
UCHWAŁA Nr X/74/07 
RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 19 lipca 2007 r. 
 
 

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XX/226/2000 Rady Gminy  
Złotów z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie przyjęcia Strategii  

Zrównoważonego Rozwoju Gminy Złotów do roku 2015 
 

 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
uchwala się, co następuje: 
 

 

§ 1. W uchwale Nr XX/226/2000 Rady Gminy Złotów z dnia 29 czerwca 
2000 r. w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Złotów 
do roku 2015 wprowadza się następujące zmiany: 

 
1. Do celu strategicznego III – Rozbudowa Infrastruktury Technicznej 

dopisuje się następujący cel operacyjny: 
 
6.3.8 Kształtowanie przestrzeni publicznej i środowiska kulturowego. 
 

2. W planie realizacji celu strategicznego I do celu operacyjnego 1 

„Wysoki poziom kształcenia dzieci i młodzieży” po zadaniu 

oznaczonym 7.1.1.4. dodaje się następujące zadania do realizacji: 
 
7.1.1.5 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum  
w Radawnicy. 
 
Okres realizacji lata: 2008 – 2015. 
Niezbędne zasoby: 
- posiadane w gminie: - grunt, 
    - projekt budowlany, 
    - środki finansowe, 
- spoza gminy:  - środki finansowe. 
Odpowiedzialny: Wójt Gminy Złotów. 
Plan finansowania:   - wartość zadania ogółem:   5 mln zł, 
    - udział nakładów własnych:  25%, 
    - udział środków spoza gminy: 75%. 
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7.1.1.6 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kleszczynie. 
 
Okres realizacji lata: 2008 – 2015. 
Niezbędne zasoby: 
- posiadane w gminie: - grunt, 
    - projekt budowlany, 
    - środki finansowe, 
- spoza gminy:  - środki finansowe. 
Odpowiedzialny: Wójt Gminy Złotów. 
Plan finansowania:   - wartość zadania ogółem:   3 mln zł, 
    - udział nakładów własnych:  25%, 
    - udział środków spoza gminy: 75%. 
 
7.1.1.7 Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania magazynu zbożowego  
na środowiskowy obiekt kulturalno – oświatowy przy Szkole Podstawowej  
w Górznej. 
 
Okres realizacji lata: 2007 – 2010. 
Niezbędne zasoby: 
- posiadane w gminie: - grunt, 
    - projekt budowlany, 
    - środki finansowe, 
- spoza gminy:  - środki finansowe. 
 
Odpowiedzialny: Wójt Gminy Złotów. 
Plan finansowania:   - wartość zadania ogółem:   1 mln zł, 
    - udział nakładów własnych:  25%, 
    - udział środków spoza gminy: 75%. 
 
7.1.1.8 Termomodernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Sławianowie. 
 
Okres realizacji lata: 2007 – 2010. 
Niezbędne zasoby: 
- posiadane w gminie: - grunt, 
    - projekt budowlany, 
    - środki finansowe, 
- spoza gminy:  - środki finansowe. 
Odpowiedzialny: Wójt Gminy Złotów. 
Plan finansowania:   - wartość zadania ogółem:   650 tys. zł, 
    - udział nakładów własnych:  50%, 
    - udział środków spoza gminy: 50%. 
 
7.1.1.9 Remont budynków szkolnych w Stawnicy, Zalesiu i Górznej. 
 
Okres realizacji lata: 2007 – 2012. 
Niezbędne zasoby: 
- posiadane w gminie: - grunt, 
    - projekt budowlany, 
    - środki finansowe, 
- spoza gminy:  - środki finansowe. 



 3 

Odpowiedzialny: Wójt Gminy Złotów. 
Plan finansowania:   - wartość zadania ogółem:   1 mln zł, 
    - udział nakładów własnych:  50%, 
    - udział środków spoza gminy: 50%. 
 
7.1.1.10 Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie. 
 
Okres realizacji lata: 2007 – 2015. 
Niezbędne zasoby: 
- posiadane w gminie: - dokumentacja, 
    - środki finansowe, 
- spoza gminy:  - środki finansowe, 
    - wykonawstwo. 
Odpowiedzialny: Wójt Gminy Złotów. 
Plan finansowania:   - wartość zadania ogółem:  w miarę możliwości i potrzeb, 

    - udział nakładów własnych:  20%, 
    - udział środków spoza gminy: 80%. 
 
 
3. W planie realizacji celu strategicznego I do celu operacyjnego 2 

„Dokształcanie zawodowe dorosłych” po zadaniu oznaczonym 7.1.2.4 

dodaje się następujące zadania do realizacji: 

 
7.1.2.5 Zorganizowanie kursów języka angielskiego dla nauczycieli, pedagogów 
oraz dyrektorów szkół. 
 
Okres realizacji lata: 2007 – 2015. 
Niezbędne zasoby: 
- posiadane w gminie: - lokale, 
    - środki dydaktyczne, 
    - środki finansowe, 
- spoza gminy:  - programy, 
    - wykładowcy. 
Odpowiedzialny: Wójt Gminy Złotów, dyrektorzy szkół. 
Plan finansowania:   - wartość zadania ogółem:  w miarę możliwości i potrzeb, 

    - udział nakładów własnych:  50%, 
    - udział środków spoza gminy: 50% 
 
7.1.2.6 Zorganizowanie kursów języka angielskiego dla pracowników Urzędu 
Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych: Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Biblioteka Publiczna oraz zainteresowanych mieszkańców gminy. 
 
