roku szkolnym 2009/2010 do
gimnazjum publicznego nr 1 uczęszczało 428 uczniów, natomiast w gimnazjum nr 2 uczyło się
152 uczniów. Liczba dostępnych oddziałów pokrywała zapotrzebowanie na tego typu usługi
społeczne. Dwie szkoły dysponowały komputerami przeznaczonymi do użytku uczniów z dostępem
do Internetu. Na jeden komputer przypadało 8 uczniów. Stan techniczny obiektów jest dobry.
Szkoły ponadgimnazjalne w Złotowie funkcjonują głównie w zespołach szkół: Zespół Szkół
Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie, Zespół Szkół Elektro-Mechanicznych
Mechanicznych w Złotowie, Zespół
Szkół Rolniczych w Złotowie, I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie
Curie w Złotowie oraz
Szkoła Muzyczna I stopnia. Obiekty szkolne są w dobrym stanie technicznym, posiadają bogatą bazę
dydaktyczną. Wskaźnik komputeryzacji w szkołach ponadgimnazjalnych wyniósł w 2010 r. 85%
(w tym w technikach i liceach ogólnokształcących 100%, w szkołach zawodowych bez policealnych
80%, natomiast w zasadniczych szkołach zawodowych tylko 50%).
Ofertę edukacyjną uzupełnia Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej i Ekologicznej „Zwierzyniec”
działający przy Nadleśnictwie Złotów. Ponadto w Złotowie funkcjonują szkoły dla dorosłych: Szkoła
Policealna dla Dorosłych, Technikum Uzupełniające dla Dorosłych oraz szkoła wyższa - Nauczycielskie
Kolegium Języków Obcych - publiczny Zakład Kształcenia Nauczycieli oraz Złotowski Uniwersytet
Trzeciego Wieku. Nauka w Kolegium jest bezpłatna, trwa trzy lata i kończy się egzaminem
licencjackim. Opiekę naukową nad jednostką sprawuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu.
Efekty kształcenia w złotowskich szkołach należy uznać za pozytywne. W 2011 r. wyniki testów
przeprowadzanych wśród uczniów szkół gimnazjalnych kształtowały się następująco:
• szkoły podstawowe: średnia punktowa wyniosła 23,16 (24,59 - województwo),
• gimnazja – część humanistyczna: średnia punktowa wyniosła 23,93 (23,69 - województwo),
• gimnazja – część matematyczno-przyrodnicza:
matematyczno
średnia punktowa wyniosła 22,94
(23,38 - województwo),
• gimnazja – język angielski: średnia punktowa wyniosła 30,84 (28,08 – województwo).
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Wykres 9.
Średnie wyniki egazminów gimnazjalnych w 2011 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.

Na tle uczniów z gmin miejskich w województwie wielkopolskim uczniowie Złotowa wypadli najlepiej
w części językowej, analizowanej na przykładzie języka angielskiego (7 miejsce), natomiast gorsze
rezultaty osiągnęli w części matematyczno-przyrodniczej
matematyczno
(16 miejsce). Średnia liczba punktów z tej
części była niższa od średniej wyników wszystkich uczniów z województwa wielkopolskiego.
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Wykres 10.
Średnie wyniki sprawdzianu dla klas VI w 2011 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.

Wyniki sprawdzianu w klasach szóstych plasują Złotów na ostatniej pozycji wśród analizowanych
miast województwa wielkopolskiego. Najlepsze wyniki odnotowano w Szkole Podstawowej nr 3
(24,8 punktów), a najsłabsze w Szkole Podstawowej nr 1 (20,8 pkt.), natomiast średnia punktów
Szkoły Podstawowej nr 1 ze sprawdzianu zewnętrznego wyniosła 23,66 punktów.

Konkluzje strategiczne
Najważniejszymi czynnikami zmian w szkolnictwie są trendy demograficzne i konieczność
dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.
Placówki oświatowe wymagają stałego doinwestowania i doposażenia w nowoczesne
środki dydaktyczne oraz sprzęt, przede wszystkim informatyczny.
Niezadowalające wyniki sprawdzianu VI klas oraz egzaminów gimnazjalnych wskazują na
konieczność wdrożenia kompleksowych programów rozwojowych szkół w celu
podwyższenia jakości kształcenia.
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5.2. Infrastruktura techniczna
Do sieci wodociągowej podłączonych jest prawie 100% gospodarstw domowych, przy średniej dla
województwa 97%. Gospodarstwa domowe pobierają na cele socjalno-bytowe
bytowe około 700 tys. m3
wody rocznie. Miasto jest prawie całkowicie skanalizowane (w 97%), a przyłączonych do kanalizacji
sanitarnej jest 95% nieruchomości. Z sieci rozdzielczej gazu ziemnego w 2009 r. korzystało tylko
10,5% mieszkańców. Należy jednak zauważyć, iż w stosunku do roku poprzedniego liczba osób
korzystających z sieci gazowej wzrosła o ponad 85%.
Wykres 11.
Korzystający z instalacji sieciowych w 2009 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Złotów wśród analizowanych gmin miejskich plasuje się na wysokiej pozycji pod względem poziomu
zwodociągowania i skanalizowania (odpowiednio 3 i 2 miejsce pośród 19 miast). Z kolei niska
gazyfikacja miasta powoduje, że Złotów uplasował się na dopiero na 16 pozycji.
Na terenie Gminy Miasto Złotów znajdują się dwa ujęcia komunalne wody: przy ul. Partyzantów
i Wodociągowej. Uzdatnianie wody ogranicza się do odżelaziania i odmanganiania.
Złotowskie wodociągi oraz stacja uzdatniania wody mają prawie 100 lat, w strukturze żeliwnych
i stalowych rur pojawiają się liczne wżery, pod którymi bytują bakterie, co może prowadzić do
pogorszenia jakości wody pitnej. Badania jakości wody wykazują stałe przekroczenia norm zawartości
manganu, a także czasowe zawartości żelaza, barwy i mętności. Aktualnie brak jest technicznych
możliwości, aby wyeliminować wskazane zanieczyszczenia. Takie możliwości stworzy dopiero
rozbudowa stacji uzdatniania wody planowana na 2012 r. W związku z rozbudową miasta, rozdzielcza
sieć wodociągowa, rozprowadzona promieniście, jest niewystarczająca dla zabezpieczenia ciągłej
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dostawy wody - wykonanie obwodów zamkniętych z węzłami regulacyjnymi oraz rozbudowa sieci
magistralnych poprawi sytuację w zakresie ciągłości dostawy wody2.
W 2009 r. 93% sprzedanej wody stanowiła woda na cele socjalno-bytowe,
bytowe, natomiast ścieki
komunalne stanowiły 97% ogółu sprzedanych ścieków.
Wykres 12.

Tysiące

Prognoza popytu na lata 2011-2015
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w „Planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych na lata 2011-2015”; UCHWAŁA NR XLII/235/10 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 września 2010 r.

Miasto posiada mechaniczno-biologiczną
biologiczną oczyszczalnię ścieków, do której odprowadzane są ścieki
komunalne i częściowo przemysłowe z terenu miasta oraz przyległych miejscowości, objętych
systemem sieci kanalizacyjnej, a także ścieki dowożone taborem asenizacyjnym. Ścieki kierowane do
oczyszczalni stanowią 90% całości ścieków wytworzonych na terenie miasta. Lokalizacja oczyszczalni
poza granicami miasta pozwala zminimalizować jej uciążliwy wpływ na otoczenie. Urządzenia
zainstalowane w oczyszczalni pozwalają na wysoki stopień oczyszczenia ścieków, łącznie
z wytrącaniem związków biogennych. Ścieki oczyszczane w stosunku do ścieków przemysłowych
i komunalnych wymagających oczyszczania stanowiły w 2009 r. 98%. Ścieki biologicznie oczyszczone
kierowane są do rowu melioracyjnego, poprzez który odprowadzane są grawitacyjnie do rzeki Głomii,
poniżej Złotowa. W celu pełnego zabezpieczenia ilościowych i ekonomicznych możliwości
odprowadzania ścieków od wszystkich mieszkańców miasta należy dokończyć rozbudowę sieci
kanalizacji sanitarnej zgodnie z programem rozbudowy sieci, uszczelnić starą istniejącą sieć oraz
rozdzielić ogólnospławną na deszczową i sanitarną.
Gaz ziemny doprowadzony do miasta jest gazem zaazotowanym typu GZ50. Jego dostarczanie
odbywa się gazociągiem wysokiego ciśnienia wykonanym, jako odboczka gazociągu w/c relacji PiłaSzczecinek-Wierzchowo. Gazociąg doprowadzony jest do miasta od strony południowej, gdzie

2

Na podstawie danych Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
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zlokalizowana jest stacja redukcyjno-pomiarowa
redukcyjno
pierwszego stopnia o przepustowości
3
Qnom = 10000 m /h. Następnie gazociągami średniego ciśnienia, gaz doprowadzany jest do
odbiorców. Długość sieci gazowej w Złotowie wynosi ok. 59 km, do której podłączonych jest
637 gospodarstw domowych.
Około połowa mieszkańców objętych siecią nie korzysta z gazu przewodowego, głównie z powodu
braku instalacji. Podobnie mieszkańcy śródmieścia i zabudowy wielorodzinnej nie korzystają z gazu ze
względu na brak sieci rozdzielczej oraz istnienie alternatywnej sieci ciepłowniczej.
W energię elektryczną miasto zasilane jest linią wysokiego napięcia 110 kV relacji KrzewinaSzczecinek. Linia ta doprowadza energię do GPZ 110kV/15kV - Złotów, który zlokalizowany jest
w południowej części miasta przy drodze nr 188. Stąd liniami 15kV energia doprowadzana jest do
poszczególnych stacji transformatorowych 15kV/04kV na terenie miasta oraz do pobliskich
miejscowości. Dalej, siecią linii kablowych niskich napięć, trafia do odbiorców. W 2009 r. w Złotowie
wśród odbiorców energii elektrycznej było ponad 6,5 tys. gospodarstw domowych, które zużyły
ponad 12,3 tys. MW/h. Zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu w latach 2002-2009 wzrosło
o 14% przy 3% wzroście liczby odbiorców. Poprawy wymaga zasilanie w energię elektryczną osiedla
„Za rzeką”.
Zbiórka odpadów w Złotowie w zabudowie jednorodzinnej oparta jest na pojemnikach o pojemności
110 litrów, a w przypadku zabudowy wielorodzinnej i zbiórki od przedsiębiorstw – na kontenerach
1100 litrów. Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest przez Miejski Zakład Usług Komunalnych
Spółka z o.o. oraz Przedsiębiorstwo komunalne „SANIKONT” Tadeusz Kostuch – Inowrocław, przy
wykorzystaniu pojemników do zbiórki selektywnej. Ponadto stosuje się segregację odpadów na
składowisku w zakresie: plastik, szkło, makulatura i metale. Dzięki selektywnej zbiórce wytwarzanych
odpadów udało się zmniejszyć ich masę. Odpady komunalne ze Złotowa składowane są na
składowisku będącym własnością Gminy Miasto Złotów, znajdującym się w Międzybłociu.
Składowisko zajmuje obszar 4,4 ha. Są na nim 2 kwatery o łącznej powierzchni składowania 2,5 ha,
których całkowita pojemność wynosi 225,3 tys. m3. Ze składowiska korzystają też, na podstawie
porozumienia z samorządem miasta, gminy: Jastrowie i Tarnówka. Po inwentaryzacji terenowej na
przełomie lipca/sierpnia 2009 r. stwierdzono, że na składowisku pozostało 18 tys. Mg (32%)
pojemności do wykorzystania. Zamknięcie składowiska planowane jest po 2012 roku3.

3

Na podstawie dokumentu „Zasady
Zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i osadami
ściekowymi dla obszaru działania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Pile do roku 2020”.
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Wykres 13.
Wytworzone odpady w Złotowie w latach 2005-2009
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W powiecie złotowskim odpady z sektora przemysłowego pochodzą głównie z rolnictwa,
sadownictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa oraz przetwórstwa żywności, które stanowią prawie
połowę odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym. Około ⅓ stanowią odpady
z przetwórstwa drewna. Stopień objęcia mieszkańców zorganizowanym systemem gospodarki
odpadami wynosi w Złotowie blisko 100%. Prowadzone na przestrzeni wielu lat badania wskazują na
stały wzrost ilości odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych. Przyczyną
tego stanu jest rozwój gospodarczy oraz wzrost konsumpcyjnych postaw mieszkańców.
Miasto Złotów przystąpiło do porozumienia międzygminnego w celu prowadzenia wspólnej polityki
gospodarowania odpadami i osadami ściekowymi na obszarze działania Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów Piła. Na lata 2011-2013
2013 planowana jest budowa Obiektu Zagospodarowania Odpadów
4
(OZO) w Złotowie . Zakład miałby się składać z kilku instalacji – przede wszystkim sortowni,
kompostowni i składowiska odpadów wielkogabarytowych.
Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Złotowie prowadzi także zajęcia dydaktyczne mające
na celu uświadomienie młodym mieszkańcom Złotowa, jak ważne jest czyste środowisko
przyrodnicze. Spółka wyjaśnia na czym polega prawidłowa segregacja, recykling, czy utylizacja
odpadów. Pokazuje zalety prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami, promuje właściwą
postawę, wobec zagrożeń, jakie niesie ze sobą konsumpcja.

Konkluzje strategiczne
Należy kontynuować inwestycje mające na celu rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej oraz rozbudowę
stacji uzdatniania wody, a także zadania w zakresie gospodarki odpadami.
odpadam
4

Dane na podstawie dokumentu pn. „Zasady funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi i osadami
ściekowymi dla obszaru działania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Pile do roku 2020”, Uchwała nr XLI/ 232/10 Rady
Miejskiej Złotowa z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia.
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5.3. System komunikacji, transportu
Złotów nie przecinają główne trasy komunikacyjne drogowe czy kolejowe. Najbliższe drogi krajowe,
nr 11 i 22 przebiegają przez Jastrowie, znajdujące się w odległości ok. 14 km od miasta. W Złotowie
krzyżują się natomiast drogi wojewódzkie: nr 188, której długość w granicach miasta wynosi 4,1 km
(część ul. Powstańców, ul. Staszica, Mickiewicza, Domańskiego, Chojnicka), oraz droga wojewódzka
nr 189 o długości w granicach miasta 5,6 km (ul. Jastrowska, Partyzantów, część ul. Powstańców,
ul. Za Dworcem, Kujańska). Drogami powiatowymi w mieście są ulice: 8 Marca, Obrońców Warszawy,
Nowa, Pl. Kościuszki, część ul. Szpitalnej, Kolejowa, Norwida, Wrzosowa i droga w kierunku Tarnówki.
Pozostałe ulice są drogami gminnymi.
Rodzaje występujących w Gminie Miasto Złotów dróg to:
• drogi asfaltowe,
• drogi wyłożone kostką betonową,
• drogi gruntowe,
• drogi wyłożone brukiem,
• drogi z płyt betonowych.
Stan dróg określa się na dobry. Wymagają drobnych napraw i uzupełnień5.
Najstarsza część miasta, zwana Starym Miastem, posiada zabytkowy układ urbanistyczny. Warunkiem
jego zachowania było wyprowadzenie ruchu przelotowego poza jego obszar. Problemem stało się
również zanieczyszczenie oraz hałas wywołane przez środki transportu, także osobowego, a co za tym
idzie - obniżenie komfortu życia mieszkańców. Całkowite odciążenie miejskiego układu
komunikacyjnego będzie możliwe po poprowadzeniu obwodnic na kierunku wschód-zachód
wschód
i północpołudnie.
Złotów posiada połączenie autobusowe z większymi miastami północnej Polski. Połączenia realizują
PKS-y: Koszalin, Warszawa, Człuchów. Połączenia PKS Koszalin obsługiwane są z przystanku przy
sklepie "Biedronka" relacji: Bydgoszcz, Koszalin, Warszawa. Połączenia PKS Warszawa obsługiwane są
z przystanku na Placu Konstytucji 3-go Maja w kierunkach: Koszalin, Mielno, Warszawa. Połączenia
pozostałych PKS-ów oraz Beta-busów
busów obsługiwane są z dworca PKS. Złotów posiada także połączenia
prywatnymi autobusami z Piłą, Jastrowiem oraz Okonkiem. W Złotowie nie ma komunikacji miejskiej,
funkcjonuje kilka taksówek.
Na terenie miasta Złotowa ustanowiono trzy oznakowane obszary, w których parkowanie pojazdów
jest odpłatne (w dni targowe – wtorek i piątek). Są to: lewa strona ulicy Wojska Polskiego, część ulicy
Bohaterów Westerplatte oraz obszar (parking) położony między ulicą Sienkiewicz a ulicą Norwida.
Złotów leży przy linii kolejowej 203 Tczew – Kostrzyn i zamkniętej Świecie – Złotów. Podróż
pociągiem do Chojnic trwa ok. 50 min., natomiast do Piły czas podróży wynosi ok. 30 min.
Sukcesywna likwidacja kursów pociągów wpływa negatywnie na możliwości dojazdów dzieci do szkół
i dorosłych do pracy.

Konkluzje strategiczne
Budowa obwodnicy miasta poprawiłaby
poprawiła jakość życia mieszkańców Złotowa.
5

Na podstawie http://zlotow.nazwa.pl/index.php/infrastruktura-techniczna
http://zlotow.nazwa.pl/index.php/infrastruktura
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Likwidacja połączeń kolejowych oraz autobusowych utrudnia mieszkańcom dojazd do
pracy i szkół.

5.4. Obszary chronione, środowisko przyrodnicze
Obszary leśne zajmują około 18% powierzchni miasta. Wskaźnik lesistości kształtuje się na poziomie
17,5%. W granicach administracyjnych miasta położonych jest 5 jezior: Baba, Burmistrzowskie,
Miejskie, Proboszczowskie i część Zaleskiego, o bogatym środowisku przyrodniczym, stwarzających
dobre warunki do uprawiania turystyki wodnej i wędkarstwa. Wody powierzchniowe zajmują
w Złotowie około 9,6% ogólnej powierzchni miasta. Jezioro Zaleskie jako jedyne w powiecie
dopuszczone jest do uprawiania sportów motoro-wodnych.
Przez Gminę Miasto Złotów przepływa rzeka Głomia, stanowiąca lewy dopływ Gwdy oraz
umiejscowiony w północno-wschodniej
wschodniej części miasta Kanał Śmiardowski, którego dolina obfituje
w bogatą, rzadką szatę roślinną (skalnica ziarenkowata oraz morwa czarna i biała) a także liściasty
drzewostan (m. in. olchy, brzozy, wierzby). Badania jakości wód rzeki Głomi w Złotowie
przeprowadzone w 2007 r. zakwalifikowały wody rzeki do III klasy czystości (ze względu na wskaźniki
w tej klasie: BZT5, azotany, azotyny, azot ogólny, ogólny węgiel organiczny). Na stan czystości wód
rzeki mają wpływ zrzuty ścieków z oczyszczalni komunalnych w Zakrzewie, Złotowie i Krajence.
Jezioro Miejskie aktualnie posiada klasę czystości – III, planowana – II, jezioro jest
est bardzo podatne na
degradację. W 2007 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Pile
przeprowadził badanie wód jeziora Zaleskiego, które wykazały wysokie obciążenie substancjami
mineralnymi i organicznymi. Wody jeziora sklasyfikowano jako pozaklasowe. Jeziora
Proboszczowskie, Baba, Burmistrzowskie nie są objęte stałym monitoringiem6. Niezadowalający stan
czystości wód należy wiązać ze spływem zanieczyszczeń zlewniowych, ścieków z oczyszczalni
komunalnej oraz ścieków podłączonych do kanalizacji deszczowej.
W granicach miasta znajduje się również kilka niezwykle cennych pod względem przyrodniczym
obszarów np.:
• Zwierzyniec - kompleks leśny,
• Góra Żydowska,
• Góra Wilhelma zwana również Górą Traugutta lub Wisielczą,
oraz pięć parków miejskich:
• Park Miejski przy Alei Piasta,
• Park im. A. Mickiewicza,
• Park Europejski przy Alei Rodła (zasadzony),
• Park Pałacowy przy ulicy Jastrowskiej,
• Park przy ulicy Spacerowej
pacerowej (część terenów po dawnym tartaku).
Zieleń urządzona miasta stanowi około 10% całkowitej powierzchni. Ważnym elementem zieleni są
ogrody przydomowe i działkowe. Uzupełnieniem zieleni urządzonej, ulicznej, osiedlowej i zieleńców
są 4 cmentarze zajmujące łączną powierzchnię 8,4 ha.

6

Na podstawie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Złotów na lata 2004-2011 za okres
od 2004-2007”.
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Tereny miasta Złotowa są bardzo atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo. Ze względu na bogatą
różnorodność fauny i flory oraz szczególne walory krajobrazowe na terenie tym zostały ustanowione
liczne formy przyrody. Miasto nie posiada w swoim obrębie żadnych parków narodowych ani
krajobrazowych. Jest jednak wiele bogatych przyrodniczo obszarów zielonych. Istnieją tu 24 pomniki
przyrody.
Na terenie Gminy Miasto Złotów nie ma zakładów tzw. szczególnie uciążliwych, a te które istnieją
w swojej produkcji stosują różne urządzenia ograniczające emisję szkodliwych związków do
atmosfery, dzięki czemu stan jakości powietrza w mieście można określić jako dobry. Głównym
źródłem emisji niskiej do powietrza są paleniska gospodarstw domowych, lokalne węglowo-koksowe
kotłownie osiedlowe oraz komunikacja. Emisja niska zanieczyszczeń występuje przeważnie na
obszarach zwartej zabudowy i gromadzi się wokół miejsca ich powstawania.
Niewątpliwie jednym z najistotniejszych przedsięwzięć jest gazyfikacja miasta (przeprowadzana przez
firmę KRI S.A.). Inwestycja została rozpoczęta w 2001 r. i trwa do tej pory. Jednym z celów
przedsięwzięcia jest ochrona powietrza atmosferycznego. Miasto Złotów nie posiada uciążliwego
przemysłu, dlatego hałas jest głównie pochodzenia komunikacyjnego. W celu zmniejszenia natężenia
hałasu w mieście przeprowadzane są inwestycje drogowe.
Miasto Złotów od wielu lat prowadzi edukację ekologiczną wśród mieszkańców. Rokrocznie
prowadzona jest akcja oczyszczania miasta z okazji „Sprzątania Świata” (kwiecień)
i „Międzynarodowego Dnia Ziemi”
Ziemi (wrzesień). Od 1995 r. w Złotowie odbywa się ekologiczna impreza
pod nazwą Euro Eco Meeting. Najważniejszym elementem imprezy są spotkania młodych ekologów
z Europy, a także konkursy z wiedzy ekologicznej, w których udział bierze młodzież szkolna. Ponadto
organizowane są liczne seminaria dotyczące ochrony środowiska, zdrowego stylu życia oraz
prezentacje edukacyjne mające na celu przybliżenie wiadomości na temat ochrony środowiska.
W zakresie edukacji ekologicznej Gmina współpracuje m. in. z Ligą Ochrony Przyrody Oddział
w Złotowie, Nadleśnictwem Złotów, Starostwem Powiatowym w Złotowie, Miejską Biblioteką
Publiczną, szkołami, prasą i telewizją.

Konkluzje strategiczne
Poprawy wymaga stan wód, stąd niezbędne jest podjęcie działań ograniczających
zanieczyszczanie wód.
Ważna jest kontynuacja edukacji ekologicznej oraz promowanie działań mających na celu
ochronę środowiska.
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5.6. Analiza finansowa gminy
W 2010 r. dochody miasta wyniosły ponad 44,8 mln zł i były niższe o 4% w stosunku do roku
poprzedniego. Wydatki spadły o 3,2% w relacji do roku poprzedniego i wyniosły 49 mln zł. Saldo
dochodów i wydatków było ujemne, na poziomie minus 4,2 mln zł7.
Wykres 14.
Dochody i wydatki budżetowe w 2010 r. na jednego mieszkańca Złotów na tle gmin miejskich i województwa
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W przeliczeniu na 1 mieszkańca dochody i wydatki budżetu Złotowa są o około ⅕ niższe od średniej
dla województwa wielkopolskiego. W 2010 r. dochody na 1 mieszkańca wyniosły 2450 zł, natomiast
wydatki 2679 zł.
Miasto wyróżnia wysoki udział środków własnych w ogóle dochodów budżetowych, które w 2010 r.
stanowiły 54% ogółu dochodów. Decydujący wpływ na poziom realizacji dochodów własnych Gminy
Miasto Złotów w 2010 r. miały udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
które stanowiły 20,5% ogółu dochodów budżetu gminy. Drugim co do wielkości źródłem dochodów
własnych był podatek od nieruchomości (15% ogółu dochodów budżetu).
Rozwój gospodarczy miasta wspierają działania inwestycyjne. W 2010 r. z budżetu gminy
wydatkowano łącznie ponad 49 mln zł, z czego 27% stanowiły wydatki majątkowe inwestycyjne.

7

Dane na podstawie „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za 2010 r.”
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Największy udział w wydatkach ogółem dotyczył transportu i łączności (27%) oraz oświaty
i wychowania (26%).

5.7. Podmioty gospodarcze
Gospodarkę Złotowa cechuje zróżnicowanie branżowe z wyraźną dominacją sektora usługowohandlowego. Istotną rolę w mieście odgrywa również budownictwo oraz przemysł – głównie
metalowy, drukarski i odzieżowy.
Aktywność gospodarcza
Na koniec 2010 r. w Złotowie zarejestrowanych było w systemie REGON blisko 1,7 tys. podmiotów
gospodarki narodowej, tj. ponad 37 % wszystkich podmiotów w powiecie złotowskim. Prawie 96%
należało do sektora prywatnego. W Złotowie występuje stosunkowo niska koncentracja podmiotów
gospodarki narodowej. W 2010 r. na 1 km2 przypadało 146 jednostek.
Wykres 15.
Podmioty gospodarki narodowej wpisane w rejestrze REGON w
Złotowie w latach 1995-2010
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

O stosunkowo niskim poziomie przedsiębiorczości w mieście świadczy liczba podmiotów
przypadająca na 10 tys. mieszkańców. W 2010 r. w Złotowie wskaźnik wyniósł 926 plasując tym
samym miasto na 18 miejscu wśród 19 wielkopolskich gmin miejskich. Wskaźnik był również niższy
od wskaźnika dla Polski oraz województwa wielkopolskiego.
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Wykres 16.
Podmioty gospodarki narodowej na 10 tys. ludności w 2010 r. Złotów na tle Polski, województwa, powiatu oraz wielkopolskich
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 17.
Struktura podmiotów gospodarczych w Złotowie
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Na koniec 2010 r. wśród podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Złotowie dominowały
jednostki prowadzące działalność gospodarczą w sekcji handel i naprawa pojazdów samochodowych
(ponad 28%), budownictwo (ponad 12 %) oraz przemysł (prawie 11%). Usługi rynkowe świadczyło
ponad 2,5 tys. (43%) podmiotów, nierynkowe – 1550 (27%).
Wykres 18.
Struktura podmiotów gospodarczych w Złotowie wg sekcji PKD w 2010 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W 2010 r. w Złotowie zarejestrowano 199 nowych podmiotów gospodarczych, tj. ponad 35%
nowozarejestrowanych podmiotów w powiecie. W porównaniu do roku 2009 nastąpił wzrost liczby
nowopowstałych podmiotów o 13%.
W Złotowie działają duże sieci handlu detalicznego, takie jak Tesco, Biedronka, Lidl, Netto, Piotr
i Paweł.

Konkluzje strategiczne
Ze względu na niski poziom przedsiębiorczości w mieście konieczne jest podjęcie działań
promujących przedsiębiorczość, wdrożenie programów wspierających nowe firmy
w poszukiwaniu źródeł finansowania, tworzenie warunków sprzyjających prowadzeniu
działalności gospodarczej.

5.8. Instytucje otoczenia biznesu
W Złotowie dobrze rozwinięty jest sektor małych i średnich przedsiębiorstw, dlatego tak ważne jest
zapewnienie wsparcia szczególnie dla tej grupy firm. Rolę tę pełnią instytucje otoczenia biznesu,
które powstały zarówno z inicjatywy samorządu, jak i sektora prywatnego, o zasięgu regionalnym,
lokalnym czy ponadlokalnym. Są to zarówno instytucje finansowe, jak i doradcze, informacyjne
i szkoleniowe, agencje rozwoju regionalnego, izby i stowarzyszenia gospodarcze, organizacje
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pracodawców, inkubatory przedsiębiorczości. Większość z wymienionych instytucji ma swoje siedziby
w Poznaniu i pobliskiej Pile, jednak swym zasięgiem obejmują także miasto Złotów.
W samym Złotowie funkcjonuje kilka oddziałów i filii banków:
• AIG Bank Polska S.A. Placówka Partnerska,
• Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział,
• Bank PKO BP,
• Bank Pekao SA Oddział I,
• Spółdzielczy Bank Ludowy,
• Bank Zachodni WBK S.A. Placówka Partnerska nr 1,
• Euro Bank S.A. Placówka,
• Getin Noble Bank S.A.
Ponadto swoją siedzibę mają w mieście instytucje ubezpieczeniowe: PZU S.A., Agencja
Ubezpieczeniowa TUiR Warta S.A.,
S.A. Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna
Insurance Group - Filia Złotów, Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - Oddział Piła oraz biura
brokerskie świadczące dostęp do usług pozostałych ubezpieczycieli. W Złotowie działają także
prywatne biura obrotu nieruchomościami, kancelarie prawne, kancelarie notarialne, Biuro Terenowe
ZUS oraz placówka terenowa KRUS-u.
KRUS
Zgodnie z raportem pn. „Ośrodki
Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce” z 2010 r. przygotowanym
przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce we
współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, w samym Złotowie nie ma ośrodków
innowacji i przedsiębiorczości. Najbliższy ośrodek innowacji definiowany
finiowany jako inkubator
przedsiębiorczości to Inkubator Przedsiębiorczości w Bornym Sulinowie prowadzony przez
Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Bornego Sulinowa, natomiast w Pile działalność prowadzi
Ośrodek Innowacji NOT. Najbliżej umiejscowione ośrodki szkoleniowo-doradcze to:
• Punkt Konsultacyjny w Pile prowadzony przez Wielkopolską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
• Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Pile prowadzony przez
Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
• Pilska Izba Gospodarcza.
Pilski Punkt Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
jest jednym z dziesięciu punktów, które powstały na terenie Wielkopolski. Ma zapewnić szerszy
dostęp do informacji wszystkim osobom zainteresowanym unijnymi dotacjami. Przedsiębiorcy,
organizacje, samorządy, szkoły, szpitale, osoby fizyczne oraz inne podmioty będące potencjalnymi
beneficjentami WRPO, mogą uzyskać informacje, jak skorzystać ze wsparcia w ramach programu.
Punkt Informacyjny obejmuje swoim zasięgiem subregion pilski, a więc również powiaty: chodzieski,
złotowski i czarnkowsko-trzcianecki.
trzcianecki. W ramach działalności raz w tygodniu Punkt konsultacyjny działa
na terenie miasta Złotowa.

Konkluzje strategiczne
Oferta instytucji otoczenia biznesu dostępna jest na terenie Poznania bądź Piły, a nie
w samym Złotowie.
W Złotowie zauważa się brak nowoczesnych rozwiązań w zakresie finansowania działań
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innowacyjnych typu fundusze venture capital, seed capital, inwestorzy business angels.
Aby gospodarka Złotowa mogła się rozwijać i być konkurencyjna, niezbędne jest
zwiększenie zakresu wykorzystania wiedzy w przedsiębiorstwach oraz stymulowanie
wdrażania innowacji.

5.9. Gospodarka mieszkaniowa
Na koniec 2010 r. w Złotowie było 1,9 tys. budynków mieszkalnych, w których mieściło się ok. 6,2 tys.
mieszkań. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania wynosiła 70,2 m2 i zwiększyła się o 2,2 m2
w stosunku do 2002 r. Na 1 mieszkanie przypadały średnio prawie 4 izby, w których zamieszkiwały
przeciętnie 3 osoby. Około ⅘ mieszkań wybudowano przed 1988 r.
Wykres 19.
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w 2009 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W prawie wszystkich mieszkaniach istnieje możliwość korzystania z wody bieżącej (99,8%), 98,2%
mieszkań posiada toaletę, 95% łazienkę, 87,1% posiada centralne ogrzewanie, natomiast z gazu
sieciowego korzysta tylko 10,5%.
Połowa zasobów mieszkaniowych należy do osób fizycznych, a ponad ⅓ to zasoby trzech spółdzielni
mieszkaniowych. Zasoby komunalne stanowią 13%. W budynkach stanowiących w 100% własność
Gminy znajdują się 172 mieszkania o łącznej powierzchni 8,3 tys. m2. Budynki stanowiące
współwłasność Gminy posiadają blisko 1,2 tys. mieszkań.
W roku 2010 na terenie Złotowa oddano do użytkowania 95 mieszkań, tj. trzykrotnie więcej niż
w roku poprzednim. Największy udział w przyroście nowych zasobów mieszkaniowych mieli
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inwestorzy indywidualni. Złotowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w 2012 roku ma
przystąpić do budowy kolejnego budynku na osiedlu przy targowisku miejskim.
Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie w 2010 r. zarządzał 148 budynkami mieszkalnymi,
spośród których 50 stanowiło w 100% własność Gminy Miasto Złotów, natomiast 98 budynków to
współwłasność Gminy Miasto Złotów oraz osób, które wykupiły lokale (wspólnoty mieszkaniowe).
W zarządzanych przez Zakład budynkach znajduje się 67 lokali użytkowych, z czego 45 to lokale
sprzedane stanowiące własność innych podmiotów, natomiast 17 to lokale
le będące własnością
Gminy.

