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1 Wstęp

Zgodnie z art. 28aa Ustawy o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506)
Burmistrz co roku do dnia 31 maja
przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie
gminy.

Raport

podsumowanie

powinien

obejmować

działalności

Burmistrza

w roku poprzednim – w szczególności realizacje polityk, programów i strategii, uchwał Rady
Miejskiej i budżetu obywatelskiego.
Prace nad raportem były realizowane zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.36.2019
Burmistrza Łobżenicy z dnia 1 kwietnia 2019 w sprawie powołania zespołu do spraw
opracowania raportu o stanie gminy. Przedstawione opracowanie powstało w oparciu
o materiał przygotowany i zaakceptowany przez kierowników jednostek gminnych.
Poniższy raport zawiera informacje o zrealizowanych zadaniach w Gminie Łobżenica
w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. Dane pochodzą ze zbiorów
Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, jednostek organizacyjnych Gminy, instytucji kultury
i spółki komunalnej funkcjonujących w Gminie Łobżenica. Raport przedstawia informacje
o zgodności podejmowanych działań z zapisami poszczególnych polityk, programów
i strategii oraz stan i poziom zrealizowanych zadań wynikających z podjętych uchwał Rady
Miejskiej w Łobżenicy. Raport celowo nie podejmuje szczegółowej informacji dotyczącej
wielkości budżetowych, które są przedstawione w uchwale Rady Miejskiej – sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy Łobżenica za 2019 rok.
Głównym celem przygotowania i przedstawienia Raportu o stanie gminy jest
uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną Gminy Łobżenica
w porównaniu „rok do roku”, tj. 2017-2018, oraz lat poprzednich. Zgromadzono szczegółowe
dane związane z funkcjonowaniem Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku. Rok
2018 był również rokiem kończącym kadencję 2014-2018, dzięki czemu treść raportu może
stanowić poglądową analizę poziomu rozwoju Gminy Łobżenica na przestrzeni ostatnich
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kilku lat z uwzględnieniem zjawisk i zdarzeń, które były dotąd nowe lub nie występowały,
a zaszły w ostatnich czterech latach.
Dużą wagę przywiązywano do stałego odwoływania się do podstawowego dokumentu
rozwojowego naszej społeczności lokalnej, tj. „Strategii rozwoju Gminy Łobżenica na lata
2015-2025”. Dokument ten jest bardzo dobrym opracowaniem, które ułatwiało w ciągu roku
podejmowanie decyzji przez Radę Miejską w Łobżenicy oraz Burmistrza Łobżenicy.
Działania były zgodne z preferowanym modelem rozwojowym określonym dla naszej Gminy
i z zapisanymi w strategii, projektami realizacyjnymi ujętymi w 5. celach strategicznych.
Przedstawiam Państwu raport, który podsumowuje dokonania zrealizowane w 2018
roku – ogromnym wysiłkiem zarówno finansowym, organizacyjnym jak i wykonawczym.
Niezbędne było bardzo duże zaangażowanie pracowników Urzędu Miejskiego Gminy
Łobżenica, jednostek organizacyjnych gminy, radnych Rady Miejskiej w Łobżenicy, sołtysów
i rad sołeckich, wielu organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz często wielu różnych
osób, także spoza naszej gminy, wspierających projekty zrealizowane w 2018 roku, za co
wszystkim bardzo dziękuję.

Burmistrz Łobżenicy
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2 Strategia rozwoju Gminy Łobżenica na lata 2014-2025
Strategia rozwoju Gminy Łobżenica na lata 2015-2025 oraz program wyborczy Burmistrza
Łobżenicy na kadencję 2014-2018 były najważniejszymi drogowskazami do współpracy
z Radą Miejską w przygotowaniu budżetu i przedstawieniu zadań do wykonania w 2018 roku.
Burmistrz postawił przed sobą, Radą Miejską, Urzędem Miejskim Gminy Łobżenica oraz
jednostkami organizacyjnymi zadania, które miały przybliżyć gminę do określonej w Strategii
wizji Gminy Łobżenica – „Jesteśmy gminą położoną w północnej Wielkopolsce,
z atrakcyjnym

środowiskiem

przyrodniczym

oraz

wykształconym

i

aktywnym

społeczeństwem, dbającą o zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy i wysoką jakość
życia”.
Dla osiągnięcia powyższego stanu jakościowego gminy, działania powinny być
nakierowane w bieżących działaniach na realizację zadań, które przyczyniać się będą do:


wspierania

rozwoju

przedsiębiorczości,

turystyki,

usług

okołobiznesowych

i rolnictwa,


dbałości o środowisko naturalne i walory krajobrazowe,



rozwoju infrastruktury technicznej oraz społecznej,



zachowania tradycyjnego klimatu i estetyki gminy.

Powyższe kierunki działań są szczegółowo opisane w 3. celach strategicznych Strategii.
Warto dla przypomnienia je przedstawić, co pozwoli nam ocenić trafność zadań
podejmowanych w raportowanym 2018 roku oraz w latach poprzednich, czego już obecny
Raport oczywiście nie będzie omawiał.
1. Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Podniesienie jakości życia na terenie gminy.
3. Rozwój usług społecznych.

Cel 1. to przede wszystkim realizacja programu rozwoju gospodarczego i rozwijanie
przedsiębiorczości mieszkańców gminy. Aby to osiągnąć, w 2018 roku zmieniano wiele
planów zagospodarowania przestrzennego na wnioski mieszkańców, w tym osób
prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą. Szczególną wagę przykładano do
zabezpieczenia terenów pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne. W ten sposób
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będzie można przystąpić do działań gminy i jej współpracy z podmiotami developerskimi
i finansowymi, np. BGK, w celu uruchomienia również budownictwa komunalnego w gminie.
Opracowanie Gminnego programu gospodarki niskoemisyjnej pozwoliło gminie na
przygotowanie i złożenie wniosków na termomodernizację budynków użyteczności
publicznej, które mają duże szanse na uzyskanie dofinansowania w 2019 roku. W/w Plan to
również szansa dla składania wniosków do programu Czyste Powietrze przez osoby fizyczne
i przedsiębiorców z gminy. Gmina również złożyła wniosek „parasolowy” w imieniu
kilkudziesięciu mieszkańców, który spełnił wszystkie wymogi formalne, jednak na dzisiaj
brak jest środków na jego dofinansowanie.
Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy jest wieloletnim procesem, który na pewno
w 2018 roku był realizowany, jednak na jego efekty trzeba poczekać, a równolegle realizować
dalsze działania. Przykładem może być tutaj zorganizowana przez Urząd Miejski „Debata
rolnicza” na temat dynamicznego rozwoju produkcji zwierzęcej w gminie w 2018 roku.
Rozwój gospodarczy musi odbywać się bowiem w sposób, który nie spowoduje pogorszenia
warunków życia pozostałych mieszkańców gminy oraz walorów środowiskowych na całym
jej obszarze.
Wiele działań inwestycyjnych, które są przedstawione w dalszej części Raportu było więc
realizacją Celu 1. i zawartych w nim programów, jak np. turystyka i usługi okołobiznesowe.
Przykładem jest dalsze zagospodarowywanie nabrzeża Łobżonki, co widocznie poprawia
wizerunek tej części Łobżenicy. Dla turystyki niezmiernie ważna jest realizacja poprawy
stanu dróg, co miało miejsce w 2018 roku, i z całą intensywnością możliwości budżetowych,
będzie realizowane w kolejnych latach. Tutaj należy także wspomnieć, iż rozwijają się
nieliczne jeszcze podmioty prywatne, jak „Półwysep Sielanka” – nowe miejsce dla
carawaningu czy też, rozwój agroturystyki w siedlisku „U Ewy” w Luchowie. To są „małe
kroki”, ale z takich działań buduje się i rośnie przedsiębiorczość naszych mieszkańców.
Już sama realizacja Celu 1. pokazuje, iż niezbędna w 2019 lub 2020 roku, będzie
ewaluacja realizacji Strategii, która niebawem osiągnie półmetek swojego 10-letniego
terminu.
Cel 2. czyli podniesienie jakości życia na terenie gminy, to przede wszystkim realizacja
polityki zrównoważonego rozwoju, gdzie mieszczą się zadania dotyczące infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej, drogowej oraz gospodarki mieszkaniowej i ochrony środowiska. Tutaj
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największym osiągnięciem w 2018 roku jest uzyskanie dofinansowania na modernizację
i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej
w Liszkowie i Witrogoszczy Osadzie. Oddano do użytku nowoczesny punkt zbiórki odpadów
PSZOK, który znacznie poprawił możliwości składowania odpadów przez mieszkańców
Łobżenicy.
Gospodarka mieszkaniowa zyskała kolejne możliwości rozwoju, chociaż niewielkie,
poprzez wprowadzane zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na
wnioski naszych mieszkańców. W gminie nie ma obecnie większych problemów
z zabezpieczeniem mieszkańców w wodę, ale na modernizację czeka już ujęcie wody
w Dębnie, które przechodzi obecnie procedurę przekazania majątku gminie przez KOWR
w Poznaniu.
Bardzo ważne, jak się okazało, dla jakości życia mieszkańców, są działania poprawiające
czystość i estetykę w gminie. Te działania są bardzo ważne dla mieszkańców Łobżenicy
i wszystkich – bez wyjątku – sołectw oraz osób przyjeżdżających z zewnątrz. Podejmowane
są wysiłki na rzecz mobilizowania innych zarządców i właścicieli do większej dbałości o stan
techniczny i estetyczny zarządzanego majątku. Dużą uwagę przywiązuje się do likwidacji
zanieczyszczeń środowiska – powodowanych najczęściej starymi przyzwyczajeniami lub po
prostu brakiem wrażliwości na czystość i porządek.
Dopełnieniem w działaniach na terenie gminy są przedsięwzięcia w realizacji Celu 3.
Rozwój usług społecznych. Zaliczają się do nich oświata i wychowanie, cykliczne
wydarzenia w kulturze i sporcie, opieka nad zabytkami, rozwój infrastruktury przedszkolnej.
Jedną z mocniejszych stron gminy jest budowanie powiązań integrujących środowisko
lokalne w wymiarze jednostki pomocniczej, jaką jest pojedyncze sołectwo. Pieczołowicie
omawiane przez mieszkańców wsi zadania finansowane z funduszy sołeckich są w pełni
akceptowalne i zgodne z prawem, także dzięki merytorycznemu wsparciu pracowników
Urzędu Miejskiego.
Szczególnie oferta dotycząca wykorzystania możliwości gminy jest bardzo bogata
i atrakcyjna dla naszych mieszkańców. Znajduje to swój wyraz również w inwestycjach
infrastrukturalnych, np. budowa nowych dróg z udziałem funduszy zewnętrznych, czy też
modernizacja, przebudowa, a nawet budowa nowych obiektów, takich jak świetlice wiejskie.
Podobnie działania niematerialne, wspierające np. organizację życia kulturalnego
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w sołectwach i w mieście

były bardzo

pieczołowicie

realizowane

przez

Burmistrza

Łobżenicy. Pomoc organizacyjna, duże zaangażowanie organu wykonawczego gminy
np. w prace przygotowujące miejsce imprezy i jego estetyczny wygląd były bardzo dobrze
odbierane przez mieszkańców.
W Celu 3. strategii, szczególną rolę ma budowanie społeczeństwa obywatelskiego, co
przekłada się później na identyfikację mieszkańców ze swoją gminą, z jej władzami
samorządowymi, z możliwością realizacji własnych pomysłów, przez np. inicjatywy lokalne.
Zmierzamy do budowy odpowiedniego poziomu takiego społeczeństwa, kiedy to Burmistrz,
Urząd i jednostki gminne, poprzez właściwą organizację i zarządzanie, dają społeczności
lokalnej dodatkowy impuls do własnej aktywności.
Właściwe wykorzystanie gminnej strategii rozwoju to ciągłe analizowanie tego, na ile
wyżej przedstawione cele znajdują swoje zapisy w wyborach właściwych projektów do
realizacji. Oceniając decyzje Burmistrza Łobżenicy i Rady Miejskiej w Łobżenicy, można
stwierdzić, iż w zdecydowanej większości, podejmowane w 2018 roku działania opierały się
na założeniach i kryteriach wyboru, programów i projektów strategicznych opisanych
w „Strategii Rozwoju Gminy Łobżenica na lata 2015- 2025”.
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3 Charakterystyka demograficzna gminy
Miasto i Gmina Łobżenica to 190,7 km², w tym powierzchnia miasta wynosi 3,8 km². Gmina
liczy 32 wsie, z czego 23 to sołectwa, a 9 miejscowości to części składowe wsi. Na 1 km²
w gminie przypada 51 osób. Łączna liczba ludności miasta i gminy to 9690, z czego 2967
osób to miasto.
Tabela 1. Stan ludności w poszczególnych wsiach (pobyt stały i czasowy).

LP.

MIEJSCOWOŚĆ
Chlebno

LICZBA OSÓB
ZAMELDOWANYCH
242

W TYM OSOBY ZAMELDOWANE
NA POBYT CZASOWY
0

1.
2.

Dębno

621

5

3.

Dziunin

126

0

4.

Nowina

1

0

5.

Zdroje

0

0

6.

Dźwierszno Małe

231

3

7.

Dźwierszno Wielkie

241

3

8.

Dziegciarnia

135

10

9.

Puszczka

39

0

10.

Ferdynandowo

179

1

11.

Izdebki

195

4

12.

Józefinowo

21

0

13.

Kruszki

293

0

14.

Kunowo

183

1

15.

Kościerzyn Mały

323

3

16.

Luchowo

670

6

17.

Liszkowo

573

2

18.

Fanianowo

118

0

19.

Piesno

217

2

20.

Rataje

385

5

21.

Szczerbin

291

1

22.

Topola

141

0
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23.

Trzeboń

232

3

24.

Walentynowo

198

0

25.

Wiktorówko

441

2

26.

Witrogoszcz

247

0

27

Witrogoszcz-Kolonia

93

1

28.

Witrogoszcz-Osada

230

0

29.

Łobżonka

20

0

30.

Młynowo

21

0

31.

Stebionek

10

0

32.

Biegodzin

16

0

RAZEM: 6723 – obszar wiejski (w tym osoby zameldowane na pobyt czasowy 52); 2967 – miasto
(w tym osoby zameldowane na pobyt czasowy 33) = 9690 gmina.

W ostatnich pięciu latach zaobserwowano stały spadek liczy mieszkańców Gminy
Łobżenica. Na jej terenie przebywają osoby czasowo zameldowane, nie zaliczane w kategorii
przyrostu liczby mieszkańców.
Tabela 2. Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci.
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Na koniec 2018 roku osoby w wieku przedprodukcyjnym to 16,89% liczy
mieszkańców, osoby w wieku produkcyjnym to 65,57% natomiast osoby w wieku
poprodukcyjnym stanowią 17,54% ogólnej liczy mieszkańców.

Tabela 3. Zdarzenia urodzenia, zgonów, małżeństw.

LATA

2014

2015

2016

2017

2018

URODZENIA

119

94

112

108

116

ZGONY

97

94

96

92

100

MAŁŻEŃSTWA

55

51

48

52

58

ZDARZENIA

W Gminie Łobżenica obserwuje się, na przestrzeni ostatnich lat, wzrost liczby urodzeń
oraz dodatnią różnicę pomiędzy urodzeniami, a zgonami w gminie. Odnotowany przyrost
naturalny ze względu na stałą migrację nie stanowi o wzroście liczby mieszkańców.
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4 Informacje finansowe
4.1 Wykonanie budżetu gminy
W roku 2018 Gmina Łobżenica realizowała budżet na podstawie uchwały
Nr XXXIX/312/17 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały
budżetowej na 2018 rok, zmienianej w trakcie roku uchwałami Rady Miejskiej w Łobżenicy
oraz zarządzeniami Burmistrza Łobżenicy.
Planowane oraz wykonane wielkości budżetu Gminy Łobżenica na dzień 31 grudnia
2018 r. wyniosły:
Tabela 4. Planowane oraz wykonane wielkości budżetu Gminy Łobżenica na dzień 31 grudnia 2018 r.
WYSZCZEGÓLNIENIE

PLAN NA
01.01.2018 R.

PLAN NA
31.12.2018 R.
(PO ZMIANACH)

WYKONANIE NA
31.12.2018 R.

%
WYKONANIA

ZMIANY
PLANU
W TRAKCIE
ROKU

DOCHODY
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
WYDATKI
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

41 615 253,00
37 695 000,00
3 920 253,00
42 497 113,00
36 447 056,80
6 050 056,20

44 473 928,32
40 794 051,36
3 679 876,96
44 562 804,12
40 720 151,47
3 842 652,65

43 102 958,30
40 535 372,02
2 567 586,28
42 395 923,42
38 766 565,03
3 629 358,39

96,92
99,37
69,77
95,14
95,20
94,45

NADWYŻKA/DEFICYT
Przychody ogółem
kredyty, pożyczki,
emisja papierów
wartościowych
Wolne środki
(art.217, ust.2, pkt 6
u.o.f.p.)
Rozchody ogółem
Spłaty kredytów
i pożyczek

- 881 860,00
2 600 000,00
2 600 000,00

- 88 875,80
2 307 015,80
2 307 015,80

707 034,88
3 690 000,00
3 690 000,00

159,95

2 858 675,32
3 099 051,36
- 240376,04
2 065 691,12
4 273 094,67
- 2 207
403,55
792 984,20
- 292 984,20
- 292 984,20

-

-

2 218 140,00
2 218 140,00

2 218 140,00
2 218 140,00

1 718 140,00
1 718 140,00

-

100,00
100,00

500 000,00
500 000,00

Uchwalony budżet zakładał dochody budżetowe w ogólnej kwocie 41 615 253,00 zł,
zaś wydatki budżetowe w kwocie 42 497 113,00 zł. Rada Miejska w Łobżenicy uchwaliła
budżet na 2018 r. z deficytem w kwocie 881 860,00 zł.
W wyniku dokonanych w trakcie roku zmian w uchwale budżetowej planowany
ujemny wynik budżetu zmalał do kwoty 88 875,80 zł, natomiast zrealizowany wynik budżetu
za 2018 rok to nadwyżka w wysokości 707 034,88 zł
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Dochody budżetu
Dochody za 2018 r. zostały zrealizowane na poziomie 96,92 % zakładanego planu,
w niżej podanych kwotach:

Tabela 5. Dochody w 218 roku.
WYSZCZEGÓLNIENIE

PLAN NA
01.01.2018 R.

PLAN NA
31.12.2018 R.
(PO ZMIANACH)

WYKONANIE NA
31.12.2018 R.

%
WYKONANIA

ZMIANY PLANU
W TRAKCIE
ROKU

DOCHODY

41 615 253,00

44 473 928,32

43 102 958,30

96,92

2 858 675,32

Dochody bieżące
Dochody
majątkowe

37 695 000,00
3 920 253,00

40 794 051,36
3 679 876,96

40 535 372,02
2 567 586,28

99,37
69,77

3 099 051,36
- 240 376,04

Plan dochodów budżetowych wzrósł do kwoty 44 473 928,32 zł (wzrost o 6,87 %, tj.
o kwotę 2 858 675,32 zł). Zwiększenie dotyczyło głównie przyznanych dotacji celowych na
zadania majątkowe oraz na zadania bieżące. Strukturę wykonanych dochodów przedstawiono
w poniższym zestawieniu.
Tabela 6. Struktura wykonanych dochodów.
WYSZCZEGÓLNIENIE

PLAN NA 31.12.2018 R.
(PO ZMIANACH)

WYKONANIE NA
31.12.2018 R.

UDZIAŁ %
W DOCHODACH
OGÓŁEM

dochody własne

10 609 386,89

9 642 656,22

22,37

subwencje

15 608 081,00

15 608 081,00

36,21

dotacje

18 256 460,43

17 852 221,08

41,42

RAZEM

44 473 928,32

43 102 958,30

100,00

Podstawowym źródłem dochodów Gminy Łobżenica w 2018 r. były dotacje;
stanowiły one 41,42 % zrealizowanych dochodów ogółem. Drugim co do wielkości są
dochody z tytułu otrzymanych subwencji – 36,21 %. Dochody własne uzyskane w
sprawozdawczym okresie wyniosły

9 642 656,22 zł i stanowiły zaledwie 22,37%

wykonanych dochodów ogółem.

Dochody bieżące
Dochodami bieżącymi są dochody nie będące dochodami majątkowymi. Dochody te
w 2018 roku wykonano na poziomie 40 535 372,02 zł, co stanowi 99,37% planu.
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Szczegółową charakterystykę wykonania dochodów bieżących z podziałem na dochody
własne, subwencje i dotacje przedstawiono poniżej.
Tabela 7. Dochody bieżące.

WYSZCZEGÓLNIENIE
dochody własne

PLAN NA
31.12.2018 R. (PO
ZMIANACH)

WYKONANIE NA
31.12.2018 R.

% WYKONANIA

9 295 583,54

9 343 203,36

100,51

subwencje

15 608 081,00

15 608 081,00

100,00

dotacje

15 890 386,82

15 584 087,66

98,07

RAZEM

40 794 051,36

40 535 372,02

99,37

Dochody bieżące własne zrealizowane zostały na poziomie 100,51% planu,
wykonanie dotacji na zadania bieżące wyniosło 98,07 % planu, a subwencji – 100% planu.
Dochody własne stanowią 21,68 % zrealizowanych dochodów Gminy Łobżenica.
Plan podstawowych dochodów podatkowych oraz jego realizację w 2018 roku dla
Gminy Łobżenica przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 8. Ważniejsze (podstawowe) dochody podatkowe i z tytułu opłat lokalnych.
PLAN NA
31.12.2018 R. (PO
ZMIANACH)

WYKONANIE NA
31.12.2018 R.

%
WYKONANIA

32 000,00

40 557,98

126,74

3 932 550,00

4 182 459,00

106,35

Podatek rolny, w tym:

1 417 000,00

1 418 877,95

100,13

od osób prawnych

75 000,00

71 699,00

95,60

od osób fizycznych

1 342 000,00

1 347 178,95

100,39

1 940 000,00

1 877 679,57

96,79

od osób prawnych

804 250,00

820 549,46

102,03

od osób fizycznych

1 135 750,00

1 057 130,11

93,08

Podatek leśny, w tym:

116 100,00

116 047,33

99,95

od osób prawnych

105 000,00

104 923,00

99,93

od osób fizycznych

11 100,00

11 124,33

100,22

127 000,00

127 097,96

100,08

od osób prawnych

16 000,00

14 994,90

93,72

od osób fizycznych

111 000,00

112 103,06

100,99

WYSZCZEGÓLNIENIE
Udziały we wpływach z podatku dochodowego
od osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej
Udziały we wpływach z podatku dochodowego
od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości, w tym:

Podatek od środków transportowych, w tym:
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Podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

10 000,00

10 371,90

103,72

Podatek od czynności cywilnoprawnych, w tym:

224 457,90

218 409,12

97,31

od osób prawnych

2 500,00

-

-

od osób fizycznych

221 957,90

218 409,12

98,40

Wpływy z opłaty targowej

200 000,00

189 866,62

94,93

Wpływy z opłaty od posiadania psów

16 000,00

11 385,36

71,16

Wpływy z opłaty skarbowej

35 000,00

35 479,50

101,37

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

6 000,00

1 960,74

32,68

Pozostałe wpływy

134 669,00

128 216,33

95,21

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych

168 852,00

168 826,45

99,98

8 359 628,90

8 527 235,81

102,00

Razem

Realizacja dochodów podatkowych oraz z tytułu opłat lokalnych wyniosła 8 527 235,81
zł i stanowiła 102,00% planu.
Wykonanie ważniejszych dochodów podatkowych i z tytułu opłat lokalnych w 2018 r.
w ujęciu procentowym przedstawia poniższy wykres.
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Wykres 1. Dochody podatkowe.
podatek od czynności
cywilnoprawnych
2,56%

podatek leśny
1,36%

wpływy z opłaty
targowej
2,23%

pozostałe dochody z tyt.
podatków i opłat
4,65%

podatek od środków
transportowych
1,49%

podatek od
nieruchomości
22,02%

podatek rolny
16,64%

Udziały we wpływach z
podatku dochodowego
od osób fizycznych
49,05%

Decydujące znaczenie w realizacji dochodów własnych Gminy Łobżenica w 2018 r.
miały udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (49,05 %),
pobieranego na zasadach ogólnych od podatników zamieszkałych na obszarze Gminy
Łobżenica. Plan oraz wykonanie dochodów w 2018 r. z tytułu udziału we wpływach
z podatku dochodowego, zarówno od osób fizycznych jaki i prawnych, przedstawiono
poniżej:
Tabela 9. Udziały we wpływach z podatku dochodowego.
PLAN NA
31.12.2018 R. (PO
ZMIANACH)

WYKONANIE NA
31.12.2018 R.

%
WYKONANIA

Udziały we wpływach z podatku dochodowego
od osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej

32 000,00

40 557,98

126,74

Udziały we wpływach z podatku dochodowego
od osób fizycznych

3 932 550,00

4 182 459,00

106,35

Razem

3 964 550,00

4 223 016,98

106,52

WYSZCZEGÓLNIENIE
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Wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego stanowi
kwotę 4 223 016,98 zł (106,52% planu) i zostało zrealizowane powyżej planu zarówno
w odniesieniu do osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej.
Drugim co do wielkości źródłem dochodów własnych Gminy Łobżenica jest podatek
od nieruchomości (22,02%). Naliczenia podatku dokonano w oparciu o stawki podatku
przyjęte uchwałą Nr XXXVI/294/17 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27.10.2017 r. Jego
płatnikami są zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a także jednostki organizacyjne, w tym
spółki, nieposiadające osobowości prawnej. Realizacja dochodów z w/w podatku wykonana
została w roku sprawozdawczym na poziomie 96,79%. Nieco niższe wykonanie wynika
z podjętych decyzji o odroczeniu terminu płatności tego podatku kliku podatnikom.
Niemniej ważnym źródłem dochodów własnych Gminy Łobżenica jest podatek rolny
(16,64%). Dochody z tytułu podatku rolnego wykonano w 2018 r. na poziomie 100,13%.
Podatek rolny od osób fizycznych stanowi 100,39 % wykonanych dochodów z tego tytułu.
Kolejnym znaczącym źródłem dochodów w Gminie Łobżenica jest podatek od
czynności cywilnoprawnych (2,56%), którego realizacja w 2018 r. wyniosła 218 409,12 zł,
tj. 97,31 % planu. Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe. Wysokość wpływów
z tego tytułu zależy od ilości oraz wartości transakcji dokonanych w obrocie
cywilnoprawnym.
Dochody z tytułu podatku leśnego (1,36%) zostały zrealizowane na poziomie 99,95%
w odniesieniu do planu. Wpływy z tego tytułu wyniosły w 2018 r. 116 047,33 zł.
Dochody z tytułu podatku od środków transportowych (1,49 %) wyniosły 127 097,96
zł i zostały zrealizowane w 100,08% w stosunku do planu.
Z tytułu opłaty targowej (2,23% zrealizowanych dochodów własnych gminy)
zaplanowano dochody na poziomie 200 000,00 zł, z czego zrealizowano 189 866,62 zł, co
stanowi 94,93% planu.
Pozostałe dochody własne uzyskane w okresie sprawozdawczym dotyczyły m.in.
wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływów z podatku
dochodowego od osób prawnych, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(168 826,45 zł) oraz wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie
odrębnych ustaw (30 730,66 zł).
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Dochody majątkowe
Dochody majątkowe wykonane zostały na poziomie 2 567 586,28 zł, co stanowi
69,77% planu. Składały się na nie zarówno dofinansowania zewnętrzne – dotacje do
zrealizowanych inwestycji, jak również wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
Źródła dochodów
tabelarycznym.

majątkowych

przedstawiono

w

poniższych

zestawieniu

Tabela 10. Dochody majątkowe.

LP.
1

2

3

4
5

6

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŹRÓDŁO
DOCHODÓW)
Dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego ze środków EFRROW"
- umowa nr 00120-65161UM1500211/16 na realizację
inwestycji pn. "Przebudowa drogi
gminnej 129047P Łobżenica-Kruszki"
Dofinansowanie ze środków UMWW
w ramach programu "Pięknieje
Wielkopolska Wieś" na realizację
zadania pn. ”Kolorowa kraina zawita
do Kościerzyna Małego – stworzenie
centrum integracyjnego”
w miejscowości Kościerzyn Mały –
umowa Nr DR 91/2018 z dnia
22.06.2018 roku.
Dofinansowanie ze środków UMWW
w ramach programu "Pięknieje
Wielkopolska Wieś"- umowa nr
58/2018 na realizację zadania pn.
"Szach - mat" nasze ulubione miejsce
w Wiktorówku gdzie gramy i bawimy
się pokoleniowo"
Wpływy z tytułu sprzedaży drewna
z lasu komunalnego
Pomoc finansowa z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego na podstawie umowy
Nr 488/2018 z dnia 07.08.2018 r. na
zadanie inwestycyjne pn. „Budowa
(przebudowa) dróg dojazdowych do
gruntów rolnych o szer. 4 m,
oznaczonych w ewidencji gruntów jako
obręb Piesno”.
Środki z FOGRiGW - umowa nr
116/2018 na realizację inwestycji pn.
"Budowa (przebudowa) dróg
dojazdowych do gruntów rolnych obręb Kruszki"

KLASYFIKACJA

PLAN NA
31.12.2018 R.

WYKONANIE
NA
31.12.2018 R.

%
WYKONANIA

01041-6297

1 955 285,00

1 857 344,81

94,99

01095-6300

21 000,00

21 000,00

100,00

01095-6300

23 000,00

23 000,00

100,00

02095-0870

10 000,00

4 393,85

43,94

60016-6300

86 600,00

86 600,00

100,00

60016-6300

118 500,00

118 500,00

100,00
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7

8

9

10

11

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych
z przeznaczeniem na zwrot części
wydatków wykonanych w ramach
funduszu sołeckiego w 2017 r., na
podstawie pisma Wojewody
Wielkopolskiego FB-I.3111.292.2018.3
z dnia 21 sierpnia 2018 r.
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w
prawo własności
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego
nieruchomości
Środki z Ministerstwa Sportu
i Turystyki - umowa nr
2018/0169/5947/Sub/DIS/OSA na
dofinansowanie realizacji zadania pn.
"Zagospodarowanie terenu
w Łobżenicy na miejsce rekreacji Otwarte Strefy Aktywności "OSA"
Edycja 2018"
Dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego na realizację zadania
"Remont budynku sanitarnoszatniowego przy Stadionie im.
Alojzego Graja w Łobżenicy" - umowa
nr 53/DS./JST/Szatnia/2018
razem

75814-6330

11 688,61

11 688,61

100,00

70005-0760

12 676,00

12 675,80

100,00

70005-0770

1 291 127,35

282 383,21

21,87

92601-6260

50 000,00

50 000,00

100,00

92601-6300

100 000,00

100 000,00

100,00

3 679 876,96

2 567 586,28

69,77

Przyczyny niższego wykonania dochodów, zarówno bieżących jak i majątkowych,
omówione zostały w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Łobżenica za 2018
rok.
Wydatki budżetu
Wydatki budżetu w 2018 r. wyniosły 42 395 923,42 zł, tj. na poziomie 95,14 % planu
wynoszącego 44 562 804,12 zł, w tym:
Tabela 11. Wydatki budżetu.