Okres realizacji lata: 2007 – 2015. 
Niezbędne zasoby: 
- posiadane w gminie: - lokale, 
    - środki dydaktyczne, 
    - środki finansowe, 
- spoza gminy:  - programy, 
    - wykładowcy. 



 4 

Odpowiedzialny: Wójt Gminy Złotów, kierownicy gminnych jednostek 
organizacyjnych. 
Plan finansowania:   - wartość zadania ogółem:  w miarę możliwości i potrzeb, 
    - udział nakładów własnych:  50%, 
    - udział środków spoza gminy: 50% 
 
7.1.2.7 Zorganizowanie kursów komputerowych dla rolników i mieszkańców wsi. 
 
Okres realizacji lata: 2007 – 2015. 
Niezbędne zasoby: 
- posiadane w gminie: - lokale, 
    - środki finansowe, 
    - sprzęt komputerowy, 
- spoza gminy:  - programy, 
    - wykładowcy. 
Odpowiedzialny: Wójt Gminy Złotów, sołtysi. 
Plan finansowania:   - wartość zadania ogółem:  w miarę możliwości i potrzeb, 
    - udział nakładów własnych:  20%, 
    - udział środków spoza gminy: 80%. 

 
4. W planie realizacji celu strategicznego III do celu operacyjnego 1 

„Budowa hydroforni i sieci wodociągowej” po zadaniu oznaczonym 

7.3.1.2 dodaje się następujące zadania do realizacji: 

 
7.3.1.3 Budowa sieci wodociągowej Nowy Dwór – Górzna Wybudowanie 
 
Okres realizacji lata: 2007 – 2010. 
Niezbędne zasoby: 
- posiadane w gminie: - dokumentacja techniczna, 
    - środki finansowe, 
- spoza gminy:  - niezbędny materiał, 
    - środki finansowe, 
    - robocizna, 
    - wykonawstwo. 
Odpowiedzialny: Wójt Gminy Złotów, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy 
Złotów Sp. z o.o., Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lipka. 
Plan finansowania:   - wartość zadania ogółem:   400 tys. zł, 
    - udział nakładów własnych:  25%, 
    - udział środków spoza gminy: 75%. 
 
7.3.1.4 Budowa sieci wodociągowej Bługowo – Bługowo Wybudowanie. 
 
Okres realizacji lata: 2007 – 2009. 
Niezbędne zasoby: 
- posiadane w gminie: - dokumentacja techniczna, 
    - środki finansowe, 
- spoza gminy:  - wykonawstwo. 
Odpowiedzialny: Wójt Gminy Złotów, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy 
Złotów Sp. z o.o. 
Plan finansowania:   - wartość zadania ogółem:   100 tys. zł, 
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    - udział nakładów własnych:  50%, 
    - udział środków spoza gminy: 50%. 
 
7.3.1.5 Budowa sieci wodociągowej Buntowo – Buntowo Wybudowanie. 
 
Okres realizacji lata: 2007 – 2009. 
Niezbędne zasoby: 
- posiadane w gminie: - dokumentacja techniczna, 
    - środki finansowe, 
- spoza gminy:  - wykonawstwo. 
Odpowiedzialny: Wójt Gminy Złotów, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy 
Złotów Sp. z o.o. 
Plan finansowania:   - wartość zadania ogółem:   300 tys. zł, 
    - udział nakładów własnych:  50%, 
    - udział środków spoza gminy: 50%. 
 
7.3.1.6 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pieczynku. 
 
Okres realizacji lata: 2007 – 2009. 
Niezbędne zasoby: 
- posiadane w gminie: - dokumentacja techniczna, 
    - środki finansowe, 
- spoza gminy:  - wykonawstwo, 
    - środki finansowe. 
Odpowiedzialny: Wójt Gminy Złotów. 
Plan finansowania:   - wartość zadania ogółem:   1 mln zł, 
    - udział nakładów własnych:  50%, 
    - udział środków spoza gminy: 50%. 
 
7.3.1.7 Budowa sieci wodociągowej Pieczynek – Klukowo – Blękwit oraz 
Pieczynek – Zalesie. 
 
Okres realizacji lata: 2007 – 2010. 
Niezbędne zasoby: 
- posiadane w gminie: - dokumentacja techniczna, 
    - środki finansowe, 
    - niezbędny materiał, 
- spoza gminy:  - wykonawstwo, 
    - środki finansowe. 
Odpowiedzialny: Wójt Gminy Złotów. 
Plan finansowania:   - wartość zadania ogółem:   400 tys. zł, 
    - udział nakładów własnych:  50%, 
    - udział środków spoza gminy: 50%. 
 
7.3.1.8 Budowa sieci wodociągowej Górzna – Nowiny. 
 
Okres realizacji lata: 2007 – 2008. 
Niezbędne zasoby: 
- posiadane w gminie: - dokumentacja techniczna, 
    - środki finansowe, 
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    - niezbędny materiał, 
- spoza gminy:  - wykonawstwo, 
    - środki finansowe. 
Odpowiedzialny: Wójt Gminy Złotów. 
Plan finansowania:   - wartość zadania ogółem:   300 tys. zł, 
    - udział nakładów własnych:  50%, 
    - udział środków spoza gminy: 50%. 
 
7.3.1.9 Budowa sieci wodociągowej Kaczochy – Kleszczyna – Skic – Rudna, 
Sławianówko, Kobylnik. 
 
Okres realizacji lata: 2007 – 2013. 
Niezbędne zasoby: 
- posiadane w gminie: - dokumentacja techniczna, 
    - środki finansowe, 
    - niezbędny materiał, 
- spoza gminy:  - wykonawstwo, 
    - robocizna, 
    - środki finansowe. 
Odpowiedzialny: Wójt Gminy Złotów. 
Plan finansowania:   - wartość zadania ogółem:   1,3 mln zł, 
    - udział nakładów własnych:  50%, 
    - udział środków spoza gminy: 50%. 
 
