SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ŁOBŻENICY
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM
od dnia 29 czerwca 2021 roku do dnia 22 września 2021 roku.
I. Informacja z zakresu funkcjonowania Referatu Gospodarki i Planowania
Przestrzennego Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica

GOSPODARKA MIENIEM
➢ W dniu 1 września 2021 r. w Kancelarii Notarialnej w Złotowie została podpisana
umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 20 w budynku przy ul. Złotowskiej 23B
w Łobżenicy na rzecz najemcy. Wartość sprzedaży po zastosowaniu bonifikaty:
23.015,00 zł.
➢ W dniu 1 września 2021 r. w Kancelarii Notarialnej w Złotowie została podpisana
umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 23 w budynku przy ul. Złotowskiej 23B
w Łobżenicy na rzecz najemcy. Wartość sprzedaży po zastosowaniu bonifikaty:
25.000,00 zł.
➢ W dniu 13 września 2021 r. ogłoszony został II przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Liszkowo,
oznaczonej geodezyjnie numerem 113/1 pow. 0,1262 ha.
• Cena wywoławcza nieruchomości: 32.000,00 zł + obowiązujący podatek VAT (23%)
• Wadium: 3.200,00 zł.
• Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 11 października 2021 r.
• Przetarg odbędzie się w dniu 15 października 2021 r. o godz. 10.00 w sali
konferencyjnej nr 9 tut. Urzędu.
➢ W dniu 20.09.2021 r. zawarta została umowa użyczenia gruntu pomiędzy Gminą
Łobżenica, a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania na montaż urządzeń
zakupionych w ramach projektu EKO PUNKT dla funkcjonowania czujnika pomiaru
jakości powietrza.
ZADANIA, INWESTYCJE
Dostawa kruszywa betonowo - ceglanego oraz kruszywa łamanego
• Trwa realizacja umowy związanej z dostawą gruzu betonowego i kruszywa na tereny
sołectw, przy jednoczesnym realizowaniu prac związanych z wbudowaniem materiału
w drogi. Tempo prac uzależnione jest od warunków pogodowych oraz dostępności
pracy sprzętu.
• Dotychczas wykonano kompleksowo prace na terenie sołectw: Dziegciarnia, Topola,
Ferdynandowo, Izdebki, Kościerzyn Mały, Trzeboń, Dźwierszno Wielkie, Dźwierszno
Małe, Chlebno, Kunowo.
• Z uwagi na awarię sprzętu – równiarki drogowej (od 02.06.2021 r.) oraz
przewidywany czas jej naprawy (02.07.2021 r.) podpisano aneks do umowy na
dostawę kruszywa, wydłużając termin dostawy o 30 dni.
• 04 sierpnia 2021 r. odebrano dostawy kruszywa.
• kruszywo zostało rozdysponowane w ilości i w miejsca wskazane w załączonej tabeli.
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Przebudowa drogi gminnej nr 129056P Łobżenica - Kościerzyn Mały
• Wykonawca został zobowiązany do usunięcia, stwierdzonych podczas czynności
w ramach przeglądu gwarancyjnego wad i usterek.
• Zawnioskował o wydłużenie terminu z uwagi na występujące niekorzystne warunki
atmosferyczne.
• Gmina wezwała wykonawcę do przedłożenia dokumentów z właściwego miejscowo
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdzającego okoliczności na jakie
powołuje się we wniosku.
• Wykonawca dostarczył dokumenty oraz wskazał okoliczności, które są opiniowane
przez Inspektora nadzoru. W zależności od otrzymanej opinii, Gmina podejmie
stosowne kroki.
• Pozytywna opinia Inspektora nadzoru spowodowała wydłużenie terminu na usunięcie
wad i usterek.
• Wykonawca w ustalonym terminie usunął wskazane usterki.
„Budowa parkingu przy ulicy Adama Mickiewicza w Łobżenicy”
• Przeprowadzono postępowanie w formie zapytania ofertowego dot. wyboru
wykonawcy na realizację zadania.
• Ustalonym kryterium wyboru wykonawcy była cena.
• W prowadzonym postępowaniu wpłynęły dwie oferty, tj. oferta P.P.U.H. „HurtTrans, Kawiko” Władysław Szyling Zabartowo 38A, 89-410 Więcbork za kwotę
79 625,29 zł oraz oferta Feed-tel. sp. z o.o. ul. 22 Stycznia 40, 89-300 Wyrzysk za
kwotę 391 842,00 zł.
• W wyniku dokonanego wyboru podpisano umowę z wykonawcą robót P.P.U.H.
„Hurt-Trans, Kawiko” Władysław Szyling Zabartowo 38A, 89-410 Więcbork.
• Termin wykonania zadania to 05 październik 2021 r.