PLAN NA
01.01.2018 R.

PLAN NA 31.12.2018 R.
(PO ZMIANACH)

WYKONANIE NA
31.12.2018 R.

%
WYKONANIA

WYDATKI

42 497 113,00

44 562 804,12

42 395 923,42

95,14

Wydatki bieżące

36 447 056,80

40 720 151,47

38 766 565,03

95,20

Wydatki majątkowe

6 050 056,20

3 842 652,65

3 629 358,39

94,45

WYSZCZEGÓLNIENIE
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Wydatki bieżące wyniosły 38 766 565,03 zł (95,20 % planu) i stanowiły 91,44 %
wydatków ogółem. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi
wyniosła 1 768 806,99 zł, co spełniło wymogi wynikające z art. 242 ustawy o finansach
publicznych.

Natomiast

na

realizację

zadań

majątkowych

wydatkowano

kwotę

3 629 358,39 zł, tj. 8,56 % wydatków ogółem.
Wynik budżetu
Tabela 12. Wynik budżetu.
PLAN NA
01.01.2018 R.

PLAN NA
31.12.2018 R. (PO
ZMIANACH)

WYKONANIE
NA 31.12.2018
R.

%
WYKONANIA

DOCHODY

41 615 253,00

44 473 928,32

43 102 958,30

96,92

WYDATKI

42 497 113,00

44 562 804,12

42 395 923,42

95,14

- 881 860,00

- 88 875,80

707 034,88

WYSZCZEGÓLNIENIE

NADWYŻKA/DEFICYT

Przychody i rozchody
W 2018 r. przychody Gminy Łobżenica wyniosły 3 690 000 zł i dotyczyły
wyemitowanych papierów wartościowych – obligacji komunalnych.
Rozchody wyniosły 2 218 140 zł (w trakcie roku zwiększono o 500 000 zł) i związane
były ze spłatą rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych.

4.2 Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych
Pierwotny plan wydatków majątkowych wynosił 6 050 056,20 zł i zmalał w trakcie
roku sprawozdawczego do kwoty 3 842 652,65 zł.

Plan wydatków majątkowych został

zrealizowany w 94,45 %, a wydatki na zadania majątkowe wyniosły 3 629 358,39 zł.
Plan oraz wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji
budżetowej przedstawiono w poniższym zestawieniu.
Tabela 13. Plan oraz wykonanie wydatków majątkowych.

DZIAŁ

TREŚĆ

PLAN NA
31.12.2018 R.

WYKONANIE NA
31.12.2018 R.

%
WYKONANIA

1 952 006,83

1 832 373,48

93,87

600

Transport i łączność

630

Turystyka

130 000,00

126 229,98

97,10

700

Gospodarka
mieszkaniowa

83 000,00

72 800,89

87,71
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750

Administracja publiczna

16 800,00

16 752,60

99,72

758

Różne rozliczenia

24 058,08

0,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

140 530,00

123 371,99

87,79

900

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

859 325,45

844 632,33

98,29

921

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna

17 815,00

16 921,00

94,98

619 117,29

596 276,12

96,31

3 842 652,65

3 629 358,39

94,45

926

Razem

Poziom wydatków na zadania inwestycyjne uzależniony był w głównej mierze od
wykonania dochodów majątkowych, które nie zostały zrealizowane na zamierzonym
poziomie. Najwięcej zadań o charakterze inwestycyjnym wykonano w zadaniach drogowych.
Mniej środków przeznaczono na inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej, ochrony
środowiska i pozostałe działania.

Zadłużenie gminy
Zadłużenie Gminy Łobżenica na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 18 376 470,73 zł
i zwiększyło się w odniesieniu do roku ubiegłego o kwotę 1 471 860 zł. Zadłużenie wynikało
z wcześniej zaciągniętych kredytów inwestycyjnych oraz wyemitowanych papierów
wartościowych (obligacji) na realizację gminnych zadań inwestycyjnych.
Posiadane zadłużenie obsługiwane jest terminowo, zgodnie z harmonogramami spłat
poszczególnych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych.
Gmina nie posiadała na dzień 31.12.2018 r. zobowiązań wymagalnych.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1
ustawy, do planowanych dochodów ogółem, bez uwzględniania ustawowych wyłączeń,
kształtował się na prawidłowym poziomie.
Ponadto gmina nie udzieliła poręczenia żadnemu podmiotowi, a także nie zawarła
umów na realizację zadań w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

4.3 Wieloletnia prognoza finansowa
Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018-2034 obejmuje dochody oraz wydatki,
jak również rozchody wynikające z harmonogramów spłaty/wykupu posiadanego oraz
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planowanego zadłużenia. Prognoza limitu zadłużenia oraz wielkości rozchodów spełniają
wymogi wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Planowana do uzyskania nadwyżka (począwszy od 2020 roku) przeznaczona będzie na
spłatę rat kapitałowych kredytów oraz wykup papierów wartościowych, zarówno posiadanych
jak i planowanych do zaciągnięcia w okresie objętym prognozą.
Kontynuowana będzie także realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych
w wieloletniej prognozie.
Realizacja zadań zapisanych w wykazie przedsięwzięć dołączonych do Wieloletniej
Prognozy Finansowej

odbywała się bez

większych zakłóceń. Zakresy rzeczowe

realizowanych inwestycji są na bieżąco monitorowane, analizowane, co daje możliwość
elastyczności w podejmowaniu decyzji. Analizę przedsięwzięć z uwzględnieniem stopnia
realizacji zadań zawiera tabela nr 2, natomiast szczegółowy zakres rzeczowy przedsięwzięć
realizowanych w br. zamieszczony został w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu
Gminy Łobżenica za 2018 rok.
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Tabela 14. Realizacja zadań wieloletnich.
L.p.

Nazwa zadania

Jednostka
odpowiedzialna
lub
koordynująca

Okres
realizacji
od

do

Wydatki bieżące
1

Planowane
łączne
nakłady
finansowe

Planowane
do
poniesienia
w 2018 r.

Poniesione
nakłady
finansowe w
2018 r.

Stopień
realizacji
planu
(%)

566 282,62

Poniesione
łączne
nakłady
finansowe do
31.12.2018 r.
485 613,74

1 609138,67

197 263,74

30,18

UWAGI

Wsparcie dla osób starszych
niesamodzielnych, w tym
niepełnosprawnych z terenu Gminy
Łobżenica
Wsparcie dla osób starszych
niesamodzielnych
i niepełnosprawnych z Gminy Łobżenica Poprawa dostępu do usług opiekuńczych
i asystenckich

Miejsko Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej

2016

2018

409 760,00

121 410,00

409 760,00

121 410,00

100,00

zadanie
realizowane

Miejsko Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej

2018

2020

915 153,40

239 692,40

0,00

0,00

0,00

3

ERASMUS + pt. "Mosty nad otwartymi
umysłami"

2018

2019

134 991,85

107 989,10

24 010,24

24 010,24

17,79

4

ERASMUS + pt. "Zjednoczenie
w różnorodności"

2018

2019

75 233,42

60 191,12

19 064,00

19 064,00

25,34

zadanie w trakcie
realizacji

5

Szkoła
Podstawowa im.
Prymasa
Tysiąclecia
Stefana
Kardynała
Wyszyńskiego
w Fanianowie
Szkoła
Podstawowa im.
Prymasa
Tysiąclecia
Stefana
Kardynała
Wyszyńskiego
w Fanianowie
Urząd Miejski
Gminy Łobżenica

zadanie
rozpoczęto
z końcem roku jest
w trakcie
realizacji
zadanie w trakcie
realizacji

Wykonanie projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Łobżenica
Wydatki majątkowe

2018

2019

74 000,00

37 000,00

32 779,50

32 779,50

44,30

zadanie w trakcie
realizacji

19 738 069,88

948 691,46

4 275 809,14

942 706,64

21,66

2
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6

7

8

9

10

Przebudowa targowiska miejskiego w m.
Łobżenica - Stworzenie miejsca
umożliwiającego promowanie
i sprzedawanie wysokojakościowych,
lokalnych produktów wytworzonych
w gospodarstwach rolnych, co wpłynie na
poprawę rynku zbytu produktów rolnych
rolników prowadzących przetwórstwo na
małą skalę, eliminując długie cykle
i budowanie trwałych powiązań
integracyjnych pomiędzy rolnikami
a przetwórstwem
Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej
wzdłuż rzeki Łobżonka w obrębie
amfiteatru - Poprawa wypoczynku
mieszkańców

Urząd Miejski
Gminy Łobżenica

2017

2020

2 030 115,00

1 952,00

1 951,20

1 951,20

0,10

zadanie w trakcie
realizacji ogłoszenie
kolejnego
przetargu na
wykonanie

Urząd Miejski
Gminy Łobżenica

2016

2018

652 043,50

130 000,00

444 273,48

126 229,98

68,14

Przebudowa drogi gminnej 129047P
Łobżenica-Kruszki - Poprawa
bezpieczeństwa
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni
ścieków w Liszkowie wraz z budową
kolektora ścieków sanitarnych
i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości
Liszkowo
i modernizacją sieci w miejscowości
Witrogoszcz-Osada Ochrona środowiska

Urząd Miejski
Gminy Łobżenica

2016

2018

3 300 481,46

563 704,46

3 300 481,46

563 704,46

100,00

zadanie w trakcie
realizacji inwestycja
etapowana, plan
na 2018 rok został
wykonany
zadanie
zrealizowane

Urząd Miejski
Gminy Łobżenica

2015

2019

2 940 679,56

7 516,00

23 162,00

7 516,00

0,79

Rozbiórka i budowa świetlicy wiejskiej
w zabudowie bliźniaczej w miejscowości
Kunowo, Gmina Łobżenica - Stworzenie na
obszarze wiejskim Gminy Łobżenica
ogólnodostępnej i niekomercyjnej
infrastruktury - obiektów pełniących
funkcje kulturalne

Urząd Miejski
Gminy Łobżenica

2016

2019

281 122,50

2 122,50

17 122,50

2 122,50

6,09

zadanie w trakcie
realizacji otrzymano
dofinansowanie
do zadania,
rozpoczęcie prac
wykonawczych
planowane jest w
przyszłym roku
zadanie w trakcie
realizacji,
planowane jest
ogłoszenie
przetargu na
wykonanie
inwestycji
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11

12

13

14

15

16

17

Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy
wiejskiej w miejscowości Luchowo, Gmina
Łobżenica - Stworzenie na obszarze
wiejskim Gminy Łobżenica
ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury - obiektów
pełniących funkcje kulturalne
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
wzdłuż rzeki Łobżonka - etap IV - Wsparcie
lokalnego rozwoju na obszarze Gminy
Łobżenica poprzez podniesienie
atrakcyjności i promocji rozwoju
przestrzennego dla mieszkańców, turystów
oraz inwestorów
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach: Dębno-FerdynandowoTopola-Dźwierszno Wielkie- Dźwierszno
Małe-Gródek-Witrogoszcz Wniesienie wkładów do spółki z o. o.
ZGKiM - realizacja zadań wynikających
z wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych Gminy
Łobżenica na lata 2016-2022
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach: Wiktorówko – Piesno –
Walentynowo – Kunowo - Kruszki Poprawa warunków życia
Przebudowa drogi gminnej Nr 129056P
Łobżenica - Kościerzyn Mały

Urząd Miejski
Gminy Łobżenica

2016

2020

969 322,50

2 122,50

17 322,50

2 122,50

1,79

Urząd Miejski
Gminy Łobżenica

2018

2019

999 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urząd Miejski
Gminy Łobżenica

2020

2027

4 450 000,00

0,00

0,00

0,00

Urząd Miejski
Gminy Łobżenica

2016

2021

846 932,00

432 820,00

200 384,00

51,10

zadanie w trakcie
realizacji

Urząd Miejski
Gminy Łobżenica

2016

2027

602 383,36

0,00

0,00

0,00

zadanie nie jest
obecnie
realizowane

Urząd Miejski
Gminy Łobżenica

2017

2019

1 576 000,00

26 000,00

26 000,00

26 000,00

1,65

zadanie w trakcie
realizacji

Przebudowa i wyposażenie Centrum
Profilaktyki i Aktywności Społecznej
w Łobżenicy wraz z zagospodarowaniem
terenu przyległego - rozbudową
i przebudową amfiteatru, stanowiące
rewitalizację centrum miasta Łobżenica Poprawa warunków życia mieszkańców

Urząd Miejski
Gminy Łobżenica

2018

2020

210 000,00

7 380,00

7 380,00

7 380,00

3,51

zadanie w trakcie
realizacji

201 704,00

zadanie w trakcie
realizacji,
planowane jest
ogłoszenie
przetargu na
wykonanie
inwestycji
zadanie w trakcie
realizacji,
planowane jest
ogłoszenie
przetargu na
wykonanie
inwestycji
zadanie nie jest
obecnie
realizowane
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18

Rewitalizacja ośrodka harcerskiego
w Gródku Krajeńskim wraz z infrastrukturą
towarzyszącą - Poprawa warunków życia
mieszkańców

Urząd Miejski
Gminy Łobżenica

2018

2020

402 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

W związku
z nieotrzymaniem
dofinansowania
zrezygnowano
z realizacji

19

Małe kino społecznościowe szansą na
rozwój zasobów kultury województwa
wielkopolskiego - rozwój zasobów kultury

Urząd Miejski
Gminy Łobżenica

2018

2019

73 250,00

6 190,00

5 296,00

5 296,00

7,23

Złożono wniosek
o dofinansowanie
projektu

20

Remont budynku sanitarno-szatniowego
przy Stadionie im. Alojzego Graja
w Łobżenicy

Urząd Miejski
Gminy Łobżenica

2017

2018

403 940,00

403 940,00

388 645,25

388 645,25

96,21

Zadanie
zrealizowane
w zakresie
zgodnym
z otrzymanym
dofinansowaniem

21 347
208,55

1 514
974,08

4 761 422,88

1 139 970,38

22,30

Razem
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Ocena realizacji i wnioski
Budżet Gminy Łobżenica realizowany był zgodnie z uchwałą budżetową (ze zmianami) oraz
Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2018-2034. Dyscyplina wydatkowa pozwoliła na
wygenerowanie dodatniego wyniku budżetu (zakładany był deficyt), a realizacja wydatków
ukierunkowana była na maksymalizację nadwyżki operacyjnej, rozumianej jako różnica
między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, determinującej m.in. wolumen
podejmowanych wydatków inwestycyjnych. Od kilku lat poziom nadwyżki operacyjnej
kształtuje się na poziomie ca 1 800 tys. zł – 2 500 tys. zł.
O kondycji finansowej gminy decyduje m.in. zdolność do podejmowania działań
inwestycyjnych. W 2018 r. wykonano zadania inwestycyjne na planowanym poziomie;
realizacja niektórych zadań, z uwagi na niewyłonienie wykonawcy, odłożona została
w czasie.
Podejmowane były również działania mające na celu egzekwowanie należnych gminie
dochodów. Stan zaległości podatkowych nie zwiększył się w porównaniu do roku ubiegłego,
a ich poziom można uznać za bezpieczny.
W roku sprawozdawczym dokonano spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów,
wynikających z harmonogramów spłaty oraz dodatkowo przeznaczono na spłatę kwotę
500 000 zł.
Analiza wykonania budżetu za 2018 r. pozwala stwierdzić, że był on realizowany
zgodnie z planem oraz prawem. W najbliższej perspektywie, z uwagi na mnogość
zaplanowanych zadań inwestycyjnych, w tym również z udziałem środków z Unii
Europejskiej, wskazanym jest utrzymanie dotychczasowej dyscypliny wydatkowej, zwłaszcza
w zakresie wydatków bieżących, a także kontynuowanie działań mających zapewnić
egzekwowanie należnych gminie dochodów.
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5 Informacje o stanie mienia komunalnego
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobżenicy powołany został do życia
w lipcu 1991 r. jako Zakład budżetowy świadczący usługi komunalne na terenie Gminy
Łobżenica. Z dniem 1 stycznia 2011 r. Zakład budżetowy został przekształcony w Spółkę
z ograniczona odpowiedzialnością.
Przedmiot działania Spółki:


pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,

 oczyszczanie, omiatanie miasta, wywóz nieczystości stałych i płynnych,
 eksploatacja oczyszczalni ścieków, przepompowni, sieci i urządzeń kanalizacyjnych,
 eksploatacja sieci kanalizacji ogólnospławnej, rozdzielczej i deszczowej na terenie
Gminy Łobżenica,

 świadczenie usług w zakresie remontowo – budowlanych, warsztatowych, stolarskich,
 rekultywacja kopalni kruszywa 2016 r.-2021 r.
 utrzymanie dróg i chodników w odpowiednim stanie w okresie zimowym,
 utrzymanie w należytym stanie miejsc pamięci narodowej,
 świadczenie usług pogrzebowych,
 działalność handlowa,
 wykonywanie wszelkich prac z zakresu swojego działania zleconych przez organy
Gminy,

 zarządzanie powierzonymi budynkami i nieruchomościami,
 wykonywanie prac remontowo – budowlanych na rzecz administrowanego mienia,
 zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi,
 usługi zlecone, w tym instalacje, budowlane, utrzymanie i pielęgnacja zieleni,
transportowe i inne,

 wykonanie wszelkiej innej działalności gospodarczej podnoszącej dochody własne.

Na terenie Gminy Łobżenica Spółka eksploatuje:


cztery hydrofornie (Łobżenica, Wiktorówko, Dźwierszno Wielkie i Dębno) z sieciami
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wodociągowymi o długości ponad 188,9 km, z przyłączami 227,7km, 1667
t. przyłączy). Łączna sprzedaż wody za 2018 r wyniosła 411.681 m3 wody.


dwie oczyszczalnie ścieków (Liszkowo – wydajność 750m3 / dobę Witrogoszcz
80m3/dobę). Długość sieci kanalizacyjnej – 48,3 km. W 2018 r. Spółka oczyściła
177 300 m3 ścieków. Odebrano ścieki z 891 przyłączy kanalizacyjnych.

Aktualne ceny za świadczone usługi:

1. Za pobraną wodę – za 1 m3 – 3,09 zł brutto,
2. Opłata stała, abonament miesięczny – 4,86 zł brutto,
3. Za wprowadzenie ścieków do oczyszczalni:
a. grupa 1 – 6,64 zł brutto,
b. grupa 2 – 6,37 zł brutto.
(Grupa 2 dotyczy odbiorców usług, którzy we własnym zakresie dostarczają energię elektryczną do pomp celem
odprowadzania ścieków).

4. Za 1m2 powierzchni utwardzonej dla odprowadzenia wód opadowych
i roztopowych miesięcznie w wysokości 0,16zł brutto,

5. Wywóz nieczystości płynnych 18,00 zł brutto, powyżej 10 km – 20,00 zł brutto,
6. Transport ciągnikiem 135,00 zł brutto,
7. Koparka JCB 3CX 150,00 zł brutto,
8. Koparka Zeppelin 155,00 zł brutto.
9. Czynsz stawka bazowa:
a. od 01 października 2017 r. - do 30 września 2018r. 4,40 zł m2 brutto,
b. od 01 października 2018 r. - 4,60 zł m2 brutto.

Zasoby mieszkaniowe i lokalowe Gminy
a. Ogółem powierzchnia użytkowa lokali

6 322,81 m²

w tym:

 w zarządzie Spółki

3 647,70 m²

 socjalne

534,12 m²

 we wspólnocie w zarządzie Spółki

1 053,78 m²

 we wspólnocie bez zarządu

562,85 m²
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 we wspólnocie własnościowej(Pl. Wolności 1)

101,57 m²

 we wspólnocie ze szkołą

422,79 m²

b. Ogółem liczba lokali mieszkalnych

140 szt.

w tym:

 w zarządzie Spółki

79 szt.

 socjalnych

17 szt. w tym 4 lokale

we wspólnocie bez zarządu

 w zarządzie Spółki we wspólnotach mieszkaniowych
 we wspólnotach bez zarządu

25 szt.

16 szt.

 we własnościowej wspólnocie – Plac Wolności 1 3 szt.
c. Ogółem liczba budynków mieszkalnych

38 szt.

w tym:

 w zarządzie Spółki

23 szt.

 we wspólnotach w zarządzie Spółki

5 szt.

 we wspólnotach bez zarządu

6 szt.

 we własnościowej wspólnocie- Plac Wolności 1

1 szt.

 we wspólnocie ze szkołą

3 szt.

d. Obowiązująca stawka bazowa w zasobach mieszkaniowych od dnia 01
października 2018 roku wynosi – 4,60 zł/m2
e. Miesięczny przychód za wynajem lokali mieszkalnych wynosi ogółem – 22 127,74
zł w tym:

 miasto 16 611,16 zł
 gmina 5 516,58 zł.
f. Stawka za lokale socjalne od dnia 01 października 2018 roku wynosi – 20 %
stawki bazowe, a przychód miesięczny wynosi – 304,17 zł + dopłata z Gminy –
1 445,94 zł co daje łączny przychód w wysokości – 1 750,11 zł/mc.
g.

Stan techniczny zasobów komunalnych jest zróżnicowany i zależy od trzech
czynników

takich jak: wiek, rodzaj konstrukcji i wyposażenia budynku.

Większość budynków to budynki wybudowane:


w XIX wieku

22 budynki



do II wojny światowej

13 budynków
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powojenne

3 budynki w tym 1 budynek 8-rodzinny

(Ferdynandowo 6)
Są to więc obiekty 200-letnie, mocno wyeksponowane. W 88% znajdują się w strefie
ochrony konserwatorskiej. Konstrukcje budynków są różnorodne i na ówczesny okres
obciążone wadami budowlanymi do których można zaliczyć – fundamenty wraz z drenażami,
izolacje przeciwwilgociową, pokrycia dachowe, stolarkę otworową i instalacje.
Wyposażenie budynków :


budynki podłączone do instalacji ściekowej – 74 %, a do zbiorników
bezodpływowych – szamb - 26 %. Stan techniczny instalacji jest
zróżnicowany;



budynki wyposażone w instalację wodociągową – 100 % . Stan instalacji
jest w znacznym

stopniu wyeksploatowany. W 50 % przyłącza

wodociągowe zostały wymienione na nowe. Wszystkie lokale mieszkalne
posiadają opomiarowanie poboru wody – wodomierze;


w przyłącza gazu przewodowego wyposażonych jest 27 budynków
(miasto). Przyłącza gazowe jak i instalacje wewnętrzne są w dobrym stanie
technicznym. sytuacja energetyczna budynków nie odbiega od ogólnego
stanu technicznego obiektów. W 45% lokali mieszkalnych dokonano
wymiany instalacji na nową;



w centralne ogrzewanie wyposażone są dwa budynki mieszkalne co
stanowi – 5,26 % ogółu (kotłownie zasilane gazem), natomiast pozostałe
budynki ogrzewane są w większości poprzez centralne ogrzewanie etażowe
– 74,74 % lub piece kaflowe –20 %.

h. Ogółem powierzchnia użytkowa budynku ośrodka zdrowia wynosi – 535,74 m2 ,
w tym:


wydzierżawiona powierzchnia związana z działalnością świadczeń
zdrowotnych wynosi – 415,04 m2 co stanowi -77,47 %



wydzierżawiona powierzchnia dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Łobżenicy wynosi–110,30 m2 co stanowi –20,59%
wydzierżawiona powierzchnia dla ZBOWiD ( biuro ) wynosi – 10,40 m2
co stanowi – 1,94%;
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i. Obowiązująca stawka czynszu za dzierżawione gabinety wynosi:


w pełnym wymiarze-12,02 zł/ m2 – netto;



w niepełnym wymiarze do 5 dni w miesiącu-7,21 zł/ m2 – netto;



w niepełnym wymiarze powyżej 5 dni w miesiącu-8,41 zł/ m2 – netto;



miesięczny przychód za dzierżawę gabinetów wynosi-4 834,74 zł/ netto.

Z uwagi na znaczny stopień wyeksploatowania budynków i zwiększone potrzeby
remontowe (elewacje budynków oraz pokrycia dachowe) konieczna będzie w roku bieżącym
zwiększona w znacznym stopniu podwyżka czynszu, aby móc zrealizować planowane
remonty.
W roku 2018 dokonano następujących remontów w budynkach:


remont kominów - szt. 4;



wymiana stolarki otworowej - szt. 20;



modernizacja instalacji elektrycznej - szt. 1;



modernizacja anteny zbiorczej - szt. 1;



wymiana i naprawa pokryć dachowych - szt. 4;



wymiana podłóg - szt. 3;



położenie nowych rynien dachowych i rur spustowych wraz z obróbką.

W zarządzanych budynkach przeprowadzone zostały następujące przeglądy:


gazowe,



kominiarskie,



budowlane,



na bieżąco usuwane są sprawy awaryjne.

W budynku ośrodka zdrowia wykonano następujące remonty :


remont pomieszczenia przy kotłowni (położenie płytek na podłodze, położenie
płyt gipsowych na ścianie);



zakup i montaż okna plastikowego w ilości szt.1 w gabinecie rehabilitacji;



wykonanie parapetów z płytek klinkierowych;
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wykonanie obróbki blacharskiej i założenie nowych rur spustowych;



osadzenia kratki wentylacyjnej;



wykonanie docieplenia styropianem czterech ścian (zachodnie dwie i północne
dwie) i ich pomalowanie;



naprawa instalacji wodociągowej;



malowanie ściany na wspólnym korytarzu – parter.

Koszty związane z dociepleniem styropianem czterech ścian (zachodnie dwie i północne
dwie) i ich pomalowanie wynoszą – 69 650,72 zł.
j. Koszty związane z wykonaniem remontów bieżących za rok 2018 wynoszą –
356.012,24 zł w tym koszt przeglądów budynków – 11 340,00 zł.

Inwestycje
W roku 2018 ze środków Spółki dokonano zakupu następujących środków trwałych:

 samochód ciężarowy Volkswagen Crafter,
 śmieciarka SCANIA P380 – umowa leasing,
 ciągnik John Deere 6820,
Spółka

zakończyła rozpoczętą w 2017 r. renowację elewacji i docieplenia na

budynku siedziby, docieplenia czterech ścian oraz malowanie budynku ośrodku zdrowia
w Łobżenicy, kontynuowała prace związane z rekultywacja kopalni kruszywa, rozpoczęła
prace związane z wymianą pieca gazowego w siedzibie Spółki.
W 2018 r. Spółka wykonała:
Zestawienie wykonanych przyłączy wodociągowych w roku 2018:
1. o średnicy 50 mm – 162 metry – 3 sztuki
2. o średnicy 40 mm – 110 metrów – 2 sztuki
3. o średnicy 32 mm – 134 metry – 10 sztuk
Zestawienie wykonanej sieci wodociągowej w roku 2018 :
1. o średnicy 90 mm – 140 metrów – Osiedle Leśne
2. o średnicy 90 mm – 220 metrów – Rataje
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3. o średnicy 90 mm – 285 metrów – Kunowo
Zestawienie wykonanych przyłączy kanalizacyjnych w roku 2018 :
1. o średnicy 160 mm – 55 metrów – 3 sztuki
Majątek Spółki
Spółka prowadzi działalność – świadczy usługi dysponując majątkiem własnym
o wartości brutto 13 777 461,26 zł.
Tabela 15. Przedstawienie majątku spółki.

l
2
3
4
5
6

Grunty
Budynki i budowle
w tym sieci
Urządzenia techniczne
Środki transportu
Pozostałe(narzędzia, wyposażenie )
Wartości niematerialne
i prawne

32.694,00
11.386.195,42
10.708.488,17
905.518,82
1.226.085,13
198.607,70
28.360,19

Majątek dzierżawiony przez Spółkę:
a. Administrowanie

zasobami

mieszkaniowymi

–

umowa

o

zarządzanie

nieruchomościami o wartości 2 062 061,67 zł.
b. Dzierżawa budynków i budowli wod-kan na kwotę 8 536 216,95 zł.
ANALIZA KOSZTÓW I PRZYCHODÓW (brutto bez kosztów amortyzacji) za 2018r.
Tabela 16. Analiza kosztów i przychodów.
RODZAJE USŁUG

KOSZTY

PRZYCHODY

- STRATA / + ZYSK

Hydrofornie – woda

992 926,12

1 279 467,10

286 540,98

Ścieki

910 573,39

996 168,48

85 595,09

1.903.499,51

2.275.635,58

+ 372.136,07

714 784,17

673 025,17

-41 759,00

Gospodarka lokalami

482 561,60

552 197,91

69 636,31

Usługi zewnętrzne remontowo -

127 900,81

174 949,08

47 048,27

RAZEM zwik

Wywóz nieczystości stałych
i płynnych oraz odśnieżanie

transportowe
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Usługi zlecone w zakresie:

776 064,41

795 558,86

19 494,45

4004 810,50

4471 366,60

466556,10

Omiatania, utrzymania dróg,
placów, zieleni miejskiej,
zadrzewień, obiektów.
Razem

Zatrudnienie
Przeciętne zatrudnienie w 2018r. wynosiło 35,00 etatów.
Na koniec 2018 roku Spółka zatrudnia 42 pracowników na 40,83 etatach w tym:


w zarządzie i stanowiskach nierobotniczych: 8. pracowników na 7,75 etatach ,



na stanowiskach robotniczych: 34 pracowników na 33,08 etatach,



uczniowie zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego: 10 osób na 10 etatach.