7.3.1.10 Budowa sieci wodociągowej Radawnica – Grudna. 
 
Okres realizacji lata: 2007 – 2009. 
Niezbędne zasoby: 
- posiadane w gminie: - dokumentacja techniczna, 
    - środki finansowe, 
    - niezbędny materiał, 
- spoza gminy:  - wykonawstwo, 
    - środki finansowe. 
Odpowiedzialny: Wójt Gminy Złotów, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy 
Złotów Sp. z o.o. 
Plan finansowania:   - wartość zadania ogółem:   200 tys. zł, 
    - udział nakładów własnych:  25%, 
    - udział środków spoza gminy: 75%. 
 
5. W planie realizacji celu strategicznego III w celu operacyjnym 2 

„Budowa Sieci Kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków” zmienia się  

i dopisuje nazwy i opisy zadań w sposób następujący: 
 

7.3.2.1 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Radawnicy. 
 
Okres realizacji lata: 2007 – 2009. 
Niezbędne zasoby: 
- posiadane w gminie: - dokumentacja techniczna, 
    - środki finansowe, 
    - niezbędny materiał, 
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- spoza gminy:  - wykonawstwo, 
    - środki finansowe. 
Odpowiedzialny: Wójt Gminy Złotów, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy 
Złotów Sp. z o.o. 
Plan finansowania:   - wartość zadania ogółem:   1 mln zł, 
    - udział nakładów własnych:  50%, 
    - udział środków spoza gminy: 50%. 
 
7.3.2.2 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pieczynku. 
 
Okres realizacji lata: 2007 – 2008. 
Niezbędne zasoby: 
- posiadane w gminie: - dokumentacja techniczna, 
    - środki finansowe, 
    - niezbędny materiał, 
- spoza gminy:  - wykonawstwo, 
    - środki finansowe. 
Odpowiedzialny: Wójt Gminy Złotów, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy 
Złotów Sp. z o.o. 
 
Plan finansowania:   - wartość zadania ogółem:   1,5 mln zł, 
    - udział nakładów własnych:  25%, 
    - udział środków spoza gminy: 75%. 
 
7.3.2.3 Budowa oczyszczalni ścieków w Kaczochach. 
 
Okres realizacji lata: 2007 – 2010. 
Niezbędne zasoby: 
- posiadane w gminie: - dokumentacja techniczna, 
    - środki finansowe, 
- spoza gminy:  - wykonawstwo, 
    - środki finansowe. 
Odpowiedzialny: Wójt Gminy Złotów. 
Plan finansowania:   - wartość zadania ogółem:   2,5 mln zł, 
    - udział nakładów własnych:  25%, 
    - udział środków spoza gminy: 75%. 
 
7.3.2.4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sławianowo, 
Kaczochy, Buntowo, Bługowo, Kleszczyna, Skic, Rudna, Nowa Święta. 
 
Okres realizacji lata: 2007 – 2015. 
Niezbędne zasoby: 
- posiadane w gminie: - dokumentacja techniczna, 
    - środki finansowe, 
- spoza gminy:  - wykonawstwo, 
    - środki finansowe. 
Odpowiedzialny: Wójt Gminy Złotów. 
Plan finansowania:   - wartość zadania ogółem:   2,5 mln zł, 
    - udział nakładów własnych:  25%, 
    - udział środków spoza gminy: 75%. 
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7.3.2.5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Pieczynek -  Klukowo – Blękwit oraz 
Pieczynek – Zalesie. 
 
Okres realizacji lata: 2007 – 2012. 
Niezbędne zasoby: 
- posiadane w gminie: - dokumentacja techniczna, 
    - środki finansowe, 
    - niezbędny materiał, 
- spoza gminy:  - wykonawstwo, 
    - środki finansowe. 
Odpowiedzialny: Wójt Gminy Złotów. 
Plan finansowania:   - wartość zadania ogółem:   2,0 mln zł, 
    - udział nakładów własnych:  25%, 
    - udział środków spoza gminy: 75%. 

 
 

7.3.2.6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Górzna – Nowiny. 
 
Okres realizacji lata: 2007 – 2009. 
Niezbędne zasoby: 
- posiadane w gminie: - dokumentacja techniczna, 
    - środki finansowe, 
- spoza gminy:  - wykonawstwo, 
    - środki finansowe. 
Odpowiedzialny: Wójt Gminy Złotów. 
Plan finansowania:   - wartość zadania ogółem:   500 tys. zł, 
    - udział nakładów własnych:  50%, 
    - udział środków spoza gminy: 50%. 
 
7.3.2.7 Budowa kanalizacji sanitarnej Radawnica – Franciszkowo – Nowy Dwór 
– Stare Dzierzążno – Stawnica. 

 
Okres realizacji lata: 2007 – 2010. 
Niezbędne zasoby: 
- posiadane w gminie: - dokumentacja techniczna, 
    - środki finansowe, 
- spoza gminy:  - wykonawstwo, 
    - środki finansowe. 
Odpowiedzialny: Wójt Gminy Złotów. 
Plan finansowania:   - wartość zadania ogółem:   2,7 mln zł, 
    - udział nakładów własnych:  25%, 
    - udział środków spoza gminy: 75%. 
 