5.10. Kultura
Złotów jest ośrodkiem kulturalnym o zasięgu powiatowym. Przedsięwzięcia kulturalne zapewniają:
Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej, Muzeum Ziemi Złotowskiej, Miejska Biblioteka Publiczna
im. Cypriana Norwida oraz Kino Truskawka.
Na terenie miasta istnieje Towarzystwo Śpiewacze św. Cecylii o ponad stuletniej tradycji oraz
amatorski Teatr Matysarek działający przy I Liceum Ogólnokształcącym, odnoszący ponadregionalne
sukcesy. Ponadto funkcjonuje Chór Nauczycielski, Zespół Tańca Ludowego przy Szkole Podstawowej
nr 1. Szeroką działalność kulturalną prowadzi również Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Znana,
nie tyko w Polsce, ale i za granicą jest grupa hardcore'owa o nazwie "1125". Bardzo często w Złotowie
odbywają się koncerty tego gatunku muzyki.
Większość imprez kulturalnych jest realizowana na zlecenie lub w oparciu o projekty składane przez
stowarzyszenia kulturalne do Urzędu Miasta. Najważniejsze stowarzyszenia to "Złototwórczość"
(stowarzyszenie artystyczno-kulturalne),
kulturalne), „Złotowskie Stowarzyszenie Kulturalne”
Kulturalne oraz "Przyjazna
Edukacja".
W Złotowie wyróżnia się oferta turystyczno-rozrywkowa skupiona wokół tradycji ekologicznych
miasta. Od 1995 roku, co roku w lipcu organizowany jest Euro Eco Meeting. Jest to kilkudniowa
impreza artystyczna, której motywem przewodnim jest ekologia. Euro Eco Meeting jest jednym
z większych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym w tej części kraju. Cieszy się
dużą popularnością i jest stałą imprezą kulturalną w mieście. Jego część ekologiczna składa się
z seminariów, Spotkań Młodych Ekologów, konkursów wiedzy ekologicznej. Jej elementem jest też
konkurs piosenki ekologicznej, w którym uczestnicy walczą „O kryształową kroplę wody”. Poza tym
w ramach tej części Meetingu odbywa się „Powszechne sadzenie drzew” oraz kiermasz zdrowej
żywności. W części artystycznej odbywają się koncerty, wystawy, warsztaty i konkursy plastyczne.
Z kolei część sportową tworzą zawody sportowe, rajdy oraz pokazy.
Od 2009 roku działalność prowadzi Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej powołane jako
jednostka budżetowa Gminy Miasto Złotów. Przedmiotem działania ZCAS jest działalność edukacyjna,
sportowo-rekreacyjna i turystyczna oraz organizacja rozrywki i zagospodarowanie czasu wolnego
mieszkańców Złotowa. Do podstawowych zadań ZCAS w kwestii działalności kulturalnokulturalno rekreacyjnej
należy m.in.:
• organizacja i współorganizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
• organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć rozrywkowych, w tym Euro Eco
Meeting,
• popularyzacja działań edukacyjno-kulturalnych
edukacyjno
zgodnie ze strategią Gminy Miasto Złotów,
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• utrzymanie i udostępnianie powierzonych obiektów.
W budynku ZCAS-u istnieje Kino „Truskawka”, które w 2010 roku odwiedziło ponad 2 tysiące widzów.
ZCAS zajmuje się organizacją imprez cyklicznych, takich jak: Dzień dziecka, Euro Eco Meeting, Ferie,
Kabareton, Majówka, Malwy, Mikołajkowe granie, Piątkowy czas, Sylwester, Teatralia, Wystawy
fotograficzne i plastyczne, Złotowska Akademia Filmowa, 10 kolęd dla przyjaciół.
Ciekawym przedsięwzięciem jest projekt „Złotowska Akademia Filmowa”, który jako projekt
edukacyjny adresowany jest do młodzieży i osób dorosłych z Powiatu Złotowskiego. Głównym celem
jest przybliżenie ambitnego, wartościowego kina, które uwrażliwia człowieka na problemy
współczesnego świata i stanowi alternatywę dla komercji lansowanej szczególnie przez multipleksy.
Pokazy filmów poprzedzone są prelekcją filmoznawcy, a po projekcji odbywają się dyskusje.
W holu budynku ZCAS odbywają się wystawy plastyczne oraz fotograficzne, w 2010 r. zorganizowano
4 wystawy różnych twórców z terenu Złotowa, okolic oraz całego kraju. Tematem wystaw była
przyroda, człowiek oraz obiekty architektury.
Budynek ZCAS-u jest miejscem działalności wielu podmiotów artystycznych. Działają tu: Złotowska
Orkiestra Dęta, Chór Nauczycielski ,Teatr Matysarek, Kapela No to cyk, Zespół Wokalny Złotowianki,
Zespół Nokaut/HC, Zespół Flatow Corpse, Zespół Endless Desire, Zespół Radio Mariana, Zespół
Hartrol, Zespół 1125 HC, Duet jazzowy
jazzow Better Blues, Zespół muzyczno-wokalny
wokalny Dziewczyny, Zespół
rockowo-jazzowy, Koło przy fontannie, Pracownia modelarska, Klub seniora, Szkoła muzyczna Casio,
Amatorski Teatr Miejski, Nauka break Dance8. W zajęciach i próbach organizowanych na terenie
ZCAS-u w 2010 roku uczestniczyło około 430 osób. Próby odbywały się cyklicznie z reguły dwa razy
w tygodniu. Oprócz prób zespołów mających swoją siedzibę w ZCAS-ie, ćwiczą tu również zespoły
przygotowujące się do imprez szkolnych i okolicznościowych.
Na terenie obiektu swoje pomieszczenia mają także: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Polski Związek
Emerytów i Rencistów, Związek Inwalidów Wojennych, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, Mityngi AA, Klub Abstynentów „Ostoja”,
Świetlica socjoterapeutyczna „Przystań
Przystań”, Polski Związek Niewidomych, Bank Żywności.
Do ciekawszych imprez organizowanych w mieście należą Złotowskie Spotkania Teatralne. Jest to
cykliczna impreza będąca przeglądem teatrów amatorskich, której współorganizatorem jest złotowski
Teatr Matysarek oraz Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne Złototwórczość.
W mieście funkcjonuje jedna palcówka muzealna - Muzeum Ziemi Złotowskiej, która organizuje
wystawy stałe i czasowe oraz lekcje muzealne dla uczniów, udostępnia zbiory do celów naukowych
i oświatowych. Muzeum dokumentuje historię regionu, ale pełni również funkcję placówki naukowej
i wystawienniczej. Można tu obejrzeć dzieła twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych, wystawy
okolicznościowe i tematyczne, jak też zaopatrzyć się w literaturę regionalną z Biblioteki Muzeum
Ziemi Złotowskiej. W ramach Muzeum Ziemi Złotowskiej utworzono w 2004 r. Złotowski Salon
Historyczny. Ideą ZSH jest dokumentowanie historii oraz ukazywanie i przybliżanie mieszkańcom
Złotowszczyzny bogactwa i różnorodności Ziemi Złotowskiej w jej historycznym wymiarze. Spotkania
Złotowskiego Salonu Historycznego można podzielić na kilka rodzajów: spotkania z ciekawymi ludźmi,
konferencje naukowe, rozmowy o tożsamości, promocja książek o tematyce regionalnej, rocznice
historyczne, jubileusze.

8

„Sprawozdanie Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej 2010 rok”
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Muzeum Ziemi Złotowskiej mieści się w zabytkowym XVIII-wiecznym domu szachulcowym. Jest to
jeden z nielicznych zachowanych przykładów zabudowy szczytowej miasta, wpisany do rejestru
konserwatorskiego. Podczas prac renowacyjnych i budowlanych przeprowadzanych w latach 1960-63
odtworzono wygląd i pierwotny układ pomieszczeń. Jedną z ciekawostek budowlanych
budowlany zabytkowego
domu szachulcowego jest szeroki komin nogawicowy obejmujący "czarną kuchnię". W jego ścianach
zachowały się trzy kominki ogrzewające przyległe pomieszczenia i służące równocześnie jako
paleniska kuchenne.
Muzeum Ziemi Złotowskiej gromadzi dobra kultury związane ze Złotowszczyzną. Uzupełnia zbiory
przez nowe nabytki, prowadzi ewidencję naukową, przechowuje muzealia, zabezpiecza je
i konserwuje. Zbiory Muzeum Ziemi Złotowskiej podzielone są na działy:
• archeologiczny - gromadzący zabytki kultury materialnej różnych epok i okresów uzyskane w
trakcie wykopalisk i badań ratowniczych prowadzonych na terenie Złotowa i okolicy, wyniki
badań publikowane w wydawnictwach własnych i obcych,
• historyczny - gromadzi i opracowuje eksponaty (archiwalia, ikonografię, monety, odznaki)
dotyczące Złotowa i okolic od okresu staropolskiego do czasów współczesnych. Szczególnie
wiele eksponatów dotyczy walki o utrzymanie polskości Pogranicza w latach 1922-1939,
• etnograficzny - obejmujący zabytki kultury materialnej rodzimych i napływowych grup
etnicznych, wyroby rzemiosła wiejskiego, odzież, współczesną sztukę ludową i amatorską.
Muzeum ma w swych zbiorach ponad 6,5 tys. eksponatów. W 2010 r. zorganizowano w nim 5 wystaw
głównych (czasowych), w ramach Złotowskiego Salonu Historycznego odbyło się 5 spotkań
o charakterze naukowym i artystycznym. Ponadto muzeum zorganizowało Noc muzeów 2010 dla
dzieci, młodzieży i dorosłych (dla każdego inna oferta muzealnych atrakcji). Rocznie muzeum
odwiedza ok. 5 tys. zwiedzających (goście krajowi i zagraniczni), a także odnotowano ponad 27 tys.
odwiedzin wirtualnych (rocznie tyle osób przeglądało i korzystało ze strony internetowej muzeumzlotow.pl). Powierzchnia wystawiennicza, którą dysponuje muzeum to ponad 190 m², w tym 35 m²
zajmują wystawy czasowe9.
Najbardziej powszechną formą uczestnictwa w kulturze jest czytelnictwo. W Złotowie działa
1 placówka biblioteczna, z ogólną liczbą czytelników na poziomie ponad 6,7 tys. osób, księgozbiór
liczy obecnie 65 tys. woluminów o charakterze uniwersalnym. Od 2005 r. Biblioteka Miejska ma nową
siedzibę i zajmuje obecnie powierzchnię 790 m2. W siedzibie znajdują się następujące działy:
gromadzenia i opracowania zbiorów, czytelnia główna, czytelnia internetowa z 5 stanowiskami,
wypożyczalnia dla dorosłych, Oddział dla Dzieci i Młodzieży oraz Złotowskie Centrum Informacji.
Biblioteka działa od 1947 roku i jest dziś najstarszą biblioteką publiczną w powiecie złotowskim.
Od 2002 r. działania Biblioteki wspierane są technologią informatyczną, korzystanie ze sprzętu
komputerowego, oprogramowania oraz Internetu jest bezpłatne. Zbiory biblioteczne są
katalogowane i udostępniane on-line.
on
Działalność Biblioteki nie ogranicza się tylko do tradycyjnych
form pracy z książką, promuje książkę - poprzez wystawy, konkursy i prezentacje wydawnictw,
organizuje spotkania autorskie, prelekcje i warsztaty, na które zapraszani są znani pisarze i poeci,
artyści oraz naukowcy.
Od 2005 roku funkcjonuje w bibliotece Złotowskie Centrum Informacji, którego powstanie jest
efektem realizacji projektu ówczesnego Ministerstwa Gospodarki i Pracy "GCI" współfinansowanego
9

Informacje uzyskane od Muzeum Ziemi Złotowskiej oraz z dokumentu „Sprawozdanie Muzeum Ziemi Złotowskiej 2010
rok”
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przez Europejski Fundusz Społeczny.
łeczny. Przedsięwzięcie ma dwa główne cele: aktywizację zawodową
absolwentów z regionu oraz zapewnienie dostępu do najnowszej techniki, wyrobienie wśród
społeczności lokalnej praktycznych umiejętności wykorzystania proponowanych usług
teleinformatycznych w życiu codziennym. W ZCI funkcjonuje Czytelnia prasy udostępniająca na
miejscu ponad 60 tytułów czasopism bieżących: dzienników ogólnopolskich i regionalnych,
tygodników ilustrowanych, czasopisma społeczno-kulturalne i polityczne. ZCI prowadzi również dział
przepisów prawnych z najważniejszymi wydawnictwami książkowymi z zakresu prawa, dziennikami
urzędowymi. Pomocą w wyszukiwaniu informacji służy komputerowy program "Lex".
Ponadto w bibliotece działają: Dyskusyjny Klub Książki, Forum Bibliotekarzy Powiatu Złotowskiego,
Klub Dobrej Książki (cykl zajęć kulturalno- edukacyjnych nawiązujących do tradycji kiermaszy,
promujących książkę i czytelnictwo, w ramach KDK odbywają się tematyczne spotkania z autorami
i wydawcami, konkursy, wystawy, warsztaty, pokazy slajdów, filmów); organizowane są akcje: Cały
Złotów Czyta Dzieciom w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, Tydzień Bibliotek.
W mieście funkcjonuje od kilku lat Bractwo rycerskie "Durandal" oraz Wolna Drużyna Piesza
i późnośredniowieczna grupa Wojowie Gardu Welesa. W mieście ukazuje się od 1997 roku tygodnik
"Aktualności Lokalne", który jest ważnym ogniwem w życiu kulturalnym miasta.
Wykres 20.
Frekwencja w wybranych instytucjach kultury - biblioteka i muzeum
w Złotowie na przełomie lat 2003-2010
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Zgodnie ze „Sprawozdaniem Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej 2010 rok”, zajmującego
się organizacją imprez kulturalnych,
kulturalnych w roku 2010 zorganizowano ponad 90 imprez kulturalnych
o różnym charakterze, a w roku 2009 ponad 80.
Na terenie miasta Złotowa znajduje się 14 obiektów architektury wpisanych do rejestru zabytków,
w tym: obiekty mieszkalne (3), obiekty sakralne (3), obiekty użyteczności publicznej (3), obiekty
pałacowe (1), obiekty przemysłowe i gospodarcze (3), zespoły folwarczne (1) oraz cmentarz katolicki,
park pałacowy i stanowisko archeologiczne. Do rejestru zabytków wpisane jest również założenie
urbanistyczne miasta.10 Do najciekawszych i najcenniejszych obiektów należą: kościół

10

Gminny Program Opieki Nad Zabytkami dla Miasta Złotowa na Lata 2010-2013 z sierpnia 2009 roku.
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p.w. Wniebowzięcia NMP, poewangelicki kościół p.w. św. Stanisława Kostki, katolicki kościół
cmentarny p.w. św. Rocha wraz z cmentarzem, XIX - wieczny pałac wraz z parkiem oraz domem dla
pracowników folwarcznych, zespół zakładu wodociągowego, Starostwo Powiatowe, Dom Polski
będący siedzibą V Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech, szachulcowe szczytowe budynki
mieszkalne, z których jeden jest obecnie siedzibą Muzeum Ziemi Złotowskiej oraz dwa spichlerze.
Większość domów Starego Miasta pochodzi z końca XIX lub początku XX w.
Najstarszymi zabytkami figurującymi w rejestrze zabytków są:
• Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia N.M.P. pochodzący z 1661-1666 r. oraz spichlerz przy
Pl. Paderewskiego z 1780 r.,
• Kościół ewangelicki p.w. Św. Stanisława Kostki,
• Kościół p.w. św. Rocha,
• Zespół pałacowo – parkowy przy ul. Jastrowskiej 14 (dawniej Plac Zamkowy) składa się
z pałacu i parku,
• Obiekt Starostwa Powiatowego położony przy ul. Al. Piasta,
• Dom Polski, przy ul. Ks. B. Domańskiego,
• Dom szachulcowy – szczytowy, obecne Muzeum Ziemi Złotowskiej,
• Dom szachulcowy – szczytowy, ul. Kościelna 3,
• Dom szachulcowy – szczytowy, ul. Kościelna 5,
• Dom szachulcowy – kalenicowy,
kalen
ul. Obrońców Warszawy 31,
• Dom w zespole folwarcznym,
warcznym, ul. Dwór Złotowski 11,
• Zespół Zakładu Wodociągów, ul. Wodociągowa 1 z charakterystyczną wieżą ciśnień,
• Spichlerz kamienny, Pl. Paderewskiego 13/14,
• Spichlerz szachulcowy, ul. Kościelna 2b.
Ponadto na terenie miasta znajdują się cmentarze ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków:
• przy ulicy Staszica w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza katolickiego wpisanego do rejestru
zabytków znajduje się cmentarz ewangelicki z ceglaną kaplicą cmentarną wzniesioną
prawdopodobnie w 1906 r. w stylu neogotyckim. Cmentarz ten założono około połowy
XIX wieku, a w roku 1946 wydzielono z niego cmentarz wojenny.
• Cmentarz żydowski znajdujący się na tzw. Górze Żydowskiej. Wg znanych źródeł Cmentarz
istniał już w XVII wieku, a zachowane dwie tablice nagrobne z 1694 i 1774 r. znajdują się
w skansenie w Osieku.
Na terenie miasta jest zewidencjonowanych 328 dóbr kultury objętych ochroną konserwatorską.
Ponadto mieści się tu 30 zewidencjonowanych i rozpoznanych stanowisk archeologicznych
stanowiących dobra kultury i objętych ochroną konserwatorską11.
W zakresie zabytków ruchomych do najcenniejszych zespołów na terenie miasta Złotowa (wpisanych
do rejestru zabytków – wykaz zespołów zabytków ruchomych) należą:
• Kościół Parafialny P.W. Wniebowzięcia NMP (Wyposażenie kościoła m.in.: ołtarze wraz
z rzeźbami i obrazami, ambona, chrzcielnica, grupa rzeźbiarska),
• Kościół Parafialny P.W. Św. Rocha (Wyposażenie kościoła m.in.: ołtarz główny wraz
z rzeźbami, ołtarze boczne z obrazami),
• Budynek Starostwa Powiatowego przy Al. Piasta 32 (Zespół witraży).
11

Dane pochodzą z dokumentu „Plan Rozwoju Lokalnego dla Miasta Złotowa” z 2005 roku.
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W zakresie krajobrazów kulturowych (obszarowe wpisy do rejestru zabytków, parki kulturowe, parki
krajobrazowe) do ciekawszych należą:
• zabytkowe założenia urbanistyczne obejmujące półwysep zamkowy, obszar miasta
lokacyjnego oraz tzw. „Nowe
Nowe Miasto”. Granicę tego wpisu od zachodu stanowi brzeg Jeziora
Miejskiego od północy rzeka Głomia oraz brzeg Jeziora Baba, a od wschodu ul. Mickiewicza.
Granice te łącza się tworząc trójkątny układ przestrzenny historycznego miasta.
• „Zwierzyniec” - kompleks leśny o powierzchni ponad 100 ha znajdujący się w południowozachodniej części miasta w sąsiedztwie Jeziora Miejskiego i Zaleskiego. Teren stanowi
pozostałość po dawnej puszczy, jaka pokrywała obszar dzisiejszego Złotowa we wczesnym
średniowieczu. Drzewostan składa się z kilku gatunków drzew liściastych w wieku od 110 do
190 lat nie wliczając w to pomników przyrody. Park ten został zagospodarowany w 1822 r.
przez pruskiego architekta krajobrazu Petera Josepha Lennégo (jest on m.in. autorem tzw.
ośmiornicy, 8 dróg wychodzących z centralnie umiejscowionej polany). Zwierzyniec stanowił
wówczas ogrodzony teren łowiecki należący do właścicieli Złotowa, cesarskiego rodu
Hohenzollernów i tworzył jedno założenie krajobrazowe z parkiem pałacowym. Dopiero
w latach 60. lub 70. XIX wieku las udostępniono mieszkańcom miasta. W 1976 r. w obrębie
Zwierzyńca wybudowano amfiteatr. Znajduje się tu również nowoczesny gmach
nadleśnictwa. W 2002 roku otwarto tu Ośrodek Edukacji Leśnej i Ekologicznej "Zwierzyniec"
wraz z zieloną klasą, w ramach którego powstała zagroda dla zwierząt o powierzchni 4 ha
w której żyją dziki, daniele i muflony, a także stacja meteorologiczna, woliera i arboretum.
Na terenie miasta obowiązują następujące Strefy ochrony konserwatorskiej:
• strefa „A” - pełna ochrona konserwatorska wiążąca się z nakazem bezwzględnego
zachowania układu urbanistycznego miasta, w tym: historycznych linii regulacyjnych
zabudowy, istniejących podziałów własnościowych, historycznie zlokalizowanych terenów
zielonych i układu komunikacyjnego - obejmuje cały obszar Starego Miasta,
• strefa „B” - ochrona konserwatorska obejmująca obszar podlegający rygorom w zakresie
utrzymania zasadniczych elementów istniejącej substancji zabytkowej : zabudowa Al. Piasta
i Al. Mickiewicza,
• strefa archeologiczna – obejmuje: strefy „A” i „B” ochrony konserwatorskiej, w tym teren
półwyspu zamkowego i Plac Paderewskiego, Górę Żydowską, pałac z parkiem, teren zielony
między Głomią a ul. Partyzantów oraz stanowiska archeologiczne oznaczone na planie
znajdujące się poza terenem zabudowanym; na terenie strefy wszelkie prace ziemnobudowlane podlegają uzgodnieniu z WKZ a inwestora, obowiązuje wykonywanie prac
archeologicznych podczas robót ziemnych – zakres prac określa drogą decyzji WKZ,
• strefa ochrony krajobrazu - obejmuje założenia zielone: park miejski przy Al. Piasta, zespół
trzech cmentarzy oraz Zwierzyniec,
Zwierzyniec
• strefa ochrony ekspozycji - obejmuje przedpola widokowe i panoramy Starego Miasta od
strony Jeziora Miejskiego i Jeziora Baba oraz Góry Żydowskiej12.
Na tle województwa uczestnictwo w życiu kulturalnym w Złotowie porównywane w kategoriach
zwiedzający muzea i oddziały na 1000 mieszkańców wypada gorzej – 330 osób w Wielkopolsce,
natomiast w Złotowie 273 osoby.

12

Gminny Program Opieki Nad Zabytkami dla Miasta Złotowa na Lata 2010-2013 z sierpnia 2009 roku
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Wykres 21.
Zwiedzający muzea na 1000 mieszkańców w 2010 r.r. Złotów na tle
województwa oraz wielkopolskich gmin miejskich
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Bardzo dobrze wygląda sytuacja w kategorii czytelnicy bibliotek publicznych, gdzie Złotów wypada
znacznie lepiej (368 osób) na tle województwa (161 osób) oraz wszystkich innych porównywanych
miast.
Wykres 22.
Czytelnicy bibliotek na 1000 mieszkańców w 2010 r. - Złotów na tle
województwa oraz wielkopolskich gmin miejskich
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Konkluzje strategiczne
Kultura złotowska zapewnia różnorodność wydarzeń i przedsięwzięć kulturalnych.
Proponuje się budowanie tożsamości kulturalnej regionu na unikatowej cesze regionu –
tradycjach związanych z Euro Eco Meeting.
Rozbudowa i unowocześnienie instytucji kultury pomoże zapewnić dalszy rozwój
i poszerzenie oferty kulturalnej miasta.

5.11. Turystyka, sport i rekreacja
Złotowska baza sportowo-rekreacyjna
rekreacyjna obejmuje kilkanaście obiektów, wśród których znajdują się
m.in.:
• Hala sportowo – widowiskowa
Nowoczesny, wielofunkcyjny obiekt wyposażony jest w trybuny na ponad 500 miejsc siedzących,
z uwzględnieniem okazjonalnego zwiększenia o dodatkowo 200. Hala posiada boisko główne
umożliwiające grę w futsal, piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę, tenis ziemny oraz możliwość
aranżowania imprez widowiskowo-rozrywkowych.
widowiskowo
Hala posiada również salę kondycyjną, ściankę
wspinaczkową, a także bogate zaplecze szatniowe i techniczno-magazynowe, przystosowane dla osób
niepełnosprawnych.
• Kompleks „ORLIK 2012”
Kompleks boisk wybudowany w ramach programu ORLIK 2012, w skład którego wchodzi boisko do
piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz skatepark wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.
• Stadion sportowy przy ul. Mickiewicza 18 – stadion z płytą główną o trawiastej nawierzchni,
przeznaczony m.in. do gry w piłkę nożną.
• Stadion sportowy przy ul. Wioślarskiej
Stadion miejski oferuje dwa nowe pełnowymiarowe boiska piłkarskie oraz tartanową bieżnię
lekkoatletyczną. Na terenie stadionu znajduje się również rozbieg do skoku o tyczce, w dal
i trójskoku, rzutnie do rzutu dyskiem i pchnięciem kulą, rozbieg do rzutu oszczepem, a także rów
z wodą do biegu na 3000m z przeszkodami. Obiekt posiada 600 miejsc siedzących zadaszonych
trybunami oraz 200 miejsc stojących na koronie trybun. Stadion wyposażony jest w budynek
zaplecza: 2 zespoły szatniowo-sanitarne
sanitarne sportowców, zaplecze sanitarne dla widzów, plażowiczów,
zespół techniczno-garażowy, pomieszczenie dla sędziów, dwa pomieszczenia dla trenerów oraz kasę.
Przy projektowaniu przestrzeni architektonicznej i urbanistycznej uwzględniono potrzeby osób
niepełnosprawnych.
• Lodowisko – kryte lodowisko o powierzchni ponad 800m2 dla 100 osób, udostępniane
w okresie jesienno-zimowym, z możliwością wykorzystania jako pole do gry w tenisa ziemnego
o nawierzchni sztucznej trawy.
• Basen „Laguna”
Obiekt oferujący nieckę basenową z możliwością 6 torów i 30 miejscami siedzącymi na trybunach,
mniejszą nieckę basenową dla dzieci wraz ze zjeżdżalnią, saunę oraz klub fitness.
Większość z wymienionych wyżej obiektów jest w dyspozycji Złotowskiego Centrum Aktywności
Społecznej. ZCAS to jednostka budżetowa Gminy Miasto Złotów powołana w 2009 r. w celu m.in.
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organizacji i współorganizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, popularyzacji kultury
fizycznej i sportu masowego, zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi,
rekreacyjnymi, zabezpieczenia
właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń sportowo-rekreacyjnych.
ZCAS jest organizatorem imprez o charakterze cyklicznym, np. Bieg Zawilca na terenie parku
„Zwierzyniec” (w ramach ogólnopolskiej akcji Polska Biega), Rajd Św. Rocha Nordic Walking. Ponadto
Centrum zrzesza kluby i organizacje sportowe: powołany w 1928 r. Miejski Ludowy Klub Sportowy
"Sparta", w ramach którego funkcjonuje sekcja piłki nożnej, piłki siatkowej, lekkoatletyki, tenisa
stołowego i boksu, Klub Sportowy "MATRIX" Złotów Akrobatyka Sportowa, Ludowy Klub Sportowy
Drogowiec (kolarstwo), WOPR.
Bogate tradycje złotowskiego życia sportowego realizowane są m.in. w takich dziedzinach
sportowych, jak: siatkówka kobiet i mężczyzn, piłka nożna i akrobatyka sportowa. W mieście
odbywają się cykliczne imprezy sportowe: turnieje tenisa ziemnego dla dzieci i dorosłych, turnieje
piłki nożnej, turnieje strzeleckie, mecze MLKS „Sparta” Złotów, ECO-CROSS „Bieg wokół Jeziora
Miejskiego”, Grand Prix Nadnoteckiego Związku Brydża Sportowego oraz Leśny Rajd Rowerowy, Bieg
„Białego Zawilca”.
W złotowskich szkołach prowadzona jest akcja upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci
i młodzieży poprzez naukę pływania i sportów lekkoatletycznych, organizację szkolnych lig i zawodów
sportowych oraz zajęć o charakterze rekreacyjno-sportowym. Zbyt mała oferta, jak w większości
miast polskich skierowana jest do osób dorosłych, także starszych.
Miasto otoczone jest pięcioma jeziorami o bardzo bogatym środowisku przyrodniczym,
stwarzającymi dobre warunki do uprawiania turystki wodnej i wędkarstwa:
•

Jezioro Miejskie – jezioro o pow. 47,7 ha znajdujące się w południowej części miasta, stwarza
doskonałe warunki do wędkowania i turystyki pieszej (nadbrzeżna promenada o długości 3,8
km). Brzegi jeziora wyróżnia bogata roślinność.

•

Jezioro Zaleskie – jezioro o pow. 180 ha (w tym 29,6 ha w obrębie granic miasta)
w zachodniej części Złotowa, znajdują się tu dwa strzeżone kąpieliska. Jezioro stwarza
doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych i motorowodnych. Spośród gatunków
roślinności nadbrzeżnej dominują tu olchy i wierzby.

•

Jezioro Baba – jezioro o pow. ok. 18 ha, w fazie postępującej eutrofizacji, którego głębokość
wynosi obecnie ok. 1,5 metra, znajduje się w centralnej części Złotowa. Porośnięty niemal
w całości trzcinami, sitowiem, licznymi gatunkami traw i roślinności zielnej zbiornik wodny
stanowi siedlisko wielu gatunków ptaków, w tym również drapieżnych. W obrębie doliny
przepływającej przez jezioro rzeki Głomii znajdują się siedliska bobra europejskiego.

•

Jezioro Burmistrzowskie – jezioro o pow. 7,7 ha w północnej części miasta, porośnięte
wieloma gatunkami drzew iglastych (sosna pospolita) oraz liściastych (olcha szara i biała,
topola, brzoza, kasztanowiec),
kasztanowiec posiadające również bogatą roślinność wodną.

•

Jezioro Proboszczowskie – jezioro o pow. 4,1 ha w północnej części miasta, podobnie jak
Jezioro Burmistrzowskie posiadające duże walory wędkarskie.

Przez Złotów przepływa rzeka Głomia, stanowiąca lewy dopływ Gwdy oraz umiejscowiony
w północno-wschodniej części miasta Kanał Śmiardowski, którego dolina obfituje w bogatą, rzadką
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szatę roślinną. Rzeka Głomia polecana jest miłośnikom kajakarstwa, z uwagi na swój wyjątkowy
krajobraz oraz wyzwania stawiane kajakarzom.
Spośród terenów zielonych warto odwiedzić park Zwierzyniec z bardzo ciekawym drzewostanem oraz
zagrodą dla zwierząt, a także znajdujące się w bliskim sąsiedztwie rezerwaty: Czarci Staw oraz
Uroczysko Jary. Zwierzyniec to las o założeniu parkowym, o powierzchni ponad 90 ha. Zlokalizowany
jest w południowo-zachodniej części Złotowa, pomiędzy jeziorem Miejskim i Zaleskim. Park jest
pozostałością po dawnej puszczy, która porastała te tereny we wczesnym średniowieczu. Jego
drzewostan składa się z kilku gatunków drzew liściastych w wieku od 110 do 190 lat nie wliczając w to
dwóch kilkusetletnich pomników przyrody – dębów szypułkowych, z czego jeden z nich ma ponad
5 m w obwodzie. Park obfituje w dziką zwierzynę. Można spotkać tu m.in. sarny, lisy i wiewiórki. Nie
brakuje też dzików, kun, borsuków i zajęcy. Obecnie w obrębie Zwierzyńca znajduje się siedziba
Nadleśnictwa Złotów, w ramach którego w 2002 roku otworzono Ośrodek Edukacji PrzyrodniczoLeśnej i Ekologicznej „Zwierzyniec
Zwierzyniec” wraz z zieloną klasą. W ramach ośrodka powstała także:
• Zagroda dla zwierząt
Jest ona niewątpliwie jedną z największych atrakcji dla dzieci i młodzieży w tej części miasta. Zagroda
obejmuje obszar o powierzchni 4 ha, w której zaprezentowane są zwierzęta typowe dla okolicznych
lasów, czyli m.in. dziki, daniele i muflony.
• Woliera
Znajduje się przy Nadleśnictwie Złotów. Zbudowana jest z czterech pomieszczeń, w których mieszkają
przedstawiciele zwierzyny drobnej – zające, króliki , bażanty, w tym gatunek bażanta ozdobnego oraz
kuropatwy.
• Arboretum Leśne
Obszar, w którym kolekcjonowane są rośliny drzewiaste i krzewiaste w celu ukazania ich
różnorodności. Teren zajmuje powierzchnię 5 ha i został podzielony na kwatery stanowiące oddzielne
typy siedliskowe z odpowiadającymi im zbiorowiskami roślinnymi. Znajdują się tu m.in. krzewy
z rodzaju azalia, w kilkudziesięciu odmianach, różanecznik, jałowiec, żywotnik, cis, cyprysik, magnolie,
drzewa z rodzaju sosna w tym jej rzadkie odmiany, kolekcja drzew rodzimych; jodły, świerki,
jarzębiny, brzozy i buki. Cenne odmiany krzewów tj.: kalina, żylistek, kruszyna, wawrzynek,
migdałowiec, tamaryszek, złotokap i inne. Na terenie parku znajduje się także pięć ścieżek
edukacyjnych: Poznawcza, Żabia, Łowiecka, Leśna, Dendrologiczna wraz z tablicami edukacyjnymi
opracowanymi z myślą o dzieciach i młodzieży.
W Złotowie znajduje się ponadto 5 parków miejskich:
• Park Miejski przy Alei Piasta,
Piasta
• Park im. Adama Mickiewicza przy Placu Wolności,
• Park Europejski przy Alei Rodła porośnięty przez kilkuletni drzewostan,
• Park Pałacowy przy ulicy Jastrowskiej,
• Park Miejski przy ulicy Spacerowej.
Spacerowej
Walory krajobrazowe Złotowa i okolic można podziwiać z dwóch punktów widokowych: Góry
Wilhelma (zwanej też Górą Wisielca lub Traugutta, przy drodze do Blękwitu) oraz z porośniętej
starymi dębami Góry Żydowskiej, położonej między jeziorami Baba i Proboszczowskim. Teren Góry
Wilhelma, jak również jego najbliższe okolice porastają liczne sosny i brzozy. W sąsiedztwie znajdują
się dwa całkowicie zeutrofizowane jeziora – Czarcie i Łosianka. Występują tu liczne gatunki roślin
zielnych.
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Dla miłośników pieszych i rowerowych wędrówek miasto oferuje bogatą ofertę szlaków
turystycznych, zarówno rowerowych jak i pieszych:
1. Złotów – Zalesie – Górzna – Radawnica (20 km) – Józefowo – Brzuchowa Góra (208 m.n.p.m.)
– Grodno – Lędyczek (16 km) – Grudna – Podgaje – Jastrowie (26 km) – Ptusza – Tarnówka –
Krajenka (29 km) – Wąsosz – Święta – Złotów (12 km). Razem długość szlaku - 103 km.
2. Żółty szlak: Złotów – Wąsosz – Święta – Krajenka – Złotów. Razem długość szlaku – 22 km.
3. Niebieski szlak: Złotów – Stawnica – Prochy – Zakrzewo (17 km) – leśnictwo Wierzchołek –
jez. Borówno – Kujan (16 km) – Złotów. Razem długość szlaku – 43 km.
4. Złotów – dookoła miasta. Razem długość szlaku – 13 km.
5. Złotów – Kujan – Rudna – Górka Klasztorna (miejsce pielgrzymek – Sanktuarium Matki
Boskiej Góreckiej) – Łobżenica (28 km) – Górka Klasztorna – Piesna – Skic – Skicka Struga –
Kujan – Złotów (23 km). Razem długość szlaku – 51 km.
6. Złotów – Stare Dzierżążno – Stara Wiśniewka – Kiełpin – Debrzno Wieś – Lipka – Wielki
Buczek – Kujan – Kleszczyna – Święta – Złotów. Razem długość szlaku – 68 km.
7. Lipka – Mały Buczek – Wieli Buczek – Wersk – Zakrzewo – Kujan – Śmiardowo Złotowskie –
Nowa Święta – Święta – Złotów. Razem długość szlaku – 45 km.
8. Złotów – Święta – Kleszczyna – Buntowo – Sławianowo – jez. Sławianowskie – Górka
Klasztorna – Łobżenica – Rudna – Kujan – Złotów. Razem długość szlaku – 55 km.
Całą okolicę i miasto można zwiedzać jeżdżąc rowerem po wyznaczonych szlakach i ścieżkach
rowerowych, w tym znakowaną Międzynarodową Trasą Rowerową EuroRoute EuroVelo R-1. Ponadto
w 2010 roku powstały nowe ścieżki rowerowe w ramach projektu dofinansowanego
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2013 pt. „Kompleksowe
zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Miejskiego i Jeziora Zaleskiego". W ramach projektu
została wykonana promenada nad jeziorem Miejskim będąca ciągiem pieszo-rowerowym
pieszo
wraz
z oświetleniem terenu i małą architekturą, fontannami, pomostami rekreacyjnymi oraz skansenem
w formie "Zagrody Krajeńskiej" (chata oraz zabudowania gospodarcze - obora i stodoła),
zagospodarowano także Półwysep Rybacki (Zamkowy).
Zgodnie z danymi GUS, baza noclegowa Złotowa obejmuje 1 obiekt zbiorowego
orowego zakwaterowania –
hotel dysponujący 15 miejscami. W 2010 r. z miejsc noclegowych skorzystało 651 osób, w tym
33 turystów zagranicznych. Ponadto w mieście znajduje się: Centrum WypoczynkowoWypoczynkowo Konferencyjne
"Zacisze" posiadające łącznie 17 pokoi oraz 6 apartamentów, sale konferencyjne, restaurację, sale
bankietowe, restaurację plenerową z grillem; Hotel „Dom Polski" oferujący 4 pokoje 2 osobowe
i 2 apartamenty, restaurację oraz bar; Internat Zespołu Szkół Rolniczych z 70 miejscami noclegowymi,
w tym 27 o podwyższonym standardzie13.

13

Informacje pochodzą ze stron internetowych Miasta Złotowa

42

Strategia rozwoju Gminy Miasto Złotów na lata 2011-2020

Wykres 23.
Turyści korzystajacy z obiektów noclegowych w Złotowie w latach
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Na tle miast wybranych do porównania w kwestii korzystających z noclegów w przeliczeniu na 1000
mieszkańców Złotów plasuje się na końcu listy ze słabym rezultatem – 36 korzystających na 1000
mieszkańców przy wynikach województwa – 468 osób.
Wykres 24.
Korzystający z noclegów w Złotowie w 2010 r. w przeliczeniu na
1000 mieszkańców - miasto na tle województwa i wielkopolskich
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Konkluzje strategiczne
Złotów konsekwentnie buduje swój wizerunek miasta sportu i rekreacji. Wszelkie działania
zwrócone są w kierunku rozbudowy infrastruktury sportowej powszechnie dostępnej dla
mieszkańców.
Rozwój sportu w Złotowie powinien być następstwem wspierania sportu masowego,
poprzez promowanie aktywności fizycznej mieszkańców, zwłaszcza młodzieży.
Istotne jest podejmowanie dalszych działań na rzecz organizacji prestiżowych imprez
kulturalnych i sportowych, co wymaga modernizacji istniejących i budowy nowych
obiektów sportowych.
W ramach rozwoju turystyki aktywnej należy wzbogacić ofertę turystyczną rozwijając bazę
noclegową.