Poziom wykształcenia: wyższe – 6, średnie – 11, zawodowe – 21, podstawowe – 4.
Dział mieszkaniowy
Spółka widzi potrzebę zwiększania zakresów inwestycji i remontów w obiektach
komunalnych. Konieczne jest podjęcie rozmów z mieszkańcami gminnego zasobu
komunalnego, celem zwiększenia finansowania niezbędnych remontów. Spółka wnioskuje
o systematyczne zwiększanie stawki bazowej w czynszu lokatorów z uwagi na stale rosnące
koszty napraw i remontów. Podobna uwaga dotyczy lokali użytkowych, które wymagają
również stałych nakładów. Podnoszenie stawek musi być systematyczne, ale na większą skalę
niż dotychczas.
Sprawą równie ważną są lokale socjalne, które w dużej mierze posiadają zadłużenia
z tytułu opłat czynszowych. Problemem, który boryka Spółkę jest brak możliwości eksmisji
dłużników z tych mieszkań. Spowodowane jest to brakiem zastępczych lokali socjalnych.
Trzeba zdać sobie sprawę, iż budynki będące w zarządzie Spółki to obiekty w dużej
mierze wymagające dużych nakładów finansowych, aby odtworzyć ich wartość użytkową
i zapewnić optymalny komfort życia lokatorom. Dlatego podwyżki czynszów i ubieganie się
o dofinansowania zewnętrzne do remontów jest jednym z priorytetów Spółki.
Dział wodno-kanalizacyjny
Dostawa wody pitnej i odbiór ścieków od mieszkańców Gminy Łobżenica to wiodąca
gałąź działalności Spółki. Od wielu lat sukcesywnie rozwijana jest sieć wodociągową,
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podłączając do wodociągu publicznego coraz rozleglejsze tereny. W roku 2015 wybudowano
rurociąg łączący Topolę z Dziegciarnią. Dzięki temu wyłączyliśmy z eksploatacji niewydolną
Stację Uzdatnia Wody w Dziegciarni i dzięki temu otworzyliśmy możliwość rozbudowy sieci
na tereny Dziegciarni Plany (rok 2017) oraz Dźwierszno Wielkie Plany (rok 2015)
zapewniając dostawę wody pitnej i zabezpieczenia przeciw pożarowego dla mieszkańców.
W roku 2015 udało nam się także rozbudować sieć wodociągową na Ratajach przy drodze na
Rudną. Oprócz dużych inwestycji prowadzone są też też na bieżąco mniejsze rozbudowy sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy na nowopowstałych osiedlach nowo
budowanych domach.
W roku 2016, wspólnie z Urzędem Miejskim Gminy Łobżenica, przystąpiono do prac
związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków w Liszkowie. Po wyłonieniu projektu,
uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego i wyborze wykonawcy, w roku 2019 rozpoczęto do
prace budowlane. Jest to przedsięwzięcie, które umożliwi dalszą rozbudowę sieci kanalizacji
sanitarnej oraz znacząco wpłynie na poprawę ekologii. Dlatego też niezbędnym jest
priorytetowe wybudowanie kolektora ściekowego z miejscowości Witrogoszcz Osada do
miejscowości Luchowo. Pozwoli to wyłączyć z eksploatacji zużytą i niewydajną
oczyszczalnię ścieków w Witrogoszczy Osadzie.
Kolejnymi inwestycjami, które czekają Spółkę w najbliższych latach to m.in.
rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wiktorówku. Jest to spowodowane dynamicznym
rozwojem chlewni i obór w Kruszkach, Wiktorówku oraz Kunowie. Aby zapewnić ciągłą
i wydajną dostawę wody należy wprowadzić pełną automatykę, wybudować nową studnię
głębinową oraz dostawić kolejne zbiorniki retencyjne na wodę pitną. Kolejna Stacja
Uzdatniania Wody, która wymaga pilnej modernizacji, znajduje się w Dębnie. Technologia
uzdatniania wody tam zastosowana jest niewydolna. Należy wprowadzić pełną automatykę,
wybudować zbiorniki retencyjne na wodę pitną oraz zmodernizować sieć wodociągową.
Uwagi także wymaga studnia głębinowa zasilająca Stację Uzdatniania Wody w Łobżenicy.
Ponadto na terenie miasta znajdują się sieci wybudowane w roku 1910 oraz liczne
rurociągi azbestowe, które wymagają wymiany ze względu na coraz większą podatność na
awarie.
W związku z powyższym widać, że nakłady inwestycyjne czekające na Spółkę są
ogromne. Dlatego istnieje konieczność regularnego podnoszenia taryf za wodę i ścieki, aby
zapewnić mieszkańcom Gminy Łobżenica niezakłócony dostęp do wody pitnej oraz aby
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umożliwić dynamiczny rozwój gospodarstwom rolnym i firmom przemysłowym. W tym
aspekcie można liczyć na pomoc ze strony Gminy Łobżenica, która w miarę swoich
możliwości budżetowych dofinansowuje nasze działania na infrastrukturze komunalnej.
Dział zieleni miejskiej (umowa porozumienia).
Spółka zajmuje się także kompleksową obsługą terenów gminy Łobżenicy z zakresu
utrzymania zieleni, dróg oraz czystości. Jest to zadanie, które wymaga dużych zasobów
finansowych i ludzkich. ZGKiM został w równiarkę drogową, walec drogowy samojezdny,
kosiarkę bijakową, ramię wielofunkcyjne do wykaszania zakrzaczeń oraz zakupiliśmy
ciągniki, które umożliwiają sprawne i dokładne wykonywanie prac. W ostatnich latach
dokonano ogromnego postępu w rozwoju firmy w tym zakresie. Jak widać Spółka ma wiele
sukcesów inwestycyjnych za sobą, ale także dużo problemów bieżących i przyszłych, którym
należy stawić czoła.
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6 Gospodarka przestrzenna
Gmina Łobżenica realizując zadania z zakresu gospodarki przestrzennej udostępniła na
portalu www.lobzenica.pl, a dokładniej pod adresem http://portal.gison.pl/lobzenica/ treść
oraz graficzne mapy zarówno obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego jak i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Za pomocą prostej przyjaznej przeglądarki i wyszukiwarki można zweryfikować położenie
działki oraz jej przeznaczenie w MPZP i kierunki zawarte w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

6.1 Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łobżenica
zostało przyjęte uchwałą Nr XLVI/378/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 22 czerwca
2018 r. Granicami sporządzenia Studium są granice administracyjne Gminy Łobżenica.
Granice obszaru objętego Studium przedstawiono na rysunkach stanowiących załączniki
graficzne nr 1 i 2, do niniejszej uchwały, będące jej integralną częścią. Zgodnie z ustawą
o planowaniu

i zagospodarowaniu

przestrzennym

ustalenia

studium

uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy są wiążące przy sporządzaniu planów
miejscowych, choć sam dokument nie stanowi aktu prawa miejscowego i jest podstawą do
podejmowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji celu publicznego. W celu
określenia całościowych uwarunkowań na terenie Gminy Łobżenica oraz zapewnienia
kompleksowych rozwiązań funkcjonalno- przestrzennych Studium została objęta cała gmina
w granicach administracyjnych.

6.2 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Powierzchnia Gminy Łobżenica jest prawie całościowo pokryta miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego. Dla inwestorów oznacza to sprawniejsze i szybsze
przeprowadzenie procesu inwestycyjnego. Każda inwestycja wymaga zgodności z zapisami
planu, które wydawane są w formie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego. Czas oczekiwania na wypis i wyrys to zwykle maksymalnie 7 dni. Na terenie
gminy nie są wydawane decyzje o warunkach zabudowy. Organem wydającym pozwolenia
na budowę oraz zaświadczenie o niewnoszeniu sprzeciwu dla inwestycji nie wymagających
pozwolenia na budowę jest Starostwo Powiatowe w Pile. W roku 2018 Starosta pilski wydał
76 pozwoleń na budowę obiektów budowlanych na terenie Gminy Łobżenica.
Wnioski o zmianę w planach są analizowane pod kątem zgodności z zapisami
studium, zasadności zmiany, ważnego interesu społecznego, kosztów finansowych dla gminy.
Na 31. 12. 2018 roku w Gminie Łobżenica obowiązywały następujące miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego stanowiące przepisy prawa lokalnego.
Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na dzień 31.12.2018 roku:


Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy
Łobżenica na obszarze wsi Witrogoszcz - Uchwała nr VIII/65/99 RM w Łobżenicy z
dnia 28.05.1999 r.



Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy
Łobżenica, na obszarze wsi Dziegciarnia -Uchwała nr XXIII/161/97 RM w
Łobżenicy z dnia 30.05.1997 r.



Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy
Łobżenica, na obszarze wsi Liszkowo -Uchwała Nr XXIII/160/97 RM w Łobżenicy z
dnia 30.05.1997 r.



Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy
Łobżenica, na obszarze wsi Witrogoszcz - Uchwała nr XXIII/159/97 RM w
Łobżenicy z dnia 30.05.1997 r.



Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy
Łobżenica, na obszarze wsi Dźwierszno Małe - Uchwała nr XXIII/158/97 RM w
Łobżenicy z dnia 30.05.1997 r.



Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Łobżenica w rejonie ul. Świerczewskiego (PL10 - Uchwała nr XXIII/156/97 RM
w Łobżenicy z dnia 30.05.1997 r.



Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Łobżenica w rejonie ul. Świerczewskiego (PL9) - Uchwała nr XXIII/155/97 RM
w Łobżenicy z dnia 30.05.1997 r.
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Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Łobżenica w rejonie ul. Wyrzyskiej (PL8 - Uchwała nr VIII/66/99 Rady Miejskiej
w Łobżenicy z dnia 28.05.1999 r.



Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Łobżenica w rejonie ul. Sportowej (PL7) -Uchwała nr XXIII/154/97 RM
w Łobżenicy z dnia 30.05.1997 r.



Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Łobżenica w rejonie ulic Sikorskiego i Wodnej (PL6)- Uchwała nr XV/157/2000
RM w Łobżenicy z dnia 25.02.2000 r.



Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Łobżenica w rejonie ul. 600-lecia (PL5) - Uchwała nr XI/103/99 RM w Łobżenicy
z dnia 28.09.1999 r.



Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Łobżenica w rejonie ul. 600-lecia (PL4) - Uchwała nr XXIII/153/97 RM
w Łobżenicy z dnia 30.05.1997 r.



Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Łobżenica w rejonie ul. Złotowskiej (PL3) - Uchwała nr VIII/67/99 RM
w Łobżenicy z dnia 28.05.1999 r.



Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Łobżenica w rejonie ul. Waryńskiego (PL2) - Uchwała nr XXV/183/97 RM
w Łobżenicy z dnia 12.11.1997 r.



Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Łobżenica w rejonie ul. Spacerowej (PL1) - Uchwała nr XXIII/157/97 RM
w Łobżenicy z dnia 30.05.1997 r.



Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łobżenica Uchwała nr XXVI/263/2001 RM w Łobżenicy z dnia 27.04.2001 r.



Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobżenica Uchwała nr XXXVIII/350/2002 RM w Łobżenicy z dnia 08.10.2002 r.



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej
w Gródku Krajeńskim - Uchwała nr X/70/03 RM w Łobżenicy z dnia 29.08.2003 r.



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łobżenica na obszarze
wsi Izdebki - Uchwała nr XXX/194/2005 RM w Łobżenicy z dnia 19.08.2005 r.
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łobżenica na obszarze
wsi Trzeboń - Uchwała nr XXX/199/2005 RM w Łobżenicy z dnia 24 października
2005 r.



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Łobżenicy
w rejonie ul. Łącznej - Uchwała nr IX/34/07 RM w Łobżenicy z dnia 15 czerwca
2007 r.



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łobżenica – rejon ulicy
Ogrodowej - Uchwała nr XLV/319/14 RM w Łobżenicy dnia 4 listopada 2014 roku



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Wiktorówko – Uchwała nr
XLV/320/14 RM w Łobżenicy z dnia 4 listopada 2014 r.



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łobżenica rejon ulicy
Targowej - Uchwała nr XLI/341/18 RM w Łobżenicy z dnia 30 stycznia 2018 r.



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Luchowo - Uchwała nr
XXXV/283/17 RM w Łobżenicy z dnia 29 września 2017 r.



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łobżenica - rejon ul.
Mickiewicza - Uchwała nr XXXV/282/17 RM w Łobżenicy z dnia 29 września 2017
roku



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dźwierszno Małe Uchwała nr XXXV/284/17 RM w Łobżenicy z dnia 29 września 2017 roku
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7 Zasoby materialne gminy
7.1 Gminny program rewitalizacji
Rada Miejska w Łobżenicy, w dniu 28. 07. 2017 roku uchwaliła Gminny Program
Rewitalizacji Gminy Łobżenica na lata 2016-2020. Gminny Program Rewitalizacji Gminy
Łobżenica określa działania planowane na lata 2016 – 2022. Jest programem działań
społeczno – gospodarczych który został przyjęty przez Radę Miasta i Gminy Łobżenica na
podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.). W programie przeprowadzono szeroką analizę
sytuacji społeczno-gospodarczej występującej na terenie gminy. Przeprowadzona delimitacja
wykazała że największe natężenie zjawisk kryzysowych występuje na terenach miasta
Łobżenica oraz sołectw Dźwierszno Małe i Chlebno. Po przeprowadzeniu diagnozy stanu
gminy oraz charakterystyki obszarów rewitalizacji określono potrzeby rewitalizacji:


zmniejszenie bezrobocia wśród mieszkańców,



zatrzymanie postępującego ubytku ludności,



regeneracja substancji architektonicznej,



wyposażenie budynków w infrastrukturę techniczną oraz ich remont i modernizacja,



poprawa stanu technicznego dróg oraz wzbogacenie ich o infrastrukturę okołodrogową
i ścieżki rowerowe,



poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej,



przyciągnięcie nowych inwestorów i przedsiębiorców,



rozwinięcie i poprawa stanu istniejącej infrastruktury społecznej.

Celem realizacji programu rewitalizacji określono wykaz projektów planowanych do
zrealizowania w ramach realizacji celów wykazanych w planie rewitalizacji.
W roku 2018:


wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 dla
przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności
Społecznej „Kwadrat”.
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wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 dla
przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Gródku Krajeńskim.
Wniosek nie przeszedł oceny merytorycznej i nie uzyskał dofinansowania na
realizację. Wysokość budżetu gminy uniemożliwia realizację pełnego zakresu
przewidywanych prac.

7.2 Gospodarowanie zasobem nieruchomości gminnych
Obowiązującymi dokumentami dotyczącymi gospodarowania nieruchomościami będącymi
w zasobie Gminy Łobżenica są:


Uchwała Nr XXX/243/17 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
Łobżenica.



Uchwała Nr VIII/74/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie uchwalenia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Łobżenica w latach 2015-2020.



Uchwała Nr XXVII/222/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie określenia warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych
bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy
Łobżenica.



Zarządzenie Nr 0050.37.2016 Burmistrza Łobżenicy z dnia 25 kwietnia 2016 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe w budynkach stanowiących
własność Gminy Łobżenica.

Poniższa tabela przedstawia wykaz nieruchomości sprzedanych w roku 2018.
Tabela 17. Wykaz nieruchomości sprzedanych w 2018 r.

L.P.

NIERUCHOMOŚĆ

NR
DZIAŁKI

POWIERZCHNIA
(HA)

WARTOŚĆ SPRZEDAŻY
(BRUTTO)

1

Rataje, działka niezabudowana

167/35

0,1449

50 313,15

Łobżenica, działka niezabudowana

317

0,0863

5 252,00

Kruszki, działka niezabudowana

98/1

0,4173

40 113,99

2
3
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4

Lokal mieszkalny nr 2,
ul. Sikorskiego 11 w Łobżenicy

599/3

0,0193

76 000,00

5

Lokal mieszkalny nr 2,
ul. Wyrzyska 2 w Łobżenicy

942

0,0514

19 190,00

6

Lokal mieszkalny nr 1,
ul. Złotowska 18 w Łobżenicy

606/4

0,0961

18 106,25

7

Lokal mieszkalny nr 2,
ul. Złotowska 18 w Łobżenicy

606/4

0,0961

26 067,50

8

Dźwierszno Małe
(przekształcenie użytkowania
wieczystego w prawo własności)

153/20,
153/21,
153/22

0,178

39 361,00

50/2

0,0504

7 452,00

148/10

0,0409

9 743,00

182

0,1121

7 053,00

9

10

11

Kunowo
(przekształcenie użytkowania
wieczystego w prawo własności)
Dźwierszno Małe
(przekształcenie użytkowania
wieczystego w prawo własności)
Walentynowo (nabycie działki w drodze
zamiany)
SUMA

298651,89

Zgodnie z art. 23 i 25 ustawy o gospodarce nieruchomościami plan wykorzystania gminnego
zasobu nieruchomości zostanie przygotowany w roku 2019.
7.3 Program Opieki nad Zabytkami
Program Opieki nad Zabytkami Gminy Łobżenica na lata 2016-2019 został przyjęty przez
Radę Miejską w Łobżenicy Uchwałą Nr XX/168/16 z 23 września 2016 roku. Wykonanie
uchwały powierzono Burmistrzowi Łobżenicy. Realizacja programu weszła w życie po 14
dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz. Urz.
Woj. z 2016 r., poz. 4278). Zgodnie z art. 87 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067, z późn. zm.).
Program Opieki nad Zabytkami Gminy Łobżenica powstał zgodnie z Ustawą
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zgodnie z wytycznymi Narodowego
Instytutu Dziedzictwa. Jest dokumentem służącym inicjowaniu i koordynowaniu prac
z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego. Głównym celem Programu jest
poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych na terenie Gminy Łobżenica, promocja
dziedzictwa kulturowego i edukacja służąca budowaniu tożsamości kulturowej oraz
efektywniejsze zarządzanie dziedzictwem kulturowym gminy. Program podzielony jest na 3
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priorytety, z których każdy dotyczy innego aspektu opieki nad zabytkami. Priorytety
podzielone są na kierunki działań i zadania wraz z przewidywanym czasem realizacji.
W 2019 roku sporządzono sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami
za lata 2016-2018. Sprawozdanie podzielone jest na 3 rozdziały, z których każdy
koresponduje

z jednym

z priorytetów

Programu.

W

sprawozdaniu

przedstawiono

zrealizowane lub faktycznie zaczęte działania Gminy podejmowane w latach 2016-2018
w celu urzeczywistnienia Programu Opieki nad Zabytkami.
Do najważniejszych działań w 2018 roku należało wydanie dwóch uchwał
(Nr XLIII/352/18 i Nr XLIII/353/18) Rady Miejskiej w Łobżenicy w sprawie udzielenia
dotacji, kolejno, na prace budowlano-konserwatorskie przy więźbie dachowej i pokryciu
dachowym kościoła p. w. św. Szczepana w Łobżenicy oraz prace restauratorskie krypty
kościoła parafialnego p. w. NMP Niepokalanie Poczętej w Górce Klasztornej. Kwoty dotacji
wyniosły łącznie 90 000 złotych (45 000 zł kościół św. Szczepan + 45 000 zł krypta kościoła
w Górce Klasztornej). Ponadto, wyremontowano również zniszczoną kapliczkę przydrożną
z sołectwa Topola.
Pozostałe zadania z realizacji zadań Programu Opieki nad Zabytkami wykonywane
w 2018 roku, jak również plany i rekomendacje na nadchodzące lata, ujęte zostały w wyżej
wymienionym sprawozdaniu, które dostępne jest do wglądu na Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Łobżenica.
Ocena realizacji i wnioski
Analiza realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami wskazuje, że cele
programowe zostały osiągnięte w stopniu zadowalającym. Wypracowano właściwe formy
współdziałania różnych podmiotów dla ochrony wartości materialnych i kultywowania
niematerialnego dziedzictwa kulturowego; w okresie sprawozdawczym podjęto cenne
inicjatywy dotyczące wyeksponowania posiadanych obiektów i działania na rzecz
uatrakcyjnienia ich dla mieszkańców Gminy Łobżenica oraz przyjezdnych, jak również
zrealizowano szereg potrzebnych renowacji zabytków ujętych w Rejestrze Zabytków.
W następnych latach kontynuowane będą założenia Programu oraz przyznawane kolejne
dotacje na zabytki; potrzebnym rozszerzeniem Programu jest próba wypracowania pomocy
finansowej dla właścicieli zabytków ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków, ale nie
w Rejestrze.
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8 Infrastruktura komunalna
8.1 Drogi gminne
Wykaz dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych został określony w

uchwale

Nr XLI/284/10 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 października 2010 roku w sprawie
zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych gmin. Pozostałe drogi na terenie gminy znajdują
się w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Pile oraz Wielkopolskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu. Realizacja zadań na tych drogach (zasób województwa - droga
wojewódzka numer 242, zasób powiatowy np. ulica Wyrzyska, Złotowska, Sikorskiego,
Mickiewicza, droga Łobżenica – Trzeboń – Liszkowo – Dębno) należy do zarządcy.
Zadania majątkowe zrealizowane w roku 2018 w zakresie dróg są następujące:


budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m,
oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Piesno. – przebudowano odcinek
o długości 400 mb jako kontynuację zadania rozpoczętego w 2017 roku,



budowa chodnika w Luchowie,



budowa ścieżki pieszo-rowerowej na osiedle leśne w miejscowości Łobżenica –
wykonano dokumentację projektową oraz zrealizowano pierwszy etap prac
polegający na budowie oświetlenia ścieżki,



modernizacja nawierzchni targowiska – wykonano dokumentację projektową,



przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości

kruszki – etap ii –

przebudowano odcinek o długości 765,74mb jako kontynuację zadania
rozpoczętego w 2017 roku,


przebudowa drogi gminnej nr 129056p Łobżenica-Kościerzyn Mały – dokonano
formalno-prawnego przygotowania inwestycji,



przebudowa

drogi

gminnej

Witrogoszcz-kolonia-Sypniewo;

przebudowano

odcinek o długości 1 250,00 mb.
Wydatki bieżące na realizację zadań drogowych ponoszone są na potrzeby zachowania
ładu i porządku, bezpieczeństwa użytkowników dróg, utrzymania stanu mienia w należytym
stanie. Gro środków wydatkowanych jest na potrzeby bieżących napraw dróg gruntowych.
W roku 2018 zakupiono i wbudowano 3 200 ton kruszywa oraz wbudowano 1000 ton
materiału pozyskanego poprzez usługowe skruszenie materiału zgromadzonego przez
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mieszkańców gminy. Utrzymanie przejezdności w okresie zimowo-wiosennym to również
ważny aspekt podejmowanych działań na drogach gminnych. W roku 2018 na ten cel
zakupiono i wbudowano 1 350 ton kruszywa.
Na potrzeby realizacji zadań drogowych związanych z utrzymaniem stanu dróg gmina ma
podpisane umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobżenicy
sp. z o.o. W ramach przekazanych kompetencji spółka wykonuje m.in. następujące prace:


bieżące utrzymanie przejezdności dróg publicznych gminnych, w tym wiosenne
i letnie utrzymanie dróg poprzez utwardzanie, niwelowanie i wyrównywanie dróg
gminnych gruntowych przy użyciu specjalistycznego sprzętu,



ręczne oraz mechaniczne wykaszanie poboczy i rowów oraz terenów przy
witaczach wraz z usuwaniem i wywozem zakrzaczeń i liści,



konserwacja

i

remonty

przystanków,

wiat

przystankowych,

przepustów

i obiektów mostowych oraz utrzymanie ich w należytym stanie wizualnym,


montaż i wymiana oznakowania pionowego,



wykonywanie zadań z zakresu zajęcia pasa drogowego poprzez przywiezienie,
rozstawienie, wywóz, oznakowanie, zabezpieczenie urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i sanitariatów według potrzeb zgodnie z aktualnym kalendarzem
imprez społeczno-kulturalnych,



wykonywanie usług sprzętowych w zależności od potrzeb na potrzeby utrzymania
dróg i ulic gminnych,



bieżące naprawy nawierzchni brukowych, w tym części dróg przeznaczonych do
ruchu pieszych oraz placów,



ręczne oraz mechaniczne omiatanie ulic i chodników na terenie Łobżenicy,



mycie kloszy lamp gminnych, oznakowania pionowego, krzyży oraz witaczy
gminnych,



montaż iluminacji świątecznej i jej demontaż,



eksponowanie symboli gminnych i narodowych,



realizację zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg gminnych.

Urząd Miejski Gminy Łobżenica corocznie przygotowuje opracowanie pn. Plan
modernizacji i remontów dróg gminnych wraz z określeniem potrzeb remontowych oraz
informacją o stanie przygotowania inwestycji drogowych do realizacji w latach kolejnych.
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W 2018 roku dokument ten został przedłożony Radzie Miejskiej do zaopiniowania zgodnie
z planem pracy Rady w miesiącu kwietniu.
Ocena realizacji i wnioski
Dążenie do podnoszenia jakości infrastruktury drogowej oraz bieżące utrzymanie dróg
stanowi jedno z priorytetowych zadań samorządu. W roku bieżącym, jak i corocznie,
podejmowane są działania związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na prace
remontowe i modernizacyjne. Wydatkowane są również środki na dokumentacje drogowe
oraz koszty bieżącego utrzymania dróg. Czynione są starania i nakłady na poprawę
bezpieczeństwa – w tym na budowę chodników, oznakowanie posesji, oznakowanie poziome
i pionowe. Systematyczność i ciągłość działań związanych z pracą sprzętu takiego jak
równiarka i walec drogowy, wpływają na odczuwalną zmianę stanu dróg gruntowych.
Wobec nowy możliwości finansowania zadań drogowych, oraz w kontekście poprawy
warunków życia mieszkańców w aspekcie nowych obszarów pod budownictwo
mieszkaniowe koniecznym staje się wypracowanie planu działania na najbliższe lata. Planu,
który wskazywałby kierunki działania

i zadania drogowe konieczne do realizacji. Przy

wyborze odcinków drogowych należy rozważyć warunki własnościowe, terenowe i finansowe
możliwości gminy. Niezwykle istotnym wydaje się aspekt podjęcia decyzji o przygotowaniu
dokumentacyjnym odcinków drogowych planowanych do realizacji w latach przyszłych.
Istnieje jednak konieczność przystąpienia do realizacji dokumentacji w roku 2019. Tylko
wówczas będzie możliwość aplikowania o dofinansowanie.
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9 Środowisko
9.1 Plan gospodarki niskoemisyjnej
Urząd Miejski Gminy Łobżenica przystąpił do opracowania planu gospodarki
niskoemisyjnej na przełomie 2015 i 2016 roku. Dokument ten został przyjęty uchwałą
nr XVII/154/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 marca 2016 roku.
Strategicznym celem Gminy Łobżenica, w związku z realizacją założeń Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej, jest redukcja emisji CO2 do roku 2020 o 10%, ograniczenie
zużycia energii pochodzącej z OZE o 15%, w odniesieniu do roku bazowego 2013.
Cele wynikające z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej są spójne z polityką gminy prowadzoną
w obszarach:

gospodarki, planowania przestrzennego,

polityki

transportowej,

itp.

Wszelkie planowane działania realizowane są zgodnie z misją gminy, gdzie dąży się do bycia
zintegrowanym obszarem zrównoważonego rozwoju północnej Wielkopolski; gminą
turystyczną z dobrze rozwiniętą infrastrukturą sprzyjającą rozwojowi małej i średniej
przedsiębiorczości i nowoczesnego rolnictwa; obszarem samorządu lokalnego oferującym
wysokiej klasy usługi z zakresu wypoczynku i rekreacji mieszkańców; gminą bezpieczną,
zapewniającą mieszkańcom komfort życia i możliwości osobistego rozwoju.
9.2 Program ochrony środowiska
Kolejnym istotnym dokumentem z zakresu działalności prośrodowiskowej jest Plan ochrony
środowiska na lata 2015-2020 przyjęty uchwałą numer IX/82/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 17 września 2015. Dokument powstał na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
roku - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz. 799 z późn.zm). W niniejszym
Programie określono cele realizacji polityki ekologicznej na poziomie gminnym, na
podstawie których dąży się do osiągnięcia konkretnych działań służących poprawie stanu
środowiska.
Wyodrębnione zostały następujące cele do realizacji:


poprawa jakości wód i gospodarka wodno-ściekowa,



poprawa jakości powietrza,



racjonalna gospodarka odpadami,



ochrona powierzchni ziemi,
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ochrona przyrody,



poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców.

Omówienie zadań i realizacji celu pn. Poprawa jakości wód i gospodarka wodnościekowa
Gmina Łobżenica jest w dużym stopniu zwodociągowana. Pobór wody na terenie gminy
odbywa się z 10 ujęć. Długość sieci wodociągowej wynosi 188,9 km. Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobżenicy sp. z o. o. jest zarządcą 4 stacji uzdatniania wody
(w Łobżenicy, Dźwiersznie Wielkim, Dziegciarni i Wiktorówku). Mieszkańcy mają
zagwarantowane dostarczanie wody pitnej poprzez jej uzdatnianie polegające na
odżelaźnianiu oraz odmanganianiu, oczyszczaniu na filtrach pospiesznych i chlorowaniu.
W roku 2018 sieć wodociągowa została rozbudowana w miejscowości Rataje o 220 m,
w Kunowie 300 m i w Łobżenicy na osiedlu Leśnym o 140 m. Stopień zwodociągowania
gminy określa się na poziomie 93%.
Zagospodarowywanie ścieków komunalnych na terenie Gminy Łobżenica odbywa się
poprzez odprowadzanie do sieci kanalizacyjnej bądź do zbiorników bezodpływowych lub
oczyszczalni przydomowych. Długość sieci kanalizacyjnej w gminie wraz z przyłączami
wynosi 48,3 km. Ilość przyłączy kanalizacyjnych do posesji wynosi 891 szt. Sieć
kanalizacyjna w gminie obejmuje w największym stopniu miasto Łobżenica oraz Liszkowo,
Dębno, Fanianowo, Dziunin, Rataje, Luchowo, Szczerbin, Kościerzyn Mały (częściowo).
Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Liszkowie. Drugą funkcjonującą
oczyszczalnią ścieków jest oczyszczalnia w m. Witrogoszcz, do której spływają ścieki
wyłącznie z tej miejscowości. Ścieki ze zbiorników bezodpływowych odbierane są od
mieszkańców przez uprawnione podmioty wozami asenizacyjnymi, na podstawie zawartych
umów z właścicielami posesji i dostarczane są do stacji zlewnej w Łobżenicy. Łączna ilość
zawartych umów na odbiór nieczystości płynnych wynosi 677.
Gmina Łobżenica w ramach dotacji celowej udzielonej z budżetu gminy dofinansowała
w roku 2018 budowę 10 przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 30 000 zł. Na
terenie gminy funkcjonuje już 79 przydomowych oczyszczalni ścieków. Program
dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków obowiązuje w Gminie
Łobżenica od 2016 roku.
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W związku ze zwiększającą się ilością ścieków bytowych odbieranych od mieszkańców
wystąpiła konieczność rozbudowy oczyszczalni ścieków w Liszkowie. W roku 2018
w ramach

planowanych

działań

modernizacji

oczyszczalni

podpisano

umowę

na

dofinansowanie realizacji zadania ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
W mieście Łobżenica funkcjonuje także kanalizacja deszczowa o dł. 7820 m., w której na
bieżąco oczyszczane są studzienki deszczowe oraz separatory.