7.3.2.8 Budowa kanalizacji sanitarnej Radawnica – Krzywa Wieś – Grodno. 
 
Okres realizacji lata: 2007 – 2015. 
Niezbędne zasoby: 
- posiadane w gminie: - środki finansowe, 
- spoza gminy:  - wykonawstwo, 
    - niezbędna dokumentacja, 
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    - środki finansowe. 
Odpowiedzialny: Wójt Gminy Złotów. 
Plan finansowania:   - wartość zadania ogółem:   500 tys. zł, 
    - udział nakładów własnych:  25% 
    - udział środków spoza gminy: 75%. 
 
7.3.2.9 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Radawnica – Grudna. 
 
Okres realizacji lata: 2007 – 2009. 
Niezbędne zasoby: 
- posiadane w gminie: - środki finansowe, 

- niezbędna dokumentacja, 
- spoza gminy:  - środki finansowe. 
Odpowiedzialny: Wójt Gminy Złotów, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy 
Złotów Sp. z o.o. 
Plan finansowania:   - wartość zadania ogółem:   250 tys. zł, 
    - udział nakładów własnych:  25% 
    - udział środków spoza gminy: 75%. 
 
 
7.3.2.10 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nie objętych 
gminną siecią kanalizacji sanitarnej. 
 
Okres realizacji lata: 2008 – 2015. 
Niezbędne zasoby: 
- posiadane w gminie: - środki finansowe, 
- spoza gminy:  - wykonawstwo, 
    - niezbędna dokumentacja, 
    - środki finansowe. 
Odpowiedzialny: Mieszkańcy, Wójt Gminy Złotów. 
Plan finansowania:   - wartość zadania ogółem:   10 tys. zł/1 szt., 
    - udział nakładów własnych:  do 50%, 
    - udział środków spoza gminy: 50%. 

 

6. W planie realizacji celu strategicznego III w celu operacyjnym 3 

„Rozbudowa i modernizacja dróg” zadanie oznaczone 7.3.3.2 i 7.3.3.3 

zmienia się w sposób następujący: 

 
7.3.3.2 Budowa i przebudowa dróg gminnych: 

 - Rudna – Skic       (6,0 km), 

 - Zalesie – Górzna       (3,5 km), 

- Nowy Dwór – Górzna      (4,5 km), 

- Stawnica – Stare Dzierzążno – Dzierzążenko – Złotów  (5,5 km), 

- Bługowo – Podróżna      (2,8 km), 

- Bługowo – Kunowo      (1,5 km), 

- droga w Pieczynku,      (0,70 km) 



 10 

- Pieczynek – Zalesie      (1.5 km), 

- droga Międzybłocie – Złotów (ul. Trzech Króli)   (1,6 km). 

 

Okres realizacji lata: 2007 – 2015. 
Niezbędne zasoby: 
- posiadane w gminie: - dokumentacja techniczna, 
    - środki finansowe, 
- spoza gminy:  - wykonawstwo, 
    - środki finansowe. 
Odpowiedzialny: Wójt Gminy Złotów. 
Plan finansowania:   - wartość zadania ogółem:           20 mln zł, 
    - udział nakładów własnych:          25%, 
    - udział środków spoza gminy:       75%. 
 
7.3.3.3 Budowa i przebudowa chodników przy drogach powiatowych  
i wojewódzkich. 
 
Okres realizacji lata: 2007 – 2015. 
Niezbędne zasoby: 
- posiadane w gminie: - ewent. środki finansowe, 
- spoza gminy:  - dokumentacja techniczna, 
    - wykonawstwo, 
    - środki finansowe. 
Odpowiedzialny:  Zarząd Powiatu, Zarząd Województwa. 
Plan finansowania:   - wartość zadania ogółem:           200 zł/m2, 
    - udział nakładów własnych:          10%, 
    - udział środków spoza gminy:       90%. 
 
 
7. W planie realizacji celu strategicznego III do celu operacyjnego 3 

„Rozbudowa i modernizacja dróg” po zadaniu oznaczonym 7.3.3.4 

dodaje się następujące zadanie do realizacji: 
 

7.3.3.5 Budowa i przebudowa chodników przy drogach gminnych. 
 
Okres realizacji lata: 2007 – 2015. 
Niezbędne zasoby: 
- posiadane w gminie: - dokumentacja techniczna, 
    - środki finansowe, 
- spoza gminy:  - wykonawstwo, 
    - środki finansowe. 
Odpowiedzialny: Wójt Gminy Złotów. 
Plan finansowania:   - wartość zadania ogółem:   200 zł/m2, 
    - udział nakładów własnych:  20%, 
    - udział środków spoza gminy: 80%. 
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8. W planie realizacji celu strategicznego III do celu operacyjnego 7 

„Infrastruktura dla turystyki” zadanie oznaczone 7.3.7.1 zmienia się w 

sposób następujący: 
 
7.3.7.1 Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy: 

 - Złotów – Jezioro Piaskowe, 

 - Święta – Złotów, 

 - wokół jeziora Sławianowskiego, 

 - Nowy Dwór – Złotów, 

 - Nowiny – Złotów, 

 - Klukowo – Blękwit. 

 

Okres realizacji lata: 2007 – 2015. 
Niezbędne zasoby: 
- posiadane w gminie: - dokumentacja techniczna, 
    - środki finansowe, 
- spoza gminy:  - wykonawstwo, 
    - środki finansowe. 
Odpowiedzialny: Wójt Gminy Złotów, Zarząd Powiatu, Zarząd Województwa. 
Plan finansowania:   - wartość zadania ogółem:   trudno oszacować 
    - udział nakładów własnych:  20%, 
    - udział środków spoza gminy: 80%. 