5.12. Ochrona zdrowia i opieka społeczna
Podstawową opiekę zdrowotną zapewnia Szpital Powiatowy w Złotowie, położony w części północnej
województwa wielkopolskiego jest jedyną placówką lecznictwa zamkniętego na tym terenie. Swoim
zasięgiem działania obejmuje cały teren powiatu złotowskiego, który zamieszkuje 68,7 tys. osób,
natomiast oddział psychiatryczny obejmuje teren byłego województwa pilskiego. Położenie
geograficzne szpitala powoduje, że jego rola w całym systemie lecznictwa województwa
wielkopolskiego jest bardzo ważna i nie może być zastąpiona przez inne placówki lecznictwa
zamkniętego. Szpital dysponuje lądowiskiem dla helikopterów.
Szpital posiada następujące oddziały szpitalne:
• chorób wewnętrznych,
• chirurgiczny,
• położniczo-ginekologiczny,
ginekologiczny,
• dziecięcy,
• psychiatryczny,
• anestezjologii i intensywnej terapii,
• oddział medycyny paliatywnej,
• zakład opiekuńczo-leczniczy,
zniczy,
• ratunkowy,
• terapii uzależnienia od alkoholu.
W 2009 r. szpital dysponował ponad 300 łóżkami, co przekładało się na wskaźnik 45 łóżek na 10 tys.
mieszkańców powiatu złotowskiego. W 2005 r. został oddany do użytku nowoczesny pawilon
położniczo-ginekologiczny, wyposażony w specjalistyczny sprzęt. Został również oddany do użytku
nowy oddział chirurgii z dwiema salami operacyjnymi wraz z oddziałem intensywnej opieki
medycznej. Planowany jest remont poprzedniego oddziału chirurgicznego oraz
oraz budowa trzeciej sali
operacyjnej. W fazie remontu znajduje się oddział psychiatryczny. Ze środków unijnych szpital zakupił
specjalistyczny sprzęt medyczny, co pozwoliło na zwiększenie zakresu usług medycznych.
Według danych GUS w 2010 r. w Złotowie funkcjonowało 10 niepublicznych zakładów opieki
zdrowotnej oraz 6 ogólnodostępnych aptek.
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Ponadto działalność prowadzi Hospicjum św. Elżbiety - nowoczesny budynek, który do dyspozycji
chorych oferuje 46 łóżek, estetycznie wykonane wnętrza i najnowszy sprzęt medyczny, a także duży
ogród.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Złotowie od lutego 2000 r. prowadzi
Warsztat Terapii Zajęciowej – zajęcia odbywają się w czterech grupach zawodowych dla 30 osób
niepełnosprawnych powyżej 1616 ego roku życia. Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych
w budynku przy ulicy ul. Hubego 1 jest wyposażony w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny zakupiony
dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Z rehabilitacji korzysta blisko 50 podopiecznych dzieci i młodzieży.
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Zabajka 2 położony jest w Złotowie nad jeziorem Zaleskim. Zajmuje się
organizowaniem czternastodniowych turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych
(z opiekunami) z terenu całego kraju oraz z zagranicy. Obiekt posiada 15 gabinetów terapeutycznych,
kuchnię, stołówkę, świetlicę, biura i 20 pokoi mieszkalnych z węzłami sanitarnymi.
Ponadto w Złotowie funkcjonuje Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna. Pomocy uczniom,
ich rodzicom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek w Złotowie oraz gminach Krajenka,
Zakrzewo, Lipka udziela Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotowie.
Zadania pomocy społecznej w mieście realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Ośrodek
organizuje i koordynuje całość działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia w Złotowie, prowadzi
również Noclegownię dla Bezdomnych w Złotowie z 20 miejscami noclegowymi. W 2010 r. z pomocy
Ośrodka skorzystało łącznie ponad 2,2 tys. osób z 939 rodzin. Przyczyny złej sytuacji materialnej
rodzin ubiegających się o pomoc społeczną były bardzo zróżnicowane. W niektórych rodzinach można
było zaobserwować występowanie nakładających się dysfunkcji rodziny w postaci występujących
jednocześnie problemów alkoholizmu, bezrobocia, wielodzietności, bezradności w sprawach
opiekuńczych, niepełnosprawności, itp.
Wykres 25.
Przyczyny trudnej sytuacji materialnej rodzin ubiegających się o
wsparcie MOPS w 2010 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Sprawozdaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Złotowie z działalności w roku 2010 i zamierzeń na rok 2011.
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Większość nałożonych w 2010 r. na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań zostało
zrealizowanych, wpłynęło na to duże zaangażowanie pracowników, a także w miarę wystarczające
zabezpieczenie środków finansowych.
Miasto nie posiada żłobków oraz domów i zakładów pomocy społecznej.

Konkluzje strategiczne
Z uwagi na ogromne zapotrzebowanie na wsparcie ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej należy kontynuować działania skierowane do osób potrzebujących.
Gmina Miasto Złotów nie prowadzi żadnego ośrodka stacjonarnej opieki dla dzieci
w wieku 0-3 lata oraz domu pomocy społecznej. Konieczne jest zweryfikowanie skali
zapotrzebowania na tego typu usługi.

5.13. Bezpieczeństwo publiczne
W 2010 r. Komenda Powiatowa Policji wszczęła z terenu miasta Złotowa 490 postępowań
przygotowawczych, w których stwierdzono łącznie 630 przestępstw. W 2009 r. było 477 postępowań
przygotowawczych i stwierdzono 561 przestępstw. Dynamika ogólna wszczęć wyniosła 102,7% oraz
odnotowano wzrost ogólnej liczby przestępstw o 9,18%. Komenda Powiatowa Policji w Złotowie
w 2010 r. osiągnęła wykrywalność ogólną przestępstw zaistniałych na terenie miasta Złotowa na
poziomie 85%, co oznacza wzrost o 0,3 pp. w stosunku do roku 200914.
Wśród przestępstw dominowały przestępstwa o charakterze kryminalnym. Liczba stwierdzonych
czynów zwiększyła się z 336 w 2009 roku do 356 w roku 2010, co stanowi wzrost o 5,9 pp.
Wykrywalność przestępstw tej kategorii wzrosła z 75,4% w 2009 r. do 78,1% w 2010 r.
Wykres 26.
Katergorie i liczba przestępst stwierdzonych w Złotowie w latach 2009-2010
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Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentu: „Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na
terenie miasta Złotów za rok 2010”,Komenda
,Komenda Powiatowa Policji w Złotowie.
14

Dane na podstawie dokumentu pn. „Informacja
Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów
za rok 2010”. Komenda Powiatowa Policji w Złotowie.
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W 2010 r. na terenie miasta Złotowa przeprowadzono 740 interwencji z czego 266 w miejscach
publicznych i 146 interwencji domowych. W większości przypadków interwencje związane były
z nadużywaniem alkoholu przez osoby zakłócające ład i porządek publiczny oraz sprawców przemocy
w rodzinie. Na podstawie prowadzonych przez policję analiz najbardziej zagrożonymi rejonami
w Złotowie były: rejon ul. Mickiewicza, Al. Piasta, ul. Norwida, Westerplatte.
W 2010 r. na terenie Złotowa ujawniono ogółem 44 nieletnich sprawców, którym na podstawie
prowadzonych postępowań wyjaśniających udowodniono popełnienie 110 czynów karalnych.
W porównaniu z rokiem 2009 liczba czynów karalnych popełnionych przez nieletnich uległa
zmniejszeniu z 119 do 110, jednak należy podkreślić, że co piąty czyn karalny w Złotowie był
popełniony przez osobę nieletnią. Ujawnianie przestępczości nieletnich jest wynikiem rozpoznania
środowisk dzieci i młodzieży, właściwej współpracy z placówkami szkolnymi oraz Sądem Rejonowym
w Złotowie. Jednym z priorytetów
priorytet
jest zastosowanie odpowiednich środków oddziaływania
wychowawczego w celu ograniczenia przestępczości popełnianej przez osoby nieletnie.
Komenda Powiatowa Policji w Złotowie realizuje liczne programy prewencyjne: „Bezpieczna Wieś”,
„Bezpieczne Miasto”, „Bezpieczna
Bezpieczna Szkoła”, „Wielkopolski Sąsiedzki Program Przeciwdziałania
Przestępczości”, „Zapobiegania
Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci
i Młodzieży”, Program edukacyjny "Czy psy muszą gryźć?".
Straż Miejska czuwa m.in. nad zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa na drogach (tzw. statyczna
kontrola), kontroluje posesje w zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście, bierze udział
w zabezpieczeniu imprez sportowych, kulturalnych, odbywających się na terenie miasta. Budowa
nowych, modernizacja starych dróg, ciągów pieszo-jezdnych oraz ustanowienie m. in. stref płatnego
parkowania spowodowały widoczną poprawę porządku w ruchu drogowym. Stwarza się coraz lepsze
warunki do bezpiecznego poruszania się pojazdów, pieszych i kierujących rowerami. Prowadzone są
również wspólne patrole Straży Miejskiej z policjantami Wydziału Ruchu Drogowego, które mają na
celu ciągłą poprawę porządku i bezpieczeństwa na drogach.
Skutecznym narzędziem w ujawnianiu przestępstw i wykroczeń oraz wykrywaniu ich sprawców,
umożliwiającym obserwację i rejestrację zachowań osób jest wizyjny monitoring miasta. Obecnie do
centrum monitoringu przesyłany jest obraz z 22 kamer umieszczonych w newralgicznych punktach
miasta.
Na terenie miasta funkcjonuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, która stanowi
podstawowe zabezpieczenie ratownicze dla miasta Złotowa. Uzupełnienie stanowi sprzęt jednostki
OSP Złotów w oparciu o działania pomocnicze prowadzone na wysokości i na akwenach wodnych
w oparciu o sekcję wodno-nurkową.
nurkową. W 2010 r. jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały
w Złotowie ponad 200 razy, co oznacza, że częściej niż co czwarte zdarzenie w powiecie miało miejsce
w Złotowie. Wśród interwencji Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Ochotniczych Straży Pożarnych na
terenie miasta należy wymienić:
• 37 pożarów, stanowi to 19,3 % ogólnej ilości pożarów w powiecie (192),
• 156 miejscowych zagrożeń, stanowi to 27,8 % ogólnej liczby miejscowych zagrożeń
w powiecie (560),
• 8 fałszywych alarmów, stanowi to 38 % ogólnej liczby alarmów fałszywych w powiecie (21).
Należy dążyć do zwiększania edukacji i profilaktyki pożarowej o tematyce prewencji społecznej w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Istnieje potrzeba informowania ludności
o zagrożeniach i sposobach ich unikania. Na terenie miasta dużo zdarzeń związanych jest
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z nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych w tym przewodów kominowych. W 2010 r. na
stronie internetowej KP PSP w Złotowie ukazywały się informacje z prowadzonych działań
ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeń na obiektach, szkoleń jak również uroczystości strażackich. W ramach
szeroko rozumianej promocji bezpieczeństwa powiatu komenda opracowała informacje dla
społeczeństwa w zakresie właściwego użytkowania urządzeń i instalacji grzewczych, zasad
bezpieczeństwa pożarowego zbioru płodów rolnych w okresie żniw15.

6. Analiza struktury władania gruntami
W gminie miejskiej Złotów użytki rolne stanowią 31% powierzchni. Większość terenu gminy stanowią
obszary zabudowane i zurbanizowane, które zajmują 427 ha (37,8 % ogólnej powierzchni miasta).
Wykres 27.
Mienie komunalne wg grup rodzajowych w 2010 r. (ha)

lasy
6%

tereny mieszkalne
7%

użytki rolne
35%
tereny
zabudowane inne
11%
tereny
niezabudowane
3%

nieużytki
7%

grunty pod
wodami
6%

tereny
komunikacyjne
16%

tereny
przemysłowe
3%
tereny
wypoczynkowe
6%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z załącznika nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Złotowa nr 42/11 z
dnia 17 marca 2011 r. Stan gruntów komunalnych na dzień 31.12.2010 r.

W Złotowie grunty orne charakteryzują się niską przydatnością rolniczą. Około ⅓ gruntów ornych
stanowią gleby V klasy bonitacyjnej. Trwałe użytki zielone występują głównie na glebach
organicznych.

15

Na podstawie dokumentu „Informacja
Informacja stanu ochrony przeciwpożarowej dla Rady Miasta w Złotowie za 2010 r.”
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Wykres 28.
Mienie komunalne wg sposobu zagospodarowania w 2010 r. (ha)
grunty
komunalne w
zarządzie lub
posiadaniu
jednostek
organizacyjnych
gminy
11%
grunty tworzące
zasób gruntów
komunalnych
73%

grunty
komunalne
przekazane w
użytkowanie
wieczyste
14%
grunty Skarbu
Państwa w
wieczystym
użytkowaniu
Gminy Miasto
Złotów
2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z załącznika nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Złotowa nr 42/11
z dnia 17 marca 2011 r. Stan gruntów komunalnych na dzień 31.12.2010 r.

Jeziora Miejskie, Zaleskie, Baba w całości stanowią własność Skarbu Państwa. Jeziora
Proboszczowskie i Burmistrzowskie stanowią własność Gminy Miasto Złotów.

7. Analiza lokalnych dokumentów strategicznych
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Złotowa
W studium zawarto:
a) diagnozę aktualnego stanu zagospodarowania i problemów z nim związanych,
b) kierunki rozwoju przestrzennego, zasady polityki przestrzennej z uwzględnieniem
występujących ograniczeń, tych o charakterze trwałym i tych możliwych do pokonania,
c) określenie zadań lokalnych i ponadlokalnych,
d) wskazania terenów do opracowania planów miejscowych.
W projekcie studium szczególną uwagę zwrócono na rozwój funkcji mieszkaniowej, usługowej,
przemysłowej i turystyczno-wypoczynkowej
wypoczynkowej miasta. Przyjęto w skali miasta możliwość
fragmentarycznych zmian w planach obowiązujących bez zmiany zasadniczego układu
funkcjonalnego przy założeniu, że zmiany nie spowodują negatywnego wpływu na środowisko.
Do celów projektowych teren miasta podzielono na osiem obszarów funkcjonalnych. Każdy
z obszarów podzielony został na mniejsze - jednostki funkcjonalne - oznaczone w zależności od
projektowanej dominującej funkcji jako: mieszkaniowe, usługowe, usług wielkopowierzchniowych,
przemysłowe, zieleni rekreacyjnej, zieleni leśnej, zieleni innej.
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„Program współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych Gminy na
rok 2011”
Program stanowi załącznik do Uchwały nr XLIII/249/10 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia
26 października 2010 r. Program określa cele, formy, zasady oraz zakres przedmiotowy współpracy
z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w zakresie prowadzenia działalności
w sferze zadań publicznych Gminy Miasta Złotów.
Celem głównym Programu jest budowanie partnerstwa między samorządem miasta Złotowa
a organizacjami pozarządowymi, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz
wzmocnieniu aktywności obywatelskiej w realizacji priorytetów rozwoju miasta i rozwiązywaniu
problemów lokalnych poprzez:
a) wspieranie aktywności społeczności lokalnych,
b) umocnienie świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie,
wspólnotę lokalną oraz jej tradycję,
c) wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych poprzez zapewnienie im równych szans
w realizacji zadań publicznych, wspieranie i powierzanie organizacjom pozarządowym zadań,
zapewnienie organizacjom pozarządowym odpowiednich środków na realizację
powierzonych zadań,
d) tworzenie warunków dla powstawania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej,
e) wprowadzenie nowatorskich działań na rzecz mieszkańców,
f) uzupełnienie działań miasta w zakresie nieobjętym przez struktury samorządowe,
g) upowszechnianie i wprowadzanie w życie postanowień ustawy o działalności pożytku
publicznego,
h) polepszenie współpracy samorządu Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Złotów na lata 2008-2011 z perspektywą na lata
2012-2015”
Program ochrony środowiska został wprowadzony Uchwałą Nr XXIX/152/09 Rady Miejskiej Złotowa
z dnia 26 maja 2009 r. Jest to kompleksowy dokument określający zasoby i ochronę dziedzictwa
przyrodniczego oraz ich racjonalnego użytkowania poprzez ochronę przyrody, krajobrazu, lasów,
zasobów wodnych, gleb. Szczegółowo opisuje jakość środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne.
Ponadto stawia Gminie cele, których realizacja przyczyni się do trwałego podniesienia jakości życia
obecnego i przyszłych pokoleń:
1. Cel: Minimalizacja wpływu na środowisko oraz eliminacja ryzyka dla zdrowia ludzi
w miejscach największego oddziaływania na środowisko w skali lokalnej, w tzw. "gorących
miejscach" (hot spots)- "Gorące punkty".
2. Cel: Racjonalizacja zużycia energii, surowców i materiałów wraz ze wzrostem udziału
wykorzystywanych zasobów odnawialnych - Racjonalne użytkowanie surowców.
3. Cel: Zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wód, racjonalizacja zużycia wody,
zwiększenie zasobów w zlewniach oraz ochrona przed powodzią - Zasoby wodne.
4. Cel: Zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji gazów cieplarnianych
i niszczących warstwę ozonową, zminimalizowanie uciążliwego hałasu i ochrona przed
promieniowaniem elektromagnetycznym - Powietrze atmosferyczne, Hałas, Pola
elektromagnetyczne.

50

Strategia rozwoju Gminy Miasto Złotów na lata 2011-2020

5. Cel: Ochrona powierzchni ziemi, w tym powierzchni biologicznie czynnej i gleb przed
degradacją -Powierzchnia
Powierzchnia ziemi.
6. Cel: Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz wdrożenie nowoczesnego systemu
wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych- Gospodarka odpadami.
7. Cel: Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem georóżnorodności
i bioróżnorodności oraz rozwoju zasobów leśnych - Zasoby przyrodnicze.
8. Cel: Ochrona przed nadzwyczajnymi zagrożeniami środowiska oraz sprostanie nowym
wyzwaniom, czyli zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego – Awarie
przemysłowe.
Program ten przedstawia także harmonogram czasowo-finansowy oraz sposób realizacji
wyznaczonych celów.
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania
Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasto Złotów na 2011 rok
Program został przyjęty Uchwałą nr III/12/10 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 grudnia 2010 r.
Celem strategicznym Programu jest przeciwdziałanie przyszłemu rozwojowi zachowań ryzykownych
w środowisku lokalnym. Do celów głównych zaliczono:
• zapobieganie powstawaniu problemów uzależnień i zjawiska przemocy,
• zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy na rzecz osób i rodzin dysfunkcyjnych.
Wśród celów szczegółowych znalazły się:
1. dostarczanie szkołom, rodzicom wiedzy z zakresu czynników ryzyka towarzyszących
zjawiskom: przemocy i agresji, używania alkoholu i palenia tytoniu, używania środków
uzależniających, zakażeniom HIV/AIDS,
2. ograniczenie zachowań dysfunkcyjnych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego i działania
alternatywne,
3. zmiana postaw i zachowań prozdrowotnych społeczności lokalnej - promocja zdrowego stylu
życia,
4. zmiana zasad funkcjonowania rodziny - zmniejszenie ilości występowania zjawisk stosowania
przemocy,
5. zmniejszenie ilości występowania problemów alkoholowych i uzależnień w rodzinie,
6. zapewnienie mieszkańcom swobodnego dostępu do informacji z zakresu rozwiązywania
problemów uzależnień i pomocy ofiarom przemocy,
7. ograniczenie dostępności do środków psychoaktywnych szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
8. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie
przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
W programie zawarto także zadania i sposoby realizacji wymienionych celów oraz harmonogram
rzeczowo-finansowy.
Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych Miasta Złotowa na lata 2009-2015
Strategia została przyjęta uchwałą nr XXVII./134/09 Rady Miejskiej z dnia 24 marca 2009 r.
Celem głównym strategii jest: „Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Złotowa oraz
przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji i wykluczeniu społecznemu”. Priorytety i kierunki działań
zdefiniowano następująco:
1. Łagodzenie skutków bezrobocia i promocja zatrudnienia,
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2.
3.
4.
5.
6.

Pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym i chorym,
Pomoc rodzinom ze środowisk najuboższych i niezaradnych,
Przeciwdziałanie uzależnieniom,
Pomoc osobom bezdomnym,
Zwiększenie dostępności usług świadczonych przez instytucje pomocy społecznej i poprawa
ich jakości.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Złotowa na lata 2009-2015
2009
i wynikające
z niej programy są dokumentami otwartymi i elastycznymi. Mogą podlegać okresowym weryfikacjom
i niezbędnym modyfikacjom związanym ze zmieniającą się rzeczywistością społeczno-ekonomiczną,
społeczno
potrzebami miasta oraz wymogami prawa.
Gminny program opieki nad zabytkami dla Miasta Złotowa na lata 2010-2013
Program przyjęty uchwałą nr XXXVI/187/10 Rady Miejskiej Złotowa z dnia 26 stycznia 2010 r.
Podstawowym, ogólnie pojętym założeniem niniejszego programu jest ukierunkowanie działań
Samorządu służących podejmowaniu planowanych działań dotyczących finansowania, inicjowania,
wspierania oraz koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz
upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego poprzez samorząd miejski. Jest to
uzupełniający dokument w stosunku do innych aktów planowania. Zadaniem programu jest również
organizacja działań edukacyjnych i wychowawczych wobec miejscowej społeczności. Dla realizacji
powyższego założenia niezbędna jest realizacja szczegółowych celów określonych m.in. w art. 87 ust.
2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, do których należą:
• włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych wynikających
z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,
• uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa
archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej,
• zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich
zachowania,
• wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego,
• podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych,
turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków
finansowych na opiekę nad zabytkami,
• określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje
konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków,
• podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieka
nad zabytkami.
Plan Rozwoju Lokalnego dla Miasta Złotowa na lata 2005-2013
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miasta Złotów to zestaw działań, które mają zostać podjęte
w określonym otoczeniu i określonym terminie, zmierzających do długotrwałego i zrównoważonego
rozwoju Złotowa. Plan został przygotowany na lata 2005-2013, przy czym zapisy dotyczące okresu
2005-2006 (lata przypadające na pierwszy okres programowania Unii Europejskiej) są bardziej
precyzyjne niż zapisy dotyczące działań
dz
przewidzianych do realizacji w latach 2007-2013.
2007
Opracowany dokument odpowiada trosce lokalnego samorządu o rozwój miasta w szybko
zmieniającym się otoczeniu. Warunkiem powodzenia jest współpraca przy realizacji zamierzeń władz
samorządowych, mieszkańców i innych podmiotów funkcjonujących na terenie gminy.
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W ramach rozwoju lokalnego przewidziano do realizacji 28 projektów, z których nie wszystkie są
przedsięwzięciami inwestycyjnymi. Zgłoszone projekty inwestycyjne dotyczyły m. in.:
• rozwoju sytemu komunikacji i infrastruktury,
• poprawy stanu środowiska naturalnego,
• działania w sferze kultury,
• poprawy warunków i jakości życia mieszkańców.

8. Analiza dokumentów strategicznych regionalnych i krajowych
Strategia Rozwoju Województwa do 2020 roku
Dokument został opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, a przyjęty
przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 19 grudnia 2005 r. Strategia określa uwarunkowania,
cele i kierunki rozwoju województwa. Ustalenia zawarte w dokumencie stanowią
anowią podstawę do
sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa, przez co mają bezpośredni
wpływ na zachowanie i poprawę krajobrazu kulturowego.
Celem głównym „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” jest: Poprawa jakości przestrzeni
województwa, systemu edukacji, rynku pracy, gospodarki oraz sfery społecznej skutkująca wzrostem
poziomu życia mieszkańców. Ma zostać zrealizowany przy pomocy celów strategicznych
i operacyjnych. Cele strategiczne zostały zdefiniowane następująco:
• Dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI wieku,
• Zwiększenie efektywności wykorzystania potencjałów rozwojowych województwa,
• Wzrost kompetencji mieszkańców i promocja zatrudnienia,
• Wzrost spójności i bezpieczeństwa społecznego.
Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim dotyczy okresu 2007-2013, ale jej
bezpośrednie skutki będą również rzutowały na lata 2014-2015. Zakres strategii obejmuje
konkurencyjne produkty i rynki turystyczne, na których województwo wielkopolskie może, zamierza
bądź powinno konkurować. Zakłada się, że zadania określone w strategii będą się odnosić do
obszarów i produktów turystycznych, w związku, z którymi Wielkopolska jest lub może być
konkurencyjna.
Cel generalny (nadrzędny) strategii to: Zwiększenie efektywności zrównoważonego wykorzystania
potencjału kulturowego, przyrodniczego i społecznego Wielkopolski przez rozwój turystyki krajowej
i zagranicznej, skutkujące lokalnym rozwojem gospodarczym oraz wzrostem poziomu życia ludności.
W dokumencie sformułowano priorytety rozwojowe, do których zaliczono:
I. Rozwój regionalnych i markowych produktów turystycznych,
II. Rozwój walorów turystycznych,
III. Jakość przestrzeni i rozwój infrastruktury turystycznej,
IV. Rozwój regionalnego marketingu turystycznego,
V. Rozwój aktywności społecznej i kadr,
VI. Rozwój branżowych struktur organizacyjnych.
Strategia polityki społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku to dokument
Samorządu Województwa Wielkopolskiego przyjęty przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego
25 października 2010 r. wyznaczający strategiczne kierunki rozwoju wielkopolskiej polityki społecznej.
Określa cele operacyjne i zadania polityki społecznej do realizacji na lata 2011-2020.
2020.
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Priorytety strategiczne:
• Priorytet I – Wielkopolska Równych Szans i Możliwości,
• Priorytet II – Zdrowi Wielkopolanie,
• Priorytet III – Bezpieczna Wielkopolska (bezpieczeństwo publiczne i socjalne),
• Priorytet IV – Wielkopolska Obywatelska,
• Priorytet V – Samorząd Województwa Wielkopolskiego partnerem, doradcą i konsultantem
lokalnych podmiotów polityki społecznej.
Regionalna Strategia Innowacji „Innowacyjna Wielkopolska”
Regionalna Strategia Innowacji wyznacza priorytety polityki innowacyjnej w Wielkopolsce na
następne kilka lat. Nawiązuje do celów sformułowanych w Strategii Rozwoju Województwa
Wielkopolskiego oraz jest przykładem włączenia się Wielkopolski do wspólnoty ponad 120
innowacyjnych regionów Europy, które realizują już swój innowacyjny rozwój zgodnie z wcześniej
opracowanymi Regionalnymi Strategiami Innowacyjnymi. Jej wdrożenie ma służyć ekonomicznemu
rozwojowi regionu oraz umiejętnemu wykorzystaniu posiadanego potencjału.
Dokument, z punktu widzenia innowacji, formułuje następującą wizję Wielkopolski:
1. wykorzystującej tradycję oraz współczesny potencjał intelektualny i gospodarczy, dla
tworzenia innowacyjnych podstaw rozwoju,
2. uznającej innowacje za główny czynnik regionalnego wzrostu gospodarczo-społecznego,
gospodarczo
3. tworzącej środowisko przyjazne innowacjom poprzez wspieranie powstawania i rozwoju firm
innowacyjnych, tworzenia nowoczesnych technologii w jednostkach sektora B+R i ich
komercjalizacji oraz powstania płaszczyzny współpracy sektora nauki i edukacji z gospodarką,
4. zdolną konkurować z innymi regionami europejskimi.
Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski formułuje cele:
• Integracja środowisk społeczno-gospodarczych
społeczno
na rzecz innowacji,
• Zwiększenie zdolności przedsiębiorstw do wprowadzania innowacji,
• Wykorzystanie potencjału badawczego Wielkopolski dla wzrostu konkurencyjności
gospodarki,
• Budowa nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej.
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 jest instrumentem realizującym
działania prowadzące do zmniejszenia dysproporcji gospodarczych, społecznych i terytorialnych na
terenie Wspólnoty. Cel główny Regionalnego Programu Operacyjnego to: Poprawa jakości przestrzeni
województwa, systemu edukacji, rynku pracy, gospodarki oraz sfery społecznej skutkująca wzrostem
poziomu życia mieszkańców. Cel generalny strategii ma wymiar perspektywiczny, do 2020 roku.
Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski skutkujące wzrostem konkurencyjności oraz
odpowiednią liczbą nowych miejsc pracy wymaga realizacji następujących celów szczegółowych:
• Poprawa warunków inwestowania,
• Wzrost aktywności zawodowej mieszkańców,
• Wzrost udziału wiedzy i innowacji w gospodarce regionu.
Cele szczegółowe programu są ilustracją spójności zaprojektowanego pola interwencji oraz
spodziewanej synergii wynikającej z realizacji poszczególnych priorytetów. Cele programu
realizowane będą poprzez następujące priorytety:
• Konkurencyjność przedsiębiorstw,
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•
•
•
•
•

Infrastruktura o komunikacyjna,
Środowisko przyrodnicze,
Rewitalizacja obszarów problemowych,
Infrastruktura dla kapitału ludzkiego,
Turystyka i środowisko kulturowe,

•

Pomoc techniczna.

Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2011
2011 z perspektywą na
lata 2012-2019
Program ten pozostaje w ścisłej relacji ze strategią rozwoju województwa, jako dokumentem
nakreślającym rodzaj i skalę działalności gospodarczo-społecznej w tym obszarze, która jest
determinantą zmian środowiska zarówno w korzystnym, jak i niekorzystnym kierunku. Mówi,
iż kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami zgodnie z zasadami zrównoważonego
rozwoju musi być realizowane w samym środowisku w związku z dynamiką procesów w nim
zachodzących i w związku z okolicznościami wpływającymi na te procesy. Stanowi główne źródło
informacji będącej podstawą prognozowania tych zmian.
Cele ekologiczne i kierunki działań zostały sformułowane na podstawie głównych zagrożeń
środowiska rozpatrywanych w kontekście aktualnych i planowanych wymagań prawnych w tym
zakresie oraz potrzeb województwa. Celem strategicznym polityki ekologicznej województwa
wielkopolskiego do 2019 roku jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego województwa
(mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury społecznej) oraz harmonizacja rozwoju
gospodarczego i społecznego z ochroną walorów środowiskowych.
Celowi temu podporządkowane są cele szczegółowe, których realizacja będzie miała miejsce poprzez
przypisane im kierunki działań. Cele szczegółowe zostały ujęte w trzech blokach tematycznych, tj.:
• ochrona zasobów naturalnych,
• poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego,
• działania systemowe.
Strategia rozwoju oświaty w województwie wielkopolskim przyjęta przez Sejmik Województwa
Wielkopolskiego w 2002 r. tworzy wizję rozwoju oświaty w województwie i formułuje cele dla tego
sektora. Podstawą konstrukcji tego dokumentu, nadal aktualną, jest stwierdzenie, iż w związku ze
zmianami społecznymi i gospodarczymi najważniejszym zadaniem dla oświaty w przyszłości jest
kształcenie „w warunkach niepewności i dla niepewności”. Założenie to wynika z tego, iż w związku
ze zmianami społeczno-gospodarczymi
gospodarczymi i technologicznymi system edukacyjny staje przed
odpowiedzią na pytanie - jak rozwijać kształcenie zorientowane na praktykę, bez znajomości
perspektyw zatrudnienia. Strategia ta zakłada, iż w nowych warunkach oświata winna wyposażać
uczniów w rozległe kompetencje, kształtować przedsiębiorczość oraz sprawne funkcjonowanie na
rynku pracy, przygotowywać do elastycznych działań na tym rynku. Strategia formułuje także
priorytety, którymi są równość szans edukacyjnych oraz jakość kształcenia. Dokument ten opiera się
na założeniu, iż najważniejszymi cechami oświaty są: dostępność, kompleksowość, ustawiczność
i specyfika. W strategii przyjęto następujące cele:
1. podniesienie wskaźników skolaryzacji i poziomu jakości edukacji,
2. wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży na wszystkich poziomach kształcenia
niezależnie od jej pochodzenia i miejsca zamieszkania,
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3. zapewnienie drożności systemu kształcenia w perspektywie edukacji ustawicznej,
4. dostosowanie systemu oświatowego w całym województwie i w środowiskach
środowisk
lokalnych do
wyzwań społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy,
5. rozwijanie aktywnej współpracy różnych podmiotów lokalnego życia gospodarczego,
społecznego i politycznego na rzecz edukacji,
6. zwiększenie efektywności zarządzania oświatą na poziomie wojewódzkim i lokalnym
środowisk (powiatów, gmin).
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego uchwalony przez Sejmik
Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr XLII/628/2001 w dniu 26 listopada 2001 r. Nie ma rangi
prawa miejscowego, jest jednak wiążący, ponieważ:
jego ustalenia muszą być uwzględnione w uchwalanych przez organy samorządu
terytorialnego studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
z którymi z kolei musi być spójny każdy opracowany miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego,
w planie zapisane zostają wszystkie zadania rządowe i samorządu województwa służące
realizacji ponadlokalnych celów publicznych ze wskazaniem obszarów, na których przewiduje
się realizację tych zadań.
Podstawowym celem planu jest harmonijny i zrównoważony rozwój obszaru całego województwa.
Pojęcie „zrównoważony rozwój”” łączy w sobie: ład społeczny, ład ekonomiczny ład ekologiczny oraz
najbardziej podkreślony ład przestrzenny wyrażający się dążeniem do harmonijności,
uporządkowania i proporcjonalności wszystkich elementów środowiska człowieka.
Strategia Rozwoju Kraju 2007--2015 jest podstawowym dokumentem strategicznym określającym
cele i priorytety polityki rozwoju w perspektywie najbliższych lat oraz warunki, które powinny ten
rozwój zapewnić. Strategia Rozwoju Kraju jest nadrzędnym, wieloletnim dokumentem strategicznym
rozwoju społeczno-gospodarczego
gospodarczego kraju, stanowiącym punkt odniesienia zarówno dla innych strategii
i programów rządowych, jak i opracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Głównym celem strategii jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski:
poszczególnych obywateli i rodzin. Przez podniesienie poziomu życia rozumiemy wzrost dochodów
w sektorze gospodarstw domowych, ułatwienie dostępu do edukacji i szkolenia, co prowadzi do
podwyższenia poziomu wykształcenia społeczeństwa i podnoszenia kwalifikacji obywateli, wzrost
zatrudnienia i wydajności pracy, skutkujące zarówno obniżeniem bezrobocia, jak i zwiększeniem
poziomu aktywności zawodowej oraz poprawę zdrowotności mieszkańców Polski.
Przez podniesienie jakości życia rozumiemy istotną poprawę stanu i wzrost poczucia bezpieczeństwa
wśród obywateli, możliwość korzystania z funkcjonalnej i łatwo dostępnej infrastruktury technicznej
i społecznej, życie w czystym, zdrowym i sprzyjającym środowisku przyrodniczym, uczestnictwo
w życiu demokratycznym, uczestnictwo w kulturze i turystyce, przynależność do zintegrowanej,
pomocnej wspólnoty lokalnej, umożliwiającej lepszą harmonizację życia rodzinnego i zawodowego
oraz aktywność w ramach społeczeństwa obywatelskiego.
Priorytetami strategicznymi są:
1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.
2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej.
3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości.
4. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa.
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5. Rozwój obszarów wiejskich.
6. Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej.
Realizacja powyższych priorytetów będzie następować poprzez działania regulacyjne, decyzyjne
i wdrożeniowe władz państwowych i administracji publicznej, jak i innych podmiotów życia
społeczno-gospodarczego oraz system oceny postępu realizacji działań.
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie
Strategia wyznacza cele polityki regionalnej wobec poszczególnych terytoriów w kraju, w tym
w szczególności obszarów miejskich i wiejskich, oraz definiuje ich relacje w odniesieniu do innych
polityk publicznych o wyraźnym terytorialnym ukierunkowaniu. Dokument ten określa także sposób
działania podmiotów publicznych, a w szczególności rządu i samorządów województw dla osiągnięcia
strategicznych celów rozwoju kraju.
W dokumencie tym wyznaczone zostały trzy cele strategiczne:
• Konkurencyjność – wspieranie mocnych stron wszystkich miast wojewódzkich oraz ośrodków
subregionalnych,
• Spójność – wsparcie obszarów, które wymagają dodatkowej pomocy, czyli województwa
Polski Wschodniej, rewitalizowane miasta, obszary przygraniczne, miejsca o najniższej
dostępności transportowej, jak również obszary wiejskie,
• Sprawność – potencjał administracyjny do tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej
i partnerskiej realizacji działań rozwojowych, ukierunkowanych terytorialnie.
Układ celów KSRR odzwierciedla podstawowe obszary oddziaływania KSRR do 2020 i tworzy triadę:
konkurencyjność – spójność – sprawność, opierającą się na założeniach przekształcenia sposobu
myślenia o roli polityki regionalnej i jej realizacji.
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 stanie się najważniejszym
długookresowym, krajowym dokumentem strategicznym, dotyczącym zagospodarowania
przestrzennego. Projekt KPZK 2030 został opracowany na podstawie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r., jednocześnie wpisując się w zintegrowany system
zarządzania rozwojem Polski. W projekcie przedstawiono wizję zagospodarowania przestrzennego
kraju oraz sformułowano następujący cel strategiczny: "Efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju
i jej terytorialnie zróżnicowanych potencjałów rozwojowych dla osiągania ogólnych celów
rozwojowych – konkurencyjności, zatrudnienia, sprawności funkcjonowania państwa oraz spójności
w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym w horyzoncie długookresowym".
Aby osiągnąć cel strategiczny KPZK 2030 formułuje sześć celów polityki przestrzennego
zagospodarowania kraju:
1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni
europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury
systemu osadniczego sprzyjającej spójności,
2. Poprawa spójności wewnętrznej kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej,
tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju oraz wykorzystanie
potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów,
3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez
rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej,
4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej
jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski,
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5. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utraty
bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających
zdolności obronne państwa,
6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego.
Narodowa Strategia Spójności - Narodowa Strategiczne Ramy Odniesienia dla Polski
Dokument przedstawia analizę sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i jej regionów, formułuje
najważniejsze wyzwania dla kraju w perspektywie kolejnych lat oraz określa cele zmierzające do
osiągnięcia spójności społeczno-gospodarczej
społeczno
i terytorialnej z krajami i regionami Wspólnoty,
prezentuje alokację środków finansowych na poszczególne programy oraz ramy systemu realizacji.
Celem strategicznym NSRO jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki
opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu
spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.
Cel strategiczny osiągany będzie poprzez realizację horyzontalnych celów szczegółowych, którymi są:
1. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów
partnerstwa,
2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej,
3. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski,
4. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora
wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług,
5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej,
gospodarczej i przestrzennej,
6. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach
wiejskich.
Projekt/założenia Strategii Rozwoju Polski Zachodniej na lata 2014-2020
W 2010 roku zostało zawarte porozumienie między województwami: dolnośląskim, lubuskim,
opolskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim w sprawie podjęcia wspólnych prac nad Strategią
i Programem Operacyjnym Rozwoju Polski Zachodniej. Strony Porozumienia zobowiązały się podjąć
wspólne prace prowadzące do opracowania ponadregionalnej Strategii Rozwoju Polski Zachodniej
2020, której powstanie stworzy podstawę przyjęcia Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Zachodniej 2014-2020.
Priorytetowymi obszarami wsparcia w Strategii i Programie Operacyjnym będą:
• komunikacja,
• społeczeństwo informacyjne,
• nauka oraz jej współpraca z gospodarką,
• bezpieczeństwo energetyczne,
• zasoby wodne i ochrona przeciwpowodziowa,
• planowanie przestrzenne i rozwój miast,
• turystyka,
• inne obszary wsparcia uzgodnione przez Marszałków.
Przyjęto ramowy harmonogram prac przy realizacji Porozumienia:
• Diagnoza Polski Zachodniej: wrzesień 2010 – wrzesień 2011,
• Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020: IV kwartał 2010 – II kwartał 2012,
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•

Program Operacyjny Rozwój Polski Zachodniej 2014-2020: 2012 – 2013 r.

EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego
włączeniu społecznemu
Strategia Europa 2020 obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety:
1. rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji,
2. rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej
przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej,
3. rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie
zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.
Ich realizacja będzie możliwa dzięki osiągnięciu nadrzędnych, wymiernych celów przez UE:
• wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat powinien wynosić 75%,
• na inwestycje w badania i rozwój należy przeznaczać 3% PKB Unii,
• należy osiągnąć cele „20/20/20
20/20/20” w zakresie klimatu i energii (w tym ograniczenie emisji
dwutlenku węgla nawet o 30%, jeśli pozwolą na to warunki),
• liczbę osób przedwcześnie kończących naukę szkolną należy ograniczyć do 10%, a co
najmniej 40% osób z młodego pokolenia powinno zdobywać wyższe wykształcenie,
• liczbę osób zagrożonych ubóstwem należy zmniejszyć o 20 mln.
Powyższe wymierne cele są ze sobą wzajemnie powiązane i to właśnie od ich osiągnięcia zależeć
będzie sukces. Aby każde państwo członkowskie mogło dopasować strategię Europa 2020 do swojej
szczególnej sytuacji, Komisja proponuje, aby powyższe wymierne cele unijne przełożyć na krajowe
cele i metody działania.
Powyższe cele szczegółowe wpisują się w realizację trzech ogólnych priorytetów – rozwoju
inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu. Ich lista nie jest jednak
wyczerpująca: aby je urzeczywistnić, potrzebne będą liczne działania prowadzone na poziomie
krajowym, unijnym i międzynarodowym. Komisja przedstawia siedem projektów przewodnich, które
umożliwią postępy w ramach każdego z priorytetów tematycznych:
• „Unia innowacji” – projekt na rzecz poprawy warunków ramowych i dostępu do
finansowania badań i innowacji, tak by innowacyjne pomysły przeradzały się w nowe
produkty i usługi, które z kolei przyczynią się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych
miejsc pracy,
• „Młodzież w drodze” – projekt na rzecz poprawy wyników systemów kształcenia oraz
ułatwiania młodzieży wejścia na rynek pracy,
• „Europejska agenda cyfrowa”
cyfrowa – projekt na rzecz upowszechnienia szybkiego Internetu
i umożliwienia gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom czerpania korzyści
z jednolitego rynku cyfrowego,
• „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” – projekt na rzecz uniezależnienia wzrostu
gospodarczego od wykorzystania zasobów, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną,
większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, modernizacji transportu oraz
propagowania efektywności energetycznej,
• „Polityka przemysłowa w erze globalizacji” – projekt na rzecz poprawy otoczenia biznesu,
szczególnie w odniesieniu do MŚP, oraz wspierania rozwoju silnej i zrównoważonej bazy
przemysłowej, przygotowanej do konkurowania na rynkach światowych,
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•

•

„Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” – projekt na rzecz modernizacji
rynków pracy i wzmocnienia pozycji obywateli poprzez rozwój kwalifikacji przez całe życie
w celu zwiększenia współczynnika aktywności zawodowej i lepszego dopasowania popytu do
podaży na rynku pracy, między innymi dzięki mobilności siły roboczej,
„Europejski program walki z ubóstwem” – projekt na rzecz zapewnienia spójności społecznej
i terytorialnej, tak aby korzyści płynące ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia były szeroko
dostępne, a osoby ubogie i wykluczone społecznie mogły żyć godnie i aktywnie uczestniczyć
w życiu społeczeństwa.

Strategia Lizbońska
Głównym celem Strategii Lizbońskiej jest stworzenie na terytorium Europy, do roku 2010, najbardziej
konkurencyjnej gospodarki na świecie. Sama strategia skupia się na czterech kwestiach:
innowacyjności (gospodarka oparta o wiedzę), liberalizacji (rynków telekomunikacji, energii,
transportu oraz rynków finansowych), przedsiębiorczości (ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu
działalności gospodarczej) oraz spójności społecznej (kształtowanie nowego aktywnego państwa
socjalnego). Zdecydowana większość działań podejmowanych w zakresie strategii lizbońskiej
związana jest z modernizacją polityki zatrudnienia oraz kreowaniem pozytywnych zmian na rynku
pracy. Podstawowym przesłaniem jest ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie
w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, a więc tam gdzie tworzonych jest najwięcej nowych
miejsc pracy. Zgodnie z wytycznymi strategii lizbońskiej, w celu zaspokojenia potrzeb nowoczesnych
gospodarek państw członkowskich konieczne jest również przemodelowanie systemu kształcenia w
taki sposób, aby możliwe było stworzenie modelu gospodarczego opartego o wiedzę.

9. Analiza aktywności promocyjnej i marketingowej gminy
Działania promocyjne są kierowane do potencjalnych i obecnych inwestorów, turystów
zainteresowanych atrakcjami turystycznymi
turysty
Złotowa, osób i instytucji zainteresowanych złotowską
kulturą oraz miłośników sportu i rekreacji. Obejmują one udział w specjalistycznych targach
i konferencjach, a także dystrybucję wydawnictw promocyjnych i informacyjnych.
W celu realizacji promocji lokalnych walorów utworzono w Urzędzie Miejskim stanowisko
ds. informacji publicznej, promocji gminy.
Do zadań należy: bieżące informowanie opinii publicznej o zamierzeniach, planach i działaniach
gminy za pomocą lokalnej prasy, radia i Internetu; propagowanie osiągnięć miasta, informowanie
mediów o programach i decyzjach władz samorządowych; przygotowanie sprawozdań i prezentacji
multimedialnych na temat działalności organów miasta; organizowanie konferencji prasowych,
wywiadów; tworzenie bazy danych dla celów promocji, gromadzenie informacji statystycznych
o mieście, analizowanie tendencji rozwojowych miasta; przygotowywanie, opracowywanie i zlecanie
wykonania wydawnictw promocyjnych, informacji prasowych o mieście i reklam oraz ich
upowszechnianie; promocja walorów i potencjału turystycznego miasta; promocja gminy w kraju i za
granicą; zarządzanie portalem internetowym, aktualizacja strony internetowej miasta
www.zlotow.eu; koordynowanie współpracy ze społecznościami lokalnymi, innymi podmiotami
zagranicznymi z miast i gmin partnerskich; prowadzenie spraw związanych z Euro Eco Meetingiem.
•

Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy, sportu i turystyki,

Główne zadania na tym stanowisku obejmują: współpracę z przedstawicielami organów
zarządzających programami integracyjnymi i środkami pomocowymi w planowaniu rozwoju Gminy;
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prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej z zakresu integracji europejskiej; prowadzenie
spraw związanych ze współpracą Gminy z podmiotami zagranicznymi i krajowymi; współdziałanie
w prowadzeniu strony internetowej Gminy; promowanie Gminy w kraju i zagranicą; prowadzenie
spraw z zakresu kultury fizycznej i turystyki.
Miasto przygotowuje różnego rodzaju wydawnictwa promujące Złotów (np. album Złotów na starej
fotografii”, coroczne kalendarze z widokówkami ze Złotowa) czy gadżety (kubki z nadrukami miasta,
smycze). Promocja miasta obejmuje również umieszczanie na stronach internetowym miasta,
w miejskim informatorze informacji o wszelkich imprezach i atrakcjach kulturalnych i sportowych na
dany dzień. Ponadto podobne informacje można znaleźć na dwóch innych portalach
lach internetowych:
• www.e-krajna.pl – regionalny portal informacyjny promującym Krajnę, prezentujący aktualne
informacje samorządowe i gospodarcze, wydarzenia sportowe, kulturalne i rozrywkowe
w miastach i gminach całego Pojezierza Krajeńskiego, prowadzi serwis promujący walory
turystyczne regionu oraz informator udostępniający podstawowe dane o urzędach
i instytucjach Krajny.
• www.naszemiasto.pl – sieć miejskich serwisów informacyjnych.
Miasto promują liczne imprezy, zwłaszcza ta największa, organizowana cyklicznie - Euro Eco Meeting.
W celu promocji miasta i jego zabytków dla potrzeb turystycznych i edukacyjnych przygotowano
oznakowanie miejsc atrakcyjnych turystycznie, w ten sposób np. przygotowano tablice informacyjne
zlokalizowane na Półwyspie Zamkowym. Wprowadzono także dodatkowe oznakowania na drogach
gminnych, powiatowych i wojewódzkich w celu ułatwienia dojazdu do tych obiektów. Ponadto,
utworzono na terenie miasta ścieżkę dydaktyczną przedstawiającą jego historię, krajobraz i zabytki.
Promowaniu Złotowa ma również służyć rozwój współpracy z miastami partnerskimi realizowany przy
współpracy jednostek kulturalnych i oświatowych miasta. W ramach projektu są organizowane
wymiany grup młodzieży z miast partnerskich, spotkania oraz obozy sportowe i naukowe. Ponadto
przy UM działa Stowarzyszenie Współpracy Polsko-Niemieckiej „Krajna”.
Miasto promują także występujące w kraju i za granicą zespoły muzyczne działające w ramach ZCAS,
teatr Matysarek.

Konkluzje strategiczne
Promowanie ekologii, tradycji ekologicznych oraz szerzenie wiedzy ekologicznej
w atrakcyjny sposób, to ostatnimi laty najaktywniejsze działania promujące Złotów, które
należy kontynuować oraz poszerzać o inne szczególnie promujące bazę sportoworekreacyjną.

10. Analiza SWOT
Strategia Rozwoju Gminy Miasto Złotów została opracowana w oparciu m.in. o wyniki warsztatów
strategicznych. Do udziału w warsztatach zaproszeni zostali przedstawiciele interesariuszy,
w szczególności organizacje pracodawców, organizacje pozarządowe, środowiska naukowe,
przedstawiciele rady miejskiej, środowiska kultury i oświaty. Powołany w ten sposób Komitet
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Społeczny wypracował tezy analizy SWOT (na etapie diagnozy) oraz dokonał sformułowania celów,
priorytetów i zadań strategicznych.
W prace Komitetu Społecznego udało się zaangażować liderów i jednocześnie ekspertów w zakresie
lokalnej gospodarki, rozwoju infrastruktury, społeczności lokalnej, kultury, sportu, itd., którzy wnieśli
do dyskusji na etapie analizy strategicznej informacje, których zdiagnozowanie na podstawie danych
wtórnych czy poprzez badania ankietowe byłoby niemożliwe.
Pierwszy z warsztatów strategicznych poświęcony był analizie SWOT mającej na celu
zidentyfikowanie mocnych i słabych stron gminy oraz szans i zagrożeń dla jej rozwoju oraz ustaleniu:
• Czy mocne strony pozwolą wykorzystać zauważone szanse?
• Czy mocne strony pozwolą zniwelować zauważone zagrożenie?
• Czy słabe strony ograniczą możliwość wykorzystania zidentyfikowanych szans?
• Czy słabe strony spotęgują ryzyko związane z wystąpieniem zagrożeń?
(analizę przeprowadzono również w odwrotnym kierunku, tzn. od zewnątrz do wewnątrz)
• Czy szanse wzmocnią silne strony?
• Czy szanse pozwolą zniwelować słabości?
• Czy zagrożenia zniwelują silne strony?
• Czy zagrożenia uwypuklą słabości?
Odpowiedzi na powyższe pytania pozwalają zbudować macierz modeli strategii rozwoju, a ich analiza
wskazuje, który model najtrafniej odpowiada na potrzeby miasta. Wyróżnić można cztery główne
typy strategii: ofensywną, konkurencyjną, konserwatywną lub defensywną.
Strategia ofensywna cechuje jednostki, które stawiają przede wszystkim na wykorzystanie mocnych
stron i nadarzających się szans. Za pomocą swoich atutów wykorzystują szanse rozwoju, a z kolei
nadarzające się okazje przekładają na dalsze wzmocnienie atutów.
Strategia konkurencyjna cechuje jednostki, które nastawiają się na wykorzystywanie nadarzających
się szans do eliminowania słabych stron i zamieniania ich w atuty.
Strategia konserwatywna cechuje jednostki, które planują maksymalnie wykorzystać mocne strony
przy jednoczesnym zmniejszaniu znaczenia dla rozwoju nadchodzących zagrożeń.
Strategia defensywna cechuje jednostki, które bronią się przed kryzysem, eliminując słabe strony
i przeciwstawiając się zagrożeniom.
Uczestnicy warsztatów strategicznych identyfikowali mocne i słabe strony gminy, przypisując im wagi
punktowe. Im wyższa waga punktowa została przypisana mocnej lub słabej stronie, tym większe jest
w ocenie Komitetu Społecznego znaczenie danego czynnika dla rozwoju gminy.
Uczestnicy warsztatów strategicznych jako najsilniejszy atut miasta ocenili jego estetykę. W mieście
powstały tereny ładnie urządzonej zieleni, fontanny, tereny wokół jezior są zagospodarowane.
Przeprowadzona rewitalizacja starego miasta, polegała min. na odtworzeniu starych nawierzchni
z kostki granitowej na ulicach i Placu Paderewskiego. Obecnie na placu odbywają się miejskie
imprezy.
Wysoko oceniona została infrastruktura drogowa, stan dróg jest generalnie dobry. W mieście nie ma
korków, jednak przedstawiciele Komitetu Społecznego wskazali jako słabość miasta brak obwodnicy.
Obwodnica poprawiłaby jakość życia zarówno mieszkańców, jak i jakość pracy kierowców.
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Niekorzystne jest położenie miasta w stosunku do dróg krajowych czy głównych linii kolejowych.
Słabą stroną w mieście jest także niewystarczająca liczba miejsc parkingowych. Barierę
komunikacyjną stanowią wiadukty i linie kolejowe we wschodniej części miasta, które utrudniają
płynną komunikację. Szczegółowe informacje zawarto w diagnozie, rozdział 5.3 System komunikacji,
transportu.
Wśród istotnych zalet znalazły się także: prawie całkowite zwodociągowanie, zabezpieczenie
przeciwpożarowe, rozbudowana sieć gazowa i ciepłownicza. Najsłabszą stroną miasta jest z kolei brak
nowoczesnej stacji uzdatniania wody, która zabezpieczałaby miasto w dobrej jakości wodę pitną. Sieć
wodociągowa jest w części stara. Na wylotach kanalizacji deszczowej zbudowano separatory
koalescencyjne substancji ropopochodnych z wbudowanym by-passem i zintegrowanym osadnikiem
oraz piaskowniki. Złotów posiada mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków, zlokalizowaną poza
granicami miasta. Z jednej strony pozwala to zminimalizować jej uciążliwy wpływ na otoczenie,
natomiast z drugiej strony powoduje utratę dochodów podatkowych. Podobna sytuacja dotyczy
składowiska odpadów zlokalizowanego w Międzybłociu. Komitet Społeczny za mocną stronę uznał
prowadzenie selektywnej gospodarki odpadami, natomiast jako problem wskazał zagospodarowanie
odpadów komunalnych i utylizację. Szczegółowe informacje zawarto w diagnozie, rozdział
5.2 Infrastruktura techniczna.
Wśród mocnych stron uczestnicy spotkania warsztatowego wymienili rozwój różnych form
budownictwa mieszkaniowego i szeroką ofertę pod zabudowę jednorodzinną. Natomiast negatywnie
oceniono brak chodników na osiedlach domków jednorodzinnych. Niewystarczająca jest również
liczba mieszkań socjalnych. Więcej informacji na temat gospodarki mieszkaniowej zawarto
w rozdziale 5.8 diagnozy.
Atutem Złotowa jest atrakcyjne położenie pośród lasów i jezior, co sprzyja rozwojowi turystyki.
Miasto otoczone jest pięcioma jeziorami, posiada bogate środowisko przyrodnicze. Złotów stanowi
ważny punkt węzłowy na mapie turystycznej województwa wielkopolskiego, co jest podkreślane
w Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Wielkopolskim, jednak walory turystyczne zdaniem
uczestników spotkania warsztatowego nie są w pełni wykorzystywane. Miasto ma duże możliwości
w dziedzinie turystyki kwalifikowanej: sporty rowerowe, sport i rekreacja nad wodą, a także innych
form rekreacji np. wędkarstwo, zbieranie grzybów. Potencjalnym turystą na terenie Złotowa może
być mieszkaniec dużego miasta, szukający odpoczynku na łonie natury, dlatego promocja gminy
powinna być skierowana do mieszkańców np. Poznania, Bydgoszczy. Istotną słabą stroną miasta jest
baza hotelowa. Ważnym zadaniem strategicznym w ramach rozwoju turystyki powinna być
rozbudowa bazy noclegowej oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez
wykorzystanie jego walorów krajoznawczych i przyrodniczych.
Złotowska baza sportowo-rekreacyjna
rekreacyjna obejmuje kilkanaście obiektów i w opinii przedstawicieli
Komitetu Społecznego jest dobrze rozwinięta, stanowi mocną stronę miasta. Działania zaplanowane
w ramach strategii powinny być nakierowane na utrzymanie powszechnie dostępnej infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej. Trudno jednoznacznie ocenić wykorzystanie bazy sportowej, obłożenie
obiektów sportowych jest różne. W Złotowie stale rozbudowywane są ścieżki rowerowe, docelowo
mają one tworzyć spójną sieć umożliwiającą rowerzystom płynną komunikację. Szczegółowe
informacje zawarto w diagnozie, rozdział 5.10 Turystyka, sport i rekreacja.
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Złotów jest ośrodkiem kulturalnym o zasięgu powiatowym. Komitet Społeczny uznał za ważny atut
miasta prężnie działające instytucje kultury. Oferta kulturalna dla mieszkańców powinna być
rozszerzana. Więcej informacji na temat kultury zawarto w rozdziale 5.9 diagnozy.
Słabą stroną miasta jest brak strategii promocji. Generalnie Złotów jest nieobecny w mediach
ogólnopolskich. Miasto współpracuje z gminami partnerskimi z Niemiec, Białorusi, Wielkiej Brytanii
i Francji. Dzięki kontaktom z miastami partnerskimi wielokrotnie organizowano wymiany młodzieży,
klubów sportowych i zespołów artystycznych. Miasto Złotów nie współpracuje natomiast z ościenną
gminą wiejską Złotów. Analiza aktywności promocyjnej i marketingowej gminy jest zawarta
w rozdziale 9 diagnozy. Działania zaplanowane w ramach strategii powinny być nakierowane na
kompleksową promocję gminy, skierowaną zarówno do potencjalnych i obecnych inwestorów,
turystów zainteresowanych atrakcjami turystycznymi Złotowa, osób i instytucji zainteresowanych
złotowską kulturą oraz miłośników sportu i rekreacji.
Silną stroną miasta jest baza oświatowa, jednak obecny poziom nauczania został wskazany jako słaba
strona, co potwierdzają wyniki egzaminów gimnazjalnych, a w szczególności sprawdzianu dla klas VI.
Obiekty szkolne generalnie są w dobrym stanie technicznym, posiadają bogatą bazę dydaktyczną. Złą
stroną jest fakt niedostosowania kierunków kształcenia do potrzeb pracodawców. Mieszkańcy są
zadowoleni z opieki przedszkolnej, system publicznej i niepublicznej opieki nad dziećmi jest dobrze
rozwinięty. Słabą stroną miasta jest brak żłobka. Szczegółowe informacje zawarto w diagnozie,
rozdział 5.1 Oświata i informatyzacja.
Zaletą miasta jest sprawnie funkcjonująca służba zdrowia, Szpital Powiatowy w Złotowie zasięgiem
działania obejmuje cały teren powiatu złotowskiego. Szpital jest stale rozbudowywany i doposażony.
Miasto nie posiada domu pomocy społecznej, brakuje całodobowej opieki dla osób starszych.
Szczegółowe informacje zawarto w diagnozie, rozdział 5.11 Ochrona zdrowia i opieka społeczna.
Zaletą Złotowa jest centralne położenie miasta w powiecie. W opinii przedstawicieli Komitetu
Społecznego administracyjne granice miasta ograniczają rozwój miasta w sferze społecznej,
gospodarczej i przestrzennej.
Uczestnicy spotkania warsztatowego określili jako mocne strony miasta dobrą kondycję zakładów
przemysłowych oraz rzemiosła złotowskiego. Słabą stroną miasta jest utrzymujące się wysokie
bezrobocie, w szczególności młodych osób. Wiąże się z tym migracja zarobkowa młodzieży do
większych ośrodków miejskich i/lub za granicę. W mieście liczba nowych zakładów pracy jest
niewystarczająca – nie zaspokaja popytu na pracę, ponadto poziom przedsiębiorczości jest
stosunkowo niski. Procesy decyzyjne dotyczące inwestycji są wydłużane.
Kwestia niezaspokojenia popytu jakościowego lub/i ilościowego na pracę powinna być traktowana
w planowaniu strategicznym jako jedna z najważniejszych, zarówno ze względu na ocenę tej sfery
wyrażaną przez uczestników spotkania warsztatowego, jak i ze względu na złożoność tego problemu.
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Tabela 1. Mocne i słabe strony.
Mocne strony

Waga

estetyka miasta

0,071

dobra infrastruktura drogowa,
ścieżki rowerowe

0,063

dobrze rozwinięta baza sportoworekreacyjna
atrakcyjne położenie miasta pośród
lasów i jezior

Słabe strony

Waga

brak nowoczesnej stacji uzdatniania wody
administracyjne granice miasta ograniczają
rozwój miasta w sferze społecznej, gospodarczej,
przestrzennej

0,054

0,060

słabo rozwinięta baza hotelowa

0,041

0,056

słabe wykorzystanie walorów turystycznych

0,041

0,043

0,050

odpływ młodych osób do większych miast,
zagranicę, bezrobocie młodzieży
niewystarczająca liczba miejsc parkingowych

0,037

0,046

wysokie bezrobocie

0,036

0,044

częściowo stara sieć wodociągowa

0,036

0,042

niekorzystne położenie miasta w stosunku do
dróg krajowych

0,036

0,042

niski poziom kanalizacji deszczowej

0,035

0,042

brak nowych zakładów pracy

0,033

0,040

brak strategii promocji miasta

0,032

0,040

brak współpracy z ościenną gminą Złotów

0,032

0,040

niedostateczna liczba mieszkań socjalnych
lokalizacja oczyszczalni ścieków i składowiska
odpadów poza granicą miasta - podatki do gminy
Złotów

0,031

brak zachęt podatkowych dla przedsiębiorców

0,029

prężnie działające instytucje kultury

0,056

dobra baza oświatowa
rozwój różnych form budownictwa
mieszkaniowego
bogate zaplecze handlowe
opieka przedszkolna, dobrze
rozwinięty system publicznej i
niepublicznej opieki nad dziećmi
lokalizacja miasta - centralne
położenia miasta w powiecie
rewitalizacja starego miasta
szeroka oferta pod zabudowę
jednorodzinną indywidualną
płynna komunikacja w mieście (brak
korków)
bezpieczeństwo publiczne
prowadzenie selektywnej gospodarki
odpadami

0,038

dobra kondycja zakładów
przemysłowych

0,038

zabezpieczenie ppoż.

0,035

100% sieci wodociągowej

0,034

miasto ekologiczne
rozbudowana sieć gazowa i
ciepłownicza
sprawnie funkcjonująca służba
zdrowia (szpital)
dobra współpraca z miastami
partnerskimi
dobra kondycja rzemiosła
złotowskiego
duża liczba organizacji
pozarządowych
SUMA

0,032

brak całodobowej opieki osób starszych (dom
pomocy społecznej)
brak szerokopasmowego Internetu

0,037

0,029

0,028
0,028

brak żłobka
kierunki kształcenia niedostosowane do potrzeb
pracodawców
brak chodników na osiedlach domków
jednorodzinnych
problem zagospodarowania odpadów
komunalnych, utylizacji

0,026

0,024

brak obwodnicy miasta

0,024

0,021

brak toalet publicznych lub ich za mała liczba

0,023

1,00

wiadukty kolejowe (bariera komunikacyjna)
wydłużające się procesy decyzyjne dotyczące
inwestycji
niewykorzystane możliwości podatkowe miasta
(od działalności gospodarczej)
źle funkcjonuje tworzenie miejsc pracy z

0,022

0,030
0,029
0,028

0,025
0,025
0,024

0,021
0,019
0,019
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pracodawcami
brak ciągłości ścieżek rowerowych

0,019

brak przy cmentarzu domu przedpogrzebowego

0,018

słabe wykorzystanie bazy sportowej

0,017

mały przyrost naturalny ludności

0,017

nieobecność miasta w mediach ogólnopolskich

0,015

niefunkcjonujące ppp

0,014

brak centrum handlowo-rozrywkowego
rozrywkowego

0,010

źle funkcjonująca komunikacja publiczna

0,009

zbyt niski poziom wód powierzchniowych jezior

0,008

brak obiektu treningowego (sportowego)

0,008

SUMA

1,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zebranych podczas spotkań warsztatowych.

Szanse i zagrożenia można definiować dwojako: jako czynniki zewnętrzne oraz jako oczekiwany
przyszły stan. Na potrzeby warsztatów korzystano z obu definicji. Za największą szansę uczestnicy
spotkań warsztatowych uznali pozyskiwanie środków pomocowych z Unii Europejskiej. Dotychczas
dzięki dofinansowaniu Gmina Miasto Złotów wykonała zagospodarowanie terenów wokół Jeziora
Miejskiego i Jeziora Zaleskiego oraz zorganizowała dodatkowe zajęcia pozalekcyjne mające na celu
wyrównanie szans edukacyjnych uczniów.
Realną szansą rozwoju miasta jest planowane powstanie zakładu segregacji i zagospodarowania
odpadów. Miasto Złotów leży w obszarze Krajny Złotowskiej, co daje mu możliwości wykorzystywania
jej walorów przyrodniczych. Istotnym elementem atrakcyjności turystycznej Złotowa są występujące
na jego obszarze jeziora, w tym Jezioro Miejskie i Jezioro Zaleskie. Rozwój infrastruktury turystycznej
i promocji przyczyni się do wzrostu udziału turystyki w gospodarce miasta i regionu, zdynamizowaniu
ulegną działania rozwojowe branży gastronomicznej, hotelowej, spożywczej, handlowej. Miasto
powinno także wykorzystać możliwości promocji poprzez działania proekologiczne. Działania
zaplanowane w ramach strategii powinny być nakierowane na maksymalne wykorzystanie szans
związanych z dobrym stanem środowiska naturalnego i rozwojem turystyki.
Perspektywę rozwoju stwarza także poszerzenie obszaru administracyjnego miasta (np. połączenie
z gminą wiejską). Okazję zyskania nowych terenów stanowi także sposobność przejęcia terenów od
PKP. Przedstawiciele Komitetu Społecznego jako ważną szansę uznali także ścisłą współpracę
z gminami ościennymi. Możliwość rozwoju stanowi także stworzenie podstrefy ekonomicznej.
Działania zaplanowane w ramach strategii powinny być nakierowane na wypracowanie realnej
koncepcji rozwoju miasta.
W opinii przedstawicieli Komitetu Społecznego szansą jest stworzenie sprzyjających warunków
(tereny inwestycyjne) do tworzenia miejsc pracy i rozwoju przedsiębiorczości oraz tworzenie profili
kształcenia dostosowanych do rynku pracy. Samorząd powinien wykorzystać wszelkie nadarzające się
okazje współpracy partnerskiej z przedsiębiorstwami, rozszerzać partnerstwo publiczno-prywatne,
tak aby miastu nie zagrażał brak zainteresowania inwestorów miastem.
Jako najgroźniejsze zagrożenie uczestnicy spotkania strategicznego uznali wzrost liczby zadań
przekazywanych do wykonania gminom w związku ze zmianą przepisów oraz wzrost zaangażowania
finansowego gminy. Równie istotne jest niebezpieczeństwo zmniejszenia wpływu z podatków i niska
subwencja oświatowa.
Liczba ludności miasta utrzymuje się na zbliżonym poziomie od kilkunastu lat, jednak zagrożenie
stanowi postępujący proces starzenia się społeczeństwa i równoczesny odpływ młodzieży z miasta.
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W dalszej kolejności rozwój miasta może spowalniać, ograniczać wzrost awaryjności sieci wodnokanalizacyjnej oraz duży wzrost opłat za media.
Tabela 2. Szanse i zagrożenia.
Szanse

pozyskiwanie środków z UE
powstanie zakładu segregacji i
zagospodarowania odpadów
rozwój infrastruktury turystycznej i promocji
poszerzenie obszaru administracyjnego (np.
połączenie z gminą wiejską)
ścisła współpraca z gminami ościennymi
dobry stan środowiska naturalnego i jego
wykorzystanie do rozwoju turystyki i rekreacji
przejęcie trenów od PKP
stworzenie sprzyjających warunków (tereny
inwestycyjne) do tworzenia miejsc pracy i
rozwoju przedsiębiorczości
wypracowanie realnej koncepcji rozwoju
miasta
tworzenie profil kształcenia dostosowanych
do rynku pracy
rozwój wielkopolskiej sieci szerokopasmowej
współpraca partnerska gminy i
przedsiębiorstw
stworzenie strefy ekonomicznej
rozszerzenie ppp
promocja miasta poprzez działania
proekologiczne
SUMA

Waga

Zagrożenia

Waga

0,142

wzrost ilości zadań przekazywanych do
wykonania gminom w związku ze zmianą
przepisów oraz wzrost zaangażowania
finansowego gminy

0,169

0,089

zmniejszenie wpływu z podatków

0,138

0,085

0,136

0,077

niska subwencja oświatowa
brak zainteresowania miastem ze strony
inwestorów
starzenie się społeczeństwa

0,069

dalszy odpływ młodzieży z miasta

0,103

0,067

wzrost awaryjności sieci wodnowodno
kanalizacyjnej

0,093

0,063

duży wzrost opłat za media

0,078

0,060

ogólnoświatowy kryzys gospodarczy

0,056

0,060

SUMA

1,00

0,079

0,122
0,106

0,043
0,043
0,043
0,040
0,040
1,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zebranych podczas spotkań warsztatowych.

Zidentyfikowanym mocnym i słabym stronom oraz szansom i zagrożeniom uczestnicy warsztatów
strategicznych przypisali wagi punktowe. W obrębie poszczególnych czynników rozwojowych
(mocnych stron, słabych stron, szans, zagrożeń) wagi sumowały się do wartości 1. Następnie
pomiędzy pozycjami wyszczególnionymi w analizie SWOT zostało przeprowadzone badanie korelacji
polegające na ustaleniu, czy np. dana mocna strona może niwelować znaczenie danego zagrożenia
i odwrotnie, czy dane zagrożenie może osłabić mocną stronę. Najsilniejsze zależności zostały
oznaczone w tabelach przedstawionych niżej kolorem czerwonym. Im bardziej intensywny odcień
czerwieni, tym silniejsze korelacje.
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KORELACJE: MOCNE STRONY – ZAGROŻENIA, ZAGROŻENIA – MOCNE STRONY
Zagrożenia, które mogą wpłynąć na osłabienie zidentyfikowanych mocnych stron to przede
wszystkim ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, dalszy odpływ młodzieży z miasta, zmniejszenie
wpływu z podatków i starzenie się społeczeństwa. Zagrożenia te, jeśli staną się faktami, to będą
wpływać szczególnie na te mocne strony, które dotyczą infrastruktury społecznej. Zatem na
znaczeniu mogą stracić: rozwój różnych form budownictwa mieszkaniowego, opieka przedszkolna,
dobrze rozwinięty system publicznej i niepublicznej opieki nad dziećmi, dobra baza oświatowa,
dobrze rozwinięta baza sportowo-rekreacyjna.
sportowo
Ponadto na znaczeniu stracą mocne strony związane
dobrą kondycją zakładów przemysłowych i rzemiosła złotowskiego. Zidentyfikowane mocne strony
tylko w niewielkim stopniu mogą służyć do eliminowania potencjalnych zagrożeń i generalnie należy
stwierdzić, że korelacje pomiędzy mocnymi stronami a zagrożeniami, których się obawiają
mieszkańcy Złotowa są niewielkie. Wynikająca z korelacji mocnych stron i zagrożeń strategia
konserwatywna nie wydaje się być adekwatna do potrzeb miasta.
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ogólnoświatowy kryzys gospodarczy

starzenie się społeczeństwa

wzrost ilości zadań przekazywanych do wykonania
gminom w związku ze zmianą przepisów oraz wzrost
zaangażowania finansowego gminy

0,20

0,00

0,00

0,12

0,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

dobra infrastruktura drogowa, ścieżki rowerowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100% sieci wodociągowej

0,11

0,16

0,00

0,00

0,13

0,00

0,00

0,00

0,00

dobra współpraca z miastami partnerskimi
lokalizacja miasta - centralne położenia miasta w
powiecie
rozwój różnych form budownictwa
mieszkaniowego
bogate zaplecze handlowe
opieka przedszkolna, dobrze rozwinięty system
publicznej i niepublicznej opieki nad dziećmi
dobra baza oświatowa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,17

0,30

0,37

0,14

0,00

0,10

0,30

0,00

0,00

0,17

0,30

0,00

0,00

0,00

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,29

0,18

0,00

0,18

0,10

0,15

0,00

0,00

0,00

0,15

0,19

0,00

0,19

0,11

0,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,29

0,18

0,00

0,00

0,10

0,15

0,00

0,11

0,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

służba zdrowia sprawnie funkcjonująca (szpital)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,08

0,13

0,00

rewitalizacja starego miasta

0,00

0,00

0,00

0,18

0,00

0,00

0,10

0,00

0,00

miasto ekologiczne

0,11

0,00

0,00

0,00

0,13

0,00

0,00

0,00

0,00

wzrost awaryjności sieci wodno-kanalizacyjnej

0,33

0,00

zmniejszenie wpływu z podatków

0,00

0,00

dalszy odpływ młodzieży z miasta

0,00

brak zainteresowania miasta ze strony inwestorów

dobrze rozwinięta baza sportowo-rekreacyjna
rekreacyjna
atrakcyjne położenie miasta pośród lasów i jezior

duży wzrost opłat za media

niska subwencja oświatowa

Tabela 3. Korelacje Mocne strony – Zagrożenia, Zagrożenia – Mocne strony.

duża liczba organizacji pozarządowych
szeroka oferta pod zabudowę jednorodzinną
indywidualną
rozbudowana sieć gazowa i ciepłownicza
estetyka miasta

Mocne strony

Zagrożenia

dobra kondycja rzemiosła złotowskiego

0,10

0,15

0,00

0,16

0,00

0,00

0,08

0,00

0,00

dobra kondycja zakładów przemysłowych

0,12

0,16

0,14

0,18

0,00

0,00

0,09

0,00

0,00

płynna komunikacja w mieście (brak korków)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

prężnie działające instytucje kultury

0,00

0,00

0,16

0,19

0,00

0,00

0,11

0,00

0,00

bezpieczeństwo publiczne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zabezpieczenie ppoż.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

prowadzenie selektywnej gospodarki odpadami
Źródło: opracowanie własne.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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KORELACJE: MOCNE STRONY – SZANSE, SZANSE – MOCNE STRONY
Najwyższy wskaźnik korelacji dla Złotowa występuje pomiędzy szansami i mocnymi stronami.
Oznacza to, że strategia, która jest najbardziej odpowiednia dla Złotowa to strategia ofensywna,
polegająca wykorzystywaniu nadarzających się szans do dalszego wzmacniania mocnych stron,
i odwrotnie - wykorzystywania atutów miasta do tego, aby nadarzające się okazje stały się faktami.
Do szans tych należą przede wszystkim: wypracowanie realnej koncepcji rozwoju miasta, rozwój
infrastruktury turystycznej i promocji, pozyskiwanie środków unijnych, stworzenie strefy
ekonomicznej i sprzyjających warunków (tereny inwestycyjne) do tworzenia miejsc pracy i rozwoju
przedsiębiorczości. Gdyby szanse te zostały wykorzystane, znaczenia w rozwoju miasta nabrałyby
szczególnie te mocne strony, które związane są z: atrakcyjnym położeniem miasta pośród lasów
i jezior, dobrze rozwiniętą bazą sportowo-rekreacyjną, bazą oświatową, dobrą kondycją zakładów
przemysłowych i rzemiosła złotowskiego. Wzmocnione zostałby także mocne strony związane
z rozwojem różnych form budownictwa mieszkaniowego i szeroką ofertą pod zabudowę
jednorodzinną indywidualną. Również mocne strony związane z bogatym zapleczem handlowym
nabrałby większego znaczenia.
Podsumowując można stwierdzić, że Złotów powinien przede wszystkim postawić na swoje mocne
strony, uwypuklać ich znaczenie, wykorzystywać ich oddziaływanie na szanse, które pojawiają się na
horyzoncie rozwoju miasta. Z jednej strony Złotów realizując strategię ofensywną będzie stawać się
jeszcze ważniejszym ośrodkiem miejskim w regionie pod względem usług ponadlokalnych,
administracyjnych, sportu, kultury, rekreacji. Z drugiej strony przedsiębiorstwa funkcjonujące
w mieście będą się dynamicznie rozwijać, jednocześnie przyczyniając się do rozwoju całego miasta.
Warto zauważyć, że w mniejszym stopniu mocne strony wpływają na wykorzystanie szans, niż
odwrotnie. A zatem strategia ofensywna Złotowa to przede wszystkim strategia potęgowania już
posiadanych atutów poprzez maksymalizację wykorzystania nadarzających się szans.
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dobry stan środowiska naturalnego i jego wykorzystanie
do rozwoju turystyki i rekreacji

przejęcie terenów od PKP

powstanie zakładu segregacji i zagospodarowania
odpadów

promocja miasta poprzez działania proekologiczne

stworzenie sprzyjających warunków (tereny inwestycyjne)
do tworzenia miejsc pracy i rozwoju przedsiębiorczości

stworzenie strefy ekonomicznej

tworzenie profil kształcenia dostosowanych do rynku
pracy

rozszerzenie ppp

ścisła współpraca z gminami ościennymi

współpraca partnerska gminy i przedsiębiorstw

wypracowanie realnej koncepcji rozwoju miasta

rozwój wielkopolskiej sieci szerokopasmowej

poszerzenie obszaru administracyjnego (np. połączenie z
gminą wiejską)

rozwój infrastruktury turystycznej i promocji

pozyskiwanie środków z UE

Tabela 4. Korelacje Mocne strony – Szanse, Szanse – Mocne strony.