Omówienie zadań i realizacji celu pn. Poprawa jakości powietrza.
W celu poprawy jakości powietrza został sporządzony dokument pn.: Plan gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Łobżenica’’.
Realizując założenia programów, w ramach ograniczenia emisji powierzchniowej w roku
2018 została przeprowadzona termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia przy
ul. Złotowskiej 11 A w Łobżenicy, polegająca na dociepleniu styropianem ścian oraz ich
pomalowanie.
Działania podjęte w roku 2018 r. mające wpływ na ograniczenie emisji liniowej polegały
na budowie ciągów komunikacyjnych w postaci chodnika w Luchowie o długości 237 mb
i budowie chodnika ,,ślimaka’’ pomiędzy parkiem miejskim, a rzeką Łobżonką o długości 57
mb.
Kolejnym dokumentem opracowanym dla Gminy Łobżenica, jest ,,Aktualizacja założeń
do planu zaopatrzenia Miasta i Gminy Łobżenica w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe na lata 2017-2031”. Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań
zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, tj. redukcji gazów
cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
zwiększenia

efektywności

energetycznej

poprawy jakości

powietrza

oraz

zmiany

konsumpcyjnych użytkowników energii.
Celem zwiększenia efektywności energetycznej w 2018 roku zrealizowany został projekt
unowocześnienia systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Łobżenica, przygotowany
przez firmę ENEA Oświetlenie Sp. z o. o. Projekt miał na celu poprawę stanu oświetlenia
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drogowego na terenie gminy oraz uzyskanie znaczących efektów ekonomicznych dla budżetu
Gminy, poprzez :


obniżenie

zużycia

energii

elektrycznej

w

wyniku

obniżenia

mocy

zainstalowanej na urządzeniach oświetlenia drogowego,


wymianę istniejących urządzeń oświetleniowych,



dobór systemu oświetleniowego o wyższej trwałości użytkowej,



dobór systemu oświetleniowego zapewniający poprawę jakości i efektywności
oświetlenia.

Przeprowadzono również następujące prace pomocnicze:


dokonano

inwentaryzacji

i

oględzin

stanu

technicznego

urządzeń

oświetleniowych,


dobrano optymalny rodzaj opraw oświetleniowych i źródeł światła,



określono kategorie oświetlenia dla poszczególnych ulic.

W 2018 roku kontynuowano rozpoczęte w 2016 działania zmierzające do poprawy stanu
infrastruktury oświetleniowej.
W chwili obecnej oświetlenie ulic na terenie Gminy Łobżenica oparte jest przede
wszystkim na technicznie wyeksploatowanych oprawach typu SGS 103/104, OUSc70. Źródła
światła stosowane w istniejących oprawach to w większości wysokoprężne lampy sodowe,
których skuteczność świetlna nie przekracza wartości 100Im/W.
W roku 2018 dokonano montażu nowych punktów świetlnych na istniejącej sieci
oświetleniowej.

Montaż

opraw

zdemontowanych

w

pozostałych

miejscowościach

przeprowadzony w 2018 roku dotyczył uzupełnienia istniejącego oświetlenia ulicznego
w brakujących miejscach w ilości 127 szt. Koszt realizacji dodatkowych punktów świetlnych
wyniósł 307.000,00 zł.
Realizacja ostatniego etapu projektu rozbudowy oświetlenia planowana jest do końca roku
2019 r.
Omówienie zadań i realizacji celu pn. Racjonalna gospodarka odpadami
Zgodnie ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013
roku Związek Gmin Krajny w Złotowie przejął kompetencje w imieniu Gmin zrzeszonych
w Związku do prowadzenia działalności w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
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Zmiana ustawy nałożyła obowiązek uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
w części dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi, obowiązującego na terenie Związku
Gmin Krajny z dnia 22 kwietnia 2013 roku.
Gmina Łobżenica co roku zgłasza na podstawie deklaracji na rok kolejny ilość, wielkość
i częstotliwość odbioru pojemników na odpady niesegregowane z miejsc użyteczności
publicznej ( świetlice wiejskie, targowisko miejskie, budynki gminne i kosze uliczne).
Za odbiór odpadów Gmina uiszcza zgodnie z przesłanym harmonogramem opłaty
bezpośrednio do Związku w Złotowie.
,,MZUK’’ Sp. z o.o. jako firma uprawniona do odbioru odpadów zaangażowała do
współpracy istniejące zakłady komunalne np. ZGKiM Sp. z o. o. w Łobżenicy, który został
zatrudniony jako podwykonawca. MZUK rozlicza się bezpośrednio z ZGKiM za
wykonywane usługi jako podwykonawcy.
Ilość zgłoszonych pojemników ulicznych zgodnie ze złożoną deklaracją wynosi 142 szt.
Nadmienia się, że na terenie sołectw oraz miasta Łobżenica ustawionych jest 50 tzw.
,,gniazd” na odpady segregowane, do których mieszkańcy mogą wrzucać papier, szkło lub
plastik. Odpady segregowane odbierane są przez firmę ,,MZUK’’ Sp. z o.o. ze Złotowa
i Gmina Łobżenica nie ponosi kosztów z tym związanych.
W ramach współpracy Gminy Łobżenica ze Związkiem został utworzony w miejscowości
Rataje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego mieszkańcy mogą
przywozić nieodpłatnie wytworzone odpady komunalne.
Gospodarka odpadami to także usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających
azbest zgodnie z obowiązującym Programem usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Łobżenica. Od dnia 16 kwietnia do 15 czerwca 2018 roku trwał nabór
wniosków na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z likwidacją wyrobów
zawierających azbest. Zadanie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Pile przy
wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu oraz budżetu Powiatu Pilskiego. Limit środków przeznaczonych na realizację
tego zadania na terenie Powiatu Pilskiego wyniósł 240.000,00 zł. Dofinansowanie do kosztów
demontażu i transportu wyrobów zawierających azbest oraz ich unieszkodliwianie
przyznawane było w wysokości 100 % całkowitych kosztów. W wyznaczonym terminie
mieszkańcy Gminy Łobżenica złożyli 19 wniosków do Urzędu Miejskiego w Łobżenicy,
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które po wstępnej weryfikacji merytorycznej zostały przesłane do Starostwa Powiatowego w
Pile celem dalszego procedowania. Dofinansowanie otrzymało 13 wnioskodawców. Jeden
wnioskodawca zrezygnował z realizacji wniosku, a pozostałych 5 wnioskodawców nie
otrzymało dofinansowania ze względu na wyczerpane środki finansowe. Zadanie realizowane
jest cyklicznie – corocznie.
Zadania związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach dotyczą także opieki
nad zwierzętami. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt został przygotowany Program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Łobżenica w roku 2018. Program dotyczy wszystkich zwierząt domowych oraz zwierząt
gospodarskich. Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ
skala bezdomności tych zwierząt jest największa w całym kraju, jak również na terenie
Gminy Łobżenica. W ramach realizacji programu przygotowane zostało miejsce
tymczasowego pobytu dla bezdomnych psów w miejscowości Ferdynandowo. Tam trafiają
porzucone psy na okres oczekiwania do momentu przekazania ich do bezpośredniej adopcji
nowym opiekunom. W roku 2018 przekazano 19 szt bezdomnych psów do adopcji. Program
umożliwia również finansowanie opieki nad bezdomnymi kotami udzielając im pomocy
weterynaryjnej w nagłych przypadkach. Koszt realizacji programu w roku 2018 wyniosły
33.308,86 zł.
Omówienie zadań i realizacji celu pn. Ochrona powierzchni ziemi
W ramach ochrony powierzchni ziemi przeprowadzane były szkolenia rolników
w zakresie stosowania nawożenia oraz środków ochrony roślin przez Ośrodek Doradztwa
Rolniczego. Koniecznym jest zwiększenie świadomości rolników podczas wykonywania
oprysków gruntów rolnych środkami chemicznymi na ochronę pszczół. Zabiegi należy
wykonywać wczesnym ranem lub późnym wieczorem, po zakończeniu oblotu przez pszczoły.
Omówienie zadań i realizacji celu pn. Ochrona przyrody
W roku 2018, cyklicznie już przeprowadzono działania dotyczące pielęgnacji drzew
i krzewów. Gmina zawarła umowę ze specjalistyczną firmą na świadczenie usług
polegających na korekcie koron, wycince i pielęgnacji drzew zlokalizowanych w pasach
drogowych dróg gminnych oraz mienia komunalnego Gminy Łobżenica. Zlecenia dotyczyły
usuwania posuszu z koron drzew oraz usuwaniu drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi
i mienia. Firma wykonywała także nasadzenia drzewek m.in.: 7 szt klonów oraz 175 szt
berberysów przy ul. Klonowej w Łobżenicy oraz przy drodze gminnej do m. Kruszki w ilości
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23 szt klonów oraz 30 szt lip, a także 1 szt klonu czerwonego k/budynku Urzędu Miejskiego.
Przeprowadzane także były prace pielęgnacyjne polegające na usuwaniu odrostów
odziomkowych pni drzew przy drogach gminnych oraz przycinaniu gałęzi krzewów
wrastających w skrajnię jezdni. Koszt pielęgnacji zieleni w ramach wykonanej usługi przez
firmę specjalistyczną wyniósł 11.853,00 zł brutto. Wykonano roku 2018, również wzorem
roku poprzedniego wykonano oprysk 73 drzew gat. kasztanowiec pospolity w miejscowości
Rataje,

Gmina

Łobżenica

przeciwko

szkodnikowi

kasztanowców

-

szrotówek

kasztanowcowiaczek środkiem owadobójczym. Usługę wykonała firma specjalistyczna
posiadająca doświadczenie w realizacji zada z zakresu ochrony przyrody – wartość usługi
2.995,92 zł.
W ramach edukacji ekologicznej gmina prowadziła konkursy promujące selektywne
zbieranie odpadów np. zużytych baterii, wspierała finansowo i organizacyjnie konkursy
organizowane w szkołach podstawowych i oddziałach gimnazjalnych. Uczniowie szkół
podstawowych oraz oddziału gimnazjalnego w 2018 r. brali udział w Olimpiadzie
Ekologicznej Powiatu Pilskiego na etapie gminnym organizowanej w tut. Urzędzie
i otrzymali dyplomy oraz nagrody pamiątkowe. Działania w zakresie edukacji przyrodniczej
prowadzone są także przez Nadleśnictwo Złotów oraz Koło Łowieckie ,,Dzik’’ w Łobżenicy.
Omówienie zadań i realizacji celu pn. Poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców
Poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców wzrasta poprzez prowadzoną
edukacje w szkołach, dostęp do informacji propagowanych w mediach, prasie zaangażowaniu
mieszkańców w działania na rzecz środowiska. Poprawie ulega jakość życia poprzez
zwiększoną produkcję i konsumpcję, co jednocześnie przekłada się na chęć o dbałość
ekologicznego stylu życia oraz utrzymanie porządku w najbliższym otoczeniu.
Ocena realizacji i wnioski
Działania z zakresu ochrony środowiska w roku 2018 były realizowane zgodnie
z obowiązującymi dokumentami planistycznymi. Realizacja działań inwestycyjnych, z uwagi
na znaczną wartość środków finansowych, uzależniona jest od możliwości pozyskania na ten
cel środków pozabudżetowych. Rok 2018 rozpoczął realizację w tym względzie ważnego
projektu związanego z modernizacją oczyszczalni ścieków w Liszkowie oraz rozbudową sieci
kanalizacyjnych. Kolejne działania inwestycyjne w tym zakresie są możliwe przy pozyskaniu
środków z Programów Zewnętrznych.

Należ podkreślić szereg działań związanych

z realizacją spraw bieżących związanych z ochroną przyrody – jak choćby wykonywane
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nasadzenia roślinności wieloletniej oraz roślinności miododajnej. Pozyskiwane na ten cel
środki zewnętrzne umożliwiły również w 2018 roku nasadzenie kolejnych roślin i drzew, co
stanowi działania wymiernie wpływające na poprawę stanu naszego środowiska. Znaczący
wpływ ma również działający fundusz dotacyjny na budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenach poza aglomeracją. Przystąpiono również do przygotowania programu
dotacyjnego do wymiany kotłów niskosprawnych na te przyjazne środowisku. Działania
mające wpływ na poprawę jakości stanu środowiska musza mieć charakter ciągły i stały.
Wymagają podnoszenia świadomości mieszkańców gminy i finansowego wsparcia. Stąd
wskazuje się na konieczność ciągłe propagowania dobrych praktyk w zakresie ochrony
środowiska, edukacji mieszańców – szczególnie poprzez edukację najmłodszych
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10 Oświata, kultura, turystyka i sport
10.1 Oświata
Zadania oświatowe Gminy Łobżenica.
W ustawie o samorządzie gminnym zapisano, że zaspakajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej należy do zadań własnych gminy. W ustawie
Prawo oświatowe ustawodawca wskazał, iż organ prowadzący szkołę lub placówkę
odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy
w szczególności:


zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,



zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym,



wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym
zakresie,



zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej i obsługi
organizacyjnej szkoły lub placówki,



wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej
realizacji

programów

nauczania,

programów

wychowawczo-profilaktycznych,

przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych,


wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora
szkoły lub placówki.

W ustawie Karta Nauczyciela, wśród zadań gminy wymieniono m.in. następujące zadania:


zapewnienie średniego wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych grupach awansu
zawodowego,



wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym,



zapewnienie środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe.

Ponadto zadania oświatowe Gminy Łobżenica związane są z obowiązkiem:


kontroli spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązki nauki,



realizacji zadań wspierających uczniów w nauce,



zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i nauki,



dbałości o bazę lokalową i dydaktyczną placówek oświatowych,
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wypłat świadczeń socjalnych rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji
materialnej,



dofinansowania pracodawcom kosztów dokształcania młodocianych pracowników,



zapewnienia dowozów uczniów,



organizacji konkursów przedmiotowych,



organizacji konkursów na stanowiska dyrektorów placówek,



prowadzenia rejestrów niepublicznych placówek oświatowych, nadzoru nad
ich działalnością, udzielanie dotacji tym placówkom i kontrola jej wykorzystania,



innych zadań nie wymienionych powyżej, a wynikających z przepisów prawa.

Organizacji oświaty w gminie
W roku 2018 Gmina Łobżenica była organem prowadzącym dla:
1. 1 przedszkola publicznego,
2. 4 szkół podstawowych.
Poniższa tabela przestawia wykaz jednostek oświatowych z terenu Gminy Łobżenica wraz
z wykazem kadry kierowniczej w roku 2018.
Tabela 18. Wykaz jednostek oświatowych z terenu Gminy Łobżenica w roku 2018.

L.P.

1.

2.

3.

NAZWA JEDNOSTKI,

ADRES, TELEFON,

NAZWISKO OSOBY

ADRES STRONY INTERNETOWEJ

E-MAIL

ODPOWIEDZIALNEJ

Szkoła Podstawowa im Komisji

ul. Mickiewicza 20A

Dyrektor - Hanna Król -

Edukacji Narodowej w Łobżenicy

89 - 310 Łobżenica

Synoradzka

http://splobzenica.lobzenica.pl

tel. 286-80-92

wicedyrektor – Lucyna Barabasz

szkolaken@wp.pl

wicedyrektor - Lucyna Pufal

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów

Dźwierszno Małe 8

Dyrektor - Iwona Pszeniczka - do

Orderu Uśmiechu

89 – 310 Łobżenica

31.08.2018 r.

w Dźwiersznie Małym

tel. 286-16-13

Dyrektor - Karolina Łańska – od

http://spdzwiersznomale.lobzenica.pl

spdzwierszno@wp.pl

01.09.2018 r.

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja

Wiktorówko 65

Dyrektor - Wioletta Pacholec

Kopernika w Wiktorówku

89 – 310 Łobżenica

http://spwiktorowko.lobzenica.pl

tel. 286-91-84
sp_wiktor@o2.pl

4.

Szkoła Podstawowa im. Prymasa

Fanianowo 29

Dyrektor - Maria Pirecka
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5.

Tysiąclecia Stefana Kardynała

89 – 310 Łobżenica

Wyszyńskiego w Fanianowie

tel. 286-18-61

http://spfanianowo.lobzenica.pl

spfanianowo@interia.pl

Przedszkole Publiczne w Łobżenicy

ul. Stefana Batorego 5

Dyrektor - Iwona Gajdzińska

http://przedszkole.lobzenica.pl

89 – 310 Łobżenica

wicedyrektor - Mirosława

tel. 286-03-72

Długołęcka

przedsz.lobzen@wp.pl

W roku szkolnym 2017/2018 według stanu na 31.03.2018 roku w Gminie Łobżenica
w szkołach podstawowych uczyło się 717 uczniów w 42 oddziałach. W Szkole Podstawowej
w Łobżenicy funkcjonowały 8 klas gimnazjalnych do których uczęszczało 186 uczniów.
Razem do szkół uczęszczało 903 uczniów.
W omawianym roku szkolnym została rozpoczęta reforma oświaty w wyniku której
Gimnazjum Publiczne im Jana Pawła II w Łobżenicy z dniem 31 sierpnia 2017 r. zakończyło
swoją działalność. Uczniowie gimnazjum w klasach II i III uczyli się klasach gimnazjalnych
zorganizowanych w Szkole Podstawowej w Łobżenicy. W szkołach podstawowych
uczniowie kończący klasę VI stali się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Szczegółowe
dane w rozbiciu na poszczególne jednostki zostały podane w poniższej tabeli.

L.P.

NAZWA
JEDNOSTKI

1. SP Dźwierszno

LICZBA
ODDZIAŁÓW

LICZBA
UCZNIÓW

ŚR . LICZBA
UCZNIÓW
W
ODDZIALE

Tabela 19. Organizacja szkół w roku szkolnym 2017/2018.

Klasa
I

II

III

IV

V

VI

VII

8

135

16,88

13

8

17

35

22

16

24

2. SP Wiktorówko

8

120

15,00

15

4

29

22

15

19

16

3. SP Fanianowo

7

89

12,71

8

5

16

19

12

13

16

4. SP Łobżenica

19

373

19,63

42

14

81

77

57

45

57

42

717

17,07

78

31

143

153

106

93

113

8

186

23,25

-

78

108

-

-

-

-

50

903

18,06

78

109

251

153

106

93

113

Małe

Razem:
5. Klasy gimnazjalne
w SP Łobżenica
Ogółem:
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W roku szkolnym 2018/2019 według stanu na 30.09.2018 roku w Gminie Łobżenica
w szkołach podstawowych uczyło się 814 uczniów w 48 oddziałach. W Szkole Podstawowej
w Łobżenicy funkcjonowały 4 klas gimnazjalnych do których uczęszczało 95 uczniów.
Razem do szkół uczęszczało 909 uczniów.
W omawianym roku szkolnym była kontynuowana reforma oświaty w wyniku której
uczniowie gimnazjum w klasie III uczyli się klasach gimnazjalnych zorganizowanych
w Szkole Podstawowej w Łobżenicy. W szkołach podstawowych uczniowie kończący klasę
VII stali się uczniami VIII klasy szkoły podstawowej. Szczegółowe dane w rozbiciu
na poszczególne jednostki zostały podane w poniższej tabeli.

1. SP Dźwierszno

UCZNIÓW

JEDNOSTKI

LICZBA

L.P.

ODDZIAŁÓW

NAZWA

LICZBA

Tabela 20. Organizacja szkół w roku szkolnym 2018/2019.

ŚR . LICZBA
UCZNIÓW W

KLASA
I

II

III

IV

V

VI

VII

VII

ODDZIALE

9

149

16,56

18

9

11

15

33

23

17

23

2. SP Wiktorówko

9

132

14,67

15

12

4

28

23

15

19

16

3. SP Fanianowo

8

100

12,5

11

8

5

15

21

10

13

17

4. SP Łobżenica

22

433

19,68

61

41

15

81

78

57

45

55

48

814

16,96

105

70

35

139

155

105

94

111

4

95

23,75

-

-

95

-

-

-

-

-

52

909

17,48

105

70

130

139

155

105

94

111

Małe

Razem:
5. Klasy
gimnazjalne w
SP Łobżenica
Ogółem:

Rok szkolny 2018/2019 jest ostatnim rokiem organizacji nauki w Gminie Łobżenica
dla 9 roczników uczniów. Od roku szkolnego 2019/2020 nauka będzie organizowana tylko
dla 8 roczników – klas I – VIII, co spowoduje spadek liczby oddziałów i etatów nauczycieli.
W roku szkolnym 2017/2018 według stanu na 31.03.2018 roku w Gminie Łobżenica
w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych
uczyło się 301 dzieci w 14 oddziałach. Szczegółowe dane w rozbiciu na poszczególne
jednostki zostały podane w poniższej tabeli.
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Tabela 21. Organizacja przedszkola i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2017/2018.

LICZBA
ODDZIAŁÓW

LICZBA DZIECI
ogółem
w tym

ŚREDNIA LICZBA
DZIECI
W ODDZIALE

1.

Przedszkole Publiczne Łobżenica

174

119

55

7

24,86

2.

Oddział przedszkolny w SP Łobżenica

21

13

8

1

21

3.

Oddział przedszkolny w SP Wiktorówko

40

18

22

2

20

4.

Oddział przedszkolny w SP Dźwierszno

38

14

24

2

19

28

17

11

2

14

174/127

119/62

55/65

7/7

24,86/18,14

L.P
.

NAZWA JEDNOSTKI
ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Poniżej

„0”

„0”

Małe
5.

Oddział przedszkolny w SP Fanianowo
Ogółem:

W roku szkolnym 2018/2019 według stanu na 30.09.2018 roku w Gminie Łobżenica
w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych
uczyło się 310 dzieci w 14 oddziałach. Szczegółowe dane w rozbiciu na poszczególne
jednostki zostały podane w poniższej tabeli.

Poniżej „0”

„0”

W ODDZIALE

w tym

DZIECI

ogółem

LICZBA

ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

ŚREDNIA

L.P.

LICZBA

LICZBA DZIECI
NAZWA JEDNOSTKI

ODDZIAŁÓW

Tabela 22. Organizacja przedszkola i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2018/2019 .

1.

Przedszkole Publiczne Łobżenica

166

127

39

7

23,71

2.

Oddział przedszkolny w SP Łobżenica

25

0

25

1

25

3.

Oddział przedszkolny w SP Wiktorówko

49

33

16

2

24,5

4.

Oddział przedszkolny w SP Dźwierszno Małe

41

30

11

2

20,5

5.

Oddział przedszkolny w SP Fanianowo

29

17

12

2

14,5

166/144

127/80

39/64

7/7

23,71/20,57

Ogółem:

W roku 2018 w ramach projektu pn. „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla
dzieci 3-4 letnich w Gminie Łobżenica”, stanowiącego odpowiedź na Konkurs zamknięty,
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który ogłoszony został przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, w
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, zostało
utworzone przez firmę zewnętrzną Niepubliczne Przedszkole w Łobżenicy. Rozpoczęło ono
funkcjonowanie od 30 listopada 2018 roku. W ramach powyższego działania zostało
utworzone 25 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich.
Demografia stanowi zasadniczy element, warunkujący kształt sieci placówek
oświatowych na terenie Gminy Łobżenica. Podejmując działania związane z ustaleniem
kształtu sieci szkół, przedszkoli niezbędne jest analiza sytuacji demograficznej na terenie
gminy.
Poniższa tabela przedstawia liczbę urodzonych i zameldowanych dzieci w Gminie
Łobżenica w rozbiciu na poszczególne obwody szkół w latach 2013-2018.
Tabela 23. Demografia z podziałem na obwody poszczególnych szkół.

ROK URODZENIA

2013

2014

2015

2016

2017

2018

SUMA

SP Łobżenica

68

45

50

65

56

54

338

SP Fanianowo

11

11

16

16

18

16

88

SP Dźwierszno Małe

19

22

25

14

28

16

124

SP Wiktorówko

21

13

15

14

19

12

94

Razem:

119

91

106

109

121

98

644
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Wykres 2. Liczba dzieci urodzonych w latach 2013-2018.

Wykres 3. Liczba dzieci urodzonych w latach 2013-2018 z podziałem na obwody szkolne.

Dane wskazują, iż nieznaczna tendencja wzrostowa urodzeń w Gminie Łobżenica
utrzymywała się w latach 2014-2017. W roku 2018 nastąpił spadek urodzeń w obwodach
wszystkich szkół podstawowych.

62

Raport o stanie Gminy Łobżenica za 2018 rok
Baza materialna
Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Łobżenica w 2018 roku funkcjonowały
w czterech wsiach i w mieście Łobżenica. Stan bazy lokalowej oświaty w 2018 roku
przedstawia poniższa tabela.
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Tabela 24. Stan bazy lokalowej oświaty w 2018 roku.
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NAZWA
JEDNOSTKI

POW.
UŻYTKOW
A
BUDYNKÓ
W
SZKOLNYC
H W M2

LICZBA
SALE
LEKCYJNE

L.P

POW.
NIERUCHOMOŚCI
GRUNTOWEJ W M2

1.
Szkoła
Podstawowa
im. Komisji
Edukacji
Narodowej
w Łobżenicy

9837

6295,40

28

PRACOWNIE
RODZAJ I LICZBA
STANOWISK

 komputerowe - 3/43
 językowe - 2
 gabinet chemii - 1
 gabinet biologii - 1
 gabinet geografii - 1
 gabinet fizyki - 1

OBIEKTY SPORTOWE

 boisko wielofunkcyjne - 1
 boisko do piłki nożnej - 1
 boisko do piłki siatkowej 1
 skocznia w dal - 1
 rzutnia do pchnięcia kulą
-1
 siłownia zewnętrzna - 1
 place zabaw - 1

GABINET
PROFILAKTYKI
ZDROWOTNEJ

2

KUCHNIA/
JADALNIA

BIBLIOTEKI/
LICZBA
WOLUMINÓW

2

biblioteka 2
20438
woluminów

ŚWIETLICE

SZKOLNE

2

3.

Szkoła
Podstawowa
im.
Kawalerów
Orderu
Uśmiechu
w
Dźwiersznie
Małym

15200

7588

1710,43

1248,9

9

9

 komputerowe – 1
(12 stanowisk)
 językowe – 1

 pracownia
komputerowa - 1
(16stanowisk)
 sala biologiczno geograficzna – 1
 sala chemicznofizyczna - 1

 sale gimnastyczne - 1
(niepełnowymiarowa)
 boiska - 1
 bieżnie – 1
 place zabaw - 1

 boisko do piłki nożnej - 1
 bieżnia - 1
 plac zabaw - 1

1

gabinet
higienistki
szkolnej- 1

1

kuchnia- 1
stołówka -1

biblioteka 1 13902
woluminów

biblioteka 1 12101
woluminów

 centrum
multimedialne/czytelnia
/
 sala korekcyjna x 3
 pokój nauczycielski x 3

brak

 gabinet logopedy – 1
 pokój nauczycielski – 1
 gabinet dyrektora – 1
 toalety – 5
 sala gimnast.
korekcyjnej – 1
 szatnia – 2
 zaplecze klasy 23 – 1
 pom. gospodarcze - 1

brak

 gabinet pedagoga
 gabinet logopedyczny
 sala do zajęć gimnastyki
korekcyjnej
 aula
 pokój nauczycielski
 szatnia

2.
Szkoła
Podstawowa
im. Mikołaja
Kopernika
w Wiktorów
ku

INNE POMIESZCZENIA
WYKORZYSTYWANE PRZEZ
UCZNIÓW I NAUCZYCIELI WYKAZ
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4.

Szkoła
Podstawowa
im. Prymasa
Tysiąclecia
Stefana
Kardynała
Wyszyńskieg
o
w Fanianowi
e

24315

642,47

4

 komputerowe- 1/15

5.
Przedszkole
Publiczne
w Łobżenicy

4230

1655,21

7

brak

 zastępcza sala
gimnastyczna - 1
 skocznia - 1
 plac zabaw - 1

 sala gimnastyczna
 place zabaw
 górka saneczkowa

1

gabinet
logopedycz
ny i
pedagogicz
ny

brak

biblioteka –
1 8311
woluminów

brak

kuchnia - 1

biblioteka 1
(959)
woluminów

brak

 2 oddziały przedszkolne,
 1 sekretariat /pokój
nauczycielski
 1 gabinet dyrektora
 1 hol

 sala polisensoryczna
 suchy basen
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Prace remontowe, inwestycyjne i zakupy wykonane w 2018 r.
1) Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Łobżenicy:
a) wykonanie dwóch nowych łazienek w pawilonie przy ul. Sikorskiego I piętro,
b) remont sal i adaptacja dla oddziału przedszkolnego wraz z remontem generalnym
łazienki,
c) założenie nowej sieci w przeniesionej pracowni komputerowej,
d) gipsowanie i malowanie zaplecza świetlicy –ul. Sikorskiego (stary budynek),
e) dostosowanie klasy do potrzeb pracowni chemicznej i założenie stołu
chemicznego oraz digestorium,
f) malowanie korytarza –klatki schodowej- ul. Sikorskiego (stary budynek),
g) doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych i pracowni matematycznych
w ramach projektu: „Gmina Łobżenica stawia na edukację!”.

2) Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dźwiersznie Małym:
a) naprawa placu zabaw,
b) adaptacja pomieszczenia- dawnego archiwum na salę lekcyjną, wyposażenie klasy
w nowo zakupione meble,
c) prace remontowe i konserwatorskie (malowanie sal: stołówka, sala nr 8, 13, hol,
naprawa i wymiana zniszczonych ławeczek, malowanie rynien, płotów, itp.),
d) modernizacja oddziału przedszkolnego – adaptacja dawnego pomieszczenia szatni
na łazienki dla przedszkolaków,
 dokonanie zakupu kabin WC, toalet, zlewów,
 zamontowanie przeszklonych drzwi zabezpieczonych kodem cyfrowym, które
oddzielają korytarz i sale oddziałów przedszkolnych,
e) remont schodów za budynkiem szkolnym,
f) dwukrotna naprawa elementów dachu,
g) naprawa okien na auli oraz lakierowanie podłogi,
h) montaż tablicy i 5 ławek edukacyjnych w ramach projektu pt.: ,,Utworzenie
przyszkolnego ośrodka dydaktycznego w Dźwiersznie Małym, Gmina Łobżenica”,
i) zakup monitorów interaktywnych w ramach programu Aktywna tablica,
j) utworzenie i wyposażenie pracowni biologiczno- geograficznej i fizycznochemicznej: pomoce naukowe, szafy, stoliki i krzesła oraz tablice suchościeralne
w ramach 0,4 % subwencji oświatowej,
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k) wyposażenie pracowni informatycznej w 25 tabletów i laptopa dzięki
przystąpieniu do projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopols@2020.

3) Szkoła

Podstawowa

im.

Mikołaja

Kopernika

w

Wiktorówku

Szkoła

w Wiktorówku:
a) pomalowanie opłotowania wokół szkoły,
b) odmalowanie korytarz w „starej” części szkoły,
c) wyremontowanie toalety dziewcząt (wymiana kabin, armatury łazienkowej,
malowanie płytek oraz ścian),
d) odmalowanie dwóch sal lekcyjnych (nr 16 i 27), sali gimnastycznej oraz szatni
pracowników,
e) zaadaptowanie sali nr 6 na klasę (położenie gładzi gipsowych, malowanie ścian,
wymiana lamp),
f) wyremontowanie sali nr 3 (tynki, gładzie gipsowe, malowanie ścian, wymiana
instalacji elektrycznej),
g) wymiana drzwi wejściowych do szkoły 2 szt,
h) zainstalowanie urządzenia do obsługi internetu bezprzewodowego,
i) wymiana okna w sali i toaletach – oddział przedszkolny w Walentynowie,
j) wyremontowanie sali (położenie tynków i gładzi gipsowych, malowanie ścian),
k) zainstalowanie nowych grzejników w toaletach i korytarzu,
l) wymiana drzwi wejściowych,
m) położenie kostki brukowej na wejściu do oddziału przedszkolnego,
n) doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych i pracowni matematycznych
w ramach projektu: „Gmina Łobżenica stawia na edukację!”.

4) Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Fanianowie:
a) założenie monitoringu wizyjnego,
b) zamontowanie jednostronnej klamki i videofonu,
c) wymiana kotła miałowego na kocioł tzw. V generacji na ekogroszek,
d) doprowadzenie łącza światłowodowego do szkoły,
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e) modernizacja

sieci

LAN

pracowni

komputerowej,

doposażenie

pracowni

przedmiotów przyrodniczych i pracowni matematycznych w ramach projektu:
„Gmina Łobżenica stawia na edukację!”.
5) Przedszkole Publiczne w Łobżenicy:
a) cyklinowanie i lakierowanie trzech sal dydaktycznych,
b) cyklinowanie i lakierowanie korytarza,
c) zakupienie zmywarki wraz z dwoma stołami.

Działalność profilaktyczna, wychowawcza i bezpieczeństwo w szkole.
W szkołach w 2018 roku były realizowane następujące projekty:
1) Gmina Łobżenica stawia na edukację! - celem projektu jest poprawa jakości kształcenia
w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów oraz poprawa warunków
dydaktycznych w jednostkach oświatowych objętych projektem,
2) SKS Wielkopolska – w ramach tego projektu prowadzone były zajęcia obejmujące
ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki korekcyjnej. Na zajęcia
uczęszczały dzieci o niskiej aktywności fizycznej, z nadwagą, niechętne do ćwiczeń,
3) Umiem pływać - w ramach tego projektu 90 uczniów klas I-III uczestniczyło
w cotygodniowych zorganizowanych wyjazdach na basen do Złotowa, podczas których
pod okiem instruktorów nabywali umiejętności nauki pływania. Łącznie każdy
z uczestników zrealizował 20 godzin ćwiczeń w wodzie,
4) Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020, celem projektu jest podniesienie poziomu
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi TIK, w tym
umiejętności rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera,
5) Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej pt. „Moje dziecko idzie do szkoły”,
„Czyste powietrze wokół nas”, „Trzymaj Formę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Nie
pal przy mnie proszę”,
6) „Aktywna Tablica”,
7) „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
8) „#Super Koderzy” i podprojekt: „Młodzi Patrioci”,
9) „Uczymy Dzieci Programować”,
10) „Smyki Kodują”,
11) „Maluchy Programują”
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12) „Mistrzowie Kodowania”,
13) „Ogród jak u babci”,
14) „Szkoła Młodych Patriotów”,
15) „Programiści”,
16) „Outdoor Clasroom Day” - Dzień Pustej Klasy to inicjatywa uczenia praktycznego,
uczenia poza klasą,
17) „Granie na bananie czyli nauka kodowania dla juniora i seniora”,
18) „Ekologicznie zakręceni”,
19) „Nie pozwolimy zapomnieć”,
20) „Bookcrosing – uwalniamy książki”,
21) „Świetlice Wielkopolskie”,
22) „Krajna Ostoją Polskości”,
23) „Ku Niepodległej”.
W Szkole Podstawowej w Fanianowie w 2018 roku były realizowane europejskie
programu Erasmus +: „Bridges over opened minds” i „United in Diversity”. W ramach
projektów uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w wyjeździe zagranicznym do Włoch.
Za międzynarodowe projekty eTwinning szkoła otrzymała Krajowe Odznaki Jakości
i Europejskie Odznaki Jakości. Projekt „Programowanie łączy pokolenia. Wehikuł czasu...”
opublikowany został w biuletynie programu eTwinning, jako jeden z najlepszych projektów
realizowanych z zakresu programowania.
Nauczyciele ze szkół podstawowych, i przedszkola uczestniczyli w 2018 roku
w spotkaniach doradztwa metodycznego z języka polskiego i edukacji przedszkolnej.
Na bieżąco nauczyciele dokształcają się poprzez uczestnictwo w kursach doskonalenia
zawodowego, w szkołach organizowane są szkolenia dla rad podnoszące kompetencje
zawodowe. Nauczyciele korzystali ze szkoleń w ramach projektu „Gmina Łobżenica stawia
na edukację”.
Szkoły współpracują m.in. z: sołtysami, radnymi RM, poradnią psychologicznopedagogiczną, Kołem Gospodyń Wiejskich, Komendą Policji, Towarzystwem Miłośników
Łobżenicy, Ochotniczą Strażą Pożarną, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Centrum
Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, Stowarzyszeniem „Mistrzowie Kodowania” i Samsung
Electronics Polska.
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W szkołach są jasno opracowane i znane regulaminy, procedury i instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa. W ramach kontroli zarządczej sprawdzono prawidłowość prowadzenia
dokumentacji i stosowania procedur. Wszystkie regulaminy, procedury i instrukcje
umieszczone są w widocznych miejscach i dostępne dla dzieci, rodziców i nauczycieli.
Wszystkim znane są: regulamin korzystania z placu zabaw, regulamin pracowni
komputerowej, regulamin sali gimnastycznej, regulamin zachowania się na boisku szkolnym,
regulamin wycieczek i wyjść poza teren szkoły, regulamin nauczyciela dyżurującego,
procedury przyprowadzania i odbioru dzieci z oddziałów przedszkolnych, procedury
kontaktów z rodzicami. W szkołach w 2018 roku nie odnotowano żadnych wypadków
i niebezpiecznych zdarzeń.
Dla uczniów organizowane są wyjazdy na basen, lodowisko, w miesiącu czerwcu
uczniowie wyjeżdżają z nauczycielami na kilkudniowe biwaki i wycieczki krajoznawcze.
Cyklicznie organizowane są tematyczne nocowania w szkole.
Wyniki nauczania w 2018 roku.
Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zależą
od zdolności i aspiracji, ale także od środowiska rodzinnego. Badanie postępów edukacyjnych
i osiągnięć uczniów może przybierać różne formy. Najczęściej są to ewaluacje, sprawdziany
wewnętrzne i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe.
W rozpatrywanym roku z uwagi na reformę oświaty nie odbył się sprawdzian dla klas
szóstych szkół podstawowych. Uczniowie tych klas kontynuowali naukę w klasie VII
i dopiero na zakończenie klasy ósmej czyli w roku 2019 ich wiadomości zostaną
zweryfikowane egzaminem ósmoklasisty o którym mowa w Prawie oświatowym.
Miernikiem poziomu nauczania w Gimnazjum jest egzamin gimnazjalny, a także
ocena edukacyjnej wartości dodanej czyli wykorzystania wyników egzaminu gimnazjalnego
do oceny efektów nauczania każdego ucznia przy uwzględnieniu jego uwarunkowań
indywidualnych, takich jak zdolności i uprzednie osiągnięcia szkolne, uwarunkowań
społecznych wynikających z kapitału kulturowego i społecznego czyli wpływu grupy
rówieśniczej, a także uwarunkowań szkolnych takich jak kwalifikacje i zaangażowanie
nauczycieli, metody nauczania czy warunki nauczania.
Egzamin gimnazjalny jest:
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powszechny - zdają go wszyscy uczniowie, z wyjątkiem upośledzonych umysłowo
w stopniu umiarkowanym i ciężkim,



obowiązkowy - przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły (jeżeli ktoś
nie przystąpi do egzaminu, będzie musiał powtórzyć ostatnią klasę),



zewnętrzny - pisany w czasie trzech kolejnych dni w macierzystych szkołach, lecz
zakodowane prace sprawdzają egzaminatorzy OKE.
W dniach 18, 19 i 20 kwietnia 2018 roku przeprowadzono egzamin gimnazjalny.

Poniższe dane przedstawiają średnie wyniki procentowe egzaminu gimnazjalnego w roku
szkolnym 2017/2018 Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Łobżenicy.
Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części. W części pierwszej – humanistycznej
– gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka
polskiego (w dwóch odrębnych arkuszach), a w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej
– zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz
z matematyki (również w dwóch odrębnych arkuszach). W trzeciej części egzaminu
uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie
podstawowym albo na poziomach podstawowym i rozszerzonym.
Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części. W części pierwszej – humanistycznej
– gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka
polskiego (w dwóch odrębnych arkuszach), a w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej
– zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz
z matematyki (również w dwóch odrębnych arkuszach). W trzeciej części egzaminu
uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie
podstawowym albo na poziomach podstawowym i rozszerzonym.

LICZBA

GIMNAZJUM

ZDAJĄCYCH

Tabela 25. Średnie wyniki % egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018.
ŚREDNIE WYNIKI PROCENTOWE DLA:
SZKOŁY

GMINY

POWIATU

WOJEWÓ

OKRĘGU

KRAJU

DZTWA

część

Historia i wos

106

50,96

51,16

56,92

58,05

57,29

59

humanistyczna

Język polski

106

61,45

60,95

64,71

65,87

65,51

68

część

Przedmioty
przyrodnicze

106

48,36

49,12

54,38

55,06

54,35

56

matematycznoprzyrodnicza

Matematyka

106

42,96

43,75

48,87

50,48

49,68

52
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Język angielski podstawowy
Język angielski część język
obcy
nowożytny

rozszerzony
Język niemiecki podstawowy
Język niemiecki rozszerzony

78

53,68

54,41

65,34

66,47

66,47

68

60

35,70

35,70

48,66

50,43

51,29

52

28

45,00

46,83

51,81

50,02

51,61

52

1

40,00

40,00

38,63

36,20

37,22

42

W roku szkolnym 2017/2018 odsetek uczniów którzy nie otrzymali promocji wahał
się w poszczególnych szkołach w przedziale od 0,68% do 7%, natomiast odsetek uczniów
którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem wynosił od 7% do 23%.
Tabela 26. Promocja uczniów.

L.P.
1.
2.

3.

4.

NAZWA JEDNOSTKI
Szkoła Podstawowa im. Komisji
Edukacji Narodowej w Łobżenicy
Szkoła Podstawowa im. Prymasa
Tysiąclecia
Stefana
Kardynała
Wyszyńskiego w Fanianowie
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów
Orderu Uśmiechu w Dźwiersznie
Małym
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja
Kopernika w Wiktorówku

ŚWIADECTWO Z
WYRÓŻNIENIEM
Liczba
Procent
uczniów
uczniów
117
19,97

EGZAMINY
POPRAWKOWE
Liczba
Procent
uczniów
uczniów
5
0,85

NIEPROMOWANI
Liczba
uczniów
4

Procent
uczniów
0,68

16

27

0

0

1

1

7

7

8

8

10

7

17

23

0

0

3

2,5

Wdrażanie reformy oświaty
W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęło się wdrażanie reformy oświaty,
co spowodowało zmiany w całym systemie edukacji. Uczniowie kończący klasę VI szkoły
podstawowej stali się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpoczęło się tym samym
wygaszanie gimnazjów – rekrutacja do gimnazjum nie była prowadzona, a ostatni rocznik
dzieci klas III ukończy klasy gimnazjalne w roku szkolnym 2018/2019.
Z dniem 1 września 2019 r. w ustroju szkolnym nie będą funkcjonować gimnazja.
Reforma spowodowała również wdrażanie nowych podstaw programowych. Z punktu
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widzenia zadań gminnych zmiany w edukacji rozpoczęły się od podjęcia stosownych uchwał
w sprawie dostosowania sieci szkół do nowej struktury szkolnej.
W związku z reformą oświaty od dnia 1 września 2017 roku Gmina Łobżenica
dokonała przekształcenie sześcioklasowej Szkoły Podstawowej w Łobżenica w szkołę
ośmioklasową z jednoczesną zmianą jej głównej siedziby z ul. Sikorskiego 3 na
ul. Mickiewicza 20a w Łobżenicy. Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II z siedzibą
w Łobżenicy, ul. Mickiewicza 20 włączono do Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji
Narodowej z siedzibą w Łobżenicy, ul. Mickiewicza 20a.
Siedziba Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Łobżenicy od dnia
1 września 2017 roku mieści się pod adresem: ul. Mickiewicza 20a, 89-310 Łobżenica.
Adresy

innych

lokalizacji

prowadzenia

zajęć

dydaktycznych,

wychowawczych

i opiekuńczych dla powyższej szkoły to: ul. Sikorskiego 3, 89-310 Łobżenica.
Pod powyższym adresem mieści się również oddział przedszkolny zorganizowany
przy Szkole Podstawowej w Łobżenicy.
Dokonana reorganizacja Szkoły Podstawowej w Łobżenicy poprzez likwidację Szkoły
Filialnej w Luchowie nie pogorszyła warunków do nauki i nie ograniczyła powszechnej
dostępności do szkoły. Szkoła podstawowa w Łobżenicy w wyniku likwidacji Szkoły
Filialnej w Luchowie nie prowadziła nauki w systemie zmianowym; pozwoliło to na
właściwe wykorzystania budynków usytuowanych przy ul. Mickiewicza 20a i Sikorskiego 3
dla potrzeb uczących się tam dzieci, zapewniając im odpowiednią przestrzeń do nauki
i bezpieczne spędzanie czasu w szkole.
W dniu 27 października 2017 roku Rada Miejska w Łobżenicy w celu potwierdzenie
przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie podjęła
stosowne uchwały.
Ostatnim aktem który należy podjąć w związku z reformą oświaty jest uchwała
w sprawie ustalenia plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Łobżenica oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia
1 września 2019 roku zgodnie z założeniami podjętymi w 2017 roku.
W 2017 roku Rady Miejskiej w Łobżenicy podjęła uchwały nr XXX/236/17 w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. W myśl
jej postanowień granice obwodów szkół podstawowych w okresie od dnia 1 września 2017 r.
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do dnia 31 sierpnia 2019 r. zostały bez zmian. Od dnia 1 września 2019 r. planowano zmianę
granic obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Łobżenica polegającą na włączeniu całej miejscowości Trzeboń do obwodu Szkoły
Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Łobżenicy.
Dowozy szkolne
Obowiązek dowozów realizowany był w 2018 roku w całości przez firmę zewnętrzną
wyłonioną w drodze przetargu. Gmina Łobżenica zapewniła wszystkim dzieciom których
droga do szkoły, w obwodzie której mieszkają przekracza:
 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych,
 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych,
bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu. Alternatywnym rozwiązaniem był
również zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie
zapewniali rodzice. W większości przypadków odległości które musiały pokonywać dzieci
aby dotrzeć do przystanków autobusowych wynosiły znacznie mniej niż odległości określone
w ustawie.
Od września 2018 roku Gmina Łobżenica zapewniła bezpłatny dowóz uczniom
niepełnosprawnym z terenu gminy do Szkoły Specjalnej w Łobżenicy samochodem
przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.
Organizacja dowozów zapewniła pełne bezpieczeństwo, w miarę krótki czas przejazdu
do i ze szkoły oraz możliwość udział uczniów w różnych formach zajęć pozalekcyjnych
organizowanych przez placówki.

Realizacja przez jednostkę zadań wynikających ze Strategii rozwoju oświaty w Gminie
Łobżenica na lata 2014-2020
Szkoły diagnozują potrzeby uczniów, rodziców jak i lokalnej społeczności w zakresie
oferty edukacyjnej. Tworzą ją w oparciu o potencjał kadrowy nauczycieli. Planowane zajęcia
edukacyjne są zgodne z obowiązującymi ramowymi planami nauczania oraz zgodne
z wytycznymi zawartymi w opiniach i orzeczeniach Poradni -Pedagogicznych. Oferta
edukacyjna dla uczniów jest wzbogacona o szereg zajęć dodatkowych rozwijających
zainteresowania uczniów, ich indywidualne predyspozycje. Są to zajęcia plastycznotechniczne, sportowe, informatyczne, językowe, przedmiotowe. W 2018 roku realizowane
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były projekty edukacyjne wymienione w ust. 5. Największym realizowanym w latach 20172019 jest projekt pod nazwą: „Gmina Łobżenica stawia na edukację!” współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu wynosi:
727 840,63 zł, w tym kwota dofinansowania: 691 448,59 zł.
Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji
kluczowych uczniów oraz poprawa warunków dydaktycznych w:
1) Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej Łobżenica wraz z klasami
gimnazjalnymi,
2) Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wiktorówku,
3) Szkole Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Fanianowie,
poprzez m.in. działania zmierzające do wykształcenia u 516 uczniów kompetencji
kluczowych, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 109 nauczycieli,
oraz doposażenie ww. szkół do 30.06.2019 roku.
Projekt obejmuje następujące wsparcie:
1) zakup wyposażenia dla pracowni przyrodniczych w Szkole Podstawowej Łobżenica
wraz

z

klasami

gimnazjalnymi,

Szkole

Podstawowej

Wiktorówko,

Szkole

Podstawowej Fanianowo,
2) dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla szkół podstawowych,
3) dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla klas gimnazjalnych,
4) indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami,
5) zajęcia dodatkowe z zakresu kompetencji kluczowych dla szkół podstawowych,
6) zajęcia dodatkowe z zakresu kompetencji kluczowych w klasach gimnazjalnych,
7) pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w klasach gimnazjalnych,
8) realizacja projektów edukacyjnych z zakresu kompetencji kluczowych,
9) wsparcie dla nauczycieli.
W 2018 roku działało na terenie gminy doradztwo metodyczne. Nauczyciele brali
aktywny udział w spotkaniach organizowanych przez metodyków przedmiotowych, dzielili
się własnymi doświadczeniami poprzez publikowanie informacji na stronie Kuratorium
Oświaty w Poznaniu w ramach tzw. Dobrych praktyk. Przekazywali zdobyte umiejętności
podczas szkoleń innym nauczycielom oraz podczas spotkań tzw. sieci wymiany doświadczeń.
Nauczyciele podnosili swoje kwalifikacje poprzez dokształcanie, uzupełniając w ten
sposób braki kadrowe, które powstały na skutek wdrażanej reformy.
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W 2018 roku w szkołach przeprowadzono okresowe kontrole techniczne budynków
szkolnych i wykonana remonty (opisane szczegółowo w ust. 4) mające na celu zapewnienie
higienicznych warunków nauki i pracy. Na bieżąco usuwano usterki techniczne w budynkach
szkolnych i sprzętu szkolnego.
Dokonywano na bieżąco monitorowania wydatków na utrzymanie szkół w tym:
zużycia energii elektrycznej, wody, gazu, oleju opałowego, środków czystości.
W roku szkolnym 2017/2018 dokonano zmiany w sieci szkół poprzez przekształcenie
Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Łobżenicy poprzez likwidację
Szkoły Filialnej w Luchowie.
W roku 2018 były organizowane cykliczne, comiesięczne narady dyrektorów
jednostek oświatowych z organem prowadzącym. Na spotkaniach poruszano aktualne tematy
nurtujące oświatę w danym okresie.
Ocena realizacji i wnioski
Gmina Łobżenica zaspakaja w pełni zbiorowe potrzeby wspólnoty w zakresie edukacji
publicznej. Kształcenie odbywa się w czterech szkołach podstawowych rozmieszczonych
na terenie gminy w taki sposób, aby droga dziecka do szkoły była jak najbliższa. Wszystkim
dzieciom których droga do szkoły, w obwodzie, w którym mieszkają, przekracza ustawowe
odległości zapewniono bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu.
Kształcenie dzieci odbywa się w budynkach które są na bieżąco modernizowane
i remontowane. W 2018 roku zakres wykonanych prac był szeroki i został przedstawiony
w jednym z punktów niniejszego opracowania.
Jednostkom oświatowym zapewniono obsługę finansowo-księgową, organizacyjnoadministracyjną i kadrowo-płacową poprzez utworzenie w 2017 roku jednostki organizacyjnej
Gminy Łobżenica.
Rozwój oświaty w gminie jest działaniem strategicznym i priorytetowym, który jest
środkiem do podniesienia jakości życia i wzrostu gospodarczego. Podstawowym dokumentem
strategicznym gminy w odniesieniu do oświaty jest „Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie
Łobżenica na lata 2012-2020” przyjęta uchwałą Nr XXIV/162/12 Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 30 listopada 2012 r.
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Reforma oświaty zapoczątkowana w 2017 roku spowodowała zmiany w całym systemie
oświaty. Zapisy strategii wymagają dostosowania do obecnie obowiązującego prawa
z uwzględnieniem zmian jakie nastąpiły w gminnej oświacie od czasu jej uchwalenia do chwili
obecnej. Prace nad jej aktualizacją zostały rozpoczęte, a ich zakończenie planuje się na
miesiąc listopad 2019 roku.
Cele strategiczne ujęte w obecnym kształcie w strategii są realizowane. Niewątpliwie
jednak należy w następnych latach podjąć działania, które dałyby lepsze efekty kształcenia
w szkołach, oraz doprowadziły by do rozbudowy i modernizacji bazy materialnej
10.2 Kultura
Zgodnie z Ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną,
tworząc samorządowe instytucje kultury. Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem
własnym jednostek samorządu lokalnego o charakterze obowiązkowym.
Wypełniając w pełni postanowienia Ustawy z 1991 roku samorząd terytorialny
Łobżenicy powołał odpowiednią instytucję, która w roku 2004 przyjęła nazwę Gminne
Centrum Kultury na mocy Uchwały Nr XVI/97/04 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31
marca 2004 roku. Gminne Centrum Kultury prowadzi swoją roczną działalność w oparciu
o takie dokumenty jak: roczny plan pracy GCK, założenia zawarte w Strategii Rozwoju
Gminy na lata 2015 – 2025 i plan działań promocyjnych Gminy. Gminne Centrum Kultury
w swoich strukturach posiada: izbę muzealną, wieżę widokową, bibliotekę i administruje
stadionem miejskim im. Alojzego Graja.
W Gminnym Centrum Kultury działają różne kluby i koła zainteresowań. Ich
powołanie było wynikiem ankiety społecznej dotyczącej oczekiwań społecznych jakie koła,
kluby powinny działać przy GCK, a działają: zespoły tańca dla dzieci i młodzieży, ognisko
muzyczne, zespół wokalny Błękit Krajny, koło teatralne, klub seniora Pod Dębem, klub
fotograficzny Zenit, Uniwersytet Trzeciego Wieku. W siedzibie Gminnego Centrum Kultury
systematycznie odbywają się spotkania Towarzystwa Miłośników Łobżenicy, rodziców dzieci
niepełnosprawnych i innych organizacji pozarządowych według potrzeb. Z obserwacji
wynika, że najaktywniejszymi grupami społecznymi, które korzystają z ofert GCK są:
seniorzy i dzieci; w mniejszym stopniu młodzież. Mało aktywną grupą są osoby z tzw. grupy
czynnych zawodowo. Poprzez ofertę kulturalną GCK stara się aktywizować w/w grupę
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społeczną. Organizuje się szereg wydarzeń, które są znane w Gminie Łobżenica,
województwie, a nawet kraju.
W 2018 roku zorganizowano kilkanaście wydarzeń, które promowały Gminę, a do
najważniejszych z nich należały:










Piknik Country – 03. 06. 2018
Targ Twórców – Razem Z Nami – 23. 06. 2018
Disco-Polo – 27. 07. 2018
Naturalisko – 26- 29. 07. 2018
Święto Pieroga – 05. 08. 2018
Dożynki – 26. 08. 2018
Pyrlandia – 30. 09. 2018
Mikołajki – 06 – 09. 12. 2018
Jarmark Bożonarodzeniowy – 15. 12. 2018

Imprezy o charakterze masowym (festyny, etc.) cieszą się znacznie większą popularnością
niż organizowane wydarzenia kameralne, takie jak wieczory poezji i spotkania autorskie.
GCK stara się aktywizować społeczności lokalne w poszczególnych sołectwach
namawiając je do organizacji własnych lokalnych projektów kulturalnych, których zadaniem
jest integrowanie lokalnej społeczności. Organizacja imprez na terenie sołectw przy ich
udziale wzbogaca ofertę kulturalna całej Gminy. W związku z tym w 2018 opracowany został
regulamin dot. tych projektów kulturalnych, które mają się odbyć w 2019 roku (grillowanie
na polanie w Wiktorówku, 23 czerwca 2019; zlot starych pojazdów w Walentynowie,16
czerwca 2019;dzień rodziny w Kościerzynie Małym, 2 czerwca 2019). Ponadto, Gminne
Centrum Kultury aktywnie zachęca sołectwa także do uczestnictwa w Dożynkach Gminnych.
W 2018 roku z ramienia GCK zorganizowano ponad 70 projektów kulturalnych o różnym
charakterze i dla wszystkich grup wiekowych. Należy jednak zaznaczyć, że wyposażenie
Gminnego Centrum Kultury nie jest adekwatne do zapotrzebowania sprzętowego, którego
wymagają organizowane przez nie wydarzenia. Brakuje osprzętowania takiego jak ławki
i stoły (na wydarzenia plenerowe), namioty, przenośne scena i sprzęt nagłaśniający czy
sprawne oprogramowanie komputerowe, które pomogłoby w promocji organizowanych
imprez.
Zgodnie z zapisami w Strategii Rozwoju Gminy GCK czynnie zajmuje się rozwojem
i promocją potencjału historycznego. Przy Centrum funkcjonuje (od 2010 roku) Izba
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Muzealna, w której organizowane są żywe lekcje historii, konkursy wiedzy i konkursy
historyczne, a także, w której opracowywane są różne publikacje.
Z propozycji Izby Muzealnej w 2018 roku skorzystało ponad 800 osób. Corocznie
odwiedza ją około 1000 osób.
Biblioteka, podobnie jak Izba Muzealna, stanowi integralną całość Gminnego Centrum
Kultury. W gminie na 1000 mieszkańców przypada około 1368 woluminów, co stanowi
o dobrym zaopatrzeniu biblioteki. Na 1000 mieszkańców przypada 3436 wypożyczeń.
Zarejestrowanych czytelników w roku 2018 było 540. Największa grupa korzystająca
z biblioteki to dzieci i młodzież. Podstawową działalnością biblioteki jest gromadzenie,
opracowywanie, udostępnianie, przechowywanie i konserwacja księgozbioru oraz działalność
informacyjno-bibliograficzna. Ponadto – upowszechnianie czytelnictwa, wiedzy i wszelkie
działania mające na celu popularyzację książki, kultury, tradycji i aktywizację środowiska
lokalnego do pracy z książką.
Do najważniejszych zadań biblioteki należy dokonywanie zakupu i opracowania książek,
tj. katalogowania i klasyfikowania nowych nabytków. Cały czas trwa tradycyjne
wprowadzanie księgozbioru, czyli do ksiąg inwentarzowych oraz kontynuacja wprowadzania
książek do programu Sowa; do systemu wprowadzono w roku 2018 około 60 % rekordów, do
ogólnej liczby 69% rekordów. Biblioteka w roku 2018 prowadziła:









dyskusyjny Klub Książki dla dzieci,
zajęcia w czasie wakacji,
zajęcia podczas ferii zimowych,
kółko teatralne,
zajęcia dla dzieci ze świetlicy środowiskowej,
wizyty w bibliotece dzieci niepełnosprawnych,
współpracę z przedszkolem - cykl zajęć dla pięciu grup,
zajęcia edukacyjne dla rodziców.

Ponadto w 2018 roku odbyły się:







spotkania autorskie z Romanem Pankiewiczem i Martą Konek,
udział w ogólnopolskiej akcji „ Narodowe czytanie”,
Noc w Bibliotece dla dorosłych UTW,
Tydzień Bibliotek,
20 wycieczek dzieci szkolnych i przedszkolnych,
29 lekcji bibliotecznych,
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15 wystaw (fotogazetki).

Ocena realizacji i wnioski
Z analizy działalności GCK, Izby Muzealnej i Biblioteki można wysnuć wnioski na
przyszłe lata, tj.: konieczność remontu i modernizacji sceny w parku miejskim, lepsze
rozpoznanie potrzeb kulturalnych wśród różnych grup społecznych, wprowadzenie jednego
spójnego planu wydarzeń kulturalnych dla Gminy Łobżenica, konieczność zakupu
podstawowego sprzętu do lepszej organizacji imprez zwłaszcza plenerowych (stoły, ławki,
namioty, przenośne nagłośnienie), konieczność doprowadzenia do powstania gminnego
kalendarza, wykorzystania stadionu miejskiego, konieczność odświeżenia pomieszczeń
bibliotecznych.