 
9. W planie realizacji celu strategicznego III do celu operacyjnego 7 

„Infrastruktura dla turystyki” po zadaniu oznaczonym 7.3.7.3 dodaje 

się następujące zadanie do realizacji: 

 
7.3.7.4 Zagospodarowanie rekreacyjne terenów przybrzeżnych jezior. 
 
Okres realizacji lata: 2007 – 2015. 
Niezbędne zasoby: 
- posiadane w gminie: - dokumentacja techniczna, 
    - środki finansowe, 
- spoza gminy:  - wykonawstwo, 
    - środki finansowe. 
Odpowiedzialny: Wójt Gminy Złotów, właściciel lub użytkownik terenów. 
Plan finansowania:   - wartość zadania ogółem:   trudno oszacować 
    - udział nakładów własnych:  20%, 
    - udział środków spoza gminy: 80%. 

 
10.  W planie realizacji celu strategicznego III w celu operacyjnym 8 

„Kształtowanie przestrzeni publicznej i środowiska kulturowego” 

wprowadza się: 
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Uzasadnienie: Niezwykle istotnym czynnikiem mającym wpływ na podniesienie 
standardu życia na wsi jest stworzenie mieszkańcom warunków i miejsc do spędzania 
wspólnie wolnego czasu, zaspokajania potrzeb społecznych i kulturalnych oraz sprzyjających 
integracji społeczności lokalnej.   

Równie ważnym czynnikiem do realizacji jest zadbanie o wizerunek wsi, zwiększenie 
ich atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej. Dzieci i młodzieży należy zapewnić warunki 
do rozwoju zainteresowań i sprawności fizycznej. Szczególną troską należy otoczyć obiekty 
dziedzictwa kulturowego, które są bogactwem naszym i przyszłych pokoleń. 

Osiągnięcie celu – wymaga zainwestowania w budowę nowych lub modernizację 
istniejących sal i świetlic wiejskich, boisk sportowych oraz placów zabaw. Zagospodarowania 
wymagają tereny zielone i parki w gminie, a ochrony i poprawy stanu często wymagają 
obiekty objęte ochroną konserwatorską.  

Oczekiwane efekty: podniesienie standardu życia na wsi, integracja społeczności 
lokalnej, zacieśnienie więzi międzyludzkich, zachowanie dziedzictwa kulturowego, 
zwiększenie estetyki i atrakcyjności wsi. 

Beneficjenci: mieszkańcy gminy. 
Okres realizacji lata: 2007 – 2015. 
Zadania: 

7.3.8.1 Budowa nowych sal wiejskich w miejscowościach Klukowo, Krzywa Wieś 
i Kamień. 
7.3.8.2 Remonty, modernizacje oraz doposażenie świetlic i sal wiejskich w 
miejscowościach gminy. 
7.3.8.3 Budowa i zagospodarowanie boisk sportowych (placów rekreacyjno – 
sportowych) oraz modernizacja istniejących. 
7.3.8.4 Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych o sztucznej nawierzchni. 
7.3.8.5 Budowa placów zabaw oraz modernizacja istniejących. 
7.3.8.6 Rozbudowa i modernizacja budynków OSP. 
7.3.8.7 Zagospodarowanie centrum wsi, terenów zielonych i parków. 
7.3.8.8 Zagospodarowanie i ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego. 

 
7.3.8.1 Budowa nowych sal wiejskich w miejscowościach Klukowo, Krzywa Wieś 
i Kamień. 
 
Okres realizacji lata: 2007 – 2012. 
Niezbędne zasoby: 
- posiadane w gminie: - tereny, 
    - dokumentacja, 
    - środki finansowe, 
- spoza gminy:  - wykonawstwo, 
    - środki finansowe. 
Odpowiedzialny: Wójt Gminy Złotów. 
Plan finansowania:   - wartość zadania ogółem:   500 tys. zł, 
    - udział nakładów własnych:  20%, 
    - udział środków spoza gminy: 80%. 
 
7.3.8.2 Remonty, modernizacje oraz doposażenie świetlic i sal wiejskich w 
miejscowościach gminy. 
 
Okres realizacji lata: 2007 – 2015. 
Niezbędne zasoby: 
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- posiadane w gminie: - dokumentacja, 
    - środki finansowe, 
- spoza gminy:  - wykonawstwo, 
    - środki finansowe. 
Odpowiedzialny: Wójt Gminy Złotów. 
Plan finansowania:   - wartość zadania ogółem:  w miarę możliwości i potrzeb 

    - udział nakładów własnych:  20%, 
    - udział środków spoza gminy: 80%. 
 
7.3.8.3 Budowa i zagospodarowanie boisk sportowych (placów rekreacyjno – 
sportowych) oraz modernizacja istniejących. 
 
Okres realizacji lata: 2007 – 2015. 
Niezbędne zasoby: 
- posiadane w gminie: - tereny, 

- dokumentacja, 
    - środki finansowe, 
- spoza gminy:  - wykonawstwo, 
    - środki finansowe. 
Odpowiedzialny: Wójt Gminy Złotów, środki finansowe, 
Plan finansowania:   - wartość zadania ogółem:   500 tys. zł, 
    - udział nakładów własnych:  20%, 
    - udział środków spoza gminy: 80%. 
 
7.3.8.4 Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych o sztucznej nawierzchni. 
 
Okres realizacji lata: 2007 – 2015. 
Niezbędne zasoby: 
- posiadane w gminie: - tereny, 

- dokumentacja, 
    - środki finansowe, 
- spoza gminy:  - wykonawstwo, 
    - środki finansowe. 
Odpowiedzialny: Wójt Gminy Złotów. 
Plan finansowania:   - wartość zadania ogółem:   350 tys./1 obiekt 
    - udział nakładów własnych:  20%, 
    - udział środków spoza gminy: 80%. 
 