Szanse
0,20 0,29 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,12 0,10 0,00 0,00 0,13
0,20 0,28 0,00 0,00 0,23 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,25
0,20 0,30 0,14 0,00 0,25 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,13 0,12 0,00 0,20 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,13 0,12 0,09 0,21 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,13 0,12 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,12 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mocne strony

dobrze rozwinięta baza sportoworekreacyjna
atrakcyjne położenie miasta pośród
lasów i jezior
dobra infrastruktura drogowa, ścieżki
rowerowe
100% sieci wodociągowej
dobra współpraca z miastami
partnerskimi
lokalizacja miasta - centralne
położenia miasta w powiecie
rozwój różnych form budownictwa
mieszkaniowego
bogate zaplecze handlowe
opieka przedszkolna, dobrze
rozwinięty system publicznej i
niepublicznej opieki nad dziećmi
dobra baza oświatowa
duża liczba organizacji
pozarządowych
szeroka oferta pod zabudowę
jednorodzinną indywidualną
rozbudowana sieć gazowa i
ciepłownicza
estetyka miasta
służba zdrowia sprawnie
funkcjonująca (szpital)
rewitalizacja starego miasta

0,19 0,00 0,13 0,09 0,22 0,00 0,13 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,13 0,24 0,08 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,19 0,00 0,00 0,00 0,10
0,00 0,31 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,18 0,25 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

miasto ekologiczne
dobra kondycja rzemiosła
złotowskiego
dobra kondycja zakładów
przemysłowych
płynna komunikacja w mieście (brak
korków)
prężnie działające instytucje kultury

0,00 0,12 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,24 0,00 0,20

bezpieczeństwo publiczne

0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zabezpieczenie ppoż.
prowadzenie selektywnej gospodarki
odpadami

0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,17 0,00 0,00 0,00 0,17 0,14 0,00 0,00 0,08 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,18 0,00 0,00 0,00 0,20 0,16 0,00 0,00 0,10 0,16 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,20 0,28 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,18 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,25 0,00 0,21

Źródło: opracowanie własne.
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KORELACJE: SŁABE STRONY – ZAGROŻENIA, ZAGROŻENIA – SŁABE STRONY
Realizując strategię ofensywną samorząd miasta nie powinien jednak zapominać o tym, że istnieją
również zagrożenia dla rozwoju Złotowa, i jeśli miały one mały wpływ na osłabienie mocnych stron,
to w o wiele większym stopniu mogą wpływać na spotęgowanie słabych stron miasta, co byłoby
bardzo niekorzystne i mogłoby hamować rozwój. Szczególnie istotne zagrożenia to: ogólnoświatowy
kryzys gospodarczy, brak zainteresowania miastem ze strony inwestorów, dalszy odpływ młodzieży
z miasta. Słabe strony, które posiada miasto korelują również z zagrożeniami, tzn. mogą spotęgować
ryzyko wystąpienia zagrożeń. Szczególnie istotne są tutaj takie słabe strony jak: częściowo stara sieć
wodociągowa i brak nowoczesnej stacji uzdatniania wody, odpływ młodych osób do większych miast,
zagranicę, wysokie bezrobocie, źle funkcjonujące z pracodawcami tworzenie miejsc pracy, brak
zachęt podatkowych dla przedsiębiorców i ograniczenie rozwoju miasta w sferze społecznej
i gospodarczej przez administracyjne granice miasta. Jednak należy podkreślić, że korelacje pomiędzy
zagrożeniami i słabymi stronami są dużo mniejsze, tzn. mają mniejsze znaczenie dla rozwoju miasta,
niż pomiędzy szansami i mocnymi stronami. A zatem ze strategii defensywnej Złotów może co
najwyżej wybrać niektóre elementy, głównie te, które przekładałby się na działania wzmacniające
rozwój przedsiębiorczości i hamujące odpływ młodzieży.
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starzenie się społeczeństwa

wzrost ilości zadań przekazywanych do wykonania
gminom w związku ze zmianą przepisów oraz
wzrost zaangażowania finansowego gminy

0,00

0,00

0,00

0,09

0,00

0,00

wiadukty kolejowe (bariera komunikacyjna)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

brak nowoczesnej
owoczesnej stacji uzdatniania wody

0,26

0,00

0,00

0,00

0,29

0,00

0,00

0,00

0,00

częściowo stara sieć wodociągowa

0,23

0,00

0,00

0,00

0,26

0,00

0,00

0,00

0,00

niski poziom kanalizacji deszczowej

0,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

problem zagospodarowania odpadów komunalnych, utylizacji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

słabo rozwinięta baza hotelowa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10

0,00

0,00

brak całodobowej opieki osób starszych (dom pomocy społecznej)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,08

0,27

0,00

odpływ młodych osób do większych miast, zagranicę, bezrobocie młodzieży

0,00

0,16

0,28

0,00

0,00

0,00

0,09

0,28

0,00

lokalizacja oczyszczalni ścieków i składowiska odpadów poza granicą miasta podatki do gminy Złotów

0,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

brak przy
rzy cmentarzu domu przedpogrzebowego

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

brak obwodnicy miasta

0,00

0,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,08

0,00

0,00

niewykorzystane
orzystane możliwości podatkowe miasta (od działalności gospodarczej)

0,00

0,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,07

0,00

0,38

brak strategii promocji miasta

0,00

0,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,09

0,00

0,00

zbyt niski
iski poziom wód powierzchniowych jezior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,16

0,28

0,00

0,00

0,00

0,18

0,00

0,00

0,00

0,28

0,24

0,00

0,00

0,00

0,07

0,00

0,00

0,00

0,16

0,00

0,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

niefunkcjonujące ppp

0,00

0,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

źle funkcjonująca komunikacja publiczna

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,07

0,00

0,00

słabe wykorzystanie walorów turystycznych

0,00

0,00

0,00

0,18

0,00

0,00

0,10

0,00

0,00

niska subwencja oświatowa

0,00

wzrost awaryjności sieci wodno-kanalizacyjnej

0,32

zmniejszenie wpływu z podatków

0,00

dalszy odpływ młodzieży z miasta

niekorzystne położenie miasta w stosunku do dróg krajowych

duży wzrost opłat za media

ogólnoświatowy kryzys gospodarczy

brak zainteresowania miastem ze strony inwestorów

Tabela 5. Korelacje Słabe strony – Zagrożenia, Zagrożenia – Słabe strony.

wysokie bezrobocie
tworzenie
nie miejsc pracy z pracodawcami nie funkcjonuje
administracyjne granice miasta ograniczają rozwój miasta w sferze społecznej,
gospodarczej

Słabe strony

Zagrożenia

niewystarczająca liczba miejsc parkingowych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wydłużające
ające się procesy decyzyjne dot. Inwestycji

0,00

0,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,08

0,00

0,00

brak szerokopasmowego Internetu

0,00

0,15

0,13

0,00

0,00

0,00

0,08

0,00

0,00

brak zachęt
achęt podatkowych dla przedsiębiorców

0,00

0,30

0,00

0,17

0,00

0,00

0,08

0,00

0,20

kierunki kształcenia niedostosowane do potrzeb pracodawców

0,00

0,29

0,26

0,00

0,00

0,00

0,08

0,00

0,00

brak współpracy
spółpracy z ościenną gminą Złotów

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,09

0,00

0,00

nieobecność
cność miasta w mediach ogólnopolskich

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

niedostateczna
tateczna liczba mieszkań socjalnych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,09

0,00

0,00

brak obiektu treningowego (sportowego)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

brak chodników
hodników na osiedlach domków jednorodzinnych

0,00

0,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

mały przyrost naturalny ludności

0,00

0,00

0,12

0,00

0,00

0,00

0,07

0,25

0,00

brak nowych zakładów pracy

0,00

0,16

0,27

0,00

0,00

0,00

0,09

0,00

0,00
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brak toalet publicznych lub ich za mała ilość

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

słabe wykorzystanie bazy sportowej

0,00

0,00

0,12

0,00

0,00

0,00

0,07

0,12

0,00

brak ciągłości ścieżek rowerowych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

brak centrum
entrum handlowo-rozrywkowego
handlowo

0,00

0,26

0,11

0,00

0,00

0,00

0,07

0,00

0,00

brak żłobka

0,00

0,00

0,13

0,00

0,00

0,16

0,08

0,00

0,00

Źródło: opracowanie własne.

KORELACJE: SŁABE STRONY – SZANSE, SZANSE – SŁABE STRONY
Eliminowanie słabych stron miasta powinno odbywać się m.in. poprzez wykorzystywanie
nadarzających się szans. Gdyby strategia Złotowa miała być strategią konkurencyjną, miasto
musiałoby skupić się na wypracowaniu realnej koncepcji rozwoju miasta, pozyskiwaniu środków
unijnych, stworzeniu sprzyjających warunków (tereny inwestycyjne) do tworzenia miejsc pracy
i rozwoju przedsiębiorczości. Porównując wyniki analizy korelacji pomiędzy szansami i mocnymi
stronami widać, że istotne dla rozwoju miasta są te same szanse, zarówno dla wzmacniania mocnych
stron, jak i eliminowania słabych stron. Dlatego również elementy strategii konkurencyjnej mogą
zostać wykorzystane przez miasto. Aby nie zaprzepaścić szans, na które liczą mieszkańcy miasta,
stosując strategię konkurencyjną należałoby przede wszystkim osłabiać znaczenie lub eliminować
takie słabe strony jak: wysokie bezrobocie, kierunki kształcenia niedostosowane do potrzeb
pracodawców, odpływ młodych osób do większych miast, zagranicę.
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stworzenie sprzyjających warunków (tereny inwestycyjne)
do tworzenia miejsc pracy i rozwoju przedsiębiorczości

promocja miasta poprzez działania proekologiczne

powstanie zakładu segregacji i zagospodarowania
odpadów

przejęcie terenów od PKP

dobry stan środowiska naturalnego i jego wykorzystanie
do rozwoju turystyki i rekreacji

0,00

0,00

0,16

0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

wiadukty kolejowe (bariera
komunikacyjna)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

brak nowoczesnej stacji uzdatniania
wody

0,20

0,00

0,00

0,00

0,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,12

częściowo stara sieć wodociągowa

0,18

0,00

0,00

0,00

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

niski poziom kanalizacji deszczowej

0,18

0,00

0,00

0,00

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,08

0,00

0,00

0,10

problem zagospodarowania odpadów
komunalnych, utylizacji

0,17

0,00

0,00

0,00

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,06

0,23

0,00

0,09

słabo rozwinięta baza hotelowa

0,00

0,25

0,00

0,00

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,11

0,17

0,00

0,00

0,00

0,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,18

0,00

0,00

0,08

0,10

0,00

0,00

0,00

0,10

0,08

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,11

0,00

0,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,17

0,00

0,00

0,00

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,06

0,16

0,00

0,00

0,00

0,00

brak strategii promocji miasta

0,00

0,23

0,00

0,00

0,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10

0,14

0,00

0,00

0,00

zbyt niski poziom wód
powierzchniowych jezior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wysokie bezrobocie

0,18

0,00

0,00

0,00

0,10

0,00

0,00

0,00

0,10

0,00

0,10

0,00

0,00

0,00

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,08

0,06

0,00

0,12

0,16

0,06

0,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,24

0,00

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,09

0,00

0,00

0,00

0,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,12

0,00

0,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

źle funkcjonująca komunikacja
publiczna

0,00

0,00

0,09

0,00

0,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

słabe wykorzystanie walorów
turystycznych

0,18

0,25

0,00

0,00

0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,08

0,00

0,00

0,22

tworzenie profil kształcenia dostosowanych do rynku
pracy

0,00

rozszerzenie ppp

0,00

ścisła współpraca z gminami ościennymi

0,00

współpraca partnerska gminy i przedsiębiorstw

0,00

wypracowanie realnej koncepcji rozwoju miasta

0,11

rozwój wielkopolskiej sieci szerokopasmowej

0,24

poszerzenie obszaru administracyjnego (np. połączenie z
gminą wiejską)

0,00

rozwój infrastruktury turystycznej i promocji

niekorzystne położenie miasta w
stosunku do dróg krajowych

pozyskiwanie środków z UE

stworzenie strefy ekonomicznej

Tabela 6. Korelacje Słabe strony – Szanse, Szanse – Słabe strony.

brak całodobowej opieki osób
starszych (dom pomocy społecznej)
odpływ młodych osób do większych
miast, zagranicę, bezrobocie
młodzieży
lokalizacja oczyszczalni ścieków i
składowiska odpadów poza granicą
miasta - podatki do gminy Złotów
brak przy cmentarzu domu
przedpogrzebowego
brak obwodnicy miasta
niewykorzystane możliwości
podatkowe miasta (od działalności
gospodarczej)

tworzenie miejsc pracy z
pracodawcami nie funkcjonuje
administracyjne granice miasta
ograniczają rozwój miasta w sferze
społecznej, gospodarczej
niefunkcjonujące ppp

Słabe strony

Szanse
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niewystarczająca liczba miejsc
parkingowych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wydłużające się procesy decyzyjne
dot. Inwestycji

0,16

0,00

0,00

0,00

0,08

0,13

0,00

0,06

0,00

0,06

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

brak szerokopasmowego Internetu

0,17

0,00

0,00

0,07

0,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

brak zachęt podatkowych dla
przedsiębiorców

0,00

0,00

0,00

0,00

0,09

0,07

0,00

0,07

0,00

0,14

0,18

0,00

0,00

0,00

0,00

kierunki kształcenia niedostosowane
do potrzeb pracodawców

0,17

0,00

0,00

0,00

0,09

0,14

0,00

0,00

0,17

0,07

0,18

0,00

0,00

0,00

0,00

brak współpracy z ościenną gminą
Złotów

0,00

0,12

0,22

0,00

0,18

0,00

0,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

nieobecność miasta w mediach
ogólnopolskich

0,00

0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,06

0,00

0,00

0,08

niedostateczna liczba mieszkań
socjalnych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

brak obiektu treningowego
(sportowego)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

brak chodników na osiedlach
domków jednorodzinnych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

mały przyrost naturalny ludności

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

brak nowych zakładów pracy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,15

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

brak toalet publicznych lub ich za
mała ilość

0,00

0,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

słabe wykorzystanie bazy sportowej

0,00

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

brak ciągłości ścieżek rowerowych

0,16

0,10

0,00

0,00

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

brak centrum handloworozrywkowego

0,00

0,00

0,00

0,00

0,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

brak żłobka

0,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Źródło: opracowanie własne.

Bezpośrednio po przeprowadzeniu warsztatów strategicznych na etapie analizy strategicznej
i przeprowadzeniu pełnej analizy SWOT-TOWS, Komitet Społeczny ds. strategii rozwoju Złotowa
obradował nad sformułowaniem wizji rozwoju gminy, misji samorządu oraz celów strategicznych.
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III. Misja i wizja rozwoju miasta Złotowa do roku 2020
Misja samorządu
Misja, zgodnie z przyjętą powszechnie definicją, określa tożsamość i główny cel istnienia jednostki
oraz wartości, które wyznaje samorząd, dbając o rozwój gminy i dobrobyt jej mieszkańców. Misja
powinna mieć charakter optymistyczny, ale nie patetyczny. Misja nie powinna mieć ograniczeń
czasowych.
Podczas spotkania warsztatowego sformułowano wartości, które powinny zostać zawarte w misji
samorządu. Poniżej znajduje się opracowana na ich podstawie misja.

Misją władz samorządowych Złotowa jest aktywizacja gospodarcza miasta
i wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej dla sektora MSP oraz zapewnienie
mieszkańcom wysokiego poziomu życia poprzez rozwój kultury, turystyki, rekreacji,
edukacji, usług zdrowotnych i społecznych.

Wizja rozwoju
Wizja powinna mieć wyraźnie określony horyzont czasowy. Jest rozumiana jako optymistyczny obraz
miasta w przyszłości. Wizja sformułowana jest tak, aby były w niej urzeczywistnione cele strategiczne
planowane w dalszych etapach.
Poniżej znajdują się określone przez uczestników warsztatów wartości uszeregowane według
podanych rang ważności.
WIZJA - WARTOŚCI

RANGA

systemowe rozwiązania działań na rzecz rozwoju
przedsiębiorczości

4

działania na rzecz funkcjonujących już przedsiębiorstw

5

połączenie miasta i gminy Złotów

6

miasto przyjazne osobom starszym i
niepełnosprawnym

7

wykwalifikowane zasoby ludzkie

7

rozwój turystyki i rekreacji

7

tereny pod aktywizację gospodarczą

7

nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe
wielorodzinne

7

infrastruktura ochrony środowiska

7

współpraca z ościennymi gminami

8
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wysoka jakość oświaty, zajęcia pozalekcyjne, opieka
przedszkolna dzieci w wieku 3-5 lat

8

miasto przyjazne rodzinie

8

ułatwienia komunikacyjne, mała obwodnica Złotowa

8

usługi zdrowia

8

dom pomocy społecznej

9

lepsze wykorzystanie walorów przyrodniczych

9

kultura

9

dalszy rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej

9

usługi ponadlokalne

10

zgrupowania sportowe

11

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zebranych podczas spotkań warsztatowych.
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Złotów w 2020 r. będzie rozwijać warunki do wsparcia inwestycji, w szczególności
dla małych i średnich przedsiębiorstw. Stale doskonalone są rozwiązania
przestrzenne, infrastrukturalne i prawno-administracyjne
prawno administracyjne dla złotowskich
przedsiębiorców. Samorząd wspiera rozwój przedsiębiorczości przez
prz inwestycje
bezpośrednie oraz tworzenie przyjaznego klimatu na różnych polach. W odniesieniu
do wspierania rozwoju istniejących firm, miasto zapewnia wykwalifikowane zasoby
ludzkie poprzez rozwijanie współpracy złotowskich szkół z sektorem
przedsiębiorstw.
W 2020 r. Złotów jest silnym ośrodkiem miejskim północnej Wielkopolski, przede
wszystkim dzięki połączeniu miasta i gminy wiejskiej Złotów. Nowe tereny miejskie
wykorzystywane są przede wszystkim pod aktywizację gospodarczą oraz
budownictwo mieszkaniowe.
mieszkaniowe. Równolegle rozwija się współpraca samorządu
z ościennymi gminami.
Miasto dąży do wzmocnienia samodzielności osób starszych i niepełnosprawnych
poprzez organizację różnego typu przedsięwzięć i usług skierowanych do tej grupy
mieszkańców. Podejmowane będą działania, które zwiększają szanse na
prowadzenie przez najstarsze pokolenie aktywnego, samodzielnego, niezależnego
i godnego życia.
Złotów stale wzbogaca i urozmaica ofertę kulturalną, rekreacyjną i sportową dla
mieszkańców i przyjezdnych. Poprawie ulega
ulega wykorzystanie zasobów naturalnych
i walorów krajobrazowych oraz rozwijanie infrastruktury służącej uprawianiu
turystyki kwalifikowanej i rekreacyjnej. Prowadzone działania zmierzają do
ukształtowania wizerunku Złotowa jako miasta atrakcyjnego turystycznie
turystyczn
i oferującego możliwość uprawiania różnego rodzaju form turystyki aktywnej
i rekreacyjnej. Miasto zapewnia powszechny dostęp do oferty kulturalnej oraz
tworzy warunki do aktywnego korzystania z niej przez mieszkańców między innymi
poprzez organizację i wspieranie imprez i wydarzeń kulturalnych o budujących
atrakcyjny wizerunek miasta.
Równocześnie samorząd dba o utrzymanie czystości i porządku w mieście, poprzez
rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska i ciągłe podnoszenie świadomości
ekologicznej mieszkańców.
ieszkańców.
Złotów eliminuje trudności związane ze sprawowaniem przez pracujących rodziców
opieki nad dziećmi (w szczególności do lat 3) poprzez wprowadzania rozwiązań
wspierających godzenie życia zawodowego z rodzinnym poprzez rozwijanie systemu
opieki nad
d dziećmi. Miasto jest przyjazne dla rodzin, przestrzenie publiczne są
dostępne i bezpieczne, dzieci mogą korzystać z wielu placów rekreacji ruchowej.
Miasto zapewnienia możliwości zachowania przez mieszkańców zdrowia fizycznego
i psychicznego oraz poczucia
poczucia bezpieczeństwa społecznego poprzez dostarczanie
wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.
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IV. Cele strategiczne i operacyjne
Horyzont czasowy strategii to 2020 r., zatem będzie to dokument zawierający cele długookresowe.
Takie podejście narzuca określony typ kreowania celów strategicznych, priorytetów i zadań
strategicznych.
Formułowanie celów, priorytetów i zadań strategicznych zostało przeprowadzone metodą od ogółu
do szczegółu, czyli wychodząc od misji i wizji, zespół określił ogólne cele rozwoju, a następnie schodził
do kolejnych poziomów kaskadowo zbudowanej struktury strategii. Cele zostały sformułowane
metodą eksploracyjną, co oznacza, że założono, iż obierana strategia zorientowana jest na
diagnozowanie stanów z przeszłości i teraźniejszości oraz formułowanie celów jako skutków
przewidywanych zmian tych stanów. W mniejszym stopniu formułowane cele mają charakter
kreatywny, czyli nie dotyczą odmiennych niż obecnie diagnozowanych uwarunkowań, które mogą
potencjalnie wystąpić.
Cele strategiczne to oczekiwane rezultaty działalności związane z poprawą sytuacji społecznej,
gospodarczej i przestrzennej gminy. Wynikają z misji i przede wszystkim z wizji rozwoju. Wyznaczają
zakres celów operacyjnych, które z kolei wyznaczają zakres zadań strategicznych. Wskazują cechy
gminy oczekiwane w przyszłości, dlatego też są ściśle związane z wizją rozwoju. Metoda ich
określenia jest podobna do metody określania misji i wizji.
Cele strategiczne zostały opracowane zgodnie z zasadami polityki strukturalnej UE, czyli spełniają
następujące warunki:
• są specyficzne, dokładnie określone,
• są mierzalne,
• są uzgodnione,
• są realne,
• są określone w czasie (tu do 2020 r.).
Cele strategiczne były przedmiotem prac Komitetu Społecznego. Cele operacyjne zostały opracowane
na podstawie wcześniej sformułowanych zapisów celów strategicznych, diagnozy i badań
ankietowych oraz przesłane do opiniowania członkom Komitetu Społecznego.
Podczas spotkania Komitetu Społecznego sformułowano główne elementy celów strategicznych
i uszeregowano je według rangi. Im wyższa ranga przypisana zbiorowi elementów celu, tym wyższy
priorytet otrzymuje cel sformułowany na podstawie tegoż zbioru. Główne elementy celów
strategicznych zostały uszeregowane według przyznanej przez Komitet Społeczny rangi.
Główne elementy

Ranga

ulgi, tereny inwestycyjne, szkolenie kadr pod potrzeby
przedsiębiorstw, ppp,

2

wypromowanie Złotowa jako miasta ekologicznego,
sportowo
sportowo-rekreacyjnego,
małej i średniej
przedsiębiorczości

4

Połączenie miasta i gminy Złotów

4

rozwój infrastruktury ochrony środowiska (zakład
zagospodarowania odpadów, stacja uzdatniania wody,
częściowo wymiana i modernizacja sieci wodociągowej)

4
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ścieżki rowerowe, połączenie istniejących ścieżek, baza
hotelowa, infrastruktura związana z jeziorami, rozwój
bazy rekreacyjnej, turystyka wędkarska

4

efektywniejsze wykorzystanie obiektów sportowych i
rekreacyjnych

5

budowa małej obwodnicy, poprawa systemu
komunikacji wewnętrznej, miejsca parkingowe

5

opieka przedszkolna, place zabaw, infrastruktura dla
rodzin z dziećmi

6

rozwój budownictwa mieszkaniowego

6

rozwój usług dla osób starszych i niepełnosprawnych

7

poprawa jakości bazy oświaty i systemu oświaty
(systemy motywacyjne dla nauczycieli), zajęcia
pozalekcyjne

7

modernizacja bazy kultury, oferta kulturalna

7

infrastruktura komunikacji publicznej (dworzec
autobusowy)

8

ochrona i wykorzystanie obiektów dziedzictwa
kulturowego

8

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zebranych podczas spotkań warsztatowych.

Na podstawie sformułowanych elementów można wydzielić cztery główne obszary polityki rozwoju,
którymi są:
rozwój przestrzenny i gospodarczy,
kultura, turystyka i sport,
warunki życia,
infrastruktura.
Układ celów według priorytetów zaprezentowano na schemacie poniżej. Poszczególnym celom
zostaną przyporządkowane zadania strategiczne.
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Tabela 7. Układ celów.
KULTURA, TURYSTYKA I
SPORT

JAKOŚĆ ŻYCIA

INFRASTRUKTURA

ROZWÓJ PRZESTRZENNY I
GOSPODARCZY

N A J W Y Ż S Z E

Zapewnienie optymalnych
warunków
przestrzennych,
infrastrukturalnych,
administracyjnych dla
rozwoju małej i średniej
przedsiębiorczości

–

PRIORYTETY

Lepsze
wykorzystanie
zasobów naturalnych
i rozwijanie
infrastruktury
służącej uprawianiu
turystyki
kwalifikowanej i
rekreacyjnej
Wzbogacenie oferty
rekreacyjnej i
sportowej dla
mieszkańców i
przyjezdnych

Realizacja polityki
ochrony środowiska,
w tym w
szczególności rozwój
infrastruktury
ochrony środowiska

Wzrost spójności
lokalnej poprzez
nowe rozwiązania
przestrzennofunkcjonalne

Zrównoważony
rozwój transportu i
komunikacji

–
N A J N I Ż S Z E

Zwiększenie atrakcyjności
Złotowa jako miejsca do
zamieszkania
Rozwój usług dla
osób starszych i
niepełnosprawnych,
budowanie
spójności
społecznej oraz
przeciwdziałanie
zjawiskom
wykluczenia
społecznego
Zwiększenie znaczenia
Uzyskanie przez Złotów
miasta jako lokalnego
rangi lokalnego
ośrodka edukacji i
centrum kultury i sztuki
oświaty

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zebranych podczas spotkań warsztatowych.
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V. Cele i zadania strategiczne
Każdemu z celów strategicznych przypisano zadanie strategiczne, które zawiera określony pakiet
projektów, za pomocą których będzie dany cel strategiczny realizowany. Projekty te zaplanowano na
etapie opracowania strategii rozwoju jednak zgodnie systemem wdrażania strategii katalog
projektów przypisanych do każdego z zadań strategicznych będzie mógł być rozwijany. Zgodnie
z procedurami przedstawionymi w systemie wdrażania strategii każdy realizowany projekt będzie
szczegółowo zaplanowany. A zatem ich katalog jak i docelowy zakres każdego projektu będzie
w trakcie realizacji strategii podlegał weryfikacji i zatwierdzaniu na wszystkich poziomach zarządzania
strategicznego. Nie będzie się natomiast zmieniał katalog zadań strategicznych. Opracowano je wraz
z przedstawicielami magistratu oraz jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych.
W opracowaniu pomysłów na zadania strategiczne brali udział również członkowie Komitetu
Społecznego podczas warsztatów strategicznych. Zadaniom strategicznym przypisano określone cele
operacyjne, a także spodziewane efekty mierzone wskaźnikami produktów i rezultatów. Wielkości
tych wskaźników będą określane podczas planowania projektów zgodnie z systemem wdrażania
strategii. Układ celów i zadań strategicznych przedstawiono poniżej. Dalej zaprezentowano pełny opis
celów strategicznych, ich opis oraz kluczowe przesłanki ich zdefiniowania, a także przypisanych do
nich zadań strategicznych.
Tabela 8. Cele i zadania strategiczne.

1
2
3
4
5
6
7
8

CEL STRATEGICZNY

Zapewnienie optymalnych warunków przestrzennych,
infrastrukturalnych, administracyjnych dla rozwoju małej i
średniej przedsiębiorczości

ZADANIE STRATEGICZNE

Złotów miastem silnym gospodarczo

CEL STRATEGICZNY

Wzrost spójności lokalnej poprzez nowe rozwiązania
przestrzenno-funkcjonalne

ZADANIE STRATEGICZNE

Nowa przestrzeń dla Złotowa

CEL STRATEGICZNY

Realizacja polityki ochrony środowiska, w tym w szczególności
rozwój infrastruktury ochrony środowiska

ZADANIE STRATEGICZNE

Nowoczesna infrastruktura techniczna

CEL STRATEGICZNY

Lepsze wykorzystanie zasobów naturalnych i rozwijanie
infrastruktury służącej uprawianiu turystyki kwalifikowanej i
rekreacyjnej

ZADANIE STRATEGICZNE

Rozwój turystyki opartej na zasobach przyrodniczych

CEL STRATEGICZNY

Zrównoważony rozwój transportu i komunikacji

ZADANIE STRATEGICZNE

Rozwój sieci komunikacyjnej

CEL STRATEGICZNY

Wzbogacenie oferty rekreacyjnej i sportowej dla mieszkańców i
przyjezdnych

ZADANIE STRATEGICZNE

Złotów miastem sportu i rekreacji

CEL STRATEGICZNY

Zwiększenie atrakcyjności Złotowa jako miejsca do zamieszkania

ZADANIE STRATEGICZNE

Atrakcyjne warunki mieszkaniowe w Złotowie

CEL STRATEGICZNY

Rozwój usług dla osób starszych i niepełnosprawnych,
budowanie spójności społecznej oraz przeciwdziałanie
zjawiskom wykluczenia społecznego

ZADANIE STRATEGICZNE

Efektywne formy pomocy dla osób starszych i
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niepełnosprawnych

9
10

CEL STRATEGICZNY

Zwiększenie znaczenia miasta jako lokalnego ośrodka edukacji i
oświaty

ZADANIE STRATEGICZNE

Wysoka jakość i poziom kształcenia w złotowskich szkołach

CEL STRATEGICZNY

Uzyskanie przez Złotów rangi lokalnego centrum kultury i sztuki

ZADANIE STRATEGICZNE

Rozwój kultury i sztuki w Złotowie

Źródło: opracowanie własne na podstawie zgłoszonych projektów.

CEL STRATEGICZNY
OPIS

Zapewnienie
optymalnych
warunków
przestrzennych,
infrastrukturalnych, administracyjnych dla rozwoju małej i średniej
przedsiębiorczości
KLUCZOWE PRZESŁANKI

Przedmiotem celu strategicznego jest zapewnienie
odpowiednich,
korzystnych
warunków
infrastrukturalnych, inwestycyjnych, przestrzennych i
administracyjnych do rozwoju przedsiębiorczości i
tworzenia miejsc pracy, w szczególności w sektorze
małych i średnich przedsiębiorstw.
Działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia i
ograniczenia skali bezrobocia pozwalają na poprawę
sytuacji na lokalnym rynku pracy.
W regionie brakuje jednolitego systemu analizy zmian
zachodzących na rynku pracy, a także systemu
przewidywania zmian gospodarczych. Zadania
projektu koncentrują się w tym zakresie przede
wszystkim na monitorowaniu i rozpowszechnianiu
informacji dotyczących obszaru rynku pracy,
monitorowaniu kierunków kształcenia w Złotowie,
badaniu potrzeb pracodawców. Realizacja zadań
będzie odbywać się poprzez cykliczne gromadzenie i
analizowanie danych, między innymi z zakresu:
bezrobocia rejestrowanego, podaży pracy i kwalifikacji
siły roboczej, popytu na pracę, kształcenia
zawodowego,
funkcjonowania
podmiotów
gospodarczych tworzących miejsca pracy.
W ramach zadania strategicznego planowane są także
działania wspierające początkujących przedsiębiorców
z sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
rozpoczynających lub dopiero zamierzających
rozpocząć działalność gospodarczą. Mogą one być
realizowane
poprzez
utworzenie
inkubatora
przedsiębiorczości, który umożliwi założenie firmy jak
najniższym kosztem, szybko, łatwo i przy minimalnym
ryzyku. Wykonanie tego zadania jest ważne ze
względu
na
stosunkowo
niski
poziom
przedsiębiorczości w Złotowie, który odzwierciedla
relatywnie mała liczba podmiotów gospodarczych
przypadających na 10 tys. ludności w porównaniu do
innych wielkopolskich gmin miejski.

ZADANIE STRATEGICZNE

Z diagnozy stanu
W Złotowie utrzymuje się znaczący udział osób
bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym. W
szczególnie trudnej sytuacji znajdują się osoby młode
do 25 roku życia, długotrwale bezrobotni oraz osoby w
wieku powyżej 50 lat. Wysoki poziom bezrobocia
utrzymuje się wśród osób z niskim wykształceniem.
Sytuację na rynku pracy utrudnia niski poziom
przedsiębiorczości w Złotowie. Wśród podmiotów
gospodarczych dominują firmy z sektora usługowohandlowego.
Z prac Komitetu Społecznego
Przedstawiciele Komitetu Społecznego jako słabe
strony miasta wskazali niedostosowanie kierunków
kształcenia do potrzeb pracodawców, utrzymujące się
wysokie bezrobocie i migrację zarobkową młodzieży do
większych ośrodków miejskich i/lub za granicę.
Zdaniem uczestników spotkań warsztatowych w
mieście brakuje nowych zakładów pracy, a poziom
przedsiębiorczości jest niski.
W opinii przedstawicieli Komitetu Społecznego szansą
rozwoju Złotowa jest stworzenie sprzyjających
warunków do tworzenia miejsc pracy i rozwoju
przedsiębiorczości oraz tworzenie profili kształcenia
dostosowanych do rynku pracy. Zauważalnymi
zagrożeniami są brak zainteresowania miastem ze
strony inwestorów i dalszy odpływ młodzieży za pracą.