10.3 Sport, turystyka i rekreacja
Sport i rekreacja to ważna dziedzina życia mieszkańców Gminy Łobżenica.
Aktywność ruchowa stała się doskonałym sposobem na spędzanie wolnego czasu przez dzieci
i młodzież, ale również osoby dorosłe. Zajęcia sportowo-rekreacyjne mogą odbywać się
w sposób zorganizowany w klubach sportowych lub indywidualnie. Na terenie gminy w 2018
roku funkcjonowało 6 klubów sportowych, w tym 4 kluby prowadzące działalność
wielosekcyjną.
Aktywność sportowa jest jednym z priorytetów działalności szkół, klubów sportowych
i samorządu gminnego. Na terenie Gminy Łobżenica działają:
1. Klub Sportowy „Pogoń” Łobżenica,
2. Ludowy Zespół Sportowy „Jedność” Łobżenica,
3. Ludowy Zespół Sportowy „Czarni Ferdynandowo”,
4. Klub Sportowy „Korona” Dębno,
5. Uczniowski Klub Sportowy „Tęcza”,
6. Uczniowski Klub Sportowy „Łobżonka”.
Zajęcia treningowe oraz zorganizowane zawody realizowane były w oparciu
o występującą na terenie Gminy bazę sportową:


Kompleks ORLIK 2012 przy ul. Mickiewicza 20 – teren przystosowany jednocześnie
do przeprowadzania ćwiczeń, gier i zawodów (w dyscyplinach takich jak: siatkówka,
koszykówka, piłka nożna, badminton, tenis ziemny, skok w dal, skok wzwyż).
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W zależności od przeznaczenia obiekt wyposażony jest w niezbędne urządzenia
dla określonych dyscyplin, tj. bramki, słupki, kosze, siatki czy materace.
Dodatkowo od 2015 roku można korzystać z zainstalowanych urządzeń do siłowni
zewnętrznej.


Hala widowiskowo-sportowa przy ul. Złotowskiej, stanowi własność powiatu
pilskiego, a jej gospodarzem jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy.
Gmina Łobżenica corocznie korzysta z pomieszczeń hali na podstawie podpisanego
z powiatem porozumienia. Jest to rozwiązanie przynoszące wymierne efekty dla obu
stron. Hala posiada pomieszczenie wielkoprzestrzenne z częścią przeznaczoną dla 240
widzów o wymiarach 36x19x8 m, zagospodarowaną w stałe miejsca siedzące dla
udziału publiczności w organizowanych zawodach. Sala dostosowana jest do
odbywania meczy piłki nożnej halowej, piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki. Obiekt
posiada również 2 sale: siłownię wyposażoną w specjalistyczny sprzęt oraz salę
korekcyjną, która jest przystosowana do prowadzenia zajęć gimnastycznych, fitness,
aerobiku i tańca.



Stadion Miejski im. Alojzego Graja - obiekt przystosowany jest do przeprowadzenia
zawodów w różnych dyscyplinach sportu, które mogą być obserwowane
przez publiczność. Centralną część stadionu stanowi płyta piłkarska wokół, której
znajduje się bieżnia. Boisko piłkarskie posiada wymiary 100x62 m. Obiekt
przystosowany jest do zawodów lekkoatletycznych: biegi krótkie i długie, sztafeta,
biegi przez płotki, rzut piłką palantową, znajduje się tam również miejsce do skoku
w dal i pchnięcia kulą.



Salki sportowe o wymiarach 18x9 oraz 18x5 m znajdują się w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Złotowskiej 14.

Ponadto na terenach wiejskich są boiska do gry w piłkę nożną.
Tabela 27. Wykaz boisk wraz z rozmiarami.
L.P.

MIEJSCOWOŚĆ

WYMIARY (M)

1

Fanianowo

96x56

2

Luchowo

87x52

3

Kościerzyn Mały

92x72

4

Witrogoszcz Wieś

60x30
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5

Witrogoszcz Osada

90x45

6

Ferdynandowo

110x65

7

Dźwierszno Małe

43x35

8

Topola

90x45

9

Liszkowo

108x92

10

Wiktorówko

100x70

11

Kruszki

90x45

12

Walentynowo

150x80

13

Piesno

95x60

14

Dziegciarnia

60x20

Na terenie Gminy Łobżenica znajduje się wiele miejsc o charakterze sportoworekreacyjnym, takich jak siłownie zewnętrzne, place zabaw, mini boiska do gry w siatkówkę,
czy inne gry zespołowe oraz miejsca integrujące lokalną społeczność.
Szczegółowy opis przedsięwzięć sportowych realizowanych w 2018 roku na terenie
Gminy Łobżenica zawarty został w sprawozdaniu z realizacji kalendarza imprez kulturalnych
i sportowych za 2018 rok, który stanowi załącznik do niniejszego Raportu o stanie gminy.
Łobżenica i wchodzące w skład gminy sołectwa posiadają liczne naturalne walory
turystyczno-krajobrazowe, które sprzyjają rozwojowi turystyki. Gmina Łobżenica zaliczana
jest do atrakcyjnego turystycznie rejonu województwa wielkopolskiego. Występują tutaj duże
obszary leśne zajmujące powierzchnię blisko 4 tys. oraz liczne jeziora. Największym
akwenem jest Jezioro Sławianowskie zajmujące powierzchnie 324 ha. Natomiast najbardziej
znane ośrodki wypoczynkowe zlokalizowane są nad Jeziorem Stryjeńskim w miejscowości
Gródek Krajeński.
Lokalizacja na Pojezierzu Krajeńskim skutkuje niezwykłą urokliwością krajobrazów
i pięknem terenów. Część obszaru Gminy stanowi strefa chronionego krajobrazu pn. „Dolina
Łobżonki i Borów Kujańskich”. Urokliwe lasy, wzgórza, liczne akweny wodne i trasy
rowerowe przyczyniają się do atrakcyjności turystycznej Gminy. Łobżenica utożsamiana jest
z wypoczynkiem, kontaktem z przyrodą, wędkarstwem, sportami wodnymi oraz turystyką
pieszą i rowerową. Wielkim atutem w gminie są również liczne zabytki dziedzictwa
kulturowego, dowodzące o unikatowości występującej zabudowy architektonicznej.
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Ocena realizacji i wnioski
Analiza w obszarze kultury fizycznej i sportu pozwala stwierdzić, że pojawiają się na
kolejne lata nowe możliwości propagowania sportu w naszej gminie. Może to nastąpić
poprzez prowadzenie zajęć z zakresu aktywnej turystyki pieszej, rowerowej, wodnej
(kajakarstwo). Zdecydowanie w ramach działalności rekreacyjnej powinniśmy korzystać
z walorów przyrodniczych naszego regionu, którymi zachwycają się turyści odwiedzający
Łobżenicę. Bogactwo obszaru „Natura 2000” stanowi znakomitą bazę do tworzenia
warunków dla amatorskiego i wyczynowego uprawiania sportu przez naszych mieszkańców
jak i przyjeżdżających turystów.
Aby sport w Gminie Łobżenica miał charakter masowy można wspierać aktywność
ruchową mieszkańców (jako działanie ciągłe) poprzez:


stworzenie sieci animatorów sportu i organizatorów czasu wolnego,



propagowanie wolontariatu w sporcie wśród seniorów, którzy dysponują

doświadczeniem i czasem,


promowanie aktywnego trybu życia wśród wszystkich mieszkańców,



organizację imprez masowych,



współpracę ze szkołami wyższymi w zakresie przygotowania i organizacji

praktyk zawodowych jako formy doskonalenia umiejętności przy organizacji tego
typu imprez.
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11 Polityka społeczna, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo
11.1 Pomoc społeczna
Efektywna realizacja usług społecznych i ich sprawne funkcjonowanie wymaga dopasowania
oraz dostosowania działań z wielu obszarów do rzeczywistych potrzeb mieszkańców gminy.
Usługi społeczne w Gminie Łobżenica przyczyniają się do zwalczania dyskryminacji,
zapewnienia równości płci, poprawy warunków życia, tworzenia równych szans dla
wszystkich i uczestnictwa w życiu społecznym.
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Kluczową instytucją przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie Gminy
Łobżenica jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Cele i zadania Ośrodka określa
Statut. Celem działalności jest organizowanie i wykonywanie zadań z zakresu pomocy
społecznej, w szczególności poprzez doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia
potrzebujących osób i rodzin oraz zintegrowanie ich ze środowiskiem. Do zadań pomocy
społecznej należy przyznawanie i wypłacanie świadczeń, prowadzenie pracy socjalnej, rozwój
niezbędnej infrastruktury socjalnej czy rozwijanie nowych form pomocy.
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobżenicy jest jednostką
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej i działa na podstawie Uchwały
Nr XII/58/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Łobżenicy z dnia 11 kwietnia 1990 roku.
Dane teleadresowe: Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy
ul. Złotowska 11A, tel. 67 266 47 97, Fax 67 266 47 97, e-mail: opslobzenica@prosysko.pl
Ośrodkiem

kieruje

Dyrektor

–

Anna

Gryniewicz.

Dyrektor

na

zasadzie

jednoosobowego kierownictwa, odpowiada za jego funkcjonowanie i reprezentuje jednostkę
na zewnątrz. W ramach upoważnień Burmistrza Łobżenicy oraz ustaw jest właściwy
do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych
i innych określonych w odrębnych przepisach – w tym wydawania decyzji administracyjnych.
W skład Ośrodka wchodzą działy organizacyjne: pomocy społecznej, świadczeń
rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, wspierania rodziny i wewnętrzne jednostki
organizacyjne: Warsztat Terapii Zajęciowej w Liszkowie, Placówka Wsparcia Dziennego
„Przystań” w Łobżenicy i świetlice socjoterapeutyczne.
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Na dzień 31. 12. 2018 roku zatrudnionych było ogółem pięćdziesięciu dwóch
pracowników, w tym trzydziestu czterech pracowników na podstawie umowy o pracę.
Budżet MGOPS
Planowane na dany rok dochody określa każdorazowo uchwała budżetowa Rady
Miejskiej w Łobżenicy oraz plan finansowy jednostki. Budżet Ośrodka obejmuje realizację
zadań własnych i zleconych. Realizowany jest w oparciu o zasady wynikające
z ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.
Stan na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia poniższy wykres.
Wykres 4. Budżet 2018.

Budżet MGOPS
0%
1%

1%

Środki z budżetu państwa
12 459 299,00 zł

9%

Środki na przeciwdziałanie
alkoholizmowi
143 753,00 zł
Środki własne
1 224 417,00 zł

89%

Środki Powiatu Pilskiego
55 320,00 zł

Szczegółowy podział środków budżetowych na poszczególne zadania zawarty został
w sprawozdaniu z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy
za rok 2018.
System zabezpieczenia społecznego
System świadczeń rodzinnych ma na celu pomoc rodzinom, które nie są w stanie
zaspokoić swoich własnych potrzeb związanych z ponoszeniem wydatków na utrzymanie
dzieci i sprawowanie opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Wydatki na
świadczenia rodzinne wyniosły 3784645,83 zł., z których skorzystało średnio w miesiącu 628
rodzin.
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W celu płynnego wykonywania obowiązku alimentacyjnego funkcjonuje system
funduszu alimentacyjnego. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń z funduszu
alimentacyjnego wynosi średnio w miesiącu 39. Łącznie wypłacono świadczenia na kwotę
269506,00 zł. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych prowadzone przez tutejszy
Ośrodek wyegzekwowało zwrot wypłaconych świadczeń na kwotę 221801,00 zł, z tego na
dochodowy własne Gminy Łobżenica przekazano 56035,03 zł.
Realizowany

jest

rządowy

program

„Rodzina

500’+”.

Ze

świadczenia

wychowawczego w Gminie Łobżenica korzystało 751 rodzin, w tym 1317 dzieci. Wśród
rodzin pobierających świadczenie wychowawcze dominują rodziny wychowujące jedno lub
dwoje dzieci. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 7029304,40 zł.
Od 2018 roku wdrożony został rządowy program „Dobry start”. Z programu
skorzystały 772 rodziny, w tym 1230 dzieci. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła
369000,00 zł
W Ośrodku rodziny wychowujące co najmniej 3 dzieci mogą ubiegać się o Kartę
Dużej Rodziny, która stanowi system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin
wielodzietnych. Wydano 212 Kart Dużej Rodziny, w tym 72 karty dla opiekunów prawnych.
System pomocy społecznej
Beneficjantami

pomocy

społecznej

są

głównie

osoby,

których

dochód

w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy
społecznej i znajdujące się jednocześnie w trudnej sytuacji życiowej, z uwagi na występujące
powody ubiegania się o pomoc.
Pomoc społeczna udzielana jest w formie finansowej (zasiłki celowe, zasiłki
okresowe, zasiłki stałe, specjalne zasiłki celowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne)
i usługowej (pobyt w domach pomocy społecznej, schronienie dla bezdomnych, usługi
opiekuńcze świadczone w domu chorego, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi świadczone w domu chorego, dożywianie dzieci w szkołach,
dożywianie osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w punktach
gastronomicznych).
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Wykres 5. Powody ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej .
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W roku 2018 w odniesieniu do ogólnej liczby mieszkańców 6,22 % osób skorzystało
ze świadczeń pomocy społecznej w różnych formach na łączną kwotę 1492809,26 zł
Pomoc żywnościowa i rzeczowa
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany jest
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Do programu POPŻ
zakwalifikowano 1050 osób., które otrzymały 5 paczek żywnościowych. Oprócz pomocy
unijnej mieszkańcy Gminy Łobżenica skorzystali z innych artykułów żywnościowych
dostarczonych przez Pilski Bank Żywności. Gmina Łobżenica w 2018 roku z Pilskiego Banku
Żywności w Pile otrzymała łączne wsparcie dla najuboższych mieszkańców o wartości
461757,95 zł (szczegółowe dane pomocy żywnościowej i rzeczowej przedstawia
Sprawozdanie z działalności MGOPS w Łobżenicy za rok 2018).
Realizacja projektu unijnego pn. „Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych,
w tym niepełnosprawnych z terenu Gminy Łobżenica”.
Projekt skierowany był do 20 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych oraz ich 10 opiekunów faktycznych.
Jego głównym celem było zwiększenie dostępu do usług społecznych, opiekuńczych
i

asystenckich.

Kierunkiem

działań

była

poprawa

jakości

funkcjonowania

osób

z ograniczeniem mobilności i percepcji, niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych.
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Rozpoczęcie projektu nastąpiło dnia 01.09.2016 r., zakończono realizację 31. 08. 2018 r.
Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosło 389267,00 zł.
Wkład własny Gminy Łobżenica to 20493,00 zł. Całkowita wartość projektu - 409760,00 zł.
Projekt został podzielony na pięć zadań: usługi opiekuńcze świadczone miejscu zamieszkania,
specjalistyczne usługi świadczone w miejscu zamieszkania, usługi asystenckie, mieszkanie
wspomagane i centrum wsparcia opiekunów faktycznych.
Warsztat Terapii Zajęciowej w Liszkowie
Warsztat Terapii Zajęciowej w Liszkowie jest wyodrębnioną organizacyjnie
i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy
możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania
umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Rehabilitacja uczestników prowadzona
jest zgodnie z indywidualnymi programami rehabilitacji, które są dostosowane do
psychofizycznych możliwości każdego uczestnika. Rehabilitacja zawodowa dotyczy
rozwijania umiejętności zawodowych poprzez udział w sześciu pracowniach oraz działań
poza

placówką.

Uczestnicy w

ramach

tej

rehabilitacji

uczą

się

punktualności,

systematyczności, poczucia obowiązku i odpowiedzialności za wykonanie powierzonych
zadań. Rehabilitacja społeczna ma na celu włączenie uczestników w życie społeczne,
a realizowana jest przede wszystkim przez wyrabianie zaradności osobistej, pobudzanie
aktywności społecznej, a także wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról
społecznych.
W 2018 roku w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Liszkowie było 16 uczestników
z Gminy Wyrzysk i 14 z Gminy Łobżenica. Łącznie 30 osób – 17 kobiet, 13 mężczyzn.
Zajęcia odbywają się w 5 osobowych grupach, w dniach od poniedziałku do piątku w godz.
od 7:00 do godz. 15:00 w 6 pracowniach: umiejętności społecznych, pedagogicznoedukacyjnej, stolarsko-rzemieślniczej, plastyczno-artystycznej, muzycznej, gospodarstwa
domowego i zaradności życiowej. Placówka stosuje różne formy terapii takie jak: społeczna,
uspołecznianie, usprawnienie psychiczne, uzawodowienie w ramach rehabilitacji zawodowej,
muzykoterapia, choreoterapia, fizyczna, arteterapia i współpraca z rodzicami i opiekunami
uczestników.
Kwota środków finansowych wydatkowanych na działalność WTZ w 2018 roku
wynosiła 553200,00 zł, w tym 90% stanowiły środki PFRON w kwocie 497880,00 zł oraz
10% środki przekazane przez Powiat w Pile w kwocie 55320,00 zł.
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Wykonanie celów określonych w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2013-2020.
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2013-2020 przyjęta
Uchwałą Nr XXXV/240/13 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 listopada 2013r. jest
wieloletnim dokumentem, który ma istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa
społecznego jego mieszkańców, w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Jest również podstawą do pozyskiwania środków finansowych z funduszy Unii
Europejskiej i programów rządowych na realizację zadań w obszarze polityki społecznej, dla
których to stanowi potencjalne uzasadnienie.
Oceny stopnia realizacji celów określonych w Strategii dokonano tradycyjnie,
w oparciu o określone w niej wskaźniki, podporządkowane do poszczególnych celów
strategicznych uszczegółowionych poniżej.
Cel strategiczny 1 „Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Działania służą odbudowie i podtrzymywaniu umiejętności uczestniczenia w życiu
społeczności lokalnej i pełnieniu ról społecznych oraz integracji osób i rodzin z grup
szczególnego ryzyka.
Cele szczegółowe określają kierunki działań mające na celu ograniczenie zjawiska
ubóstwa i poprawę warunków życia osób i rodzin żyjących w biedzie. Osiągnięcie
pożądanych rezultatów realizowane jest m.in. poprzez zdiagnozowanie przyczyny niedostatku
w rodzinie, opracowanie indywidualnych planów pomocy, udzielenie pomocy materialnej w
formie zasiłków, udzielenie pomocy rzeczowej w formie paczek żywnościowych zarówno
z POPŻ jak i żywności poza unijnej, udzielanie pomocy rzeczowej w formie odzieży, obuwia
i innych artykułów dostępnych w Punkcie Pomagamy Potrzebującym w Łobżenicy,
pozyskiwanie sprzętów gospodarstwa domowego od osób prywatnych, organizacji
pozarządowych i przekazywanie potrzebującym, wymiana informacji z PUP w Pile Filia
w Wyrzysku, informowanie o organizowanych szkoleniach, kursach zawodowych,
projektach, kierowanie na spotkania z doradcą zawodowym, prawnikiem, psychologiem,
organizowanie prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Łobżenica, rekrutacja do
projektu

UE pn. Jak Feniks z popiołów – ku aktywnej integracji społecznej osób

wykluczonych.
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Efekty podjętych działań: korelacja wsparcia finansowego, rzeczowego i usługowego,
objęcie pomocą osób i rodzin z grup ryzyka we wszystkich obszarach życia społecznego.
Cel strategiczny 2 „Budowanie systemu wsparcia rodziny ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży”
Wsparcie rodziny ma na celu odbudowę prawidłowych relacji w rodzinie i właściwym
wypełnianiu ról społecznych przez jej członków. Priorytetem jest zapewnienie odpowiednich
warunków rozwoju dzieci i młodzieży oraz kształtowanie odpowiednich wartości i norm
związanych z ich wychowaniem.
Cele szczegółowe określają kierunki działań mające na celu wspieranie rodzin
z dziećmi na utrzymaniu w prawidłowym funkcjonowaniu w środowisku min. poprzez
szeroko rozwiniętą pracę socjalną, koordynowanie działań ze szkołami, przedszkolem,
wychowawcami, pedagogami i opiekunami prawnymi, TPD, wspólne działania na rzecz
dziecka z Sądem, kuratorami zawodowymi i społecznymi, Policją, objęcie pomocą rodzin
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez
asystentów rodziny, stała współpraca z instytucjami pieczy zastępczej, monitorowanie rodzin
zastępczych, kierowanie dzieci do placówki wsparcia dziennego, realizacja rządowego
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (kwalifikowanie i opłacanie posiłków),
objęcie pomocą finansową najuboższych rodzin w formie zasiłków celowych i okresowych,
udzielanie pomocy żywnościowej w ramach POPŻ, a także żywności poza unijnej,
organizowanie zbiórek żywności, udzielanie pomocy rzeczowej w formie odzieży, obuwia
i sprzętu i innych artykułów Punktu Pomagamy Potrzebującym w Łobżenicy, udzielenie
wsparcia finansowego z programu 500 Plus, Dobry Start, świadczeń rodzinnych i funduszu
alimentacyjnego, kierowanie dzieci na terapię psychologiczną.
Efekty podjętych działań: połączone działania instytucji na rzecz prawidłowego
funkcjonowania rodzin z dziećmi. System zabezpieczenia społecznego sprawił poprawę
warunków finansowych w rodzinach.
Cel strategiczny 3 „Rozwój i budowa systemu wsparcia dla osób starszych”
W pomocy społecznej dąży się, aby działania podejmowane dla tej grupy społecznej
przyczyniły

się

do

większej

aktywności,

samodzielności

i

utrzymania

kondycji

psychofizycznej osób starszych na jak najwyższym poziomie.
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Cele

szczegółowe

określają

kierunki

działań

zapobiegających

wykluczeniu

społecznemu ludzi starszych m.in. poprzez realizację Programu wspierania aktywności
i zapobiegania wykluczeniu społecznemu seniorów na lata 2014-2020, przeprowadzeniu
spotkań edukacyjnych z lekarzem, psychologiem, pracownikiem socjalnym i pielęgniarką dla
opiekunów

faktycznych,

współpracę

z

organizacjami

pozarządowymi,

Kościołem,

dostarczanie seniorom paczek świątecznych ze zbiórek organizowanych przez Caritas
i MGOPS, udzielanie pomocy finansowej w formie zasiłków celowych lub specjalnych
zasiłków celowych, udzielanie pomocy żywnościowej w ramach programu POPŻ i żywności
poza unijnej, podejmowanie działań zmierzających do uruchomienia Klubu Seniora dla 50
osób, organizowanie i finansowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, udział w
projekcie współfinansowanym ze środków UE pn. Wsparcie dla osób starszych
niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu Gminy Łobżenica, kierowanie do
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile wniosków o przyznanie
orzeczenia o niepełnosprawności, w ramach świadczeń rodzinnych przyznawanie zasiłków
dla opiekunów i specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Efekty podjętych działań: poprawa jakości życia osób starszych, świadczenie usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania wszystkim potrzebującym.
Cel strategiczny 4 „Budowanie zintegrowanego systemu przeciwdziałania uzależnieniom
i przemocy domowej”
Uzależnienie to zjawisko, które dotyka wielu mieszkańców naszej gminy niezależnie
od wieku, miejsca zamieszkania, płci czy wykształcenia. Jest często przyczyną przemocy
domowej i prowadzi do dezintegracji rodziny.
Cele szczegółowe to profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych i pomoc
osobom

i

rodzinom

współuczestniczą

w

doświadczającym
realizacji

przemocy

Gminnego

domowej.

Programu

Pracownicy

Rozwiązywania

socjalni

Problemów

Alkoholowych, współpracują z Policją, Sądem, kuratorami zawodowymi i społecznymi,
lekarzami rodzinnymi, kierują uzależnionych na terapię odwykową w systemie zamkniętym –
Oddział psychiatryczny w Złotowie, Ośrodek leczenia uzależnień w Piecewie i otwartym
w Punkcie Konsultacyjnym w Łobżenicy. Kierują dzieci z rodzin dotkniętych problemem
uzależnienia do świetlic socjoterapeutycznych, udzielają pomocy żywnościowej w ramach
POPŻ, udzielają pomocy rzeczowej w Punkcie Pomagamy Potrzebującym w Łobżenicy,
diagnozują zjawisko przemocy domowej. Sporządzonych zostało 14 Niebieskich Kart, w tym
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10 przekazała Policja, 4 sporządzili pracownicy socjalni. Współpracują z Policją, kuratorami
zawodowymi i społecznymi, lekarzami rodzinnymi czy Ośrodkiem dla ofiar przemocy w Pile,
pedagogami.
Kierują sprawców i ofiary przemocy na terapię psychologiczną. Działający Zespół
Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej odbył 4 posiedzenia.
Efekty podjętych działań: ujednolicenie poczynań wszystkich służb przyczynia się do
ochrony dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowych, natomiast funkcjonujące
na terenie gminy świetlice socjoterapeutyczne zapewniają im pomoc specjalistów.
Cel strategiczny 5 „Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych”
Osoby niepełnosprawne napotykają liczne przeszkody związane z samodzielnym
funkcjonowaniem. Działania dla tej grupy odbiorców zmierzają do zabezpieczenia
podstawowych potrzeb życiowych, rehabilitacji, likwidacji barier architektonicznych, a także
działań integrujących osoby niepełnosprawne ze społecznością lokalną.
Cele

szczegółowe

to

tworzenie

warunków

umożliwiających

osobom

niepełnosprawnym pełnienie społecznie aktywnej roli i integracji ze środowiskiem.
Organizowane są usługi opiekuńcze, nawiązanie została współpraca z Fundacjami –
Słoneczko i Złotowianka w Złotowie, organizowane i finansowane są specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które świadczą specjaliści: logopeda,
fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy, współdziałanie ze Szkołą Specjalną w Łobżenicy, TPD,
Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Łobżenicy. Udzielana jest pomocy
finansowa i żywnościowa, działała wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego gł. kule
łokciowe, wózki inwalidzkie, balkoniki i łóżka ortopedyczne. Warsztat Terapii Zajęciowej
w Liszkowie prowadzi rehabilitację społeczną i zawodową dla 30 osób niepełnosprawnych.
Efekty podjętych działań: funkcjonowanie na terenie Gminy Łobżenica placówek
i innych podmiotów na rzecz osób niepełnosprawnych zapewnia pełnienie aktywnej roli
i integrację ze środowiskiem.
Ocena realizacji i wnioski
Rok 2018 był dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy
kontynuacją realizowanych zadań i prowadzonych działań wynikających z ustaw,
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podejmowaniem nowych inicjatyw w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, które
są niezbędne, aby instytucja pomocy społecznej była skuteczna, efektywna i nowoczesna.
W szczególności poprzez:
1) prowadzenie aktywnej integracji adresowanej do klientów pomocy społecznej
z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej,
2) realizację celów strategicznych Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2013-2020,
3) podejmowanie kompleksowych działań na rzecz zmiany postaw klientów, zwiększania
ich aktywności i współuczestniczenia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,
4) tworzenie i wdrażanie programów osłonowych służących realizacji zadań pomocy
społecznej adresowanych do konkretnych grup podopiecznych,
5) realizację gminnych programów skierowanych na rozwiązywanie problemów
społecznych (profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi, przeciwdziałanie
narkomanii).
Mimo podjętych działań mających na celu zaspokojenie potrzeb i przeciwdziałanie
patologiom społecznym, nie we wszystkich obszarach uzyskano zadawalające rezultaty.
Przyczyny takiego stanu są różne. Mimo wysiłków i zaangażowania pracowników
rzeczywistość nie pozwoliła na zrealizowanie wszystkich zamierzeń i celów.
Analiza

realizowanych

przez

Miejsko

Gminny

Ośrodek

Pomocy

Społecznej

w Łobżenicy zadań pozwala określić najpilniejsze potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
Ośrodek poprzez wsparcie emocjonalne okazuje szacunek, akceptację, zrozumienie
i troskę, pomaga i nadal zamierza nieść pomoc mieszkańcom w celu przywrócenia im wiary
we własne możliwości oraz odnalezieniu wyjścia z sytuacji kryzysowych.
Głównymi celami pracy na rok 2019 oprócz kontynuacji realizacji zadań
wynikających z ustaw, będą także działania polegające na:


gwarancji godnej starości dla seniorów,



dostosowaniu

usług

opiekuńczych

do

rodzaju

schorzenia

lub

niepełnosprawności, a także przedłużeniu funkcjonowania osób schorowanych
w środowisku lokalnym,


wsparciu osób ubogich i niepełnosprawnych w zaopatrzeniu w potrzebne leki
oraz żywność,
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pomocy w kryzysie ekonomiczno-społecznym rodziny,



zapobieganiu bezdomności i jednocześnie udzielaniu schronienia,



poszukiwaniu nowych miejsc i ośrodków w obszarze oparcia społecznego dla
osób z zaburzeniami psychicznymi.

Podsumowując, plany na rok 2019 obejmują kontynuację rozwoju aktywnych,
pozamaterialnych, zarówno indywidualnych, jak i grupowych oraz środowiskowych form
wsparcia osób i rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Działania będą
realizowane z zastosowaniem profesjonalnych narzędzi i metod wsparcia, dobieranych
w miarę możliwości do indywidualnych potrzeb osoby i rodziny.

