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Kierunki działania Rady Miejskiej
w Złotowie
na lata 2011-2014
Kadencja 2010 – 2014 Rady Miejskiej zapowiada się jako jedna z trudniejszych
w dotychczasowej działalności. Polska od prawie 7 lat jest już członkiem Unii Europejskiej.
Proces integracji będzie trwał jeszcze przez wiele lat. Trzeba zrobić wszystko by wykorzystać
możliwości z niego płynące. Konkursy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013 praktycznie się zakończyły. Szczególnie ważne będzie
przygotowanie odpowiednich projektów celem pozyskiwania funduszy unijnych z nowego
rozdania.
Podstawą opracowania wszelkich zamierzeń inwestycyjnych jest Strategia Rozwoju Miasta
Złotowa. Rada Miejska przystąpiła do opracowania nowej Strategii Rozwoju Miasta Złotowa na
lata 2011-2020.
Pozytywne czynniki sprzyjające dalszemu rozwojowi miasta:
1. Dostosowanie zarządzania majątkiem do warunków gospodarki rynkowej.
2. Rozbudowana infrastruktura miejska. Nakłady inwestycyjne w ostatnich latach pozwoliły
na objęcie praktycznie całego miasta siecią kanalizacji sanitarnej. Rozwija się sieć
gazowa. Eksploatowane jest najnowocześniejsze w rejonie składowisko odpadów
komunalnych oraz funkcjonuje, ciągle modernizowana, oczyszczalnia ścieków
zabezpieczająca w pełni potrzeby miasta.
3. Wyraźna poprawa infrastruktury drogowej, która jest realizowana przez wszystkich
zarządców dróg przy wydatnym udziale finansowym miasta.
4. Zabezpieczająca potrzeby baza materialna usług społecznych.
5. Wzrastający udział mieszkańców w realizacji zadań własnych gminy poprzez działania
organizacji pozarządowych, w tym różnego rodzaju stowarzyszeń działających na rzecz
rozwoju miasta.
6. Niewielkie zadłużenie, przy niskich wydatkach bieżących pozwala na dalsze
inwestowanie w rozwój miasta.
Negatywne czynniki warunkujące powstanie programu, to:
1. Niewystarczające środki subwencji oświatowej, które nie zabezpieczają w pełni
finansowania placówek oświatowych. Brakuje środków na remonty i modernizacje oraz
bieżące utrzymanie szkół.
2. Nowe regulacje w ustawie o finansach publicznych, mające ograniczyć przyrost długu
i deficytu jednostek samorządu terytorialnego.
3. Ograniczone możliwości korzystania ze środków unijnych.
4. Bezrobocie i emigracja zarobkowa do krajów Unii Europejskiej.
5. Zbyt duży udział środków gminy w finansowaniu zadań należących do samorządu
powiatowego i wojewódzkiego.
Podstawowe założenia ekonomiczne i organizacyjne programu
1. Właściwe kształtowanie dochodów własnych budżetu oraz racjonalizowanie wydatków
bieżących.
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2. Pozyskiwanie środków finansowych pozabudżetowych, w tym pomocowych z Unii
Europejskiej.
3. Dofinansowanie części inwestycji z zaciągniętych pożyczek lub kredytów.
4. Zawieranie umów publiczno-prywatnych.
5. Stworzenie warunków dla rozwoju różnego rodzaju działalności produkcyjnej
i usługowej.
6. Współpraca z samorządami powiatowym i wojewódzkim w zakresie drogownictwa.
7. Przygotowanie dokumentacji technicznych planowanych inwestycji oraz wniosków na
środki zewnętrzne.
Szczegóły programu
•
Poprawa efektywności wykorzystania majątku miasta:
Zbędny majątek, który może być wykorzystany do sfinansowania inwestycji prorozwojowych
należy przeznaczyć do sprzedaży. Dotyczy to nieruchomości niezabudowanych, których oferta
jest znacząca i może być jeszcze zwiększona. W wykazie nieruchomości przeznaczonych do
zbycia znajdują się działki pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe, produkcyjne, garażowe
czy gospodarcze, zlokalizowane w różnych częściach miasta. Uchwalone ostatnio oraz
przewidziane do uchwalenia plany zagospodarowania przestrzennego pozwolą na znaczące
poszerzenie tej oferty.