7.3.8.5 Budowa placów zabaw oraz modernizacja istniejących. 
 
Okres realizacji lata: 2007 – 2015. 
Niezbędne zasoby: 
- posiadane w gminie: - tereny, 

- dokumentacja, 
    - środki finansowe, 
- spoza gminy:  - wykonawstwo, 
    - środki finansowe. 
Odpowiedzialny: Wójt Gminy Złotów, sołtysi. 
Plan finansowania:   - wartość zadania ogółem:   500 tys. zł, 
    - udział nakładów własnych:  20%, 
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    - udział środków spoza gminy: 80%. 
 
7.3.8.6 Rozbudowa i modernizacja budynków OSP. 
 
Okres realizacji lata: 2007 – 2015. 
Niezbędne zasoby: 
- posiadane w gminie: - dokumentacja, 
    - środki finansowe, 
- spoza gminy:  - wykonawstwo, 
    - środki finansowe. 
Odpowiedzialny: Wójt Gminy Złotów, OSP. 
Plan finansowania:   - wartość zadania ogółem:   1 mln zł, 
    - udział nakładów własnych:  20%, 
    - udział środków spoza gminy: 80%. 
 
7.3.8.7 Zagospodarowanie centrum wsi, terenów zielonych i parków. 
 
Okres realizacji lata: 2007 – 2015. 
Niezbędne zasoby: 
- posiadane w gminie: - tereny, 

- środki finansowe, 
    - siła robocza, 
    - wykonawstwo, 
- spoza gminy:  - środki finansowe. 
Odpowiedzialny: Wójt Gminy Złotów, sołtysi. 
Plan finansowania:   - wartość zadania ogółem:   100 tys. zł, 
    - udział nakładów własnych:  20%, 
    - udział środków spoza gminy: 80%. 
 
7.3.8.8 Zagospodarowanie i ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego. 
 
Okres realizacji lata: 2007 – 2015. 
Niezbędne zasoby: 
- posiadane w gminie: - środki finansowe, 
    - wykonawstwo, 
- spoza gminy:  - środki finansowe. 
Odpowiedzialny: Właściciel lub użytkownik terenów, Wójt Gminy Złotów. 
Plan finansowania:   - wartość zadania ogółem:  w miarę możliwości i potrzeb, 
    - udział nakładów własnych:  20%, 
    - udział środków spoza gminy: 80%. 

 
 
         § 2. W uchwale Nr XX/226/2000 Rady Gminy Złotów z dnia 29 czerwca 
2000 r. w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Złotów 
do roku 2015 Harmonogram osiągnięcia celów strategicznych, celów 
operacyjnych oraz zadań w strategii zrównoważonego rozwoju gminy Złotów 

zmienia się  w sposób następujący: 
 



 LATA 
 CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE, ZADANIA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 1. WZROST POZIOMU WYKSZTAŁCENIA 
MIESZKAŃCÓW GMINY. ................................................................................................................................................................................................................................

 1.1 Wysoki poziom kształcenia dzieci i młodzieży. ................................................................................................................................................................................................................................

 1.1.1 Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum 
w Radawnicy. ........................................................            

 1.1.2 Budowa sali gimnastycznej w Świętej. ............................              

 1.1.3 Doposażenie szkół w nowoczesne środki 
dydaktyczne. 

 ..................................................................................................................................................................................................................

 1.1.4 Pracownia komputerowa i internet w każdej szkole. ....................................................................................          

 1.1.5 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej i Gimnazjum w Radawnicy. 

        ................................................................................................................

 1.1.6 Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w Kleszczynie. 

        ................................................................................................................

 1.1.7 Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania 
magazynu zbożowego na środowiskowy obiekt kulturalno 
– oświatowy  przy Szkole Podstawowej w Górznej. 

       ........................................................     

 1.1.8 Termomodernizacja i remont Szkoły Podstawowej w 
Sławianowie 

       ........................................................     

 1.1.9 Remont budynków szkolnych w Stawnicy, Zalesiu i 
Górznej. 

       ....................................................................................   

 1.1.10 Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie.        ..............................................................................................................................

 1.2 Dokształcanie zawodowe dorosłych. ......................................................................................................................................................................................   

 1.2.1 Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych. ............................              

 1.2.2 Powołanie koordynatora szkoleń. .........  ...               

 1.2.3 Zorganizowanie kursów rachunkowości.  ......................................................................          

 1.2.4 Zorganizowanie kursów agroturystycznych.  ........................................................................................................................................................................   

 1.2.5 Zorganizowanie kursów języka angielskiego dla 
nauczycieli, pedagogów oraz dyrektorów szkół. 

       ..............................................................................................................................
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 LATA 

 
CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE, ZADANIA 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 1.2.6 Zorganizowanie kursów języka angielskiego dla 
pracowników Urzędu Gminy i gminnych jednostek 
organizacyjnych: GOPS, Biblioteka Publiczna oraz 
zainteresowanych mieszkańców gminy. 

       ..............................................................................................................................

 1.2.7 Zorganizowanie kursów komputerowych dla 
rolników i mieszkańców wsi. 

       ..............................................................................................................................

 2. ROZWÓJ GOSPODARKI – TWORZENIE 
NOWYCH MIEJSC PRACY. ................................................................................................................................................................................................................................

 2.1 Przyjazny klimat w gminie dla rozwoju działalności 
gospodarczej. 

................................................................................................................................................................................................................................