11.2 Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii

na

2018

rok

zwany

dalej

Programem

przyjęty

został

Uchwałą

Nr XXXVIII/301/17 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 listopada 2017r. Prowadzenie
działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do
zadań własnych Gminy, zgodnie z art.4¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Program jest częścią strategii
rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy Łobżenica. Program realizowany
był przez cały rok kalendarzowy, obejmując pięć podstawowych zadań:
1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków,
2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problemy
z uzależnieniami, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony
przed przemocą w rodzinie,
3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie:
rozwiązywania

problemów

alkoholowych,

przeciwdziałania

narkomanii

w szczególności dzieci i młodzieży, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
a także czynności na rzecz dożywiania dzieci, uczestniczących w pozalekcyjnych
programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służące
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii m.in. wspieranie środowisk
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samopomocowych pomagających osobom i rodzinom, w których występuje problem
uzależnienia,
5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13
i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
i występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
Podstawą prawną do działań podejmowanych przez samorząd gminny jest Ustawa z dnia
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jak
i przyjęty przez Radę Ministrów Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020. Akty
prawne szczegółowo określają zadania, które powinny być zawarte w Programie Profilaktyki.
Gminny Program Profilaktyki ponadto realizuje zadania określone w ustawie z dnia 29 lipca
2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii i w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
W roku 2018 r. zostały zrealizowane wszystkie założenia zawarte w Gminnym
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W trakcie realizacji
zgodnie z przyjętymi zadaniami dużo zostało zrealizowane w ramach dostępności pomocy
terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Cyklicznie organizowane są
warsztaty i rekolekcje trzeźwościowe. Od kwietnia 2018 r. w Punkcie Konsultacyjnym
uruchomione zostały konsultacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych, Konsultacje
ułatwiły prace GKRPA i Zespołu interdyscyplinarnego, ponieważ osoby nadużywające
alkoholu bezpośrednio kierowane są do specjalisty terapii uzależnień. Z konsultacji korzystać
mogą również ofiary i sprawcy przemocy wskazani w procedurze Niebieskiej Karty.
Konsultacje uruchomione zostały z wyniku potrzeb środowiska lokalnego. Cały czas trwa
kampania informacyjna o możliwości skorzystania z konsultacji.
GKRPA w Łobżenicy w roku 2018 przyjęła 31 wniosków z prośbą o podjęcie kroków
motywujących do zaprzestania nadużywania alkoholu. Świadczy to o dużym problemie
w środowisku lokalnym. Do Punktu Konsultacyjnego przychodzą członkowie rodzin z prośbą
o pomoc i nakłonienie do podjęcia leczenia odwykowego wskazanej osoby. Duża liczba
wniosków jest wynikiem stałej współpracy Komisji z Posterunkiem Policji, MGOPS,
kuratorami zawodowymi i społecznymi.
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego pozwala nam corocznie zawierać umowę z Ośrodkiem Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile (izba wytrzeźwień). Gmina Łobżenica
jest jedną z niewielu gmin, które taką umowę posiadają. Ułatwia to pracę funkcjonariuszom
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Policji, którzy mogą przewozić tam osoby nietrzeźwe, najczęściej w wyniku interwencji
domowych.
W związku z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi samorządy gminne zostały zobligowane do podjęcia uchwał w sprawie
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz usytuowania
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Łobżenica.
Dotychczasowe uchwały określały maksymalną liczbę punktów sprzedaży napojów
alkoholowych. Nowelizacja ustawy narzuciła konieczność opiniowania projektów uchwał
przez jednostki pomocnicze. Członkowie GKRPA przeprowadzili zebrania wiejskie
w 23 sołectwach i w mieście Łobżenica przedstawiając przygotowane projekty uchwał.
Uchwała Nr XLVI/381/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 22 czerwca 2018 roku zawiera
konieczne zmiany wynikające z nowelizacji ustawy. Korzystając z możliwości i obowiązku
do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożywania napojów alkoholowych
oraz struktury ich spożywania na terenie Gminy Łobżenica Uchwałą Nr XLVI/382/18
w sprawie

ograniczenia

w

godzinach

nocnej

sprzedaży

napojów

alkoholowych

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wprowadzono zakaz między godziną
24:00. a 6:00.
W dziale prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci
i młodzieży w szkołach w roku 2018 zostały przeprowadzone jednorazowo warsztaty.
Zwiększona skuteczność działań profilaktycznych wiąże się z cyklicznym przeprowadzaniem
warsztatów z udziałem uczniów, nauczycieli i rodziców.
Co roku poszerza się tematyka w trakcie organizowanego Tygodnia Profilaktyki
w miesiącu październiku. Debata społeczna z udziałem osób, które na co dzień mają wpływ
na wychowanie dzieci i młodzieży zyskuje coraz więcej zwolenników i zainteresowanych.
Ubiegłoroczna debata odbyła się pod hasłem przeciwdziałania przemocy.
W ramach realizacji Programu organizowane są szkolenia m.in. dla członków
GKRPA, Zespołu Interdyscyplinarnego, przedsiębiorców podających i sprzedających napoje
alkoholowe.

Współpraca

z

Wielkopolską

Fundacją

ETOH

z

Poznania

pozwala

na przeprowadzanie cyklicznych szkoleń.
Od lat w Gminie Łobżenica funkcjonują świetlice socjoterapeutyczne w Dębnie
i Liszkowie. Od 2015 roku świetlica w Łobżenicy została przekształcona w Placówkę
Wsparcia Dziennego i uruchomiono świetlicę w Witrogoszczy. Zgodnie z ustawą
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jeden wychowawca może mieć pod opieką
15 dzieci. Jest zatrudnionych 7 wychowawców co daje nam wynik 105 dzieci, które mogą być
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objęte wsparciem. Świetlice i Placówka działają zgodnie z wytycznymi i cieszą się dużym
zainteresowaniem. Dzieci otrzymują posiłek, mają zapewnioną pomoc w odrabianiu lekcji
i wyrównywaniu deficytów edukacyjnych. Wsparciem objęte są całe rodziny, które
przejawiają dysfunkcje wychowawcze. Dzieci uczą się funkcjonowania w grupie, integracji
z środowiskiem lokalnym i mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.
Głównym celem programu z zakresu przeciwdziałania narkomanii jest podnoszenie
poziomu wiedzy mieszkańców Gminy na temat problemów związanych z używaniem
środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku. Realizacja zadań założonych
w Programie odbywała się poprzez organizowanie kampanii społecznych. Działania
profilaktyczne kierowane były równolegle do wszystkich zainteresowanych tj. bezpośrednio
do młodzieży, ale i do tych którzy współtworzą proces wychowania: rodziców,
wychowawców, nauczycieli
Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków związanych z profilaktyką
alkoholową i zwalczaniem narkomanii poniesionych przez Urząd Miejski Gminy Łobżenica
i Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobżenicy w 2018 r. zgodnie
z klasyfikacją budżetową.

Tabele 28 i 29. Dochody i wydatki

PRZYCHÓD Z KONCESJI
Z budżetu gminy

168 826,45 zł
38 114,09 zł

Razem

206 940,54 zł

Wydatki URZĄD

63 187,46 zł

Wydatki MGOPS

143 753,08 zł

Razem wydatki

206 940,54 zł

Ocena realizacji i wnioski
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2018 została w pełni zrealizowany. W trakcie realizacji
zgodnie z przyjętymi zadaniami dużo zostało zrealizowane w ramach dostępności pomocy
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terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Cyklicznie realizowane
są warsztaty i rekolekcje trzeźwościowe. Od kwietnia 2018 roku w Punkcie Konsultacyjnym
uruchomione zostały konsultacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych prowadzone
przez specjalistę terapii uzależnień. Z konsultacji mogą skorzystać ponadto osoby wskazane
w procedurze Niebieskiej Karty czyli ofiary i sprawcy przemocy.
W dziale prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci
i

młodzieży Program

powinien

iść

w

kierunku

zwiększenia

profilaktycznych. W szkołach w roku 2018 zostały przeprowadzone

ilości

warsztatów

zostały warsztaty

jednorazowo. Zwiększona skuteczność działań wiąże się z cyklicznością tych działań.
Realizacja wiąże się z zwiększeniem środków na ten cel aby móc realizować programy
rekomendowane przez PARPA.
Prawidłowe funkcjonowanie Placówki Wsparcia Dziennego w Łobżenicy i świetlic
socjoterapeutycznych wymaga doposażenia, a co za tym idzie zwiększenia środków
finansowych.
W roku 2019 w programie zostały zawarte te same założenia z naciskiem
na rozszerzenia działów gdzie zaobserwowano niedobory.
11.3 Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Zasady współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi określa ustawa z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Corocznie Rada
Miejska w Łobżenicy przyjmuje Roczny Program Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi, określający cele i zasady współpracy jednostki z trzecim sektorem.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w obszarze zadań publicznych w 2018
roku była realizowana w następujących formach:
1) zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym poprzez otwarte
konkursy, tryb pozakonkursowy;
2) konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących pożytku publicznego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3) wzajemne informowanie się o planach, zamierzeniach i kierunkach działań;
4) realizację przedsięwzięć z udziałem mieszkańców poprzez inicjatywę lokalną;
5) obejmowanie patronatem Burmistrza Łobżenicy przedsięwzięć organizowanych przez
organizacje pozarządowe;
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6) udostępnianie lokali i nieruchomości, a także sal i pomieszczeń, na preferencyjnych
warunkach, w celu prowadzenia działalności pożytku publicznego;
7) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków
finansowych z innych źródeł niż budżet gminy.
Gmina przekazuje do realizacji organizacjom działania własne według zasady
pomocniczości. W 2018 roku Gmina Łobżenica ogłosiła otwarty konkurs ofert na wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. W sumie do rozdysponowania było
200 000,00 zł. Oferty składane przez kluby i stowarzyszenia zawierały następujące
informacje: zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, zakładane
cele zadania oraz sposób ich osiągnięcia, harmonogram czasowy zadania, kosztorys
rodzajowy zadania, źródła finansowania, w tym planowany wkład własny w realizację
przedsięwzięcia.
W drodze otwartego konkursu wpłynęło jedenaście ofert, złożonych przez
7 beneficjentów. Przyznano dotacje wszystkim oferentom prowadzącym działalność pożytku
publicznego na rzecz propagowania sportu i kultury fizycznej na terenie Gminy Łobżenica.
Podział środków w 2018 roku przedstawiał się następująco:

Tabela 30. Wykaz ofert wraz ze streszczeniem oceny.

L. P.

1.

2.

3.

4.

5.

NAZWA I ADRES
WYKONAWCY

Klub Sportowy „Pogoń”
Łobżenica
ul. ks. Raczkowskiego 2
89-310 Łobżenica
Klub Sportowy „Pogoń”
Łobżenica
ul. ks. Raczkowskiego 2
89-310 Łobżenica
Uczniowski Klub
Sportowy Łobzonka
ul. Sikorskiego 3,
89-310 Łobżenica
Uczniowski Klub
Sportowy Łobzonka
ul. Sikorskiego 3,
89-310 Łobżenica
Klub Sportowy „Korona
Dębno”
Dębno 22
89-310 Łobżenica

WNIOSKOWANA
KWOTA DOTACJI

SPEŁNIENIE
WARUNKÓW
UDZIAŁU
TAK/NIE

KWOTA
PRZYZNANEJ
DOTACJI

ŁĄCZNA ILOŚĆ
PUNKTOWA

12 000,00 zł

TAK

8 000,00 zł

203

151 700,00 zł

TAK

100 000,00 zł

217

4 102,00 zł

TAK

4 100,00 zł

235

3 710,00 zł

TAK

3 000,00 zł

228

1 500,00 zł

TAK

1 500,00 zł

308
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

Klub Sportowy „Korona
Dębno”
Dębno 22
89-310 Łobżenica
Ludowy Zespół
Sportowy „Jedność”
Piesno 20
89-310 Łobżenica
Ludowy Zespół
Sportowy „Jedność”
Piesno 20
89-310 Łobżenica
Ludowy Zespół
Sportowy „Czarni
Ferdynandowo”
Ferdynandowo 10/4
89-310 Łobżenica
Stowarzyszenie
Formacja Dźwierszno
Małe OMMP
Uczniowski Klub
Sportowy Tęcza
ul. Mickiewicza 20 A,
89-310 Łobżenica

40 900,00 zł

TAK

30 000,00 zł

273

6 400,00 zł

TAK

2 400,00 zł

112

35 000,00 zł

TAK

30 000,00 zł

286

53 700,00 zł

TAK

13 000,00 zł

101

3 230,00 zł

TAK

2 000,00 zł

121

6 250,00 zł

TAK

6 000,00 zł

176

Wszystkie podmioty złożyły sprawozdania końcowe z wykonania zadania publicznego
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, utrzymania i wyposażenia obiektów
sportowych, ubezpieczenia członków, prowadzenia zajęć treningowych, organizowania
i udziału w zawodach oraz rozgrywkach, w których przedstawiły zakres podejmowanych
działań i osiągnięte wyniki.
W 2018 roku ze środków pochodzących z budżetu gminy zostały zrealizowane
również mniejsze projekty, w ramach tak zwanych inicjatyw lokalnych. Na ten cel w roku
ubiegłym zabezpieczono środki w wysokości 100 000,00 zł. Zadania do realizacji wyłonione
zostały w otwartym konkursie ofert, na który napłynęło w sumie 61 wniosków. W efekcie
końcowym podpisano 49 umowy, natomiast 12 wniosków zostało odrzuconych ponieważ nie
wpisywały się w priorytety zadań własnych Gminy.
W sumie świadczenia finansowane z budżetu gminy w roku 2018 na realizację zadań
w ramach inicjatyw lokalnych wynosiły 97 719,53 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków
przedstawia poniższa tabela.
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Tabela 31. Środki finansowe z budżetu gminy przeznaczone na zadania w ramach inicjatyw lokalnych
realizowane w 2018 r.

L.P.

1

WNIOSKODAWCA

TYTUŁ PROJEKTU

PRZYZNANE ŚRODKI

WYKORZYSTANE
ŚRODKI

Grupa inicjatywna, Półwysep
Sielanka

Wyścig Smoczych łodzi

1 600,00 zł

1 600,00 zł

Grupa Inicjatywna mieszkańców
Gminy Łobżenica

Teatr pasją młodych warsztaty teatralne dla
uczniów Szkoły
Podstawowej im. KEN
w Łobżenicy

2 000,00 zł

2 000,00 zł

TPD - koło przy Placówce Wsparcia
Dziennego w Łobżenicy

Deli Park - sposób na
wakacje

1 485,00 zł

1 066,00 zł

Grupa Inicjatywna Mieszkańców
Gminy Łobżenica

Projekt edukacyjny - w
ogródku szkolnym kontynuacja tegorocznego
projektu

4 000,00 zł

4 000,00 zł

Grupa inicjatywna -Sekcja Tenisa
Ziemnego w Łobżenicy

Tenis ziemny w sercu
Krajny

1 500,00 zł

1 495,00 zł

Stowarzyszenie "Nasz Gródek"

VI Krajeński zlot
wodniaków

1 500,00 zł

1 400,00 zł

TPD Zarząd Oddziału Gminnego w
Łobżenicy

Wycieczka dla dzieci
niepełnosprawnych i ich
opiekunów do
Owadogigantów w Lubnicy

1 750,00 zł

1 750,00 zł

2 000,00 zł

2 000,00 zł

900,00 zł

899,99 zł

2

3

4

5

6

7

8

Klub Sportowy Pogoń Łobżenica

9

UKS Łobżonka
10

Turniej piłki nożnej - w
zdrowym ciele zdrowy
duch
I Gminny Turniej Sportowy
dla klas I-III - Mały Mistrz
pod patronatem UKS
Łobzonka

PZD - ROD im. Tadeusza Kościuszki
w Łobżenicy

Dzień Korbola
w Rodzinnym Ogrodzie
Działkowym w Łobżenicy

500,00 zł

499,83 zł

Sołectwo Witrogoszcz Kolonia

Popularyzacja Dziedzictwa
Kulturowego Ziemi
Krajeńskiej

3 000,00 zł

3 000,00 zł

11
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12

Sołectwo Witrogoszcz Osada
13

Towarzystwo Miłośników
Łobżenicy

14

Popularyzacja Dziedzictwa
Kulturowego Ziemi
Krajeńskiej
"Nasza Krajna" - wydanie
wkładek tematycznych do
miesięcznika TMŁ
"Panorama Łobżenicy" o
dawnej i współczesnej
Krajnie

3 000,00 zł

3 000,00 zł

2 450,00 zł

2 450,00 zł

Stowarzyszenie Formacja
Dźwierszno O.M.M.P. Dźwierszno
Małe

III Konkurs w skokach
Gródek Krajeński

1 200,00 zł

1 093,47 zł

Stowarzyszenie Formacja
Dźwierszno O.M.M.P. Dźwierszno
Małe

V Międzynarodowy
konkurs gotowania dzikie
pola o złotą michę ks.
Kajetana

1 200,00 zł

1 199,99 zł

Stowarzyszenie Formacja
Dźwierszno O.M.M.P. Dźwierszno
Małe

11 Listopada 2018 HUBERTUS

800,00 zł

800,00 zł

UKS Tęcza Łobżenica

Inauguracja Sportowego
roku Szkolnego 2018/2019

1 300,00 zł

1 300,00 zł

950,00 zł

949,99 zł

300,00 zł

298,08 zł

15

16

17

18

UKS Tęcza Łobżenica

19

UKS Tęcza Łobżenica

20

III Mistrzostwa Gminy w
indywidualnych biegach
przełajowych Szkół
Podstawowych pod
patronatem UKS "Tęcza"
Łobżenica
XVII Międzyszkolne
sztafetowe biegi
przełajowe o puchar
Dyrektora Szkoły
Podstawowej im. KEN
w Łobżenicy

UKS Tęcza Łobżenica

IV Środowiskowy Turniej
Tenisa Stołowego

900,00 zł

899,99 zł

Stowarzyszenie Gminna Rada
Kobiet koło Dźwierszno Małe

Obuwie do strojów
regionalnych

2 100,00 zł

1 986,45 zł

Towarzystwo Miłośników
Łobżenicy

Wydanie kalendarza
artystycznego na rok 2019
"Łobżenica (jak) malowana
- promującego malarstwo
Karola Wójcika

5 600,00 zł

5 600,00 zł

21

22
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2
3

Towarzystwo Miłośników
Łobżenicy

24

Stowarzyszenie Kwadrat

"Od św. Anny do św.
Jadwigi" czyli Krajka na
festynie historycznym w
gminie partnerskiej Wleń
Święta Anna umacnia nasze
działania

3850,00 zł

3 793,39 zł

1 600,00 zł

1 099,00 zł

25

26

27

Stowarzyszenie Kwadrat

Złoty Kamerton

1 600,00 zł

1 570,00 zł

Grupa inicjatywna mieszkańców
Łobżenicy (Szkoła Podstawowa
Łobżenica)

Harcerski biwak nocny

1 000,00 zł

1 000,00 zł

Grupa inicjatywna mieszkańców
Łobżenicy (Szkoła Podstawowa
Łobżenica)

Harcerze na szlakach
Dolnego Śląska

540,00 zł

0,00 zł

Obietnica zuchowa

1 610,00 zł

1 610,00 zł

TS Korona Dębno

Mieszkańcy dla
mieszkańców sołectwa
Dębno - Dziunin

1 200,00 zł

1 199,59 zł

LZS "Jedność" Łobżenica

Piknik rodzinny na
sportowo z okazji Dnia
Dziecka

1 800,00 zł

1 800,00 zł

TMD koło przy Przedszkolu
Publicznym w Łobżenicy

Mały patriota

3 000,00 zł

2 995,75 zł

Towarzystwo śpiewacze Magnificat
w Górce Klasztornej

Muzyka łączy ludzi warsztaty chóralne w
partnerskiej gminie Wleń

1 500,00 zł

1 500,00 zł

Grupa mieszkańców Gminy
Łobżenica - pszczelarze

Kto ma pszczoły, ten ma
świat wesoły – organizacja
Święta Pszczoły
w Łobżenicy

3 500,00 zł

3 500,00 zł

28

Grupa inicjatywna mieszkańców
Łobżenicy
29

30

31

32

33
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34

35
36

37

Uniwersytet Trzeciego Wieku
Strzeleckie Bractwo Kurkowe
Koło łowieckie Nr 14 Dzik
Łobżenica
Grupa inicjatywna mieszkańców
Dźwierszna Wielkiego

Muzyka łączy pokolenia
Intronizacja Króla
Kurkowego
Las wokół nas - nauka o
faunie i florze leśnej oraz
ekologii
Udostępnienie placu przy
kościele p.w. św. Mikołaja
w Dźwiersznie Wielkim

1 600,00 zł

1 600,00 zł

1 500,00 zł

1 500,00 zł

600,00 zł

0,00 zł

10 000,00 zł

10 000,05 zł

38

Grupa inicjatywna Wiktorówko

Nie pozwolimy
zapomnieć….

1 700,00 zł

1 700,00 zł

Grupa Inicjatywna przy Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych
w Łobżenicy

III Łobżenicki Dzień Sąsiada
pod hasłem "Ponad
barierami"

1 000,00 zł

699,00 zł

Grupa inicjatywna wsi Wiktorówko

Bookcrossing - uwalniamy
książki

965,00 zł

965,00 zł

Grupa inicjatywna dla sołectwa
Kruszki

Piknik Country - Kruszki
2018

1 000,00 zł

1 000,00 zł

Stowarzyszenie GRK w Łobżenicy

Błękitem Krajny podbijamy
scenę

4 000,00 zł

4 000,00 zł

500,00 zł

500,00 zł

500,00 zł

500,00 zł

39

40

41

42

43
44

Sołectwo Walentynowo
Sołectwo Trzeboń

Zagospodarowanie terenu
wokół boiska sportowego
Kolorowy świat malowany
tysiącem barw

45

UKS Łobzonka

Judo- sport dobry dla
wszystkich

2 000,00 zł

2 000,00 zł

TMŁ

Malownicze jeziora Gminy
Łobżenica

3 500,00 zł

3 500,00 zł

Grupa Inicjatywna przyjaciół LZS
"Czarni Ferdynandowo"

Piłka nożna - mój sposób
na nudę

6 000,00 zł

6 499,99 zł

TPD - koło przy Placówce Wsparcia
dziennego w Łobżenicy

Stop przemocy! - kampania
społeczna

1 900,00 zł

1 900,00 zł

46

47

48
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49

Stowarzyszenie Miłośników
Motocykli Krajna Motors Team

Na 100 lat Niepodległości
100 gitar na Krajnie brzmi
bardzo fajnie

2 000,00 zł

2 000,00 zł

100 000,00 zł

97 720,56 zł

Współpraca Gminy Łobżenica z organizacjami pozarządowymi na tak wielu
płaszczyznach odbywała się dzięki pozytywnemu nastawieniu obu stron, na zasadach
pomocniczości, suwerenności, partnerstwa i jawności.
W wyniku zaangażowania partnerów zarówno po stronie Gminy, jak i po stronie
organizacji pozarządowych w 2018 roku udało się zrealizować wiele działań dotyczących
sportu, edukacji i kultury. Wpłynęło to w znacznym stopniu na podniesienie atrakcyjności
naszego obszaru dla wszystkich grup społecznych.
Gmina Łobżenica realizując założone cele, w 2018 roku udzielała organizacjom
pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie, zarówno wsparcia finansowego,
jak i pomocy pozafinansowej.
Działania Gminy nakierowane były na tworzenie warunków do zwiększenia
aktywności społecznej, prowadzenie ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz
mieszkańców, uzupełnienie działań Gminy w obszarze nieobjętym przez struktury
samorządowe, zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów lokalnych.
Poszczególne projekty wiele zyskały dzięki zaangażowaniu w ich realizację
organizacji pozarządowych. Z jednej strony była to kreatywność i chęć działania, a z drugiej
wymierne środki finansowe, a także wkład pozafinansowy, czyli głównie aktywność
wolontariuszy i członków organizacji. Bardzo często przedstawiciele trzeciego sektora
pozyskiwali dzięki staraniom wsparcie finansowe od sponsorów, a także z różnych
programów krajowych.

Ocena realizacji i wnioski
Współpraca Gminy Łobżenica z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku
odbywała się zgodnie z „Rocznym programem współpracy Gminy Łobżenica z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2018" uchwalanym przez Radę Miejską w Łobżenicy
oraz w oparciu o środki zabezpieczone na ten cel w budżecie gminy.
Analizując dotychczasową współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz bieżącą
wymianę doświadczeń można stwierdzić, że z roku na rok współpraca ta układa się coraz
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lepiej. W realizację zadań publicznych zlecanych przez Gminę Łobżenica włącza się coraz
szerszy krąg organizacji dzięki temu, odbiorcami zadań staje się większa liczba mieszkańców,
zróżnicowana pod względem wieku, płci czy zainteresowań. Świadczy to

również

o przekonaniu mieszkańców gminy o korzyściach płynących z aktywności społecznej, która
jest dobrze postrzegana i wspierana przez administrację publiczną.
Cel główny programu określony jako budowanie partnerstwa miedzy Gminą
Łobżenica, a podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego poprzez efektywne
wykorzystanie ich aktywności w zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy został
w pełni osiągnięty.
W kontekście kontynuacji współpracy z podmiotami, priorytetem jest zlecanie
realizacji zadań będących odpowiedzią na realne potrzeby lokalnej społeczności oraz
służących rozwiązaniu pojawiających się problemów. Za konieczne uważa się stałe
monitorowanie obszaru współpracy gminy z podmiotami, pogłębianie dialogu oraz wdrażanie
działań zachęcających podmioty do identyfikacji potrzeb lokalnej społeczności.
W związku z realizacją Programu Współpracy Gminy Łobżenica z Organizacjami
Pozarządowymi w roku 2019 należałoby:
1. Zintensyfikować wsparcie merytoryczne ze strony Urzędu Miejskiego Gminy
Łobżenica dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, ponieważ dostrzega się
potrzebę dalszej pomocy, zarówno na etapie pisania ofert i sprawozdań z zadań,
a także rzetelnego dokumentowania i prawidłowego rozliczania dotacji.
2. Prowadzić bieżące monitorowanie zadań wspieranych przez Gminę Łobżenica
celem ich prawidłowej realizacji i rozliczenia.
3. Dążyć do kolejnych spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych
z terenu Gminy Łobżenica, w celu uzyskania informacji o potencjalnych
oczekiwaniach reprezentowanych grup, środowisk czy społeczności lokalnych
w sferach zadań pożytku publicznego, jak i o możliwościach oraz problemach
z jakimi borykają się organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy Gminy
Łobżenica.
4. Przeanalizować zadania aktualnie obowiązującego Programu, celem lepszego
dopasowania przyszłego wsparcia do oczekiwań i potrzeb mieszkańców.
5. W

dalszym

ciągu

zachęcać

organizacje

do

pozyskiwania

środków

pozabudżetowych, które mogą przyczynić się do realizacji większej liczby zadań.
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11.4 Ochrona zdrowia
Mieszkańcy Gminy Łobżenica mają zapewnioną podstawową opiekę medyczną, natomiast
dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej wciąż pozostaje niewystarczający, konieczne
jest korzystanie z specjalistycznych usług medycznych w pobliskich miastach tj. Wyrzysku,
Pile, Złotowie, Nakle nad Notecią czy Bydgoszczy.
Do podstawowej infrastruktury zdrowotnej na terenie Gminy Łobżenica należą
następujący świadczeniodawcy:


NZOZ Kontraktowa Praktyka Lekarska Stanisław Bolanowski,



Przychodnia Lekarska Wigor s.c.,



Przychodnia Lekarza Rodzinnego NZOZ ”Pro-Vita” Izabella Gruchalska.

Natomiast z zakresu opieki stomatologicznej:


Gabinet Stomatologiczny, Katarzyna Głowacka,



Gabinet Stomatologiczny Iwona Wierzbicka.

W razie nagłych zachorowań można korzystać z usług Szpitala Powiatowego w Wyrzysku
Spółka z o.o.
Na terenie Gminy Łobżenica znajdują się trzy apteki:
1. Apteka

„Pod

Koroną”

Iwona

Reinholtz-Cynajek,

ul.

Sportowa

16,

czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00; soboty w godz.
od 8.30 do 14.00.
Pogotowie pracy czynne codziennie pod numerem telefonu: 67 286 00 11 lub
604 481 759.
2. Apteka „Nowa” Elżbieta Kochańczyk, ul. Złotowska 11, czynna od poniedziałku
do piątku w godz. od 8.00 do 18.00; soboty w godz. od 8.00 do 14.00.
Pogotowie pracy czynne codziennie pod numerem telefonu: 604 481 759.
3. Apteka „W Biedronce” Katarzyna Mika, ul. Sikorskiego 9, czynna od poniedziałku
do piątku w godz. od 8.00 do 20.00; soboty od 8.00 do 18.00: niedzielę od 9.00 do
13.00.
Bolączką prawie każdej polskiej gminy jest brak środków na profilaktykę zdrowotną,
zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, gmina Łobżenica nie jest w tym przypadku wyjątkiem.
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Działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia skupiają się przede wszystkim na
profilaktyce raka piersi. W roku 2018 mieszkanki Gminy Łobżenica mogły skorzystać
z profilaktycznych badań mammograficznych podczas jednej z 10 wizyt mammobusu.
W 2018 roku badaniom poddało się 245 kobiet.
Działania z zakresu zdrowia publicznego w ubiegłym roku prowadzone były przez
jednostki oświatowe działające na terenie Gminy Łobżenica. Informacja dotycząca tych
przedsięwzięć została ujęta w tabeli poniżej.
Tabela 31. Dane na temat działań z zakresu zdrowia publicznego realizowane przez jednostki oświatowe
z terenu Gminy Łobżenica.

L.P.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

DZIAŁANIE

OKRES

LICZBA OSÓB

„Zdrowo jem, więcej wiem” - projekt
Fundacji Banku Ochrony Środowiska

miesiące szkolne
roku 2018 r.

kl. 0 - 26 osób

,,Czyste powietrze wokół nas” – program
Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Poznaniu
,,Moje dziecko idzie do szkoły" – program
Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Poznaniu
„Trzymaj Formę” – program Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Poznaniu
„Znajdź właściwe rozwiązanie” – program
Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Poznaniu
„Nie pal przy mnie proszę” – program
Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Poznaniu
Projekt „Szklanka mleka”
Projekt „Akademia Aquafresh”ogólnopolski program edukacji zdrowotnej
Udział w Gminnym Dniu Sportu
Wyjazdy na basen i lodowisko
Program profilaktyczny ,,Cukierki”

12.

13.
14.

Spotkanie z przedstawicielem OSP –
pierwsza pomoc, zagadnienie dotyczące
zaczadzenia
Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej
Udział uczniów w spotkaniu „Działanie
środków energetyzujących”

miesiące szkolne
roku 2018 r.
miesiące szkolne
roku 2018 r.
miesiące szkolne
roku 2018 r.
miesiące szkolne
roku 2018 r.

kl. 0 – 25 osób
oddział przedszkolny- 23
dzieci
kl. 0 – 25 osób
oddział przedszkolny- 23
dzieci
kl. V – VI 35-37 osób

kl. IV – VI 50-65 osób

miesiące szkolne
roku 2018 r.

kl. I – III 31- 55 osób

I – VI 2018 r.

kl. I –VI 105 osób

I – VI 2018 r.

kl. 0 – 39 osób

20 VI 2018 r.
II-III 2018 r.

kl. I – VII 120 osób
Kl. IV-VII 45 osób
kl. 0 – 25 osoby
oddział przedszkolny- 23
dzieci

II – VI 2018 r.