•
Oświata i kultura
- rozwijanie pomocy dla najzdolniejszych uczniów,
- pomoc socjalna dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych,
- doskonalenie zasad finansowania sportu i kultury,
- objęcie systemem konkursów zajęć pozalekcyjnych,
- organizowanie Euro-Eco Meetingu z imprezami towarzyszącymi oraz innych, takich jak:
Festiwal Piosenki Polskiej MALWY, Złotowskie Spotkania Teatralne, Przegląd Chórów Harfa,
itp. – jako imprez promujących miasto,
- dalsza modernizacja bazy oświatowej,
- wymiana grup dzieci i młodzieży z miastami partnerskimi w ramach organizowanych obozów
sportowych, naukowych, nauki języków, historycznych,
- wzbogacanie oferty dla przyjezdnych o imprezy o charakterze kulturalnym i rekreacyjnokrajoznawczym.
•
Sport i turystyka:
- zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych, sportowych i wypoczynkowych,
- dalsza modernizacja obiektów sportowych, /stadion przy al. Mickiewicza, budowa hali
sportowej dla szkół przy ul. 8 Marca/,
- przygotowanie programu turystycznego zagospodarowania miasta,
- oznakowanie miejsc atrakcyjnych turystycznie,
• Infrastruktura:
- budowa dróg, chodników i ścieżek rowerowych, w sposób poprawiający bezpieczeństwo,
- remonty nawierzchni ulic i chodników,
- rozbudowa oświetlenia drogowego i parkowego,
- uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe /sieć wodociągowa i kanalizacji
sanitarnej/,
- budowa stacji uzdatniania wody,
- inwestycje i remonty prowadzone przez MZGL, KRI sp. z o.o., Sydkraft sp. z o.o.
Ochrona środowiska:
- realizacja i ocena programu ochrony środowiska i gospodarki odpadami,
- finansowanie w ramach Związku Gmin Krajny budowy Zakładu Gospodarki Odpadami
w Stawnicy,
- kontynuacja części ekologicznej EEM (seminaria, spotkania młodych ekologów, powszechne
sadzenie drzew),
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- współpraca z Nadleśnictwem Złotów w dalszym zagospodarowaniu Zwierzyńca i ciągów
spacerowych nad jeziorami,
- kontynuacja działań utrzymania i pielęgnacji zieleni oraz nowych nasadzeń.
• Usługi społeczne:
- przygotowanie i koordynacja planu imprez kulturalnych, sportowych, artystycznych,
rekreacyjnych,
- monitorowanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej, w tym szczególnie osób bezdomnych
i wykluczonych społecznie,
- poprawa bezpieczeństwa w mieście poprzez rozbudowę monitoringu oraz realizację programu
„Bezpieczne Miasto”,
- wsparcie finansowe policji i straży pożarnej,
- upowszechnienie i spopularyzowanie elektronicznego systemu obsługi interesantów,
- budowa przez ZTBS sp. z o.o. kilkudziesięciu mieszkań,
- budowa przy współpracy z powiatem i gminami domu pomocy społecznej.
• Promocja miasta, nowe miejsca pracy:
- przygotowanie i promowanie terenów inwestycyjnych, co powinno zaowocować nowymi
miejscami pracy,
- promocja istniejącej, nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjnej w celu jej komercyjnego
wykorzystania przez zespoły i kluby sportowe,
- przygotowanie uchwał dotyczących systemu ulg podatkowych dla przedsiębiorców tworzących
nowe miejsca pracy,
• Źródła finansowania:
- budżet miasta /dochody własne, subwencje, dotacje/,
- fundusze europejskie,
- środki firm komunalnych dostarczających media,
- środki pozyskane w ramach umów publiczno-prywatnych,
- fundusze prywatne.
•
Zadania priorytetowe:
- przyjęcie Strategii Rozwoju Miasta Złotowa na lata 2011-2020,
- budowa stacji uzdatniania wody,
- budowa Zakładu Gospodarki Odpadami z dofinansowaniem z funduszy unijnych,
- budowa i modernizacja dróg ze środków własnych miasta i innych zarządców dróg,
- kompleksowe zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Miejskiego i Jeziora Zaleskiego.