 2.1.1 Wyznaczenie terenów pod działalność gospodarczą. ..........................................             

 2.1.2 Utworzenie gminnego ośrodka przedsiębiorczości. ................................................................................................................................................................................................................................

 2.1.3 Promocja Gminy Złotów. ................................................................................................................................................................................................................................

 2.2 Wspieranie małej przedsiębiorczości. ..........................................................................................................................................................     

 2.2.1 Opracowanie gminnego programu rozwoju sektora 
małych przedsiębiorstw. 

............................              

 2.2.2 Promowanie przetwórstwa drewna. ..........................................................................................................................................................     

 2.2.3 Rozbudowa usług rynkowych. ..........................................................................................................................................................     

 2.3 Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego  
i przechowalnictwa płodów rolnych. ................................................................................................................................................................................................................................

 2.3.1 Modernizacja i rozbudowa zakładów przetwórstwa 
mięsa. 

..........................................................................................................................................................     

 2.3.2 Przechowalnictwo owoców i warzyw.  ......................................................................          

 2.3.3 Budowa przetwórni owoców i warzyw.  ............................................................................................................................................     

 2.4 Rozwój turystyki ................................................................................................................................................................................................................................

 2.4.1 Program poprawy usług turystycznych – „Wsie 
Złotowskie Zapraszają”. 

............................              

 2.4.2 Rozbudowa bazy turystycznej.  ....................................................................................         

 2.4.3 Promowanie produkcji regionalnej i pamiątkarskiej. ................................................................................................................................................................................................................................
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 LATA 
 CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE, ZADANIA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 3. ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TECH. ................................................................................................................................................................................................................................

 3.1 Budowa hydroforni i sieci wodociągowej.  ..................................................................................................        

 3.1.1 Budowa hydroforni Kaczochy i sieci wodociągowej 
(wsie: Sławianowo, Skic, Buntowo, Kaczochy, 
Sławianówko, Kleszczyna, Rudna). 

 ....................................................................................         

 3.1.2 Rozbudowa sieci wodociągowej.  ..................................................................................................        

 3.1.3 Budowa sieci wodociągowej Nowy Dwór – Górzna 
Wybudowanie. 

       ........................................................     

 3.1.4 Budowa sieci wodociągowej Bługowo – Bługowo 
Wybudowanie. 

       ..........................................      

 3.1.5 Budowa sieci wodociągowej Buntowo – Buntowo 
Wybudowanie. 

       ..........................................      

 3.1.6 Modernizacja SUW w Pieczynku.        ..........................................      

 3.1.7 Budowa sieci wodociągowej Pieczynek – Klukowo 
– Blękwit oraz Pieczynek – Zalesie. 

       ........................................................     

 3.1.8 Budowa sieci wodociągowej Górzna – Nowiny.        ............................       

 3.1.9 Budowa sieci wodociągowej Kaczochy – 
Kleszczyna – Skic – Rudna, Sławianówko, Kobylnik. 

       ..................................................................................................  

 3.1.10 Budowa sieci wodociągowej Radawnica – Grudna.        ..........................................      

 3.2 Budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków.  ......................................................................................................................................................................................   

 3.2.1 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Radawnicy.        ..........................................      

 3.2.2 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Pieczynku. 

       ............................       

 3.2.3 Budowa oczyszczalni ścieków w Kaczochach.        ........................................................     

 3.2.4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowościach Sławianowo, Kaczochy, Buntowo, 
Bługowo, Kleszczyna, Skic, Rudna, Nowa Święta. 

       ..............................................................................................................................

 3.2.5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Pieczynek – 
Klukowo – Blękwit oraz Pieczynek – Zalesie. 

       ....................................................................................   
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 LATA 

 
CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE, ZADANIA 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 3.2.6 Budowa sieci kanalizacji sanit. Górzna - Nowiny.        ..........................................      

 3.2.7 Budowa kanalizacji sanit. Radawnica–
Franciszkowo–Nowy Dwór–St. Dzierzążno–Stawnica. 

       ........................................................     

 3.2.8 Budowa kanalizacji sanitarnej Radawnica – Krzywa 
Wieś – Grodno. 

       ..............................................................................................................................

 3.2.9 Budowa sieci kanalizacji sanit.Radawnica–Grudna.        ..........................................      

 3.2.10 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na 
terenach nie objętych gminną siecią kanalizacji sanit.. 

        ................................................................................................................

 3.3 Rozbudowa i modernizacja dróg.  ..................................................................................................................................................................................................................

 3.3.1 Opracowanie programu modernizacji sieci dróg. ............................              

 3.3.2 Budowa i przebudowa dróg gminnych..        ..............................................................................................................................

 3.3.3 Budowa i przebudowa chodników przy drogach 
powiatowych i wojewódzkich. 

       ..............................................................................................................................

 3.3.4 Modernizacja oświetlenia przy drogach we 
wszystkich wsiach. 

   ..................................................................................................      

 3.3.5 Budowa i przebudowa chodników przy drogach 
gminnych. 

       ..............................................................................................................................

 3.4 Telefonizacja gminy. ....................................................................................          

 3.4.1 Telefonizacja wsi (Radawnica, Franciszkowo, 
Kamień, Józefowo, Krzywa Wieś, Bielawa, Grodno). 

........................................................            

 3.4.2 Uzupełnienie we wsiach stelefonizowanych. ....................................................................................          

 3.5 Gazyfikacja gminy.       ..........................................................................................................................................................

 3.5.1 Opracowanie dokumentacji technicznej.      ............................         

 3.5.2 Gazyfikacja gminy.        ..............................................................................................................................