ZŁOTÓW MIASTEM SILNYM GOSPODARCZO
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CELE OPERACYJNE
wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Złotowa
monitorowanie zmian społeczno-gospodarczych
społeczno
zachodzących na złotowskim rynku pracy
rozwój mechanizmów polityki progospodarczej

PLANOWANE DZIAŁANIA/PROJEKTY
1) utworzenie złotowskiego obserwatorium rynku pracy
2) utworzenie złotowskiego inkubatora przedsiębiorczości

EFEKTY, KTÓRYMI BĘDZIE BADANA REALIZACJA ZADANIA STRATEGICZNEGO
Efekty realizacji zadania strategicznego będą badane wskaźnikami produktów i rezultatów, których wielkości
będą określane podczas przygotowywania szczegółowych założeń projektów w ramach zadania strategicznego.
Produkty
liczba małych i średnich przedsiębiorstw objętych wsparciem [szt.]
liczba nowych miejsc pracy [etaty]
liczba opracowań na temat zjawisk i trendów zachodzących na regionalnym rynku pracy [szt.]
Rezultaty
spadek bezrobocia
wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego
gospodarczego
rozwój złotowskiego kapitału ludzkiego
poprawa sytuacji finansowej mieszkańców miasta Złotowa i powiatu

PARTNERZY
Podmioty gospodarcze, jednostki samorządu terytorialnego, Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie, osoby fizyczne.

CEL STRATEGICZNY

Wzrost spójności lokalnej poprzez nowe rozwiązania przestrzennofunkcjonalne

OPIS

KLUCZOWE PRZESŁANKI

Rozszerzenie obszaru miasta to cel, który został
wskazany jako jeden z priorytetowych. Jego
osiągnięcie będzie wymagało połączenia z gminą
wiejską, tak aby zapobiec jakimkolwiek konfliktom i
stworzyć pozytywny wizerunek poszerzonego
terytorialnie Złotowa. Wśród działań tych można
wymienić: prowadzenie kampanii informacyjnych,
przygotowywanie analiz pokazujących korzyści i
zagrożenia wynikające z poszerzenia granic
administracyjnych miasta. Jeżeli mimo tego
mieszkańcy będą przeciwni połączeniu, należy szukać i
realizować wspólnotę interesów. Doprowadzić do
integracji, jeżeli nie administracyjnej, to gospodarczej i
społecznej.
Zadanie strategiczne, realizowane dla osiągnięcia
założonego celu, będzie zawierało pakiet projektów,
które rozłożone odpowiednio w czasie powinny
doprowadzić do 2022 r. do ostatecznego
rozstrzygnięcia,
w
jakim
kształcie
miałoby
funkcjonować rozszerzenie obszarowe miasta. Na
początku będą to z pewnością projekty miękkie
polegające na informowaniu społeczności lokalnych
obu gmin, prowadzeniu kampanii społecznych
budujących pozytywny wizerunek spójnego organizmu
terytorialnego. Dopiero później będzie można

Z diagnozy stanu
Większość
terenu
miasta
stanowią
obszary
zabudowane i zurbanizowane. Znaczny udział w
powierzchni gruntów zajmują użytki rolne. Ze względu
na korzystne warunki przyrodnicze miasto i jego
okolice są atrakcyjne turystycznie.
Ograniczony powierzchniowo obszar administracyjny
gminy miejskiej Złotów determinuje dalszy rozwój
miasta.
Z prac Komitetu Społecznego
Zaletą Złotowa jest centralne położenie miasta w
powiecie. W opinii przedstawicieli Komitetu
Społecznego
administracyjne
granice
miasta
ograniczają rozwój miasta w sferze społecznej,
gospodarczej i przestrzennej.
Zdaniem uczestników spotkań warsztatowych szansę
rozwoju Złotowa stwarza poszerzenie obszaru
administracyjnego miasta (np. połączenie z gminą
wiejską). Okazję zyskania nowych terenów stanowi
także sposobność przejęcia terenów od PKP.
Przedstawiciele Komitetu Społecznego jako ważną
szansę uznali także ścisłą współpracę z gminami
ościennymi.
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przygotowywać ramy organizacyjne przeprowadzenia
połączenia i przeprowadzenia „fuzji instytucjonalnej”.
Realizacja celu strategicznego obejmuje także
opracowanie
planów
zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z zapisami obowiązującego
dla miasta Złotowa „Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego”
przestrzennego w
mieście znajdują się tereny, dla których studium
wyznacza obowiązek sporządzenia miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego. Ponadto
jednostki
samorządu
terytorialnego
poprzez
opracowywanie planów ustalają zasady kształtowania
polityki przestrzennej wskazując przeznaczenie
terenów na określone cele.
Efektem realizacji planowanych działań będzie m.in.
wzrost liczby terenów przeznaczonych pod inwestycje
budownictwa
mieszkaniowego
i
przemysłu
nieuciążliwego. Poza tym inwestycje w tych obszarach
winny być wyraźnie połączone z rozwojem
przedsiębiorstw, które przyczynią się między innymi
do tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju miasta.
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego umożliwi także lepsze wykorzystanie
terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych, np. na
wschodnim brzegu jeziora Miejskiego.
Ponadto realizacja planowanych projektów umożliwi
rozbudowę istniejącego obiektu Ośrodka Rehabilitacji
Dzieci Zabajka 2, powiększenie bazy rehabilitacyjnej i
hotelowej, przyczyniając się do rozwoju ośrodka.

ZADANIE STRATEGICZNE

NOWA PRZESTRZEŃ DLA ZŁOTOWA

CELE OPERACYJNE
wyznaczenie terenów pod inwestycje, mieszkalnictwo, turystykę i rekreację
określenie wytycznych do prowadzenia polityki przestrzennej w mieście
integracja miasta i gminy Złotów

PLANOWANE DZIAŁANIA/PROJEKTY
1)
2)
3)
4)

przeprowadzenie konsultacji z władzami gminy Złotów i innych gmin
tworzenie kampanii społecznych na rzecz integracji terytorialnej
informowanie społeczeństwa
opracowanie strategii połączenia gmin, zawierającej analizę korzyści i kosztów społecznych, celów jakie
można osiągnąć dzięki połączeniu, etapów realizacji połączenia, nowego układu instytucjonalnego, struktury
instytucjonalnej, itp.
5) przeprowadzenie prawnych podstaw integracji terytorialnej
6) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje związane z
przeznaczaniem terenów pod budownictwem mieszkaniowe i/ lub przemysłowe, których obowiązek
sporządzenia wynika ze studium:
teren położony na północ od jeziora Burmistrzowskiego w kierunku ul. Chojnickiej – w studium: obszar
•
2 „Chojnicka” jednostka: m2
• teren położony wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 188 (ul. Powstańców) – w studium: obszar 3 „Blękwit”
jednostka: m/p
7) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych:
na wschodnim brzegu jeziora Miejskiego, kontynuacja zadania związanego z zagospodarowywaniem
brzegów jezior,
między al. Piasta a zabudową mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Polnej,
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między ul. Mokrą a ul. Łowiecką,
w rejonie dzielnicy przemysłowej między ul. Kujańską a ul. Wodociągową,
w okolicach ulic: Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej,
przy skrzyżowaniu al. Piasta z ul. Bolesława Krzywoustego,
nad jeziorem Zaleskim przy ul. Widokowej – Ośrodek Rehabilitacji Dzieci - Zabajka 2.
8) opracowanie zmiany „Studium
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Złotowa”

EFEKTY, KTÓRYMI BĘDZIE BADANA REALIZACJA ZADANIA STRATEGICZNEGO
Efekty realizacji zadania strategicznego będą badane wskaźnikami produktów i rezultatów, których wielkości
będą określane podczas przygotowywania szczegółowych założeń projektów w ramach zadania strategicznego.
Produkty
liczba opracowanych aktów planistycznych [szt.]
2
powierzchnia terenów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego [m ]
liczba przeprowadzonych kampanii społecznych [szt.];
liczba artykułów prasowych [szt.];
liczba wykonanych badań/opracowań studialnych w zakresie możliwości połączenia gmin [szt.];
Rezultaty
liczba nowych inwestycji na terenach przygotowanych do zainwestowania [szt.]
zwiększenie świadomości w zakresie korzyści z połączenia gmin;
liczba osób objętych działaniami promocyjnymi/informacyjnymi [osoby];

CEL STRATEGICZNY

Realizacja polityki ochrony środowiska, w tym w szczególności rozwój
infrastruktury ochrony środowiska

OPIS

KLUCZOWE PRZESŁANKI

Planowane
działania
polegają
na
budowie
nowoczesnej infrastruktury technicznej, która
umożliwi zabezpieczenie wysokiej jakości wody pitnej
oraz dostosowanie do wymogów unijnych gospodarki
odpadami.
Zła jakość wody w mieście Złotowie spowodowana
jest brakiem nowoczesnej stacji uzdatniania wody
oraz złym stanem niektórych odcinków sieci
wodociągowych (stare rury żeliwne zawierają dużą
ilość osadów i są skorodowane). Należy podjąć szybkie
działania inwestycyjne. W celu produkcji wody dla
miasta Złotowa spełniającej obowiązujące normy
konieczna jest budowa stacji uzdatniania wody.
Niezbędna jest dalsza modernizacja oczyszczalni
ścieków i przepompowni centralnej.
W ramach gospodarki odpadami będzie realizowana
budowa Obiektu Zagospodarowania Odpadów w
Złotowie (Stawnicy). Przedsięwzięcie to będzie
stanowiło element Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów Piła. Inwestycja zlokalizowana będzie około
4 km na północny-wschód od centrum miasta
Złotowa. Teren przeznaczony na to zadanie
uwzględniony został w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów we
wsi Stawnica (uchwała nr XXVI/283/2001 Rady Gminy
Złotów z dnia 25.01.2001 r.) z przeznaczeniem na
tereny składowania i utylizacji odpadów stałych oraz
tereny zieleni izolacyjnej.

Z diagnozy stanu
Miasto jest prawie całkowicie zwodociągowane i
skanalizowane. Złotowskie wodociągi oraz stacja
uzdatniania wody mają prawie 100 lat, stan techniczny
części instalacji jest zły, co warunkuje jakość wody w
mieście. W związku z rozbudową miasta niezbędne są
inwestycje w infrastrukturę wodociągową.
Miasto Złotów przystąpiło do porozumienia
międzygminnego w celu prowadzenia wspólnej polityki
gospodarowania odpadami i osadami ściekowymi na
obszarze
działania
Zakładu
Unieszkodliwiania
Odpadów Piła.
Z prac Komitetu Społecznego
Przedstawiciele Komitetu Społecznego jako istotną
mocną stronę miasta wskazali prawie całkowite
zwodociągowanie. Natomiast jako największy problem
miasta określono brak nowoczesnej stacji uzdatniania
wody, która zabezpieczałaby miasto w dobrej jakości
wodę pitną. Sieć wodociągowa jest w części stara. Na
wylotach
kanalizacji
deszczowej
zbudowano
separatory koalescencyjne substancji ropopochodnych
z wbudowanym by-passem
passem i zintegrowanym
osadnikiem oraz piaskowniki.
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ZADANIE STRATEGICZNE

NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

CELE OPERACYJNE
utrzymanie efektywnej infrastruktury technicznej w Złotowie
zabezpieczenie wysokiej jakości wody pitnej
wprowadzenie w ramach infrastruktury komunalnej kompleksowych
kompleksowych rozwiązań energooszczędnych

PLANOWANE DZIAŁANIA/PROJEKTY
1)
2)
3)
4)

budowa nowoczesnej stacji uzdatniania wody
zdiagnozowanie stanu rur wodociągowych
modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni centralnej
budowa nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych/ modernizacja starych – sukcesywna wymiana
rur z azbesto-cementu i skorodowanych stalowych, zasilanie działek budowlanych na powstających
osiedlach mieszkaniowych np. ul. Wioślarska
5) budowa/rozbudowa sieci kanalizacji
kanalizac deszczowej na obszarze gminy
6) uzbrojenie terenów inwestycyjnych po wskazaniu przez partnera – gminę miejską Złotów
7) budowa Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Złotowie (Stawnicy), który będzie uwzględniał takie
elementy jak:
a) sortownia zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych
b) kompostownia
c) zbiorczy punkt gromadzenia odpadów problemowych wraz z węzłem demontażu odpadów
wielkogabarytowych i węzłem przeróbki gruzu budowlanego

EFEKTY, KTÓRYMI BĘDZIE BADANA REALIZACJA ZADANIA STRATEGICZNEGO
Efekty realizacji zadania strategicznego będą badane wskaźnikami produktów i rezultatów, których wielkości
będą określane podczas przygotowywania szczegółowych założeń projektów w ramach zadania strategicznego.
Produkty
liczba projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej [szt.]
długość nowej/zmodernizowanej sieci wodociągowej [km]
długość nowej/zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej [km]
długość nowej/zmodernizowanej
nowej/zmodernizowane sieci kanalizacji deszczowej [km]
liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami [szt.]
Rezultaty
liczba osób przyłączonych do nowej/zmodernizowanej sieci wodociągowej [osoby]
liczba osób przyłączonych do nowej/zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej [osoby]
liczba osób objętych zasięgiem obiektu zagospodarowania odpadami [osoby]
liczba osób przyłączonych do nowej/zmodernizowanej sieci kanalizacji deszczowej [osoby]

PARTNERZY
MZWiK, Związek Gmin Krajny w Złotowie wraz z Gminą Złotów bez Gminy Krajenka

CEL STRATEGICZNY

Lepsze wykorzystanie zasobów naturalnych i rozwijanie infrastruktury
służącej uprawianiu turystyki kwalifikowanej i rekreacyjnej

OPIS

KLUCZOWE PRZESŁANKI

Zasoby naturalne i przyrodnicze Złotowa umożliwiają
rozwój turystyki kwalifikowanej i rekreacyjnej.
Realizacja celu strategicznego jest możliwa m.in. w
oparciu o budowę tras i ścieżek rowerowych i
spacerowych prowadzących przez atrakcyjne tereny
miasta oraz dalsze zagospodarowanie Zwierzyńca.
Jednym z planowanych działań jest budowa ścieżki
pieszo-rowerowej wzdłuż północnego brzegu jeziora
Zaleskiego w przebiegu od plaży miejskiej przy ulicy

Z diagnozy stanu
Złotów oraz okolice miasta to bardzo atrakcyjne tereny
turystyczne, co wynika głównie z dobrego położenia,
korzystnych warunków przyrodniczych, dobrze
rozwiniętej infrastruktury oraz zaplecza hotelowogastronomicznego. W Złotowie znajduje się również
stale rozbudowywana sieć ścieżek rowerowych. Tereny
zielone, leśne oraz wodne zajmują niemal 40%
powierzchni miasta.
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Jeziornej do powstającego ośrodka rekreacyjnego na
„półwyspie” w okolicy miejscowości Nowiny. Dzięki
temu powstanie powiązanie wpływające na
podniesienie
konkurencyjności
turystycznorekreacyjnej miasta i gminy wiejskiej Złotów w
regionie w postaci pojawienia się atrakcji, z której
korzystaliby mieszkańcy miasta jak i przyjezdni.
Budowa ścieżki rowerowej może być realizowana
także
na
linii
kolejowej
Złotów-Więcbork,
jednotorowej, niezelektryfikowanej, na której nie
będą wznowione przewozy pasażerskie. Linia została
oddana w całości do użytku w 1909 roku, obecnie na
całej linii ruch pociągów pasażerskich został
zawieszony, infrastruktura kolejowa niszczeje, linia od
kilku lat jest nieprzejezdna. Możliwe jest przekazanie
linii przez PKP samorządom gminnym w celu
ewentualnego wykorzystania jej dla przewozów
turystycznych, lub w przypadku likwidacji linii, dla
turystyki rowerowej. W studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Złotowa przewidziano zamianę nieczynnego torowiska
na trasie Złotów-Kujan-Więcbork na międzygminną
ścieżkę rowerową. Umożliwiłoby to aktywizację
turystyczno przestrzenną południowo-wschodnich
południowo
obszarów Złotowa.
W ramach realizacji celu strategicznego Miasto będzie
kontynuować prace nad Jeziorem Baba i dalej
zagospodarowywać Zwierzyniec. Wśród planowanych
zadań jest remont nabrzeża wraz z budową ścieżki
edukacyjnej nad jez. Baba przy ul. Mokrej w Złotowie.

ZADANIE STRATEGICZNE

Miasto otoczone jest pięcioma jeziorami oraz
przepływa przez nie rzeka Głomia. Jeziora zachęcają
swoim atrakcyjnym położeniem i możliwością ich
wykorzystania do uprawiania różnego rodzaju sportów
wodnych. Rzeka Głomia polecana jest miłośnikom
kajakarstwa, z uwagi na swój wyjątkowy krajobraz oraz
wyzwania stawiane kajakarzom.
Z prac Komitetu Społecznego
Uczestnicy spotkań warsztatowych wśród mocnych
stron wysoko oceniają atrakcyjne położenie miasta
wśród lasów i jezior oraz ścieżki rowerowe. Jest to
niewątpliwie istotny atut Złotowa, jednak nie w pełni
wykorzystywany, co odzwierciedla wysoka waga
przyznana przez przedstawicieli Komitetu Społecznego
wśród słabych stron miasta. Istotną wskazaną słabą
stroną miasta jest także baza hotelowa, która powinna
zostać rozbudowana.
Rozwój infrastruktury turystycznej i promocji stanowi
ważną szansę rozwojową dla Złotowa. Zdaniem
przedstawicieli Komitetu Społecznego miasto powinno
maksymalnie wykorzystywać szanse związane z
zasobami środowiska przyrodniczego i rozwojem w
oparciu o nie turystyki.

ROZWÓJ TURYSTYKI OPARTEJ NA ZASOBACH PRZYRODNICZYCH

CELE OPERACYJNE
wzbogacenie oferty rekreacyjnej i sportowej dla mieszkańców i przyjezdnych
aktywizacja turystyczno-przestrzenna
przestrzenna Złotowa

PLANOWANE DZIAŁANIA/PROJEKTY
1) budowa ścieżki pieszo-rowerowej
rowerowej wzdłuż północnego brzegu jeziora Zaleskiego
2) budowa trasy rowerowej na nieczynnym nasypie kolejowym (na odcinku Złotów-Kujan)
Złotów
przygotowanie nasypu pod budowę trasy (demontaż szyn i podkładów)
budowa i oddanie do użytku trasy rowerowej
zapewnienie odpowiedniej infrastruktury mającej na celu ochronę środowiska na obszarze
przylegającym do trasy
3) zagospodarowanie Zwierzyńca i ciągów spacerowych nad jeziorami, wykonanie ścieżki edukacyjnej nad
Jeziorem Baba
4) wydanie publikacji promujących ścieżki pieszo-rowerowe
pieszo
rowe i tereny turystyczne gminy

EFEKTY, KTÓRYMI BĘDZIE BADANA REALIZACJA ZADANIA STRATEGICZNEGO
Efekty realizacji zadania strategicznego będą badane wskaźnikami produktów i rezultatów, których wielkości
będą określane podczas przygotowywania szczegółowych założeń projektów w ramach zadania strategicznego.
Produkty
długość nowych ścieżek pieszych/rowerowych [m]
liczba nowych elementów małej architektury [szt.]
długość nowych ścieżek edukacyjnych [m]
2
powierzchnia zagospodarowana w Zwierzyńcu [m ]
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Rezultaty
liczba osób korzystających z nowych ścieżek pieszych/rowerowych [osoby]
liczba odwiedzających Zwierzyniec [osoby/rok]

PARTNERZY
PKP, gmina Zakrzewo, gmina wiejska Złotów, Nadleśnictwo Złotów

CEL STRATEGICZNY

Zrównoważony rozwój transportu i komunikacji

OPIS

KLUCZOWE PRZESŁANKI

W
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania gminy Złotów wkreślony został
perspektywiczny przebieg obwodnicy miasta Złotów.
Ze względu na charakterystyczne ukształtowanie
miasta i jego położenie pomiędzy jeziorami istotną
uciążliwością jest ruch tranzytowy w mieście.
Propozycje przebiegu obwodnic Złotowa były
przedstawiane
w
różnych
dotychczasowych
dokumentach planistycznych wykonywanych zarówno
przez Miasto Złotów jak i Gminę Złotów. Nowy plan
zagospodarowania przestrzennego województwa
wielkopolskiego zakłada realizację obwodnicy Złotowa
tylko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 188. Władze
miasta i gminy Złotów przyjęły wspólne założenia
dotyczące rozwoju sieci drogowej miasta i gminy w
taki sposób, by do czasu realizacji ustaleń planu
zagospodarowania przestrzennego województwa
wielkopolskiego,
zmienionego
uchwałą
nr
XLVI/690/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z
dnia 26 kwietnia 2010 r. sieć drogowa na styku miasta
i gminy była rozbudowywana w sposób dający
możliwość ograniczenia ruchu tranzytowego przez
miasto.
Realizacja polityki transportowej w Złotowie wymaga
pogodzenia ruchu pojazdów komunikacji publicznej,
pieszych, rowerów, samochodów i przewozu
towarów. Planowane działania zakładają stworzenie
alternatywy dla jedynego obecnie połączenia
wschodniej i zachodniej części miasta. W
perspektywie droga obsługiwałaby również tereny
rozwoju
usług,
przemysłu
i
budownictwa
mieszkaniowego obszarów graniczących z miastem.
Budowa i modernizacja drogi wojewódzkiej nr 189
oraz dróg gminnych przyczyni się do uruchomienia
terenów inwestycyjnych, zwiększenia atrakcyjności
Złotowa jako miejsca zamieszkania.

Z diagnozy stanu
Złotów leży w oddaleniu od głównych tras komunikacji
drogowej i kolejowej. W mieście krzyżują się drogi
wojewódzkie, powiatowe, sieć komunikacji uzupełniają
drogi gminne i wewnętrzne. Generalnie stan dróg
oceniany jest jako dobry.
Wzrost ruchu przelotowego, tranzytowego przez
miasto powoduje zanieczyszczenie oraz hałas. Budowa
obwodnicy miasta rozwiązałaby większość problemów
komunikacyjnych miasta oraz poprawiła jakość życia
mieszkańców Złotowa.
Z prac Komitetu Społecznego
Uczestnicy spotkań warsztatowych wśród mocnych
stron bardzo wysoko ocenili infrastrukturę drogową. W
mieście nie ma korków, jednak przedstawiciele
Komitetu Społecznego wskazali jako słabość miasta
brak obwodnicy. Obwodnica poprawiłaby jakość życia
zarówno mieszkańców, jak i kierowców. Komitet
Społeczny wskazał na niekorzystne położenie miasta w
stosunku do dróg krajowych czy głównych linii
kolejowych. Słabą stroną w mieście zdaniem
uczestników spotkań warsztatowych jest także
niewystarczająca liczba miejsc parkingowych. Barierę
komunikacyjną stanowią wiadukty i linie kolejowe we
wschodniej części miasta, które utrudniają płynną
komunikację.

ZADANIE STRATEGICZNE

ROZWÓJ SIECI KOMUNIKACYJNEJ
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CELE OPERACYJNE
rozwój układu drogowego

PLANOWANE DZIAŁANIA/PROJEKTY
1) stworzenie obwodnicy klasy G - głównej dla ruchu tranzytowego w przebiegu drogi wojewódzkiej nr
188 odciążającego komunikacyjnie miasto Złotów
2) przebudowa drogi powiatowej - ulicy 8-go Marca wraz z modernizacją oświetlenia drogowego i
miejscami parkingowymi
3) przebudowa drogi powiatowej - ulicy Kolejowej wraz z rozbudową miejsc parkingowych
4) budowa i modernizacja drogi wojewódzkiej nr 189 oraz dróg gminnych
a) przebudowa skrzyżowania ulic Jastrowska- Partyzantów-Grudzińskich - rondo
b) budowa ulic osiedlowych: Spacerowa, Zamkowa
c) budowa mostu i dodatkowego chodnika pieszo-rowerowego w ulicy Grudzińskich
d) budowa małej obwodnicy miasta (od Jastrowskiej, 8-Marca, Dorsza, Dzierzążenko do ulicy
Chojnickiej)

EFEKTY, KTÓRYMI BĘDZIE BADANA REALIZACJA ZADANIA STRATEGICZNEGO
Efekty realizacji zadania strategicznego będą badane wskaźnikami produktów i rezultatów, których wielkości
będą określane podczas przygotowywania szczegółowych założeń projektów w ramach zadania strategicznego.
Produkty
długość nowych/przebudowanych dróg [km]
Rezultaty
liczba ludności obsługiwanej przez nowe/przebudowane drogi [osoby]
zmniejszenie natężenia ruchu w mieście [liczba samochodów osobowych/ 1000 ludności]

PARTNERZY
Starostwo Powiatowe w Złotowie, KONCEPT WS Sp. K. Poznań

CEL STRATEGICZNY

Wzbogacenie oferty rekreacyjnej i sportowej dla mieszkańców i osób
przyjezdnych

OPIS

KLUCZOWE PRZESŁANKI

Statutowym obowiązkiem Gminy jest finansowanie
sportu masowego i młodzieżowego. Budynek Sparty
Złotów z zapleczem przy ulicy Mickiewicza ma służyć
sekcjom sportowym i mieszkańcom pobliskich osiedli.
Obiekt trzeba zmodernizować, bieżnie
b
są stare,
żużlowe i nie spełniające wymogów, brakuje
oświetlenia, konieczna jest wymiana ogrodzenia.
Podobnie boisko przy ul. Królowej Jadwigi będzie
wykorzystywane przez uczniów Zespołu Szkół
Samorządowych Nr 1, jak również okolicznych
mieszkańców natomiast sala gimnastyczna przy
Gimnazjum Nr 2 służyć będzie uczniom SP Nr 2,
Gimnazjum Nr 2 oraz okolicznym mieszkańcom.
Miesięcznie złotowski basen odnotowuje 11-12 tys.
wejść na pływalnię, co daje naprawdę imponującą
średnią, wskazującą, że w ciągu miesiąca przychodzi
sporo ponad połowa mieszkańców miasta. Z drugiej
strony trzeba też podkreślić, że i tak nastąpił spadek
frekwencji, bo niegdyś te statystyki były jeszcze
korzystniejsze. Frekwencja spada dlatego, że wzrosły
ceny biletów, a basen jest mniej atrakcyjny niż kilka lat
temu. Z tego powodu konieczne jest uatrakcyjnienie

Z diagnozy stanu
Złotowska baza sportowo-rekreacyjna
rekreacyjna obejmuje
kilkanaście obiektów. W ostatnich latach realizowano
działania w kierunku rozbudowy i modernizacji
infrastruktury sportowej powszechnie dostępnej dla
mieszkańców. Dzięki inwestycjom w obiekty sportowe
Złotów ma szansę stać się lokalnym ośrodkiem sportu i
rekreacji, w którym na swe zgrupowania będą
przyjeżdżać sportowcy z całej Polski.
W Złotowie organizowane są cykliczne imprezy
sportowe.
Z prac Komitetu Społecznego
Zdaniem Komitetu Społecznego baza sportoworekreacyjna w Złotowie jest dobrze rozwinięta, została
wysoko oceniona jako mocna strona miasta.
Mieszkańcy są generalnie zadowoleni z istniejących
obiektów sportowych. Jednak część obiektów jest już
przestarzała, a w innych w wyniku wieloletniego
użytkowania pogorszył się stan techniczny. Wobec
rosnącego zainteresowania sportem i rekreacją obiekty
te należy rozbudować bądź zmodernizować, w celu
dostosowania do potrzeb mieszkańców, uzupełnienia i
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jego oferty. SPA przy basenie „Laguna
Laguna” uatrakcyjni to
miejsce, a poza tym służyć będzie osobom z
problemami narządów ruchu. Potencjalni klienci nie
będą musieli po atrakcje wybierać się do Piły.
Ruch strzelecki w Złotowie rozwija się w szybkim
tempie. Przebudowanie strzelnicy sportowej pozwoli
na organizowanie imprez strzeleckich. Umożliwi także
rozwój sekcji strzelectwa sportowego. Imprezy zwykle
budzą duże zainteresowanie lokalnej społeczności.
Wszystkie wymienione miejsca wymagają nakładów
inwestycyjnych po to aby spełnić oczekiwania
mieszkańców i wzbogacić ofertę do uprawiania sportu
i rekreacji. Mieszkańcy od wielu lat oczekują na te
inwestycje.
Od 1995 r. w pierwszy weekend lipca Gmina Miasto
Złotów organizuje festyn ekologiczny pod nazwą „Euro
Eco Meeting”. Impreza ta na stałe wpisała się w
kalendarz imprez organizowanych przez miasto. Dzięki
licznie organizowanym konkursom, seminariom oraz
spotkaniom sportowym i kulturalnym znacznie
wzrosła świadomość ekologiczna mieszkańców i ma
pozytywny wpływ na kształtowanie właściwych
postaw wobec środowiska przyrodniczego. Warto
kontynuować dalej to przedsięwzięcie.

ZADANIE STRATEGICZNE

uatrakcyjnienia oferty.

ZŁOTÓW MIASTEM SPORTU I REKREACJI

CELE OPERACYJNE
wzrost aktywności ruchowej mieszkańców
wzrost dostępności form aktywnego spędzania wolnego czasu
propagowanie ekologicznego stylu życia

PLANOWANE DZIAŁANIA/PROJEKTY
1) modernizacja stadionu przy ulicy Mickiewicza (zmiana nawierzchni boiska, wykonanie bieżni o
nawierzchni tartanowej, ogrodzenie i budowa oświetlenia)
2) budowa boisk do gry w piłkę siatkową, koszykową i nożną przy Zespole Szkół Samorządowych Nr1
3) rozbudowa lub budowa nowej sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr2 przy ulicy 8-go Marca
4) rozbudowa basenu „Laguna
Laguna” o część SPA
5) przebudowa strzelnicy sportowej przy ul. Powstańców
6) kontynuacja imprezy Euro Eco Meeting
7) modernizacja hali sportowej przy al. Mickiewicza

EFEKTY, KTÓRYMI BĘDZIE BADANA REALIZACJA ZADANIA STRATEGICZNEGO
Efekty realizacji zadania strategicznego będą badane wskaźnikami produktów i rezultatów, których wielkości
będą określane podczas przygotowywania szczegółowych założeń projektów w ramach zadania strategicznego.
Produkty
2
powierzchnia wybudowanych/zmodernizowanych obiektów sportowych [m ]
liczba organizowanych imprez sportowych [szt.]
Rezultaty
liczba osób korzystających z infrastruktury sportowej [osoby]
liczba osób uczestniczących w imprezach sportowych [osoby]
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CEL STRATEGICZNY

Zwiększenie atrakcyjności Złotowa jako miejsca do zamieszkania

OPIS

KLUCZOWE PRZESŁANKI

Polityka miasta powinna być ukierunkowana na
wspieranie budownictwa mieszkaniowego. Złotów
prowadzi działania na rzecz poprawy sytuacji
mieszkaniowej, m.in. wspiera rozwój budownictwa
mieszkaniowego czynszowego realizowanego przez
ZTBS.
W ramach realizacji celu strategicznego zaplanowano
działania mające na celu aktywizację terenów pod
rozwój budownictwa mieszkaniowego. Na terenach
mieszkaniowych obecnie sieć dróg osiedlowych
wewnętrznych jest niepełna, poprawy wymaga
bezpieczeństwo mieszkańców i uczestników ruchu
drogowego.
Jedno z planowanych zadań obejmuje teren położony
między ul. Chojnicką, Świerkową, Przechodnią i
cmentarzem. Obecnie na tym terenie wybudowano
sieć wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną. W
najbliższych latach należy wybudować jezdnie i
chodniki, stworzyć tereny zielone i place zabaw dla
dzieci.
Projekty planowane do realizacji obejmują także
sporządzenie dokumentacji oraz budowę dróg i
chodników. Podstawowym celem realizacji tych
działań jest poprawa warunków życia mieszkańców
oraz zwiększenie poziomu inwestycji w Złotowie. Cel
ten zostanie osiągnięty poprzez:
- wzrost atrakcyjności terenów przeznaczonych pod
inwestycje,
- poprawę dostępności komunikacyjnej do budynków
mieszkalnych oraz istniejących zakładów z dróg
miejskich i pozamiejskich.
Poza tym przeprowadzenie inwestycji przyczyni się do
poprawy
bezpieczeństwa
drogowego
oraz
uporządkowania miejskiej infrastruktury komunalnej
(sieć wodno-kanalizacyjna, sieć gazowa) przy
spełnieniu wymogów ochrony środowiska.
Realizacja celu strategicznego obejmuje również
budowę domu przedpogrzebowego przy cmentarzu
komunalnym w Złotowie. Dom przedpogrzebowy
powinien znajdować się w niewielkiej odległości od
bramy
cmentarnej,
a
jego
pomieszczenia
przeznaczone do przechowywania zwłok powinny być
w miarę możności położone od północy.

Z diagnozy stanu
Warunki mieszkaniowe w Złotowie zbliżone są do
średniej dla województwa wielkopolskiego.
Z prac Komitetu Społecznego
Wśród mocnych stron uczestnicy spotkania
warsztatowego wymienili rozwój różnych form
budownictwa mieszkaniowego i szeroką ofertę pod
zabudowę jednorodzinną. Natomiast negatywnie
oceniono brak chodników na osiedlach domków
jednorodzinnych. Niewystarczająca jest również liczba
mieszkań socjalnych.

ZADANIE STRATEGICZNE

ATRAKCYJNE WARUNKI MIESZKANIOWE W ZŁOTOWIE

CELE OPERACYJNE
rozwój inwestycji mieszkaniowych
poprawa jakości życia oraz atrakcyjności przestrzeni i architektury miasta
Złotów miastem przyjaznym dla rodziny
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PLANOWANE DZIAŁANIA/PROJEKTY
1) Zagospodarowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne tzw. Chojnicka II
a) budowa ulicy osiedlowej Jana Kocika
b) budowa ulicy osiedlowej Władysława Brzezińskiego
c) budowa ulicy osiedlowej Brunona Radowskiego
d) budowa ulicy osiedlowej Przechodniej
e) budowa oświetlenia drogowego przy ul. Kocika, Brzezińskiego, Radowskiego, Przechodniej
f) budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Kocika, Brzezińskiego, Radowskiego, Przechodniej
2) aktywizacja terenów pod rozwój budownictwa mieszkaniowego – osiedla położonego między ul. Królowej
Jadwigi, jeziorem Burmistrzowskim i Kanałem Śmiardowskim
a) budowa ulic zbiorczych: Rogatki oraz projektowanej od Krzywoustego do Chojnickiej i Domańskiego
b) budowa miejsc postojowych
c) budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
d) budowa oświetlenia drogowego
3) aktywizacja terenów pod rozwój budownictwa mieszkaniowego – obszaru położonego nad jeziorem
Zaleskim – ul. Wioślarska
a) budowa ulic zbiorczych: od ulicy Wioślarskiej do terenów zieleni parkowej
b) budowa sieci wodociągowej
c) budowa kanalizacji sanitarnej
d) budowa kanalizacji deszczowej
4) aktywizacja terenów pod rozwój budownictwa mieszkaniowego – teren przy ul. Kujańskiej (ul. Głębinowa i
ul. Wodociągowa)
a) budowa ulicy zbiorczej: Ogrodowa II etap
b) budowa ulic osiedlowych: Jarzębinowej i Wodociągowej
c) rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Głębinowej Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicach:
Jarzębinowa i Głębinowa
5) budowa oświetlenia parkowego terenu zielonego między ulicami: Hubego, 8-go
go Marca, Zamkowa i
Promykowa – II etap
6) budowa oświetlenia drogowego w ulicach: Brzozowa, Sosnowa, Ogrodowa, Powstańców i Partyzantów
7) budowa oświetlenia przejść dla pieszych
8) budowa sygnalizacji świetlnej
9) budowa domu
u przedpogrzebowego przy cmentarzu komunalnym w Złotowie

EFEKTY, KTÓRYMI BĘDZIE BADANA REALIZACJA ZADANIA STRATEGICZNEGO
Efekty realizacji zadania strategicznego będą badane wskaźnikami produktów i rezultatów, których wielkości
będą określane podczas przygotowywania szczegółowych założeń projektów w ramach zadania strategicznego.
Produkty
2
powierzchnia terenów zagospodarowanych pod inwestycje mieszkaniowe [m ]
liczba wybudowanych urządzeń oświetlenia parkowego [szt.]
liczba wybudowanych urządzeń oświetlenia ulicznego, drogowego [szt.]
długość wybudowanych ulic [km]
liczba wybudowanych urządzeń sygnalizacji świetlnej [szt.]
2
powierzchnia wybudowanego obiektu – domu przedpogrzebowego [m ]
Rezultaty
liczba mieszkań wybudowanych na przygotowanych terenach [szt.]
liczba mieszkańców na zagospodarowanych terenach mieszkaniowych [szt.]
poprawa bezpieczeństwa dzięki oświetleniu [liczba stwierdzonych przestępstw i wykroczeń]
liczba korzystających z obiektu - domu przedpogrzebowego [osoby]

CEL STRATEGICZNY
OPIS

Rozwój usług dla osób starszych i niepełnosprawnych, budowanie
spójności społecznej oraz przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia
społecznego
KLUCZOWE PRZESŁANKI

Społeczeństwo Złotowa starzeje się, wiele osób
starszych wymaga opieki ciągłej (osoby samotne) lub

Z diagnozy stanu
Miasto nie posiada żłobków oraz domów i zakładów
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okresowej (osoby starsze rodzin pracujących). Miasto
powinno tak planować swoją politykę społeczną, aby
w maksymalny sposób wspierać i pomagać rodzinom z
dziećmi, jak również przy wzroście liczby osób
starszych rozwiązywać ich problemy.
Od wielu lat w mieście dyskutowany jest problem
domu pomocy społecznej dla mieszkańców
potrzebujących tej formy pomocy. Jest to wprawdzie
zadanie powiatu, ale w tej dziedzinie dotychczas
niczego nie uczyniono. Umieszczenie podopiecznego
w tego typu placówce stwarza wiele problemów.
Zwykle jest problem z uzyskaniem takiego miejsca.
Budowa w Złotowie takiej placówki rozwiąże w
pewnym stopniu ten problem, a przy okazji powstaną
nowe miejsca pracy tak bardzo potrzebne w mieście.