III 2018 r.

kl. I – VII 120 osób

III 2018 r.

kl. VI – VII 3 osoby

V 2018 r.

kl. VI – VII 34 osoby
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15

16

17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29

30

Podejmowanie tematyki uzależnień od
komputera, zasad właściwego korzystania z
urządzeń mobilnych podczas zajęć
rozwijających: Mały programista,
Mistrzowie kodowania.
Udział uczniów w Światowym Dniu
Bezpiecznego Internetu, przygotowanie
filmu „Bezpieczeństwo w sieci”.
Udział uczniów w HAPPENINGU pod hasłem
,,Być wolnym od uzależnień”
Sport to zdrowie – spotkanie z wioślarzem
Danielem Trojanowskim
„5 porcji zdrowia w szkole”- projekt
edukacyjny
Spotkanie z policjantem „Bezpieczeństwo
na drodze”
Akcja - Dzień Zdrowego Żywienia, Dzień
Jabłka, Dzień Walki z Otyłością
Udział uczniów w Inauguracji Szkolnego
Roku Sportowego
Projekt „Umiem pływać”– cykl 10 zajęć
na basenie
Dostosowanie stanowiska pracy do wzrostu
ucznia
Lekcje wychowawcze na temat:
niepożądane treści w Internecie oraz
uzależnienie od programów i gier
komputerowych, bezpieczeństwo w sieci,
używki i uzależnienia, zagrożenia wynikające
z zabaw materiałami pirotechnicznymi.
Spędzanie przerw międzylekcyjnych na
świeżym powietrzu
Likwidowanie deficytów rozwojowych zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Realizacja treści prozdrowotnych
wynikająca z podstawy programowej
Udział uczniów w zawodach sportowych na
szczeblu szkoły, gminy, powiatu,
województwa.
Projekt zewnętrzny „Warzywa i owoce w
szkole oraz mleko i przetwory mleczne”

II – VI 2018 r.

kl. VI – VII 20 osób

II - III 2018 r.

kl. VI – VII 20 osób

VI 2018 r.

kl. VI-VII 14 osób

XII 2018 r

kl. I - VIII 130 osób

IX - XI 2018 r.

kl. III 4 osoby

X 2018 r.

kl. I – III 31 osób

13 XI 2018 r.

kl. 0 – VIII 180 osób

27 IX 2018 r.

kl. 0 – VIII 150 osób

IX – XII 2018r.

kl. II 12 osób

miesiące szkolne
roku 2018 r.

kl. 0 – VIII 180 osób

miesiące szkolne
roku 2018 r.

kl. 0 –VIII 150 osób

miesiące szkolne
roku 2018 r.
miesiące szkolne
roku 2018 r.
miesiące szkolne
roku 2018 r..

kl. I – III 19 osób
kl. V-VI 12 osób

miesiące szkolne
roku 2018 r.

kl. I – VIII 80 osób

miesiące szkolne
roku 2018 r.

uczniowie klas I-V

kl.0 – VIII

kl.0 – VIII

11.5 Zadania z zakresu bezpieczeństwa
Porządek

publiczny,

bezpieczeństwo

mieszkańców

oraz

ochrona

przeciwpożarowa

i przeciwpowodziowa należą do podstawowych zadań własnych Gminy. Na terenie Gminy
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Łobżenica funkcjonują posterunek Policji oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych,
które współpracują z Urzędem Miejskim Gminy Łobżenica oraz ze sobą nawzajem.

Ochotnicza Straż Pożarna
Na terenie Gminy Łobżenica funkcjonuje dziewięć jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych:


OSP Dźwierszno,



OSP Izdebki,



OSP Kościerzyn Mały,



OSP Liszkowo,



OSP Luchowo,



OSP Łobżenica,



OSP Piesno,



OSP Walentynowo,



OSP Wiktorówko.

OSP Łobżenica jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Ochotnicza Straż Pożarna w Łobżenicy, Luchowie i Dźwiersznie wprowadzone są do
podziału bojowego, w związku z czym czynnie uczestniczą w interwencjach ratowniczogaśniczych; od maja 2019 roku do podziału bojowego została także wprowadzona OSP
Wiktorówko. Ze wszystkich jednostek osiem posiada w swojej dyspozycji pojazdy
pożarnicze. Wszystkie jednostki wyposażone są w podstawowy sprzęt pożarniczy.
Czwarty kwartał każdego roku to okres przygotowań strażaków do corocznych
przeglądów technicznych pojazdów, sprzętu silnikowego oraz zaplecza BHP. Powołana przez
Państwową Straż Pożarną w Pile komisja dokonała przeglądu sprzętu w jednostkach, które
posiadają na swoim wyposażeniu samochód pożarniczy i są wprowadzone do podziału
bojowego. Wykaz ocen uzyskanych przez poszczególne jednostki OSP z terenu naszej gminy
przedstawia się następująco (na 6 możliwych punktów, z czego 1 to ocena najniższa, a 6 –
najwyższa):
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Tabela 32. Ocena jednostek OSP z terenu Gminy Łobżenica wprowadzonych do podziału bojowego.

L. P.
1
2
3

JEDNOSTKA OSP
Dźwierszno
Łobżenica
Luchowo

OCENA
5,75
5,63
5,0

Wszystkie obiekty zostały ocenione jako utrzymane w należytym porządku
i czystości, prawidłowo przygotowane do przeglądów jesiennych. Oceny, jak wykazuje tabela
powyżej, były bardzo dobre, wskazując na bardzo dobry stan i poziom techniczny
wyposażenia jednostek OSP z Gminy Łobżenica.
W 2018 roku OSP z terenu Gminy Łobżenica uczestniczyły w 141 interwencjach, z czego
54 z nich dotyczyły pożarów. Za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach
pożarniczych Gmina Łobżenica w 2018 roku wypłaciła ekwiwalenty pieniężne członkom
OSP w wysokości w sumie 24 032,80 zł.
W 2018 roku Gmina Nakło nad Notecią nieodpłatnie przekazała OSP Walentynowo
pojazd pożarniczy marki Daewoo Lublin, z kolei OSP Walentynowo przekazała pojazd
pożarniczy marki Żuk do jednostki OSP Kościerzyn Mały.
W grudniu 2018 r. w ramach dotacji celowej ze środków Funduszu Sprawiedliwości –
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej podpisano umowę
dotyczącą dofinansowania doposażenia jednostek OSP Dźwierszno, Luchowo, Łobżenica,
Izdebki, Walentynowo, Wiktorówko i Kościerzyn Mały na ogólną kwotę 57 200,22 zł;
dotacja była współfinansowana przez Gminę Łobżenica. Dotowany sprzęt zawierał m. in.
pilarki do drewna, przenośne zestawy oświetleniowe, latarki akumulatorowe, torby
ratownicze OSP, detektory napięcia, nosze oraz maszty oświetleniowe. W 2018 roku
zakupiono także nowe mundury koszarowe i wyjściowe, umundurowanie kobiece, buty
strażackie, hełmy strażackie, trzewiki militarne i kombinezony na szerszenie dla strażaków.
Zarządzenie kryzysowe i obrona cywilna
Zgodnie z Ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym organem
właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest burmistrz, który
zadania z tego obszaru wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej urzędu.
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W

Urzędzie

Kryzysowego,

Miejskim

która

Gminy

Łobżenica

zajmuje się m.

in.

funkcjonuje

zapobieganiem

Komórka
sytuacjom

Zarządzania
kryzysowym,

przygotowaniem do nich, reagowaniem oraz usuwaniem ich skutków, jeśli wystąpią.
Do zadań KZK należą:


pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na
potrzeby zarządzania kryzysowego,



współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji
publicznej,



nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania, alarmowania oraz systemu
wczesnego ostrzegania ludności,



współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,



współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze,
humanitarne,



realizacja stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa.

W roku 2018 Gmina Łobżenica otrzymała 37 ostrzeżeń meteorologicznych z Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB w Poznaniu, które zostały przekazane do wiadomości
społeczeństwa lokalnego i instytucji drogą smsową i mailową. Informacje o zagrożeniach
meteorologicznych umieszczane były na bieżąco na stronach internetowych BIP, Urzędu
Miejskiego, a także na tablicach ogłoszeń.
Pracownik ds. zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej
i spraw wojskowych opracowuje roczne lub kilkuletnie (zależnie od przepisów) plany
działania (plany ewakuacji I, II, III stopnia, etc.) w zakresie obrony cywilnej i zarządzania
kryzysowego, roczne plany i programy szkolenia obronnego gminy oraz roczny plany
zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych. Gmina
Łobżenica posiada także uaktualniany Plan Zarządzania Kryzysowego oraz Program Poprawy
Bezpieczeństwa, z którego co roku pisane jest sprawozdanie przedkładanie później Radzie
Miejskiej do omówienia w upublicznionej w sieci Sesji Rady Miejskiej.
Komórka Zarządzania Kryzysowego wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi
oraz szkołami w 2018 roku uczestniczyła w wojewódzkim treningu ostrzegania i alarmowania
oraz dwukrotnie w treningu stałego dyżuru, w marcu i wrześniu.
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Ocena realizacji i wnioski
Rok 2018 był rokiem wytężonej pracy na rzecz poprawy porządku, bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia mieszkańców Gminy Łobżenica. Działania z zakresu profilaktyki
zdrowotnej mające pomóc w uświadomieniu obywateli na temat ich zdrowia okazały się
sukcesem,

na

co

wskazuje

liczba

osób

korzystających

z proponowanych

badań

profilaktycznych, jak również liczba uczniów biorących udział w działaniach oświatowych
z tego tematu. W następnych latach planuje się dalsze prowadzenie tego typu wydarzeń,
mających pomóc mieszkańcom w poprawnym dbaniu o zdrowie i świadomym zapobieganiu
schorzeniom i chorobom. Zadania z Programu poprawy bezpieczeństwa były zrealizowane
w dobrym stopniu i w znacznej większości obszarów stwierdzono poprawę, chociaż w 2018
roku odnotowano wzrost zdarzeń wymagających interwencji Ochotniczych Straży Pożarnych,
w tym w szczególności pożarów; w związku z powyższym należy kontynuować czynne
doposażanie jednostek, jako że w większości przypadków są one służbami, które pierwsze
docierają na miejsca zagrożenia. Wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo
mieszkańców Gminy Łobżenica w 2018 roku dokonywały bieżącej analizy prowadzonych
przez nie działań, oceniając je i w razie potrzeby korygując, co pozwoliło na osiągnięcie
dobrego poziomu w zakresach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.
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12 Realizacja uchwał Rady Miejskiej
Rada Miejska w Łobżenicy w 2018 r. odbyła dwanaście sesji i podjęła 119 uchwał,
m. in.:








45 z zakresu finansów publicznych,
18 dotyczących funkcjonowania Rady,
z zakresu gospodarki nieruchomościami,
6 z zakresu planowania przestrzennego,
6 z zakresu oświaty,
5 dotyczących organizacji wyborów,
4 z zakresu pomocy społecznej.

Zgodnie z zapisami art. 90 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
uchwały Rady Miejskiej zostały przekazane Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Regionalnej
Izbie Obrachunkowej. Ponadto 39 uchwał przekazano do ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwały Rady zostały również opublikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica.
Zgodnie z przyjętym planem pracy Rada Miejska otrzymała od Burmistrza Łobżenicy
następujące dokumenty:


informację z realizacji uchwał w pierwszym półroczu 2018 r.,



informację z realizacji uchwał w drugim półroczu 2018 r.

Powyższe materiały były omawiane przez Radnych Rady Miejskiej w Łobżenicy na
posiedzeniach komisji oraz sesjach i zostały pozytywnie zaopiniowane.
Szczegółowe omówienie wszystkich uchwał stanowi załącznik do niniejszego Raportu.
Ocena realizacji i wnioski
W 2018 r. zrealizowano 102 uchwały Rady Miejskiej w Łobżenicy, 13 uchwał jest
w trakcie realizacji.
Dwie uchwały zostały uchylone przez Radę Miejską. Jedna uchwała została
unieważniona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, a jedna przez Regionalną
Izbę Obrachunkową w Poznaniu.
Realizacja uchwał przebiegała prawidłowo.
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13 Współpraca gminy w kraju i za granicą
13.1 Gminy partnerskie
Gmina Łobżenica współpracuje z dwoma gminami partnerskimi z niemiecką gminą
Schrecksbach z Hesji oraz gminą Wleń z Dolnego Śląska.
Umowę o współpracy pomiędzy gminą Łobżenica i Schrecksbach podpisali
burmistrzowie Piotr Łosoś oraz Andreas Schultheis w dniu 7 października 2017 roku
w berlińskim Reichstagu. Od tego czasu prowadzona jest aktywna współpraca naszych
gmin. Polega ona nie tylko na przyjacielskich wizytach oraz wymianie kulturalnej
i sportowej młodzieży oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, ale także
wzajemnej pomocy i wymianie doświadczeń.
25-27 maja 2018 r. Towarzystwo Śpiewacze Magnificat z Górki Klasztornej wraz
z przedstawicielami władz samorządowych Gminy Łobżenica uczestniczyli w Dniach
Hesji. Chórzyści stanęli na scenie wraz z niemieckimi zespołami gdzie zaprezentowali
swój wyjątkowy repertuar. W przeglądzie chórów uczestniczył również minister heskiego
Landtagu Mark Weinmeister, który zaprosił chórzystów z Polski na Dni Hesji
22-24 czerwca 2018 roku w gminie partnerskiej Schrecksbach odbył się obóz pod
patronatem Niemieckiego Czerwonego Krzyża i Ochotniczej Straży Pożarnej. W imprezie
pod

hasłem

„Szukamy

młodych

bohaterów”

uczestniczyła

dziewięcioosobowa

młodzieżowa drużyna pożarnicza z terenu Gminy Łobżenica.
W dniach 12-15 lipca miała miejsce wizyta delegacji z gminy Schrecksbach. Goście
wraz z przedstawicielami władz Gminy Łobżenica udali się do stolicy Wielkopolski,
Poznania.
Partnerzy z gminy Schrecksbach uczestniczyli również w powitaniu Nowego 2019
Roku w Łobżenicy.
16 czerwca w Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu podpisane zostało
porozumienie o współpracy pomiędzy gminą Łobżenica, a gminą Wleń. Współpraca
obejmuje takie obszary jak edukacja, nauka, kultura i sport oraz promocja turystyki,
gospodarcza i biznesowa. Zakłada również wymianę doświadczeń służących doskonaleniu
jakości usług na rzecz mieszkańców obu gmin.
Podpisanie

porozumienia

było

zwieńczeniem

wielu

rozmów

i nieformalnej

współpracy, jaka trwała pomiędzy Łobżenicą a Wleniem od ponad roku. W uroczystości
oprócz mieszkańców Wlenia i przedstawicieli władz samorządowych wzięli udział
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członkowie Towarzystwa Miłośników Łobżenicy, Gminnej Rady Kobiet oraz Błękitu
Krajny.
Wizyta w partnerskiej gminie nie ograniczyła się wyłącznie do podpisania
porozumienia. Podczas jarmarku zorganizowanego w ramach Dni Wlenia na scenie
zaprezentował się zespół Mini Bazar. Jola i Andrzej Konitzer wraz z burmistrzem Piotrem
Łososiem zaśpiewali piosenki o Łobżenicy. Sekcja średniowieczna Krajka zaprezentowała
tańce średniowieczne. Prawdziwe show dały panie z Błękitu Krajny, które najpierw same
zaśpiewały dla wleńskiej publiczności, a potem wystąpiły wraz z zespołem Diadem
i gwiazdą wieczoru Cleo.
Ponadto w dniu 14 października 2018 roku na zaproszenie partnerskiej gminy Wleń
delegacja naszej gminy uczestniczyła w uroczystości ogłoszenia Świętej Jadwigi Śląskiej
patronką miasta Wleń.

13.2 Członkostwo gminy w związkach i stowarzyszeniach
Gmina Łobżenica jest członkiem organizacji i stowarzyszeń skupiających samorządy
o lokalnym oraz ogólnopolskim zasięgu, zaliczamy do nich:
Związek Gmin Krajny w Złotowie został powołany 1991 roku i prowadzi swoją
działalność w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym. W skład Związku wchodzi
sześć jednostek samorządu terytorialnego tj. Gmina Lipka, Gmina Łobżenica, Miasto Złotów,
Gmina Tarnówka, Gmina Zakrzewo i Gmina Złotów.
Celem działania Związku Gmin Krajny jest wspólne planowanie i wykonywanie zadań
z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, które są niezbędne do utrzymania czystości
i porządku na terenie gmin członkowskich, a także przedsięwzięcia edukacyjno-informacyjne
dotyczące gospodarowania odpadami, w szczególności prawidłowej ich segregacji.
Związek Gmin Krajny w Złotowie w roku 2018 zebrał na terenie Gminy Łobżenica
ponad 2 662 474 kg odpadów, z czego 2 258 120 kg to odpady zmieszane, natomiast
404 354 kg odpady segregowane. W Gminie Łobżenica selektywną zbiórkę odpadów
zadeklarowało 53,20% mieszkańców, z kolei nieselektywną 46,80%. W ubiegłym roku
przeprowadzono także dwie zbiórki mobilne odpadów wielkogabarytowych, w tym również
sprzętu elektronicznego w terminach 27.04.2018 r. oraz 25.10.2018 r.
Związek przy wsparciu finansowym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2018 zrealizował przedsięwzięcie
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pn. „Edukacja mieszkańców Związku Gmin Krajny poprzez opracowanie i druk broszury
o tematyce ekologicznej oraz konkursy i imprezę upowszechniającą wiedzę ekologiczną
i przyrodniczą”. W ramach realizacji projektu odbyły się konkursy takie jak:


„Zbieramy makulaturę, zużyte baterie i telefony komórkowe. Zbieramy – nie
wyrzucamy”,



„Konkurs na hasło promujące selektywną zbiórkę odpadów komunalnych”.

Wykonano również broszury edukacyjno-informacyjne poruszające tematykę związaną
z gospodarką odpadami komunalnymi, a w szczególności selektywną zbiórką odpadów,
punktami

selektywnego

zbierania

odpadów,

mobilnymi

zbiórkami

odpadów

wielkogabarytowych, punktami składowania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych
oraz zagrożeniami dla środowiska naturalnego i człowieka wynikającymi z palenia odpadów.
Broszury edukacyjno-promocyjne zostały przekazane do poszczególnych gmin należących do
Związku (Gmina Łobżenica otrzymała 950 sztuk).
Pod koniec 2018 roku Związek Gmin Krajny ukończył budowę Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczącego się w Ratajach. Budowa PSZOK-u została
dofinansowana w ramach Osi priorytetowej 4 „Środowisko”, Działania 4.2 „Gospodarka
Odpadami”, Poddziałania 4.2.1 „Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami
oraz uzupełnienie istniejących”, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020, projekt pn.: „Budowa PSZOK na terenie gmin: Lipka, Łobżenica, Tarnówka
i Zakrzewo, wraz z rozbudową systemu informatycznego do zarządzania systemem
gospodarki

odpadami

komunalnymi

i

przeprowadzeniem

kompleksowej

kampanii

informacyjno-edukacyjnej dla mieszkańców”. Koszt budowy PSZOK w Ratajach wynosił 537
963,37 zł.
Gmina Łobżenica w roku 2018 za udział w Związku Gmin Krajny w Złotowie
zapłaciła składkę członkowską w wysokości 9 631,00 zł.
WOKiSS – Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych
w Poznaniu jest najstarszym oraz największym stowarzyszeniem samorządów w Polsce.
Ośrodek zrzesza 241 gmin z województw: wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego,
łódzkiego i zachodniopomorskiego oraz 30 wielkopolskich powiatów. Stowarzyszenie
świadczy usługi szkoleniowe, doradcze, prawne, informatyczne na rzecz jednostek samorządu
terytorialnego.
W ramach powyższego członkostwa, w roku 2018 przedstawiciele naszego samorządu
uczestniczyli w 120 szkoleniach realizowanych w większości w ramach opłacanej składki
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członkowskiej. Podana liczba uczestników szkoleń to pracownicy Urzędu Miejskiego Gminy
Łobżenica, pracownicy jednostek organizacyjnych oraz radni Rady Miejskiej w Łobżenicy.
We współpracy z WOKiSS Gmina Łobżenica uczestniczyła w realizacji projektu
„Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski – nowe obszary świadczenia e-usług w 22
gminach województwa wielkopolskiego POWR.02.18.00-00-0001/16”. Celem projektu było
usprawnienie obsługi klientów, poprzez uruchomienie w gminach kompleksowych rozwiązań
informatycznych pozwalających na internetową obsługę mieszkańców i przedsiębiorców,
w obszarach dotyczących podatków i nieruchomości.
W efekcie realizacji projektu Gmina Łobżenica uruchomiła dwa dodatkowe systemy
dziedzinowe usprawniające pracę urzędu, uzyskała dwa komputery z niezbędnym osprzętem,
a jej

pracownicy

uczestniczyli

w 31

różnotematycznych

szkoleniach

i warsztatach

związanych z podnoszeniem bezpieczeństwa i jakości pracy. Dodatkowo przeprowadzono
kompleksowy audyt stanu bezpieczeństwa informacji potwierdzający, że gmina spełnia
wymogi

przewidziane

prawem

w zakresie

zarządzania

bezpieczeństwem

danych

wykorzystywanych w systemach informatycznych.
Gmina Łobżenica przystąpiła do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów
Samorządowych w Poznaniu 21 września 1990 roku, roczna składka za udział
w Stowarzyszeniu w 2018 r. wynosiła 8 310,00 zł.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią, do której należy
Gmina Łobżenica jest partnerem trójstronnym, złożonym z podmiotów publicznych,
przedsiębiorców, organizacji społecznych i mieszkańców. Działalność LGD obejmuje obszar
całego powiatu pilskiego. Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
promuje turystykę i dziedzictwo lokalne historycznej Krajny, wpiera aktywność
mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.
W 2015 roku LGD opracowało wspólnie z mieszkańcami i podmiotami lokalnymi
Strategię Rozwoju Lokalnego na lata 2016 - 2023, w której wyznaczono zakres tematyczny
projektów możliwych do sfinansowania. Główne cele strategii obejmują:
1. Wzrost aktywności gospodarczej podmiotów i mieszkańców;
2. Poprawę dostępności infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz dziedzictwa
lokalnego;
3. Wznowienie kapitału społecznego i zasobów lokalowych;
4. Integrację wewnętrzną obszaru historycznej Krajny.
Powyższy dokument został pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego, a na jego realizację przyznano kwotę ponad 10 mln zł.
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Z wyżej wymienionych środków będą realizowane projekty składane przez gminy, instytucje
kultury, organizacje pozarządowe i przedsiębiorców.
W roku 2018 w ramach konkursów organizowanych przez Lokalną Grupą Działania
Krajna nad Notecią mieszkańcy oraz organizacje z terenu Gminy Łobżenica pozyskały środki
w kwocie 285 334 zł. Wsparcie finansowe zostało przyznane osobom fizycznym na
utworzenie 2 działalności gospodarczych oraz na przedsięwzięcia z zakresu odnowy
zabytków.
Ponadto Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy dzięki pozyskanym funduszom
wydało Łobżenickie Kalendarium i Foto, natomiast Stowarzyszenie „Formacja Dźwierszno
O.M.M.P” realizuje projekt pod nazwą „Opowieści o grodzisku w Dźwiersznie Małym
mające na celu przywrócenie pamięci o wczesnośredniowiecznym dziedzictwie kulturowym”.
Wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Dźwiersznie również został pozytywnie
oceniony dzięki czemu jednostka wzbogaci się o nowe galowe umundurowanie dla swoich
druhów, podobnie jak Towarzystwo Śpiewacze Magnificat, które przeznaczy pozyskane
środki na zakup wyposażenia.
W ramach współpracy z Lokalną Grupą Działania Krajna nad Notecią w roku 2018
sfinansowano także poczęstunek dla uczestników XXXV Dnia Skupienia Strażaków w Górce
Klasztornej. Wnioskodawcą była Ochotnicza Straż Pożarna w Wiktorówku.
Gmina Łobżenica przystąpiła do Lokalnej Grupy Działania Krajna nad Notecią
28 grudnia 2007 r., roczna składka członkowska za udział w Stowarzyszeniu w 2018 r.
wynosiła 2 320,08 zł.
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski w Poznaniu jest jedną
z największych regionalnych organizacji jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Działa
od 1991 roku i obecnie skupia 111 gmin i 14 powiatów z terenu Wielkopolski.
Stowarzyszenie działa na rzecz integracji poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego.
Stanowi forum wymiany doświadczeń i inicjatyw skierowanych na rozwój Wielkopolski. Do
podstawowych zadań Stowarzyszenia należy:


reprezentowanie interesów wielkopolskich gmin i powiatów na forum krajowym
i europejskim;



inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć w dziedzinach społeczno-gospodarczych;



prowadzenie działalności doradczej i szkoleniowej dla zrzeszonych gmin i powiatów;



wspieranie rozwoju gospodarczego regionu oraz promocja gmin i powiatów;



promocja Wielkopolski i umacnianie tożsamości regionalnej.
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Gmina Łobżenica przystąpiła do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski 29
lutego 2016 r., roczna składka za udział w Stowarzyszeniu jest uzależniona od liczby
mieszkańców gminy i w roku 2018 wynosiła 2461,07 zł.
Stowarzyszenie „Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski DOLINA
NOTECI” zostało założone

11 grudnia 2009 r. Głównym celem organizacji jest

wypromowanie oraz podniesienie konkurencyjności subregionu poprzez wykorzystanie
potencjału naturalnego Noteci jako niekwestionowanego atutu budowy marki Północnej
Wielkopolski. Wspólna ścieżka rozwoju dotyczy powiatów: pilskiego, czarnkowskotrzcianeckiego, chodzieskiego i złotowskiego, które podjęły współpracę na rzecz wsparcia
rozwoju lokalnej turystyki, podpisując list intencyjny zawiązania Klastra Turystycznego
Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”.
Gmina Łobżenica przystąpiła do Stowarzyszenie „Organizacja Turystyczna Północnej
Wielkopolski DOLINA NOTECI” 29 grudnia 2010 r., roczna składka za udział
w Stowarzyszeniu w 2018 roku wynosiła 900,00 zł.
Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności powstał w roku 1997 w celu niesienia
pomocy

osobom

zagrożonym

wykluczeniem

społecznym.

Stowarzyszenie

jest

odpowiedzialne za pozyskanie żywności oraz jej przekazanie do tysięcy potrzebujących osób
na terenie powiatu pilskiego. Jednocześnie Pilski Bank żywności jest współorganizatorem
wielu zbiórek żywności m. in. „Podziel się posiłkiem”, „Wielkanocna zbiórka żywności”,
„Świąteczna Zbiórka Żywności”.
Ścisła współpraca Gminy Łobżenica z Pilskim Bankiem Żywności trwa nieprzerwanie
od 29 stycznia 2010 roku. W roku 2018 w ramach

Programu Operacyjnego „Pomoc

Żywnościowa 2014-2020” pozyskano paczki żywnościowe o łącznej wadze 77 060 kg,
o wartości 390 776 zł. Ponadto podopieczni MGOPS w Łobżenicy byli uczestnikami
warsztatów z zakresu wiedzy ekonomicznej i kulinarnej o tematyce „Finanse na co dzień”,
„Kulinarnie mocni”, „Leczenie przez żywienie”, „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Łącznie
w spotkaniach wzięły udział 54 osoby. Pomocy żywnościowej udzielono 1 315 osobom.
Roczna składka członkowska za udział w Związku Stowarzyszeń Pilski Bank
Żywności w 2018 r. wynosiła 5 520,00 zł.
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Ocena realizacji i wnioski
Współpraca Gminy Łobżenica w roku 2018 przebiegała zgodnie z zawartymi
umowami partnerskimi oraz porozumieniami międzygminnymi. Opierała się ona na
przedsięwzięciach, które wiązały się nie tylko z zobowiązaniami, ale przede wszystkim
wymiernymi korzyściami. Dzięki podejmowanym działaniom osiągnięto zamierzone cele,
które miały za zadanie między innymi szybsze, sprawniejsze wykonywanie zadań
publicznych, wspólne rozwiazywanie problemów, wymianę doświadczeń samorządowych
oraz nakreślenie możliwości dążenia do rozwoju w obszarach społeczno-kulturalnych,
edukacji, sportu, turystyki i promocji gospodarczej.
W roku 2019 planowana jest kontynuacja dotychczasowej współpracy z gminami
partnerskimi oraz członkostwo w związkach i stowarzyszeniach.
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14 Podsumowanie
Przedstawiony Państwu Raport o stanie gminy stanowi przekrój przez najważniejsze działania
podejmowane w 2018 roku w Gminie Łobżenica. Zawarte w nim dane dotyczące sytuacji
społecznej i gospodarczej Gminy pozwalają na ewaluację wszystkich działań podejmowanych
w celu polepszenia życia mieszkańców oraz ciągłego usprawniania funkcjonowania jednostek
gminnych.
Do przedstawionych informacji, ocen czy wniosków należy podchodzić dynamicznie,
uwzględniając zachodzące zmiany w informacjach przedstawionych w Raporcie. Przykładem
może być wniosek gminy dotyczący termomodernizacji 4 obiektów użyteczności publicznej,
który został zakwalifikowany do dofinansowania, a w Raporcie w jego kontekście znajduje
się informacja o liście rezerwowej.
Działania Burmistrza i Rady Miejskiej skierowane są na ciągłe uzupełnianie oferty
poprawy warunków życia i zamieszkania w Gminie Łobżenica. Poważną przeszkodą są
jednak niskie możliwości finansowe, co jest cechą samorządów o wielkości i otoczeniu
podobnym do rolniczego i nieprzemysłowego charakteru naszej Gminy, położonych z dala od
aglomeracji miejskich i głównych szklaków komunikacyjnych.
Niezwykle ważną, pozytywną cecha Gminy Łobżenica jest duża aktywność samych jej
mieszkańców, która, w połączeniu ze stale pojawiającymi się nowymi propozycjami zadań
bieżących i inwestycyjnych, gwarantuje systematyczny rozwój celem osiągnięcia lepszej
jakości życia w gminie.
Bardzo ważne jest wyciągnięcie wniosków, które są przedstawiane właściwie
w każdym z przedłożonych obszarów działalności gminy. Konsekwencja ich realizacji będzie
więc jednym z istotniejszych zadań w działaniach Burmistrza i Rady Miejskiej tak, aby
niniejszy Raport był dokumentem nie tylko sprawozdawczym, ale również rozwojowym.
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