 3.6 Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi.   ..........................................................................................................................................................   

 3.6.1 Likwidacja dzikich wysypisk śmieci.   ........................................................          

 3.6.2 Uporządkowanie gospodarki odpadami.   ..........................................................................................................................................................   

 3.7 Infrastruktura dla turystyki.  ..................................................................................................................................................................................................................

 3.7.1 Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy.        ..............................................................................................................................
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 LATA 

 
CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE, ZADANIA 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 3.7.2 Budowa tarasów widokowych wokół rezerwatów.  ..................................................................................................        

 3.7.3 Modernizowanie i rozbudowa infrastruktury 
turystycznej wokół ośrodków wypoczynkowych. 

 ..................................................................................................................................................................................................................

 3.7.4 Zagospodarowanie rekreacyjne terenów 
przybrzeżnych jezior.  

       ..............................................................................................................................

 3.8 Kształtowanie przestrzeni publicznej i środowiska 
kulturowego.        ..............................................................................................................................

 3.8.1 Budowa nowych sal wiejskich w miejscowościach 
Klukowo, Krzywa Wieś i Kamień.        ....................................................................................   

 3.8.2 Remonty, modernizacje oraz doposażenie świetlic i 
sal wiejskich w miejscowościach gminy. 

       ..............................................................................................................................

 3.8.3 Budowa i zagospodarowanie boisk sportowych 
(placów rekreacyjno – sportowych) oraz modernizacja 
istniejących. 

       ..............................................................................................................................

 3.8.4 Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych o 
sztucznej nawierzchni. 

       ..............................................................................................................................

 3.8.5 Budowa placów zabaw oraz modernizacja 
istniejących.        ..............................................................................................................................

 3.8.6 Rozbudowa i modernizacja budynków OSP.        ..............................................................................................................................

 3.8.7 Zagospodarowanie centrum wsi, terenów zielonych 
i parków.        ..............................................................................................................................

 3.8.8 Zagospodarowanie i ochrona obiektów dziedzictwa 
kulturowego.        ..............................................................................................................................

 4. BEZPIECZNA GMINA – PEŁNA OPIEKA 
MEDYCZNA i SOCJALNA. ................................................................................................................................................................................................................................

 4.1 Poprawa stanu świadczeń medycznych. ................................................................................................................................................................................................................................

 4.1.1 Zorganizowanie świadczeń stomatologicznych.  ............................             
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 LATA 

 
CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE, ZADANIA 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 4.1.2 Planowa profilaktyka zdrowotna.  ..................................................................................................................................................................................................................

 4.2 Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego. ................................................................................................................................................................................................................................

 4.2.1 Współpraca z Policją. ................................................................................................................................................................................................................................

 4.2.2 Zorganizowanie Straży Gminnej.  ..........................................            

 5. NOWOCZESNE ROLNICTWO. ................................................................................................................................................................................................................................

 5.1 Powiększenie indywidualnych gospodarstw rolnych. ....................................................................................          

 5.1.1 Powiększenie indywidualnych gospodarstw rolnych. ....................................................................................          

 5.2 Intensyfikacja produkcji ogrodniczej. ................................................................................................................................................................................................................................

 5.2.1 Opracowanie programu rozwoju ogrodnictwa 
w gminie. ............................              

 5.2.2 Wdrażanie i upowszechnianie nowoczesnych metod 
produkcji w ogrodnictwie. 

 ..................................................................................................................................................................................................................

 5.3 Tworzenie grup producenckich. ..................................................................................................         

 5.3.1 Zorganizowanie szkoleń na temat grup 
producenckich. 

............................              

 5.3.2 Organizowanie grup producenckich.  ....................................................................................         

 5.4 Alternatywne źródła dochodów dla ludności rolniczej. ................................................................................................................................................................................................................................

 5.4.1 Rozwój alternatywnych źródeł dochodów dla 
ludności rolniczej. ................................................................................................................................................................................................................................

 6. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO  ................................................................................................................................................................................................................................

 6.1 Program aktywnej ochrony środowiska naturalnego. ..........................................             

 6.1.1 Inwentaryzacja przyrodnicza na terenie gminy. ............................              

 6.1.2 Plan aktywnej ochrony środowiska.  ............................             

 6.2 Aspekty ekologiczne w strategii rozwoju gminy. ................................................................................................................................................................................................................................

 6.2.1 Edukacja ekologiczna. ................................................................................................................................................................................................................................

 6.2.2 Wydzielenie terenów o dużych walorach 
środowiskowych. 

 ..........................................            
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 6.2.3 Odbudowa śródpolnych remiz i nowe nasadzenia.  ............................................................................................................................................     

 6.2.4 Konkurs „Piękna wieś”.  ..................................................................................................................................................................................................................



§ 3. W uchwale Nr XX/226/2000 Rady Gminy Złotów z dnia 29 czerwca 
2000 r. w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Złotów 
do roku 2015 we wszystkich celach operacyjnych sformułowanie „Okres 
realizacji lata: 2000 – 2012” zastępuje się „Okres realizacji lata: 2000 – 2015”. 

 

§ 4. W uchwale Nr XX/226/2000 Rady Gminy Złotów z dnia 29 czerwca 
2000 r. w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Złotów 
do roku 2015 we wszystkich zadaniach występujące sformułowanie 
„Odpowiedzialny: Zarząd Gminy Złotów”  zastępuje się „Odpowiedzialny: Wójt 

Gminy Złotów”. 

 
§ 5. Uchwala się tekst jednolity Strategii Zrównoważonego Rozwoju 

Gminy Złotów do roku 2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 
 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



 