Plan zamierzeń inwestycyjnych na:
2011 rok
- Kompleksowe zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Miejskiego i Jeziora Zaleskiego.
- Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego i parkowego.
- Drogi - „Osiedle Chojnicka II” /ulice: Świerkowa, Kocika, Brzezińskiego i Radowskiego/.
- Dofinansowanie budowy obiektu zagospodarowania odpadów w Stawnicy.
- Przebudowa i budowa dróg gminnych: nr 120039P - ulicy Królowej Jadwigi, nr 120076P –
ulicy Plutonowego Robaka, nr 120096P - ulicy Szkolnej, nr 120053P - części ulicy
Nieznanego Żołnierza wraz z infrastrukturą drogową i techniczną,
- Przebudowa ulicy: Marii Zientara-Malewskiej,
- Zakup oprogramowania do ewidencji dróg gminnych
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - ul. Witosa,
- Budowa sieci wodociągowej od pl.31 Stycznia w pasie Jeziora Baba do ul. Kościelnej,
- Budowa ścieżki edukacyjnej nad Jeziorem Baba,
- Wykonanie makiety na Półwyspie Rybackim,
- Zakup urządzeń rekreacyjnych,
- Budowa pomostu na plaży przy ul. Wioślarskiej,
- Zakup hydrofora i bramek piłkarskich /stadion przy Wioślarskiej/,
- Zakup i montaż syren alarmowych
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- Dofinansowanie zakupu aparatu USG dla Szpitala Powiatowego w Złotowie,
- Dotacja celowa na modernizację pomieszczeń warsztatowych /KP PSP/,
- Zakup elektronicznego sprzętu wyposażenia biura /KPPolicji/,
- Zakup tablic interaktywnych z projektorem i oprogramowaniem
lata 2012-2014
Budowa i modernizacja dróg:
- „Osiedle Chojnicka II” /ulice: Świerkowa, Kocika, Brzezińskiego i Radowskiego/,
- osiedle pomiędzy ul. Królowej Jadwigi a jez. Burmistrzowskim,
- osiedle przy ul. Wioślarskiej,
- osiedle przy ul. Leśnej,
- ulica Ogrodowa,
- ulica Wodociągowa i Jarzębinowa,
- ulica Spacerowa,
- ulica Zamkowa,
- ulica Rozdroże,
- remont kapitalny mostu na ulicy Grudzińskich,
- budowa dodatkowego chodnika pieszo-rowerowego przy ulicy Grudzińskich.
Inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne:
- budowa stacji uzdatniania wody,
- budowa rozdzielczej sieci wodociągowej przy ulicy Mokrej i Kościelnej,
- budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej w obszarze ul. Kujańskiej /Głębinowa,
Jarzębinowa, Ogrodowa i część ul. Kujańskiej/,
- budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obszarze pomiędzy ulicami
Wioślarska a jez. Zaleskim,
- budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu pomiędzy ul.
Królowej Jadwigi a jez. Burmistrzowskim,
- budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu przy ulicy Leśnej.
Inwestycje energetyczne
- oświetlenie parkowe terenu zielonego między ulicami: Hubego, 8 Marca i Zamkową – II etap,
- oświetlenie drogowe ulic: Brzozowa i Sosnowa,
- oświetlenie drogowe ulicy Ogrodowej,
- oświetlenie przejść dla pieszych,
- oświetlenie drogowe części ulicy Leśnej,
- oświetlenie drogowe ulic Powstańców i Partyzantów,
- oświetlenie drogowe na nowych osiedlach przy ulicach: Leśna, Wioślarska i Królowej Jadwigi.
Sport i rekreacja
- kompleksowe zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Miejskiego i Jeziora Zaleskiego,
- zagospodarowanie, wspólnie z Nadleśnictwem, Zwierzyńca i ciągów spacerowych nad
jeziorami,
- modernizacja stadionu przy al. Mickiewicza,
- budowa hali sportowej dla szkół przy ulicy 8 Marca.
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