ZADANIE STRATEGICZNE

pomocy
społecznej.
Niekorzystne
tendencje
demograficzne – wzrost liczby ludności w wieku
poprodukcyjnym wskazują na proces starzenia się
społeczeństwa.
Z prac Komitetu Społecznego
Przedstawiciele Komitetu Społecznego w trakcie
spotkania warsztatowego pokreślili, że Miasto nie
posiada
domu
pomocy
społecznej,
brakuje
całodobowej opieki dla osób starszych. Przy małym
przyroście naturalnym ludności i wysokim saldzie
migracji młodzieży problem ten będzie ulegać
nasileniu.

EFEKTYWNE FORMY POMOCY DLA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSSPPRAWNYCH

CELE OPERACYJNE
wzmacnianie samodzielności osób starszych
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
rozwiązywanie problemów społecznych mieszkańców

PLANOWANE DZIAŁANIA/PROJEKTY
1) zwiększenie efektywności polityki społecznej adresowanej do rodzin z dziećmi /łącznie ze zwiększonymi
nakładami finansowymi
2) rozważenie możliwości budowy /ewentualnie adaptacji istniejącego budynku/ na dzienny dom pomocy
społecznej lub dziennego ośrodka wsparcia dla osób starszych
3) zwiększenie zakresu i poziomu usług opiekuńczych świadczonych dla osób starszych
4) budowa domu pomocy społecznej dla osób starszych potrzebujących w tym zakresie pomocy

EFEKTY, KTÓRYMI BĘDZIE BADANA REALIZACJA ZADANIA STRATEGICZNEGO
Efekty realizacji zadania strategicznego będą badane wskaźnikami produktów i rezultatów, których wielkości
będą określane podczas przygotowywania szczegółowych założeń projektów w ramach zadania strategicznego.
Produkty
liczba projektów z zakresu polityki społecznej [szt.]
powierzchnia utworzonego/wybudowanego obiektu pomocy społecznej/wsparcia dla osób starszych
2
[m ]
liczba miejsc w utworzonym/wybudowanym obiekcie pomocy społecznej/wsparcia dla osób starszych
[szt.]
Rezultaty
liczba osób korzystających z utworzonego/wybudowanego obiektu pomocy społecznej/wsparcia dla
osób starszych [osób]
liczba osób objętych wsparciem [osoby]

PARTNERZY
Starostwo Powiatowe w Złotowie, gminy powiatu złotowskiego, Związek Gmin Krajna, sąsiednie powiaty, które
takiej placówki nie posiadają.

CEL STRATEGICZNY

Zwiększenie znaczenia miasta jako lokalnego ośrodka edukacji i oświaty

OPIS

KLUCZOWE PRZESŁANKI

Złotowska oświata dysponuje dobrze utrzymaną i
zarządzaną bazą oświatową, która systematycznie jest

Z diagnozy stanu
Niezadowalające wyniki sprawdzianu VI klas oraz
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remontowana i ulepszana. W związku ze zmianami
społecznymi i gospodarczymi pojawia się konieczność
dostosowania oferty edukacyjnej do aspiracji i potrzeb
mieszkańców miasta. Szkoły i placówki oświatowe
powinny pozyskiwać środki na prowadzenie zajęć
sportowych, reedukacyjnych i pozalekcyjnych, w celu
stworzenia równych szans dla zapewnienia rozwoju
osobowego i zaspokojenia potrzeb edukacyjnych
dzieci i młodzieży.
Niewątpliwie w celu zagwarantowania stabilnego
rozwoju miasta, niezbędne jest zapewnienie dopływu
wykształconych kadr. Wprowadzenie w złotowskich
gimnazjach zajęć z doradztwa zawodowego pomoże
uczniom gimnazjum w prawidłowym wyborze zawodu
zgodnym z warunkami psychofizycznymi, intelektem
oraz zainteresowaniami.

ZADANIE STRATEGICZNE

egzaminów gimnazjalnych wskazują na konieczność
wdrożenia kompleksowych programów rozwojowych
szkół w celu podwyższenia jakości kształcenia.
Z prac Komitetu Społecznego
Silną stroną miasta jest baza oświatowa. Obiekty
szkolne generalnie są w dobrym stanie technicznym,
posiadają bogatą bazę dydaktyczną. Złą stroną jest fakt
niedostosowania kierunków kształcenia do potrzeb
pracodawców. Mieszkańcy są zadowoleni z opieki
przedszkolnej, system publicznej i niepublicznej opieki
nad dziećmi jest dobrze rozwinięty.

WYSOKA JAKOŚĆ I POZIOM KSZTAŁCENIA W ZŁOTOWSKICH SZKOŁACH

CELE OPERACYJNE
podnoszenie jakości kształcenia, opieki i wychowania w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach miasta
Złotów
informowanie uczniów na temat możliwości wyboru ścieżki zawodowej na podstawie aktualnych
danych i tendencji na regionalnym/lokalnym rynku pracy
promowanie kształcenia w zawodach deficytowych jako sposób na stymulowanie równowagi na rynku
pracy

PLANOWANE DZIAŁANIA/PROJEKTY
1) uczestnictwo w projektach unijnych lub innych umożliwiających pozyskanie środków na zajęcia
sportowe, reedukacyjne i pozalekcyjne
2) uruchomienie klas sportowych w ramach rozporządzenia MEN w jednej ze złotowskich szkół
podstawowych oraz kontynuowanie tego pomysłu w gimnazjum
3) angażowanie podmiotów zainteresowanych przekazywaniem lub wspieraniem szkół w pomoce
multimedialne i dydaktyczne w zamian za ulgi podatkowe
4) podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego do złotowskich
gimnazjów

EFEKTY, KTÓRYMI BĘDZIE BADANA REALIZACJA ZADANIA STRATEGICZNEGO
Efekty realizacji zadania strategicznego będą badane wskaźnikami produktów i rezultatów, których wielkości
będą określane podczas przygotowywania szczegółowych założeń projektów w ramach zadania strategicznego.
Produkty
kwota środków na zajęcia sportowe, reedukacyjne i pozalekcyjne [zł]
liczba uruchomionych klas sportowych [szt.]
liczba zaangażowanych podmiotów we wspieranie szkół [szt.]
liczba godzin zajęć z doradztwa zawodowego [godziny lekcyjne]
Rezultaty
poprawa wyników egzaminów klas Vi i gimnazjalnych [pkt.]
liczba uczniów w klasach sportowych [osoby]
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach z doradztwa zawodowego [osoby]
liczba pozyskanych pomocy multimedialnych i dydaktycznych do szkół [szt.]

PARTNERZY
Doradca zawodowy w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Złotowie
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CEL STRATEGICZNY

Uzyskanie przez Złotów rangi lokalnego centrum kultury i sztuki

OPIS

KLUCZOWE PRZESŁANKI

Krajna to kraina historyczna, do której należała Ziemia
Złotowska, w tym dzisiejsza gmina Złotów. Bogate jest
dziedzictwo kulturalne Krajny. Przez wieki była ona
regionem nadgranicznym, gdzie silne było poczucie
polskości. Region ten posiadał swoją gwarę, kuchnię,
zwyczaje, bogatą historię, podania i legendy.
Realizacja projektu umożliwi atrakcyjną prezentację
walorów Krajny Złotowskiej. Lokalizacja projektu w
willi Iwańskiego, zabytkowej rezydencji dawnego
właściciela wytwórni wyrobów cementowych i papy
przywróci temu miejscu dawny blask.
Należy zadbać o stan techniczny istniejących już
obiektów kultury. W pierwszej kolejności należy
przeprowadzić kapitalny remont amfiteatru leśnego.
Obiekt ten istnieje już prawie 40 lat i w obecnym
stanie nie spełnia oczekiwań jego użytkowników.
Zadaszony jest tylko jeden sektor i w związku z tym
przy niesprzyjającej pogodzie jest problem z
organizacją imprez dla większej liczby widzów. Hala
widowiskowo-sportowa mieści do 1000 widzów.
Amfiteatr jest miejscem organizacji imprez masowych
dla mieszkańców miasta i ościennych gmin. Służy
dzieciom, młodzieży i dorosłym.
Realizacja zadania pozwoliłaby na:
1. uratowanie zabytku (willa z pocz. XX w.
symbolizująca obecność trzech kultur na Krajnie:
polskiej, niemieckiej, żydowskiej);
2. udostępnienie dla złotowian i turystów
profesjonalnej
ekspozycji
archeologicznej
i
historycznej dotyczącej Krajny Złotowskiej;
3. zorganizowanie sali wystaw czasowych (sztuki
współczesnej) połączonej z salą koncertową.

Z diagnozy stanu
Złotów jest ośrodkiem kulturalnym o zasięgu
powiatowym.
Kultura
złotowska
zapewnia
różnorodność wydarzeń i przedsięwzięć kulturalnych.
Rozbudowa i unowocześnienie instytucji kultury
pomoże zapewnić dalszy rozwój i poszerzenie oferty
kulturalnej miasta.
Z prac Komitetu Społecznego
Komitet Społeczny uznał za ważny atut miasta prężnie
działające instytucje kultury. Oferta kulturalna dla
mieszkańców powinna być rozszerzana.

ZADANIE STRATEGICZNE

ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W ZŁOTOWIE

CELE OPERACYJNE
powszechny dostęp do oferty kulturalnej oraz tworzenie warunków do aktywnego korzystania z niej
przez mieszkańców
zwiększenie znaczenia miasta jako lokalnego ośrodka kultury

PLANOWANE DZIAŁANIA/PROJEKTY
1) Stworzenie „Centrum Edukacji Historycznej i Artystycznej na Krajnie” w historycznej willi Iwańskiego:
a) zdobycie funduszy na odkupienie zabytkowego budynku przy al. Piasta w Złotowie z rąk prywatnych (do
1998 r. własność miasta Złotów)
b) uruchomienie funduszy pomocowych z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na remont i wyposażenie
obiektu
c) zaprojektowanie i urządzenie ekspozycji archeologicznej i historycznej dot. Krajny Złotowskiej – w
sposób nowoczesny i atrakcyjny również dla młodzieży. Wyposażenie sali koncertowej i sali wystaw
czasowych (sztuka współczesna).
d) zorganizowanie zespołu ludzi przygotowanych merytorycznie do pracy z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą,
do prowadzenia działalności kulturalnej, artystycznej i edukacyjnej
2) Remont kapitalny amfiteatru leśnego:
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a) wykonanie zadaszenia na pozostałych dwóch sektorach amfiteatru
b) wymiana wszystkich siedzeń w amfiteatrze
c) modernizacja całego zaplecza amfiteatru: garderoby, sanitariatów, pomieszczenia technicznego
d) wzmocnienie skarp wokół amfiteatru
e) naprawa ogrodzenie wokół amfiteatru,
f) zorganizowanie parkingu na zapleczu amfiteatru
3) wydanie monografii Złotowa na 650-lecie
650
miasta

EFEKTY, KTÓRYMI BĘDZIE BADANA REALIZACJA ZADANIA STRATEGICZNEGO
Efekty realizacji zadania strategicznego będą badane wskaźnikami produktów i rezultatów, których wielkości
będą określane podczas przygotowywania szczegółowych założeń projektów w ramach zadania strategicznego.
Produkty
2
powierzchnia wybudowanych/wyremontowanych/zmodernizowanych obiektów kulturalnych [m ]
liczba wydanych egzemplarzy monografii Złotowa [szt.]
Rezultaty
liczba osób korzystających z efektów projektów z zakresu kultury [osoby]

PARTNERZY
Starostwo Powiatowe w Złotowie, Urząd Marszałkowski w Poznaniu, MKiDN, Muzeum Ziemi Złotowskiej,
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Szkoła Muzyczna I stopnia w Złotowie, stowarzyszenia o charakterze
historycznym i artystycznym działające w Złotowie (np. Stowarzyszenie Współpracy Polsko-Niemieckiej
Polsko
„Krajna”
w Złotowie).

VI. Wdrażanie strategii
1.

Wprowadzenie

Strategia rozwoju jest dokumentem zawierającym podstawowe wytyczne dotyczące kierunków
rozwoju miasta ujętych w cele strategiczne i planowane zadania. Zarządzanie realizacją Strategii
odbywa się na poziomie celów, następnie zadań strategicznych oraz projektów wchodzących w skład
zadań strategicznych. Na każdym z tych poziomów ustalono układ instytucjonalny, podmioty
zaangażowane w zarządzanie oraz funkcje i zasady pracy poszczególnych gremiów. Zarządzanie
strategią rozwoju będzie przebiegać zgodnie ze schematem podzielonym na etapy planowania,
realizacji, monitorowania i ewaluacji. Zatem proces zarządzania strategicznego można przedstawić na
macierzy, której elementami są:
• poziomy realizacji strategii:
o cele, zadania, projekty;
• poziomy instytucjonalnego zarządzania:
o decernenci, komitet sterujący, promotor zadań strategicznych, przewodniczący
zadań strategicznych, kierownicy projektów;
• etapy:
o planowanie, realizacja, monitorowanie, ewaluacja.
Cele strategiczne będą realizowane poprzez zadania strategiczne. Natomiast zadania strategiczne
definiuje się jako pakiet projektów, których realizacja zmierza do osiągnięcia określonego celu
strategicznego. Wdrażanie Strategii będzie zatem odbywać się operacyjnie poprzez zarządzanie
projektami. Metodyka zarządzania projektami realizowanymi przez Urząd Miejski oraz przez jednostki
organizacyjne, wśród których wyróżnia się także samorządowe instytucje kultury, stała się zatem
podstawą systemu zarządzania strategicznego w oparciu o zapisy Strategii rozwoju.
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2.

Definicja projektu

Projekt należy rozumieć jako ograniczony
graniczony czasowo, tj. posiadający określony początek i koniec, zbiór
działań realizowanych w celu wytworzenia unikatowego produktu, usługi, rezultatu. Realizacja
projektu jest mierzalna, tj. można stwierdzić na podstawie specyficznych wskaźników produktów
projektu, że został on wykonany zgodnie z założeniami lub w jakim zakresie nie udało się go
zrealizować.
W dokumencie Strategii Rozwoju w zadaniach strategicznych określono kluczowe projekty, za
pomocą których będą realizowane poszczególne zadania strategiczne i w konsekwencji cele
strategiczne. Są one opisane bardzo ogólnikowo i nie stanowią katalogu zamkniętego projektów,
który wykonawczo będzie podlegał każdego roku zatwierdzaniu w zależności od przyjętych
priorytetów.

3.

Fazy realizacji projektu

Każdy projekt posiada fazy realizacji, na które składają się: inicjowanie, planowanie, realizacja,
zamykanie.
•opracowanie pomysłu projektu polegające na przygotowaniu podstawowych
założeń projektu i powiązaniu go z zadaniami i celami strategicznymi
inicjowanie •zatwierdzenie pomysłu projektu i przekazanie do fazy planowania

•opracowanie dokumentu inicjującego projekt polegające na uszczególowieniu
założeń projektu poprzez wskazanie wszystkich elementów planu
pozwalających na sprawne zarządzanie realizacją
planowanie •zatwierdzenie dokumentu inicjującego projekt i przekazanie do fazy realizacji

realizacja

zamykanie

4.

•wykonanie wszystkich działań założonych w projekcie
•monitorowanie
monitorowanie postępów i jakości osiąganych efektów realizacji projektu
•odbiór wszystkich działań

•opracowanie sprawozdania z realizacji i monitorowania projektu
•zatwierdzenie zrealizowanego projektu

Poziomy zarządzania strategicznego

Zarządzanie strategiczne będzie odbywać się na następujących poziomach:
• Burmistrz Miasta: jest odpowiedzialny za realizację Strategii, zatwierdza wybór pakietu
projektów w ramach każdego zadania strategicznego oraz decyduje o zrównoważeniu
zaangażowania finansowego i organizacyjnego miasta w ramach obszarów, celów
i wszystkich zadań strategicznych,
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•

•

•

Komitet Sterujący: prowadzi monitoring realizacji wszystkich zadań strategicznych w ramach
obszarów i celów strategicznych, rekomenduje Burmistrzowi realizację projektów w ramach
wszystkich zadań strategicznych, prowadzi działania kontrolne w odniesieniu do realizacji
projektów i zadań strategicznych,
Przewodniczący zadań strategicznych: prowadzą monitoring realizacji poszczególnych zadań
strategicznych, zarządzają pakietem projektów w ramach zadań strategicznych, tj. planują
i rekomendują Komitetowi Sterującemu ich, zarządzają projektami realizowanymi w ramach
zadań strategicznych,
Kierownicy projektów: zarządzają operacyjnie poszczególnymi projektami.

Strategia

Burmistrz

Cele i obszary
strategiczne

Komitet Sterujący

Zadania
strategiczne

Projekty

Przewodniczący zadania
strategicznego

Kierownik
projektu

Kierownik
projektu

Przewodniczący
zadania strategicznego

Kierownik
projektu

Kierownik
projektu

Wszystkie procedury zarządzania projektami w ramach Strategii Rozwoju będzie wspomagać
Koordynator ds. Zarządzania Strategicznego, który zostanie powołany spośród pracowników Urzędu
Miasta. Jego rola polega przede wszystkim na weryfikowaniu poprawności przygotowania wszystkich
dokumentów w procedurach zarządzania strategicznego, agregowania danych monitoringowych,
koordynowania prac Komitetu Sterującego i tworzenia dla Komitetu Sterującego sekretariatu,
przygotowywania raportów i sprawozdań monitoringowych, i ewaluacyjnych dla Komitetu oraz
Burmistrza.

5.

Inicjowanie projektu

Inicjowanie projektu rozpoczyna się od opracowania podstawowych założeń projektu. Założenia te
należy spisać w formie dokumentu pod nazwą Pomysł projektu. Każdy pracownik urzędu lub innych
podmiotów zaangażowanych w realizację Strategii może opracować ten dokument. W zależności od
wyników konsultacji dotyczących założeń projektu, dokument ten będzie podlegał modyfikacjom.
Formularz dokumentu pod nazwą Pomysł projektu stanowi jeden z dokumentów wykonawczych do
systemu zarządzania Strategią Rozwoju.
Pomysł projektu powinien być zawsze odpowiedzią na zidentyfikowaną, niezaspokojoną potrzebę
dostarczenia unikatowego produktu i osiągnięcia rezultatu. Celem opracowania Pomysł projektu jest
zatwierdzenie jego podstawowych parametrów, na odpowiednich poziomach zarządzania.
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Przechodząc przez wszystkie poziomy zarządzania projektami, Pomysł projektu będzie konsultowany
i będzie weryfikowany pod względem:
• Wykonalności prawnej, organizacyjnej, finansowej, środowiskowej, itp.;
• Wpływu na realizację zadania strategicznego, do którego przypisano Pomysł projektu;
• Wpływu na realizację celów i obszarów strategicznych;
• Wpływu na realizację Strategii Rozwoju.
Weryfikowanie wpływu na realizację zadań, celów i obszarów strategicznych oraz całej Strategii
polega przede wszystkim na ocenie, czy projekt będący w fazie pomysłu jest:
• Adekwatny, tzn. trafnie dobrany, zgodny założeniami strategicznymi;
• Efektywny, tzn. nakłady finansowe i nakład pracy w realizację projektu pozostają
w korzystnym stosunku do spodziewanych rezultatów i stopnia realizacji założeń
strategicznych;
• Społecznie akceptowalny i oczekiwany;
• Wariantowo najkorzystniejszy, tzn. realizacja projektu będzie przebiegać według
najkorzystniejszego wariantu technologicznego, prawnego i organizacyjnego, będzie
skuteczny;
• Perspektywiczny, tzn. wpływa nie tylko na rozwiązanie bieżących potrzeb, ale także będzie
efektywny w przyszłości.
Dokument pod nazwą Pomysł projektu będzie zawierał następujące informacje przygotowane przez
inicjującego projekt:
• Nazwa projektu;
• Wnioskodawca: formalnie będzie to komórka organizacyjna, pracownik Urzędu Miejskiego
lub jednostka organizacyjna;
• Cele projektu: powinien być tak sformułowany i opisany, aby można była zweryfikować
adekwatność projektu;
• Główne skwantyfikowane produkty projektu: powinny być opracowane, aby można była
zweryfikować efektywność projektu;
• Zakres projektu i propozycje rozwiązań prawnych, organizacyjnych i technologicznych:
powinny być opracowane, aby można była zweryfikować, czy projekt będzie wariantowo
najkorzystniejszy i perspektywiczny;
• Wstępna analiza kosztów i korzyści społecznych: polega na zidentyfikowaniu korzyści
i kosztów społecznych i przypisaniu im punktowej oceny odnoszącej się do wielkości korzyści
lub kosztów społecznych. Analiza powinna pozwolić na ocenę, czy projekt jest efektywny oraz
społeczne akceptowalny i oczekiwany;
• Przewidywane trudności w realizacji projektu: opisowo powinny zostać wskazane
ograniczenia realizacji projektu i problemy, które muszą być rozwiązane, aby projekt był
wykonalny, co pozwoli ocenić jego efektywność;
• Wstępne ryzyka projektu: opisane w skali niskie, średnie, wysokie powinny pozwolić na
ocenę wpływu na wykonalność projektu, a w konsekwencji, czy projekt jest efektywny oraz
wariantowo najkorzystniejszy;
• Uczestnicy procesu realizacji projektu: zarówno struktury miejskie, jak i podmioty
zewnętrzne, jeśli będzie wymagała tego specyfika projektu;
• Szacunkowe koszty realizacji projektu: możliwie precyzyjnie wskazane, tak aby była możliwa
ocena spodziewanej efektywności projektu oraz jego społecznej akceptowalności;
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•
•

•

6.

Źródła finansowania;
Wstępny harmonogram projektu: zawiera kwartał i rok możliwego rozpoczęcia i zakończenia
projektu oraz główne etapy realizacji, powinien pozwalać na ocenę, czy projekt jest
wariantowo najkorzystniejszy;
Propozycja zespołu projektowego: powinna zawierać wskazanie przynajmniej, jakie
kwalifikacje i doświadczenie powinien posiadać kierownik oraz z jakiego wydziału lub
wydziałów i jednostek organizacyjnych będzie wywodzić się zespół zarządzający operacyjnie
projektem.

Zatwierdzanie Pomysłu projektu

Formularz Pomysłu projektu może przygotować każdy z pracowników urzędu lub jednostek
organizacyjnych, jest on wstępnie przedkładany Przewodniczącemu zadania strategicznego, do
którego należałoby przypisać dany projekt oraz Koordynatorowi ds. Zarządzania Strategicznego.
Przewodniczący zadania strategicznego, wraz z jednostką wnioskującą (inicjatorem projektu)
przeprowadza weryfikację dokumentu pod kątem wykonalności prawnej, organizacyjnej, finansowej,
środowiskowej, itp. Ponadto Przewodniczący zadania wraz z przydzielonym mu zespołem
pracowników urzędu i specjalistów z np. jednostek organizacyjnych ocenia także projekt czy jest
adekwatny, efektywny, społecznie akceptowalny i oczekiwany, wariantowo najkorzystniejszy,
perspektywiczny. Po ocenie dokonuje rekomendacji Komitetowi Sterującemu lub odrzuca projekt.
Komitet Sterujący nie dokonuje kolejnej całościowej oceny projektu, skupia się przede wszystkim na
ocenie adekwatności projektu w relacji do obszarów i celów strategicznych i w tym zakresie
konsultuje projekt z Przewodniczącym zadania strategicznego. Po konsultacjach projekt może być
rekomendowany Burmistrzowi lub odrzucony. Burmistrz po konsultacji ze Skarbnikiem dokonuje
ostatecznego zatwierdzenia Pomysłu projektu lub go odrzuca. Po pozytywnej rekomendacji,
Burmistrz zleca opracowanie szczegółowych założeń projektu, które ujmowane są w Dokument
Inicjujący Projekt (DIP).

Zatwierdzenie
Pomysłu projektu

Burmistrz

Komitet Sterujący

Konsultacja oceny i
rekomendacja

Przewodniczący zadania
strategicznego

Weryfikacja, ocena
i rekomendacja

Wnioskujący

Zgłoszenie Pomysłu
projektu

Opracowanie DIP
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7.

Planowanie projektu

Wnioskodawca lub wskazany przez wnioskodawcę (po zatwierdzeniu przez Burmistrza) zespół jest
zobowiązany do zaplanowania projektu. Proces polega generalnie na przyjęciu szczegółowych
założeń realizacji projektu. Planowanie projektu w zasadzie będzie opierać się na Pomyśle projektu,
jednak po uszczegółowieniu założeń może się okazać, że warunki realizacji projektu zmieniają się,
pojawiły się ograniczenia, z których nie zdawano sobie sprawy na etapie wstępnych założeń. Należy
przyjąć, że przyjmowanie szczegółowych założeń projektu, które formalnie będzie polegało na
opracowaniu Dokumentu Inicjującego Projekt, zawsze może wskazać rozbieżności pomiędzy
wstępnymi założeniami, a szczegółowymi, dlatego projekt zawarty w DIP będzie podlegał ponownej
weryfikacji na poszczególnych poziomach zarządzania strategicznego. Dokument Inicjujący Projekt
będzie stanowił po zatwierdzeniu na odpowiednim poziomie plan realizacji projektu, który będzie
podlegał modyfikacjom, monitorowaniu i kontroli w całym okresie realizacji projektu.
Planowanie projektu przypisane jest kierownikowi projektu oraz zespołowi projektowemu. Kierownik
i zespół zazwyczaj będą wskazani w Pomyśle projektu, jeśli nie, zostaną wybrani przez
Przewodniczącego zadania strategicznego, w pakiecie którego znajduje się projekt. Zespół spotyka się
i działa na etapie planowania pod kierownictwem kierownika projektu.

8.

Opracowanie Dokumentu Inicjującego Projekt

Dokument Inicjujący Projekt to rozbudowany formularz zawierający najważniejsze informacje na
temat projektu. W stosunku do Pomysłu projektu zawiera rozszerzone informacje, które rodzajowo
występowały już w Pomyśle projektu oraz nowe informacje. Struktura DIP przedstawia się
następująco:
• Nazwa projektu: nie powinna ulegać zmianom w stosunku do Pomysłu projektu;
projektu
• Kierownik projektu i zespół projektowy: kierownik projektu oraz zespół projektowy będą
wymienieni z imienia i nazwiska wraz ze wskazaniem komórek lub jednostek organizacyjnych,
w których są zatrudnieni;
• Cele projektu: nie powinny ulegać zmianom w stosunku do Pomysłu projektu;
projektu
• Główne skwantyfikowane produkty projektu: może zostać rozbudowana lista produktów, ale
przede wszystkim powinny zostać ponownie skwantyfikowane, tak aby w jak najmniejszym
stopniu wielkości wskaźników w trakcie realizacji projektu ulegały zmianie;
• Główne skwantyfikowane rezultaty projektu: skwantyfikowane rezultaty przedstawiają w
wartościach liczbowych bezpośrednie efekty zrealizowanych produktów, np. rezultatem
budowy jednego przedszkola może być 200 nowych miejsc w przedszkolach;
• Zakres projektu i propozycje
ozycje rozwiązań prawnych, organizacyjnych i technologicznych: opis
w tym punkcie może zostać rozbudowany i uszczegółowiony w stosunku do Pomysłu
projektu. W zakresie powinny zostać umieszczone m.in. proponowane rozwiązania
przewidywanych trudności w realizacji projektu;
• Analiza kosztów i korzyści społecznych: w stosunku do Pomysłu projektu metodyka
wykonania analizy kosztów i korzyści nie zmienia się, punkt jednak może zostać rozbudowany
i zweryfikowany w związku z pozyskaniem większej liczby informacji o planowanej realizacji
projektu;
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•

•
•

•

•

9.

Ryzyka projektu: metodyka oceny ryzyk występujących w projekcie nie zmieni się w stosunku
do Pomysłu projektu, punkt jednak może zostać rozbudowany i zweryfikowany w związku
z pozyskaniem większej liczby informacji o planowanej realizacji projektu;
Uczestnicy procesu realizacji projektu: zarówno struktury miejskie, jak i podmioty
zewnętrzne, jeśli będzie wymagała tego specyfika projektu;
Budżet projektu: punkt zostanie opracowany w miejsce „szacunkowych
szacunkowych kosztów realizacji
projektu” z karty Pomysłu projektu. Wszystkie koszty projektu zostaną ujęte w czasie
realizacji projektu z podziałem na kwartały oraz źródła finansowania. Dane dotyczące
szacunkowych kosztów w stosunku do karty Pomysłu projektu zostaną zweryfikowane
i uaktualnione;
Harmonogram projektu: projekt zostanie podzielony rzeczowo na etapy realizacji
i przedstawiony w ujęciu kwartalnym. Etapy zostaną przedstawione do drugiego stopnia
szczegółowości, np. jeśli pierwszym stopniem szczegółowości jest etap przygotowanie
dokumentacji projektowej, to drugim stopniem szczegółowości jest opracowanie projektu
technicznego, pozyskanie pozwolenia na budowę, pozyskanie decyzji środowiskowej, itp.;
Zespół projektowy: w punkcie będą wymienieni wszyscy uczestnicy
nicy realizacji projektu
imiennie ze wskazaniem komórek, w których są zatrudnieni oraz zakresu obowiązków
w projekcie.

Zatwierdzanie Dokumentu Inicjującego Projekt

Procedura akceptowania DIP przebiega analogicznie, jak w przypadku Pomysłu projektu.
Zweryfikowane i uszczegółowione założenia projektu muszą zostać ponownie zaakceptowane na
poszczególnych poziomach zarządzania strategicznego, przy czym w większym stopniu zaangażowane
zostaną służby finansowe ze Skarbnikiem na czele. Po opracowaniu przez kierownika projektu
Dokumentu Inicjującego Projekt,
Projekt karta zostaje przekazana Przewodniczącemu zadania
strategicznego, który przeprowadza weryfikację założeń projektu. Weryfikacja polega głównie na
sprawdzeniu, w jakim stopniu założenia projektu odbiegają od przyjętych w Pomyśle projektu,
a także ponownie weryfikowana jest wykonalność projektu oraz poprawność merytoryczna
zamieszczonych w DIP informacji. Przewodniczący zadania strategicznego może dla wykonania tego
zadania korzystać ze wsparcia merytorycznego innych pracowników urzędu oraz jednostek
organizacyjnych. Zadaniem Przewodniczącego zadania strategicznego jest również ustalenie
priorytetu realizacji projektu wobec innych projektów w ramach zadania strategicznego. W tym celu
dokonywana jest ponowna ocena projektu według kryteriów analizowanych w ramach Pomysłu
projektu. Ocena ta będzie podstawą do sformułowania rekomendacji Komitetowi Sterującemu.
W ten sposób powstaje zrównoważony pakiet projektów w ramach zadania strategicznego. Po
akceptacji i ocenie DIP Przewodniczący zadania strategicznego przekazuje DIP pod obrady Komitetu
Sterującego, który sporządza własną rekomendację, ustalając priorytet realizacji projektu wobec
innych projektów umiejscowionych we wszystkich zadaniach strategicznych, w tym także projektów
spółek komunalnych, które nie są włączone w całą procedurę zatwierdzania Pomysłu projektu,
a następnie DIP. Projekty analizowane są poprzez zadania strategiczne, w których są umiejscowione.
Komitet Sterujący, dokonując oceny projektów, prowadzi konsultacje z Przewodniczącym zadania
strategicznego, ustalając wagę poszczególnego projektu w odniesieniu do realizacji całego zadania
strategicznego. W trakcie tych konsultacji mogą zostać zmienione założenia projektu zgłoszone
w DIP. Zmianie może ulec harmonogram realizacji, zakres oraz budżet projektu. Zmiany wywołują
konieczność przeredagowania DIP przez kierownika projektu. Po zmianach dokument szybką ścieżką
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wraca pod obrady Komitetu. Rekomendacja Komitetu Sterującego obowiązkowo musi być
skonsultowana ze Skarbnikiem. Pracę Komitetu Sterującego wspomaga Koordynator ds. Zarządzania
Strategicznego, który porządkuje listę wraz z ocenami projektów zgłaszanych w ramach
poszczególnych zadań strategicznych pod obrady Komitetu. Lista jest podstawą do konstruowania
planów inwestycyjnych, które bezpośrednio zostaną przełożone na budżet miasta roczny oraz
wieloletnie planowanie wydatków. Uporządkowana lista przez Komitet Sterujący przedstawiana jest
Burmistrzowi, który ostatecznie zatwierdza wszystkie Dokumenty Inicjujące Projekt i przekazuje do
realizacji.

Rada Miejska

Uchwalenie

Zatwierdzanie i
ujęcie w budżecie

Burmistrz i Skarbnik

Komitet Sterujący

Weryfikacja i
akceptacja

Rekomendacja

Przewodniczący zadania
strategicznego

Weryfikacja i
akceptacja

Przekazanie do
KS

Kierownik projektu

Opracowanie DIP

Realizacja

10. Realizacja projektu
W ramach realizacji projektu znajduje się także system monitorowania. Po przekazaniu projektu do
realizacji przez Burmistrza kierownikowi projektu rozpoczyna się formalnie etap realizacji, w skład
którego wchodzą następujące czynności:
• Organizowanie pracy zespołu projektowego,
• Zlecanie wykonania prac,
• Monitorowanie realizacji i raportowanie postępów w projekcie,
• Zarządzanie zmianami,
• Odbieranie poszczególnych produktów,
• Zamykanie projektu.
Nadzór nad działalnością kierownika i całego zespołu projektowego prowadzi Przewodniczący
zadania strategicznego.

105

Strategia rozwoju Gminy Miasto Złotów na lata 2011-2020

11. Organizowanie pracy zespołu projektowego
Kierownik kompletuje zespół projektowy, który może się składać z pracowników urzędu oraz
pracowników jednostek organizacyjnych. Z pewnością konieczność powołania zespołu
interdyscyplinarnego będzie wynikała z zakresu realizowanego projektu. Kierownik zwołuje zespół
i omawia wszystkie założenia projektu, przedstawiając jednocześnie zakres obowiązków
poszczególnych członków zespołu. Włączenie pracownika urzędu lub jednostki organizacyjnej do
zespołu poprzedzane jest uzyskaniem zgody bezpośredniego przełożonego kandydata na członka
zespołu. W zakresie obowiązków znajduje się również informacja o zaangażowaniu czasowym
członka zespołu (liczba dni w kwartale).
Kierownik projektu zleca wykonywanie zadań poszczególnym członkom zespołu i odbiera wyniki ich
prac. Kierownik organizuje cykliczne, w zależności od potrzeb, spotkania zespołu. Członkowie zespołu
przekazują na bieżąco kierownikowi wszystkie informacje, które wymagają podjęcia działań przez
kierownika, w tym: zlecanie wykonania prac na zewnątrz, monitorowanie i raportowanie postępów w
projekcie, odbieranie poszczególnych produktów. Sposób komunikacji zespołu ustala kierownik
projektu.

12. Zlecanie wykonania prac na zewnątrz
Zlecaniem prac na zewnątrz, tj. wykonawcom spoza struktur samorządowych oraz spółek
komunalnych zajmuje się kierownik projektu. Ustala on wraz z zespołem zapotrzebowanie na
zlecenia, koordynuje prace związane z wyborem wykonawców, uczestniczy w wyborze wykonawców,
posiłkując się wiedzą i doświadczeniem członków zespołu i innych ekspertów. Bezpośredni nadzór
nad działaniami wykonawców będą prowadzić członkowie zespołu, do których
ych obowiązków należą
zadania z zakresu będącego przedmiotem zlecenia. Członkowie zespołu uczestniczą również
w odbiorze prac wykonawców zewnętrznych. Kierownikowi projektu przekazywane są według
przyjętego sposobu komunikacji informacje na temat postępów prac zleconych oraz na temat ich
odbioru.

13. Monitorowanie realizacji i raportowanie postępów w projekcie
Monitorowanie realizacji projektu dotyczy wszystkich tych elementów projektu, które zmieniają się
w czasie pod względem wielkości, a zatem przede wszystkim osiąganych wskaźników produktu,
ponoszonych wydatków, a także wykonania rzeczowego. Monitoring dotyczy również jakości
realizowanych działań w ramach projektu. W tym zakresie informacje monitoringowe będą miały
charakter opisowy.
Przystępując do monitorowania realizacji działań w ramach projektu, kierownik projektu dysponuje
harmonogramem oraz bieżącymi informacjami o postępach prac. Członkowie zespołu projektowego
wykonują przydzielone im zadania i zgodnie z ustalonym sposobem komunikacji raportują postęp
prac kierownikowi projektu przy wykorzystaniu odpowiednich formularzy. Zadania podzielone są
w taki sposób pomiędzy członkami zespołu, aby wszystkie elementy projektu podlegały
monitorowaniu i raportowaniu, tj. np. kierownik rozdziela pomiędzy członków zespołu wszystkie
produkty projektu oraz poszczególne etapy realizacji projektu. Informacja dotycząca wydatkowania
środków pozyskiwana jest bezpośrednio od właściwego wydziału finansowego. Informacje
przekazywane kierownikowi są przez niego agregowane i sporządzany jest raport z postępów, który
przedstawiany jest Przewodniczącemu zadania strategicznego oraz przekazywany jest
Koordynatorowi ds. Zarządzania Strategicznego prowadzącego monitoring całej Strategii.
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Kierownik projektu weryfikuje kompletność i poprawność informacji o postępach prac pozyskanych
od członków zespołu:
• kompletność oznacza posiadanie informacji o postępach prac dla wszystkich zadań
realizowanych w projekcie;
• poprawność oznacza przede wszystkim spójność z poprzednio raportowanymi
towanymi postępami
prac (zaawansowanie prac nie powinno się zmniejszać), ale również poprawność
merytoryczną.
Kierownik projektu monitoruje realizację zadań w projekcie, ocenia stan projektu i wyciąga
odpowiednie wnioski. Po wykonaniu oceny stanu realizacji zadań możliwe są następujące sytuacje:
• projekt przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia, mieszczące się
w granicach tolerancji) – wówczas nie są wymagane żadne dodatkowe działania;
• kierownik projektu widzi potrzebę wprowadzenia działań korygujących lub zapobiegawczych
w odniesieniu do zidentyfikowanych ryzyk lub problemów, co powoduje odpowiednią reakcję
kierownika i realizację działań związanych z zarządzaniem zmianą;
• kierownik projektu stwierdził, że zakończyła się realizacja wszystkich zadań projektowych
i należy wykonać działania przewidziane dla zamykania projektu.
Monitorowanie realizacji projektu odbywa się również na poziomie Przewodniczącego zadania
strategicznego, który ocenia dostarczone przez kierownika projektu informacje. Jeśli projekt
przebiega zgodnie z ogólnym harmonogramem, dodatkowe informacje nie są wymagane. Jeśli jednak
dane wskazują na niezadowalający stan realizacji projektu, Przewodniczący zadania strategicznego
wyjaśnia z kierownikiem zaistniałą sytuację i podejmuje działania naprawcze. Informacja zwrotna od
Przewodniczącego zadania strategicznego wskazuje działania, które musi podjąć kierownik projektu.
W każdym przypadku kierownik projektu aktualizuje DIP. Jeśli projekt przebiega zgodnie z planem,
aktualizacja polega tylko na wpisaniu daty aktualności Dokumentu Inicjującego Projekt.
Projekt

Przewodniczący zadania
strategicznego

Kierownik projektu

Członkowie zespołu

Weryfikacja i akceptacja lub
podejmowanie działań naprawczych

Aktualizacja DIP

Weryfikacja i
agregowanie

Raportowanie
Przewodniczącemu

Raportowanie
kierownikowi

Monitorowanie
postępów

14. Zarządzanie zmianami
Zmiany w projekcie mogą pojawić się na każdym etapie jego realizacji i mogą dotyczyć różnego
rodzaju zdarzeń. Przyczyny występowania zmian to przede wszystkim: błędne założenia, problemy
oraz pojawienie się nieprzewidzianego ryzyka. Zarządzanie zmianami odnosi się do wszystkich
wymienionych przyczyn.
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Założenia projektu weryfikowane są przede wszystkim na etapie pomysłu oraz planowania w ramach
Dokumentu Inicjującego Projekt.. Weryfikacja założeń może nastąpić także podczas realizacji projektu,
ponieważ kierownik projektu lub członkowie zespołu pozyskali nową wiedzę na temat warunków
realizacji jakiegoś przedsięwzięcia. Weryfikacja założeń może także być wtórnym działaniem wobec
dokonanych zmian w projekcie wynikających np. z wystąpienia wcześniej niezidentyfikowanego
ryzyka. Generalnie wszystkie zmiany, których przyczyną były błędne założenia, zmierzające do
korekty założeń są przeprowadzane przez kierownika projektu. Skorygowane założenia są
przedstawiane Przewodniczącemu zadania strategicznego, a ten decyduje, czy zmiany wymagają
dalszego procedowania na wyższych poziomach strategicznych. Korekta założeń jest zapisywana na
wniosku zmian lub zgłaszana w ramach kwartalnego raportu z postępów.
Problemy występujące w projekcie mogą być konsekwencją zaniedbań lub wystąpienia
nieprzewidzianych zdarzeń, a także mogą wynikać z faktu niezweryfikowania błędnych założeń.
Bezpośrednio za zarządzanie problemami odpowiada kierownik projektu.
Kierownik projektu niezwłocznie rozpatruje zgłoszone lub samodzielnie zidentyfikowane problemy:
• nadaje im priorytet (wysoki, niski),
• opracowuje przy wsparciu innych interesariuszy rozwiązanie problemu,
• ustala termin rozwiązania problemu,
• ustala osoby odpowiedzialne.
Rozwiązanie problemu może polegać na:
• wprowadzeniu działań korygujących poprzez zdefiniowanie zadań powiązanych
z problemem, w wyniku czego do harmonogramu zostaje dodane zadanie – dzięki temu
łatwiej monitorować rozwiązanie danego problemu,
• zaproponowaniu/zgłoszeniu zmiany w projekcie,
• zgłoszeniu problemu na wyższy poziom zarządzania (przewodniczący zadania strategicznego),
jeśli nie jest możliwe rozwiązanie go na poziomie projektu.
W trakcie planowania projektu kierownik dokonuje identyfikacji i analizy potencjalnych ryzyk oraz
wstępnie planuje sposób reakcji na ryzyko. W trakcie realizacji projektu mogą pojawiać się nowe
ryzyka, jak i może zmieniać się ocena istniejących ryzyk. Kierownik projektu rejestruje w DIP
i monitoruje zidentyfikowane ryzyka w trakcie całej realizacji projektu. Zgłaszane lub samodzielnie
zidentyfikowane nowe ryzyka kierownik projektu niezwłocznie poddaje analizie i ocenie – mogą to
być ryzyka bardzo istotne dla przebiegu projektu i wczesne zapobieganie im jest bardzo ważne.
Częstotliwość przeglądu ryzyka w projekcie będzie dostosowana do czasu trwania i charakteru
projektu.
W każdym momencie trwania projektu:
• każdy członek zespołu projektowego może i powinien zgłosić (jeżeli zidentyfikuje) nowe
ryzyko,
• kierownik projektu (lub członek zespołu projektowego wskazany przez kierownika projektu)
wykonuje ocenę i analizuje ryzyko oraz planuje sposób reakcji (działania zapobiegawcze),
przy czym ocena ryzyka dotyczy zarówno aspektu prawdopodobieństwa wystąpienia (małe,
średnie, wysokie), jak i wpływu na projekt (mały, średni, duży).

15. Odbieranie poszczególnych produktów
Odbiór poszczególnych produktów projektu będzie dokonywany przez kierownika projektu oraz
członka zespołu odpowiedzialnego za określony produkt. Odbiór poszczególnych produktów będzie
odnotowywany w Raporcie z postępów.
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16. Zamykanie projektu
Po zrealizowaniu wszystkich zaplanowanych zadań projektowych kierownik projektu weryfikuje, czy
wymagana dokumentacja projektowa jest kompletna. Po zebraniu/zaktualizowaniu dokumentacji
projektowej kierownik projektu przystępuje do stworzenia Raportu z projektu.
Raport z projektu zawiera poniższe informacje:
• osiągnięcie wskaźników produktu projektu;
• osiągnięcie celów projektu – mając na uwadze określone w DIP cele projektu należy wskazać,
czy potrzeba projektowa, która leżała u podstaw realizacji projektu została zaspokojona;
• realizacja zakresu projektu – należy wskazać, czy wszystkie planowane do realizacji zadania
zostały wykonane oraz czy wszystkie produkty projektu zostały dostarczone;
• harmonogram projektu – należy ocenić terminowość realizowanych działań w ramach
projektu i wskazać doświadczenia projektowe, które są istotne, aby terminowość realizacji
podobnych projektów wzrastała;
• budżet projektu – należy wskazać, na ile poniesione w projekcie koszty związane
z realizacją projektu są zbieżne z kosztami planowanymi. Należy wskazać procentowe
odchylenie względem planu bazowego;
• jakość produktów – mając na uwadze wyniki odbiorów produktów projektu, należy
przedstawić w sposób ogólny (opisowo) poziom jakości dostarczonych produktów.
Jednocześnie należy wskazać na te produkty, których dostarczenie przysporzyło problemów
oraz wskazać doświadczenia projektowe, które są istotne, aby jakość produktów
w podobnych projektach wzrastała
Tak opracowany Raport będzie bazowym dokumentem dla prowadzenia monitoringu i ewaluacji
Strategii rozwoju, a także będzie służył Burmistrzowi do informowania opinii publicznej
o zrealizowanych przedsięwzięciach. Raport będzie posiadał również zalety dokumentu, w którym
gromadzone jest know-how administracji samorządowej
Dokument Raport z projektu przekazywany jest do Koordynatora ds. Zarządzania Strategicznego,
który weryfikuje jego poprawność, a następnie Przewodniczącemu zadania strategicznego.
Przewodniczący zadania strategicznego weryfikuje raport z projektu, a w przypadku akceptacji
przekazuje do Promotora zadania strategicznego, który ocenia, czy na podstawie przedstawionych
dokumentów możliwe jest przyjęcie raportu z realizacji projektu.
Raport z realizacji projektu jest archiwizowany przez Koordynatora ds. Zarządzania Strategicznego.
Koordynator agreguje dane z Raportu do ogólnego zestawienia zawierającego:
• wskaźniki produktów,
• opis osiągniętych celów projektu,
• opis zrealizowanego zakresu,
• wydatki na projektach.
Zestawienie to będzie przygotowane na dwóch poziomach:
• zadań strategicznych,
• celów strategicznych.
Tak zrealizowane zestawienie będzie służyć do prowadzenia monitoringu i ewaluacji całej Strategii
rozwoju.
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17. Wdrażanie strategii w strukturze organizacyjnej
Umiejscowienie poszczególnych poziomów zarządzania strategicznego w strukturze organizacyjnej
urzędu oraz jednostek organizacyjnych można przedstawić następująco:
Poziom realizacji strategii

Poziom instytucjonalny

Strategia

Umiejscowienie w strukturze
Burmistrz

Cele i obszary strategiczne

Komitet Sterujący

Zadania strategiczne

Przewodniczący zadania
strategicznego

Projekty

Kierownik projektu

Funkcje wspierające

Koordynator ds. Zarządzania
Strategicznego

Komitet Sterujący będą tworzyć
Burmistrz i jego zastępca,
wybrani urzędnicy wyższego
szczebla, wybrani kierownicy
jednostek organizacyjnych oraz
wybrani
szefowie
spółek
komunalnych. Dobór członków
Komitetu Sterującego będzie
odbywał się według kryteriów
kompetencji
oraz
woli
i
umiejętności pracy w tego typu
gremium.
Skład
Komitetu
Sterującego może się zmieniać.
Na
poszczególne
zebrania
Komitetu będą zapraszane osoby
według kryterium tematycznego
omawianych projektów. Do
udziału w pracach Komitetu
Sterującego
mogą
być
zapraszane osoby spoza struktur
administracji samorządowej i
spółek komunalnych.
Przewodniczącymi
zadań
strategicznych będą wyznaczeni
pracownicy
urzędu
urzędu.
Przewodniczący
zadania
strategicznego
zostanie
powołany zarządzeniem przez
Burmistrza.
Na
jednego
Przewodniczącego
zadania
strategicznego może przypadać
więcej niż jedno zadanie
strategiczne, jednak nie więcej
niż trzy.
Kierownikiem projektu może być
każdy urzędnik i pracownik
jednostek
organizacyjnych
dobrany według kompetencji i
doświadczenia.
Koordynator ds. Zarządzania
Strategicznego będzie powołany
z grona pracowników Urzędu
Miejskiego.
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VII. Monitoring strategii
1. Definicja monitoringu
Definicja monitoringu strategii, która będzie stosowana na potrzeby niniejszej Strategii rozwoju to
działania polegające na zbieraniu i przetwarzaniu na potrzeby zarządzania strategicznego informacji
w zakresie rzeczowo-finansowego
finansowego wykonania projektów w ramach celów i zadań strategicznych oraz
osiągnięcia wskaźników rezultatu założonych zadań strategicznych.

2. Poziomy monitoringu
Monitoring strategii będzie prowadzony na poziomie:
• pojedynczego projektu oraz pakietu projektów zgromadzonych w ramach zadań
strategicznych,
• wskaźników produktu oraz wskaźników rezultatu.
Pojedynczy projekt zgodnie z procedurami zarządzania strategicznego na poziomie wskaźników
produktu oraz w zakresie wykonania rzeczowo-finansowego będzie podlegał monitorowaniu
z częstotliwością raz na kwartał.
Pakiet projektów w ramach zadania strategicznego na poziomie wskaźników produktu oraz
w zakresie wykonania rzeczowo--finansowego będzie podlegał monitorowaniu z częstotliwością raz na
rok.
Pakiet projektów w ramach zadania strategicznego na poziomie wskaźników rezultatu będzie
podlegał monitorowaniu z częstotliwością raz na trzy lata, przed przystąpieniem do ewaluacji
strategii.
Produkt to materialny i mierzalny efekt podejmowanych działań w ramach projektu, np. droga, sieć
kanalizacyjna, budynek, szkolenie, kampania społeczna. Wskaźniki produktu to wielkości, którymi
można zmierzyć osiągnięty efekt, np. długość, liczba sztuk, powierzchnia.
Rezultaty to bezpośrednie materialne i niematerialny efekty powstania produktu, np. oszczędność
czasu przejazdu, nowe przyłącza kanalizacyjne, udostępnienie budynku, osoby korzystające ze
szkoleń. Wskaźniki rezultatu to wielkości, którymi można mierzyć osiągnięty efekt, np. zł/rok, liczba
sztuk, liczba osób, itp.

Częstotliwość monitoringu

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Pojedynczy projekt

Raz na kwartał

Raz na trzy lata

Zadanie strategiczne

Raz na rok

Raz na trzy lata

Monitoring strategii na każdym z poziomów będzie realizowany przez Koordynatora ds. Zarządzania
Strategicznego. Procedury monitoringowe pojedynczego projektu na poziomie wskaźników produktu
zostały opisane w poprzednim rozdziale.

3. Procedury monitoringu
Procedury monitorowania pojedynczego projektu oraz zadania strategicznego na poziomie
wskaźników rezultatu nakładają na Koordynatora ds. Zarządzania Strategicznego obowiązek zebrania
i zestawienia wszystkich danych dotyczących osiągniętych wielkości. W ramach Dokumentu
Inicjującego Projekt kierownik planuje osiągnięcie określonych wskaźników rezultatu. Poddawane są
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ocenie pod względem możliwości osiągnięcia zakładanych wielkości oraz pod względem możliwości
weryfikacji osiągniętych wielkości. Rezultaty ze względu na to, że są bezpośrednim efektem
powstałych produktów powstającym dopiero po zrealizowaniu projektu, można mierzyć w większości
przypadków w okresie trzech lat. Taka perspektywa czasowa pozwala na pełną weryfikację
osiągniętych rezultatów i wyeliminowanie przekłamań związanych np. z tym, że w pierwszym roku po
wybudowaniu nowego obiektu kultury odwiedza go więcej osób niż średnio podczas dalszej
eksploatacji. Danych do pomiaru wskaźników rezultatu będą dostarczać zarządcy danej
infrastruktury. W przypadku projektów tzw. miękkich, np. szkoleń, wydarzeń promocyjnych, itp.
wskaźniki rezultatów są mierzone jeszcze przed ostatecznym zakończeniem projektu. W takich
przypadkach wskaźniki będą przekazywane Koordynatorowi ds. Zarządzania Strategicznego
bezpośrednio przez kierowników projektów. Dane będą dostarczane na formularzach raportu
z osiągniętych rezultatów. Dane będą weryfikowane przez Koordynatora pod kątem formalnym,
np. czy przedstawiono je we właściwych jednostkach oraz pomierzono w odpowiedni sposób.
Następnie dane będą agregowane, tzn. identyczne wskaźniki osiągane w ramach projektów będą
sumowane na poziomie zadania strategicznego. Zagregowane dane będą tworzyły bazę wskaźników
rezultatów, które będą następnie wykorzystywane na potrzeby ewaluacji strategii. Upubliczniane
będą w ramach raportu ewaluacyjnego. Procedury zatwierdzania raportu ewaluacyjnego zostały
opisane w punkcie dotyczącym ewaluacji strategii.
Raz na rok będą poddawane monitorowaniu wskaźniki produktu na poziomie zadania strategicznego.
Raport z monitoringu wskaźników produktu dla zadań strategicznych będzie służył na każdym
poziomie zarządzania strategicznego do oceny postępów wdrażania zadań strategicznych. Identyczne
wskaźniki produktów będą agregowane, jednak agregacji będzie towarzyszyć zastrzeżenie, że jest ona
dokonana wyłącznie do celów poglądowych. Wskaźniki produktu dla każdego projektu odnoszą się do
specyficznych efektów podejmowanych działań. Raport będzie przedstawiał osobno wszystkie
projekty podzielone według zadań strategicznych. Prócz danych o osiągniętych wskaźnikach produktu
będzie zawierał także informacje na temat wykonania rzeczowego i finansowego projektów
w ramach poszczególnych zadań strategicznych.
Schemat obiegu informacji w zakresie monitorowania strategii oraz ewaluacji opisanej w kolejnym
rozdziale przedstawiono poniżej.
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Ewaluacja

Rada Miejska

przyjęcie

Produkty

Burmistrz

zadania
strategiczne

Produkty

Komitet Sterujący

zadania
strategiczne

Przewodniczący zadania
strategicznego

Produkty

Koordynator
ds. ZS

Produkty

Produkty
projekty

Kierownicy projektów

Zarządcy infrastruktury

projekty

zadania
strategiczne

Produkty
projekty

Produkty
zadania
strategiczne

Ewaluacja
przyjęcie

Ewaluacja
przyjęcie

Ewaluacja
weryfikacja

Rezultaty

Ewaluacja

agregacja

przeprowadzenie

Rezultaty

Rezultaty

VIII. Ewaluacja strategii
1. Definicja ewaluacji
Definicja ewaluacji strategii, która będzie stosowana na potrzeby niniejszej Strategii rozwoju to ocena
realizacji Strategii rozwoju pod względem skuteczności, efektywności, użyteczności i trwałości
zaplanowanych i wdrażanych działań zgodnych z celami strategicznymi zapisanymi w dokumencie.
Ocena będzie dokonywana za pomocą badań uwzględniających źródła wtórne i źródła pierwotne.
Spośród trzech rodzajów ewaluacji wyróżnionych na podstawie okresu podejmowanych działań,
które poddawane są ocenie, ewaluacja niniejszej Strategii będzie ewaluacją ex-post.
ex
Wyróżnia się
następujące rodzaje ewaluacji:
• Ex-ante (przed): ma na celu poprawę procesu planowania, a więc ma poprawić trafność
podejmowanych decyzji odnośnie wyboru projektów do realizacji, ich efektywność
i skuteczność.
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•

On-going (w trakcie): ma na celu poprawę procedur wdrażania, poprawę jakości i potencjału
instytucji realizujących Strategię rozwoju. Może przyczynić się do integracji interesariuszy
strategii, wypracowania wspólnego stanowiska oraz sprawniejszego przygotowywania
realizacji kolejnych projektów.

•

Ex-post (po): pokazuje, co się udało osiągnąć, jakim kosztem, a także, co się nie udało, z jakich
powodów i kto za to odpowiada. W ramach ewaluacji ex-post zbadać można, jaki wpływ
realizacja Strategii miała na mieszkańców.

2. Częstotliwość ewaluacji
Ewaluacja będzie przeprowadzana co trzy lata, przy czym:
• pierwsze badanie zostanie przeprowadzone w 2015 roku i będzie dotyczyć okresu 2012-2014,
• drugie badanie zostanie przeprowadzone w 2018 roku i będzie dotyczyć okresu 2012-2017,
• trzecie badanie zostanie przeprowadzone w 2021 roku i będzie dotyczyć okresu 2012-2020,
• czwarte badanie zostanie przeprowadzone w 2024 roku i będzie dotyczyć okresu 2012-2023.

3. Etapy ewaluacji
Za przeprowadzanie ewaluacji odpowiedzialny będzie Koordynator ds. Zarządzania Strategicznego.
Do zadań Koordynatora będzie należało:
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Etap I

• gromadzenie wszystkich niezbędnych danych
(dokumentów, raportów, danych statystycznych) do
przeprowadzenia ewaluacji na różnych jej etapach

Etap II

• przygotowanie formalne procedury przeprowadzenia badań, w
tym m.in. wybór sposobu przeprowadzenia ewaluacji – wykonanie
własnymi siłami/zlecenie wykonania badania na zewnątrz

Etap III

• wybór zespołu/wykonawcy przeprowadzającego badanie, w tym:
• opracowanie lub przyjęcie szczegółowej metodyki,
• opracowanie lub przyjęcie narzędzi badawczych

• przeprowadzenie badania

Etap IV

Etap V

• przygotowanie/przyjęcie raportu z przeprowadzonej ewaluacji i
przekazanie do przyjęcia przez Komitet Sterujący, Burmistrza i
Radę Miejską

Etap I
Na potrzeby przeprowadzenia ewaluacji zgromadzone zostaną wszystkie materiały zawierające dane
i informacje ze źródeł wtórnych. Należą do nich przede wszystkim:
• wyniki monitoringu wskaźników produktów osiągniętych w wyniku realizacji projektów
w ramach zadań strategicznych,
• opracowania własne o charakterze diagnozy stanu, np. wykonane na potrzeby innych
programów operacyjnych lub raportów,
• dane statystyczne, których dysponentem są jednostki administracji samorządowej,
• programy operacyjne do strategii rozwoju,
• „Pomysły projektów” – wypełnione formularze pomysłów projektów zgodnie z systemem
zarządzania strategicznego,
• Dokumenty Inicjujące Projekty – wypełnione formularze pomysłów projektów zgodnie
z systemem zarządzania strategicznego,
• sprawozdania z realizacji budżetów,
• sprawozdania z realizacji programów operacyjnych (np. program rewitalizacji, program
ochrony środowiska, itp.),
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•

inne dokumenty będące w posiadaniu urzędu zawierające dane mogące obrazować realizację
strategii oraz stan rozwoju miasta.
Szczegółowa metodyka przeprowadzenia ewaluacji strategii rozwoju będzie opracowana przez
wykonawcę ewaluacji, jednak zakłada się, że będzie ona zawierać badania desk research w oparciu
o zgromadzone dane.

Etap II
Koordynator ds. Zarządzania Strategicznego zdecyduje, czy zamierza samodzielnie przeprowadzić
ewaluację strategii rozwoju, czy też badania ewaluacyjne będą zlecone podmiotowi zewnętrznemu.
Opinię odnośnie tej decyzji przedstawi Komitet Sterujący.
Jeśli ewaluacja będzie przeprowadzona przez Koordynatora ds. Zarządzania Strategicznego, może on
wskazać osoby uczestniczące w badaniu. Na przeprowadzenie badania Koordynator otrzyma środki.
Zadania ewaluacyjne będą wykonywane w ramach zwykłych obowiązków, jednak dodatkowe środki
mogą być potrzebne na fizyczne przeprowadzenie badań ankietowych. Koordynator może również
korzystać z doradztwa eksperta zewnętrznego.
Jeśli ewaluacja będzie zlecona podmiotowi zewnętrznemu, zostanie on wybrany w procedurze
konkursowej, a przedmiot zamówienia lub zlecenia będzie sporządzony na podstawie niniejszych
zapisów. Kryterium wyboru wykonawcy badania ewaluacyjnego powinno również być jakościowe.
Podlegać powinna mu przedstawiona wstępna metodologia przeprowadzenia ewaluacji, w tym
pytania badawcze oraz techniki badawcze zmierzające do jak najlepszej triangulacji przynajmniej w
zakresie:
• metod i technik badawczych,
• źródeł informacji,
• typów danych technik analitycznych.
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Etap III
Jeśli Koordynator ds. zarządzania strategicznego zdecyduje się samodzielnie wykonać badanie
ewaluacyjne, po dokonaniu wyboru zespołu,, zostanie opracowana szczegółowa metodyka ewaluacji.
Metodykę będzie opiniował Komitet Sterujący. Następnie zgodnie z zapisami przyjętej metodyki
zostaną rozdysponowane zadania pośród członków zespołu ds. ewaluacji. Zespół przygotuje
narzędzia badawcze, do których należeć będą przede wszystkim formularze badań społecznych,
scenariusze wywiadów pogłębionych lub wywiadów zogniskowanych, itp.
Jeśli wykonawcą badania ewaluacyjnego będzie podmiot zewnętrzny, przygotuje on szczegółową
metodykę na podstawie materiałów zebranych przez Koordynatora w ramach etapu I oraz ogólnej
metodyki przygotowanej w ramach oferty. Wykonawca przygotuje także i przedstawi zestaw narzędzi
badawczych. Metodyka i narzędzia badawcze będą ocenione przez Koordynatora bez konieczności
opiniowania przez Komitet Sterujący.

Etap IV
Jeśli badanie ewaluacyjne będzie realizowane własnymi zasobami ludzkimi, nastąpi ich realizacja
zgodnie z przyjętą przez Komitet Sterujący metodyką. Zarządzał zespołem będzie Koordynator ds.
zarządzania strategicznego i to on będzie odpowiedzialny następnie za przygotowanie raportów
cząstkowych z badania oraz raportu z całego badania. Na potrzeby przeprowadzenia badań
ankietowych Koordynator będzie dysponował środkami na zlecenie fizycznego przeprowadzenia
wywiadów.
Wykonawca zewnętrzny przeprowadzi wszystkie badania samodzielnie, a raporty cząstkowe oraz
raport końcowy z ewaluacji zostanie przedstawiony Koordynatorowi ds. zarządzania strategicznego,
który dokona odbioru raportów cząstkowych samodzielnie, a raportu końcowego po uzyskaniu
akceptacji Komitetu Sterującego.

Etap V
Zakres raportu ewaluacyjnego będzie przedstawiać się następująco:
• Metodyka badania ewaluacyjnego:
o Zastosowane techniki badawcze,
o Pytania badawcze,
o Objaśnienia sposobu interpretacji,
• Wymiar przedmiotowy ewaluacji: podjęte działania związane z zarządzaniem strategicznym
oraz realizowane projekty objęte badaniem ewaluacyjnym,
• Wymiar czasowy ewakuacji: okres, w jakim były podejmowane działania związane z
zarządzaniem strategicznym oraz realizowane projekty objęte badaniem ewaluacyjnym,
• Wymiar terytorialny ewaluacji: obszar, w którym powstają produkty i rezultaty projektów
oraz obszar oddziaływania realizowanych zadań i projektów strategicznych,
• Wyniki przeprowadzonych badań:
o Diagnoza stanu,
o Badania desk-research,
research,
o Badania społeczne,
• Wnioski z przeprowadzonych badań,
• Podsumowanie i rekomendacje.
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Raport będzie podlegał weryfikacji Przewodniczącego zadania strategicznego, Komitetu Sterującego
oraz będzie przyjmowany przez Burmistrza, a następnie Radę Miejską.

4. Pytania badawcze
Pytania badawcze, na jakie powinna odpowiadać ewaluacja przedstawia się w zbiorach według
kryteriów ewaluacji, do których należą:
• Trafność: Stopień, w jakim zaplanowane cele oraz zadania strategiczne i projekty
odpowiadają potrzebom mieszkańców, czy realizowane projekty przyczynią się do
rozwiązania zidentyfikowanych problemów oraz czy są zgodne z obraną strategią rozwoju, w
przypadku strategii ofensywnej, realizowane zadania i projekty strategiczne powinny
wpływać na wykorzystanie nadarzających się okazji i wzmacniania atutów? Kryterium
weryfikowane jest w ramach ewaluacji ex-ante i on-going, zatem nie będzie brane pod
uwagę.
• Skuteczność: W jakim stopniu realizowane zadania i projekty strategiczne przyczyniają się do
osiągnięcia zakładanych celów Strategii i rozwoju miasta?
• Efektywność: Jaki jest stosunek zasobów realizowanych zadań i projektów strategicznych
oraz nakładów na nie do osiągniętych produktów i rezultatów?
• Użyteczność: Czy osiągnięte produkty i rezultaty realizowanych projektów będą użyteczne,
funkcjonalne dla mieszkańców, czy mieszkańcy będą z nich korzystać oraz czy pojawiły się
pozytywne lub negatywne efekty uboczne?
• Trwałość: czy na poziomie użyteczności realizowanych projektów pozostaną trwałe zmiany i
czy zmiany te będą użyteczne przez długi czas?
Szczegółowe pytania badawcze, które będą objęte badaniem ewaluacyjnym przedstawiają się
następująco:
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Skuteczność

• W jakim stopniu zostały zrealizowane zadania i
projekty strategiczne?
• W jakim stopniu zrealizowane zadania i projekty
strategiczne przyczyniły się do osiągnięcia wizji
rozwoju i celów strategicznych?
• Jaki wpływ na osiągnięcie wizji i celów
strategicznych miały czynniki zewnętrzne?
• Czy wybrane do realizacji projekty okazały się
skuteczne?
• W jakim stopniu system zarządzania strategicznego
okazał się skuteczny we wdrażaniu strategii rozwoju

Efektywność

• Czy osiagnięte efekty realizacji strategii można było
osiągnąć w inny sposób?
• Czy osiągnięte efekty realizacji strategii można było
osiągnąć mniejszym nakładem finansowym i przy
wykorzystaniu mniejszych zasobów osobowych?

Użyteczność

• W jakim stopniu zrealizowane projekty spełniły
oczekiwania mieszkańców, szczególnie do grup, do
których były kierowane?
• W jakim stopniu zidentyfikowane problemy
rozwoju miasta zostały rozwiązane?
• W jakim stopniu realizacja strategii przyczynia się
do wykorzystania szans, minimalizowania
zagrożeń, wzmacniania mocnych stron, osłabiania
słabych stron?
• W jakim stopniu realizacja strategii przyczynia się
do rozwoju Złotowa oraz regionu? (efekty uboczne
pozytywne)
• W jakim stopniu realizacja strategii przyczynia się
do obniżenia konkurencyjności sąsiednich
obszarów (efekty uboczne negatywne)

Trwałość

• W jakim stopniu osiągnięte efekty realizacji strategii
będą trwałe, długofalowe?
• W jakim stopniu osiągnięta użyteczność efektów
realizacji strategii będzie trwała i dla jakich grup
odbiorców?
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5. Podejmowanie działań w przypadku negatywnych wniosków z przeprowadzonej
ewaluacji
Jeśli wnioski z przeprowadzonej ewaluacji strategii będą negatywne w całości lub w części, Komitet
Sterujący umocowany w ramach systemu zarządzania strategicznego, będzie rekomendował podjęcie
odpowiednich środków zaradczych. Przede wszystkim zleci koordynatorowi ds. Zarządzania
Strategicznego przeprowadzenie analizy, które z negatywnych wniosków podjętych w ramach
ewaluacji mogą dotyczyć także innych zadań i projektów strategicznych oraz działań zarządczych.
Ewaluacja ex-post obejmuje projekty i działania wykonane, a zatem niekoniecznie negatywne wnioski
z ewaluacji będą się przekładać na projekty podejmowane w przyszłości.
Analiza wykonana przez Koordynatora będzie zawierała następujące elementy:
• Wykonanie ewaluacji ex--ante zaplanowanych projektów,
• Analiza przyczyn i zakresu błędów popełnianych w ramach wdrażania strategii,
• Analiza możliwości wyeliminowania działań objętych negatywnymi wnioskami.
Ewaluacja ex-ante będzie dotyczyć zadań i projektów strategicznych, które będą realizowane w
przyszłości i nie podlegały ocenie w ramach zwykłej ewaluacji ex-post. Schemat postępowania i
zarządzania ewaluacją będzie identyczny, jak w przypadku zwykłej ewaluacji ex-post
ex
wykonywanej
cyklicznie co trzy lata.
Zakres pytań badawczych, jakie zostaną postawione w ramach nadzwyczajnej ewaluacji ex-ante,
będą skupione na weryfikacji kryteriów:
• Trafności,
• Skuteczności,
• Efektywności.
Szczegółowe pytania badawcze w ramach weryfikacji kryteriów skuteczności i efektywności będą
sformułowane podobnie, jak w przypadku cyklicznej ewaluacji ex-post. Różnica będzie polegać na
tym, że badaniu będą poddane działania przyszłe, a zatem odpowiedzi na pytania ewaluacyjne będą
rozstrzygać o potencjalnych skutkach podejmowanych działań. Podstawowy zestaw pytań
badawczych należy sformułować następująco:
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Trafność

• W jakim stopniu za pomocą zaplanowanych
projektów mogą być osiągnięte cele strategiczne?
• W jakim stopniu zaplanowane projekty
odpowiadają potrzebom mieszkańców?
• W jakim stopniu system zarządzania strategicznego
zawiera procedury właściwie przygotowane, aby
możliwe było wdrażanie strategii?

Skuteczność

• Czy i w jakim stopniu możliwa jest realizacja
zaplanowanych projektów?
• W jakim stopniu zaplanowane zadania i projekty
strategiczne mogą przyczynić się do osiągnięcia
wizji rozwoju i celów strategicznych?
• Jaki wpływ na osiągnięcie wizji i celów
strategicznych mogą mieć czynniki zewnętrzne?

Efektywność

• Czy założone efekty realizacji strategii można
osiągnąć w inny sposób?
• Czy założone efekty realizacji strategii można
osiągnąć mniejszym nakładem finansowym i przy
wykorzystaniu mniejszych zasobów osobowych?

Analiza przyczyn i zakresu błędów popełnianych w ramach wdrażania strategii będzie wykonana w
oparciu o wnioski zwykłej ewaluacji ex-post oraz na podstawie wykonanej dodatkowej analizy
wewnętrznych procedur zarządzania strategicznego, zidentyfikowania słabych punktów przepływu
informacji, podejmowania decyzji, planowania projektów do realizacji. Wnioski z przeprowadzonej
analizy zostaną podsumowane rekomendacjami oraz analizą możliwości wyeliminowania działań
objętych negatywnymi wnioskami.
Wykonane przez koordynatora ds. Zarządzania Strategicznego analizy zostaną przedstawione
Komitetowi Sterującemu, który przygotuje pakiet działań naprawczych, tj. usprawniających
funkcjonujące procedury zarządzania strategicznego. W ramach działań naprawczych zostanie
dokonana rewizja zatwierdzonych do realizacji i zaplanowanych projektów w ramach zadań
strategicznych. Na poszczególnych poziomach zarządzania strategicznego zgodnie z przyjętym
systemem wdrażania strategii zostanie ponownie przeprowadzona ocena projektów. W przypadku
negatywnego zweryfikowania któregoś z projektów, Komitet Sterujący będzie rekomendował
Burmistrzowi usunięcie projektu z budżetu. Zmiany w projektach oraz wprowadzenie nowych
projektów będą procedowane zgodnie z przyjętym systemem wdrażania strategii.
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