Umowy na wykonanie dokumentacji projektowych zadań inwestycyjnych:
„Przebudowa drogi gminnej gruntowej - dojazd do pól Trzeboń – II”
Dnia 15.04.2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji, wykonawcą jest Marcin
Batko, prowadzącym działalność gospodarczą pn. DenDroGIS, Marcin Batko ul. Jeziorna 1a,
77-400 Złotów.
• Wartość umowy to 4.500,00 zł brutto z terminem wykonania do 04.06.2021 r.
• Zakres realizacji przebudowy drogi gminnej gruntowej w miejscowości
Trzeboń obejmuje 990 m b., przy założeniach 4 m szerokości jezdni
o nawierzchni z kruszywa łamanego oraz pobocza gruntowe o szer. 1,0 m.
• Dokumentacja niezbędna do realizacji zadania dofinansowanego z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych.
• W wyniku braku dostarczenia dokumentacji w wyznaczonym terminie przez
Wykonawcę, Gmina rozpoczęła naliczanie kar umownych.
• Wykonawca jest na etapie złożenia zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót do
Starostwa Powiatowego w Pile.
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• Biegnie termin naliczania kar umownych za niedostarczenie przedmiotu
umowy w terminie umownym.
„Wykonanie bariery wzdłuż ciągu spacerowego na działce nr 595 w obrębie ewid.
Łobżenica-miasto”
• Dnia 27.05.2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej,
wykonawcą jest Marcin Batko, prowadzącym działalność gospodarczą pn.
DenDroGIS, Marcin Batko ul. Jeziorna 1a, 77-400 Złotów.
• Wartość umowy to 3.000,00 zł brutto z terminem wykonania do 30.07.2021 r.
• Przyjęto zaprojektowanie barier na odcinku 150 m b. wraz z projektem
schodów terenowych.
• Z uwagi na objęcie projektowanego obszaru strefą konserwatora zabytków,
zadanie to wymaga uzyskania pozwolenia w formie decyzji pozwolenia na
budowę. Termin umowny został przekroczony – wykonawcy naliczone zostaną
kary umowne. Realizacja zadania w roku bieżącym jest zagrożona.
„Przebudowa studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu drogi w miejscowości
Łobżenica”
• Dnia 27.05.2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej,
wykonawcą jest Marcin Batko, prowadzącym działalność gospodarczą pn.
DenDroGIS, Marcin Batko ul. Jeziorna 1a, 77-400 Złotów.
• Wartość umowy to 6.500,00 zł brutto z terminem wykonania do 30.06.2021 r.
• Założenia projektowe obejmują wykonanie dokumentacji projektowej regulacji
urządzeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla 50 sztuk studni
zlokalizowanych w ciągu ul. Wyrzyskiej, ul. Powstańców i ul. Sportowej
w Łobżenicy,
• Dokumentacja niezbędna do zlecenia i wykonania przebudowy uszkodzonych
studni stanowiących mienie gminne.
• Dokumentacja została wykonana i odebrana w terminie umownym, tj.
30.06.2021 r.
„Przebudowa dróg w miejscowości Luchowo – teren przy świetlicy wiejskiej”
• Dnia 27.05.2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej,
wykonawcą jest Marcin Batko, prowadzącym działalność gospodarczą pn.
DenDroGIS, Marcin Batko ul. Jeziorna 1a, 77-400 Złotów.
• Wartość umowy to 5.300,00 zł brutto z terminem wykonania do 30.07.2021 r.
• Z uwagi na przebudowę drogi o nawierzchni nieulepszonej na nawierzchnię
twardą zadnie to wymaga uzyskanie pozwolenia w formie decyzji pozwolenia
na budowę. Termin umowny został przekroczony – wykonawcy naliczone
zostaną kary umowne. Realizacja zadania w roku bieżącym jest zagrożona.
„Przebudowa drogi gminnej nr 129040P w zakresie budowy chodnika wraz
z oświetleniem drogowym”
• Dnia 27.05.2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej,
wykonawcą jest Marcin Batko, prowadzącym działalność gospodarczą pn.
DenDroGIS, Marcin Batko ul. Jeziorna 1a, 77-400 Złotów.
• Wartość umowy to 41.000,00 zł brutto z terminem wykonania do 30.11.2021 r.
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• Założenia projektowe obejmują długość projektowanego odcinka chodnika 1,3
km w ciągu drogi gminnej nr 129040P (Rataje „Budy”).
• Ponadto przedmiotem umowy jest:
− wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego branży drogowej,
− wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oświetlenia drogowego,
− wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kanału technologicznego,
− wykonanie projektów podziału nieruchomości w ilości 7 podziałów wraz z ich
zatwierdzeniem,
− wykonanie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu.
• Trwają prace projektowe.

BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ NA OSIEDLE LEŚNE
W MIEJSCOWOŚCI ŁOBŻENICA – ETAP II
• 21 maja 2021 r. zamieszczono na platformie zakupowej zapytanie ofertowe na
wykonanie zadania pn. „BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ NA
OSIEDLE LEŚNE W MIEJSCOWOŚCI ŁOBŻENICA”. – ETAP II;
• W terminie składania ofert, czyli do dnia 02.06.2021 r., do godz. 10:00 wpłynęły
następujące oferty:
o Zakład Usług Wielobranżowych „Zul-Bud” Leon Migawa, ul. Sportowa 17,
89-310 Łobżenica, cena oferty brutto – 99.410,67 zł
o FEED TEL Sp. z o.o., ul. 22 stycznia, 89-300 Wyrzysk, cena oferty brutto –
111.146,05 zł.
• Najkorzystniejszą dla zapytania ofertowego uznano ofertę złożoną przez Zakład Usług
Wielobranżowych „Zul-Bud” Leon Migawa, ul. Sportowa 17, 89-310 Łobżenica.
• W dniu 18.06.2021 r. podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego.
o Kwota brutto 99.410,67 zł
o VAT – 18.588,99 zł
o Kwota netto 80.821,68 zł
• Termin zakończenia umowy - 31.08.2021 r.
• Prace wykonano terminowo.
• Inwestycja została odebrana w dniu 09.09.2021 r.
• W toku trwających czynności odbiorowych stwierdzono nienależyte wykonanie
przedmiotu umowy. W związku z powyższym, Gmina Łobżenica naliczyła
Wykonawcy kary za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 15%
wynagrodzenia brutto umowy, tj. 14.911,60 zł.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego:
• W dniu 15.09.2021 r. wdrożono zmiany w stałej organizacji ruchu na ul.
Rzemieślniczej oraz ul. Wodnej. Zmiany dotyczą wykonania progu zwalniającego
wraz z oznakowaniem pionowym - ul. Rzemieślnicza. Natomiast na ul. Wodnej
wprowadzono zakaz parkowania pojazdów oraz wprowadzono pierwszeństwo
przejazdu dla pojazdów poruszających się z kierunku nabrzeża Łobżonki.
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Wykonano remont nawierzchni płyty kładki na os. Słoneczne w Łobżenicy.
Docelowo zostaną wymienione bariery ochronne.
Wykonano remont zdewastowanej kładki na os. Leśne w Łobżenicy. Wykonawcą
robót była Gminna Spółka Wodna z Więcborka. Wartość prac wyniosła 6.057,75
zł. Całkowity koszt naprawy został zwrócony z ubezpieczenia mienia Gminy
Łobżenica.
Wykonano odtworzenie oznakowania poziomego metodą cienkowarstwową na
parkingach, drogach i ulicach gminnych:
− ul. Batorego
− ul. 600-Lecia
− ul. Ogrodowa
− pl. Wolności
− parking pl. Zwycięstwa
− parking ul. Sikorskiego (kościół)
− parking Urząd
− parking ul. Raczkowskiego
− parking za ośrodkiem zdrowia
− parking cmentarz
− parking szkoła Dźwierszno Małe
− parking Bulwar 700-lecia
− Rataje - Górka Klasztorna
− ul. Targowa

Dodatkowo wprowadzono zmiany w organizacji ruchu na drodze Łobżenica – Kościerzyn
Mały (oznakowanie pionowe i poziome).
• Zadanie zostało zlecone firmie „VOBEMA POLSKA” SP. z o.o. ul. Polna 10, 64-920
Piła.
• Prace wykonano terminowo.
• Wartość usługi wyniosła 24.239,77 zł.
Przeglądy dróg gminnych
• zlecono wykonanie 5 letnich rozszerzonych przeglądów dróg gminnych dla 110
odcinków dróg gminnych.
• Wykonawcą przeglądów jest firma GISON Sp. z o.o. ul. Marcika 4, 30-444 Kraków
• Termin wykonania do 15.11.2021 r.
• Wartość usługi 9.458,70 zł.
• Zlecenie wykonania usługi wynika z obowiązkowego posiadania przez zarządcę drogi
aktualnych przeglądów stanu dróg gminnych.
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URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
DEPARTAMENT GOSPODARKI MIENIEM
− Dnia 7 lipca 2021 r. podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na
dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa mostu zlokalizowanego na trasie drogi
129026P”. Kwota przyznanych środków wynosi 485.000,00 złotych. W chwili
obecnej Gmina wystąpiła o wydłużenie terminu realizacji zadania- na drugą połowę
grudnia 2021 roku.
− Dnia 7 lipca 2021 r. podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na
dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości
Liszkowo”. Kwota przyznanych środków wynosi 113.500,00 złotych.
DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
− W ramach konkursu „Odnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw”, Gmina złożyła
trzy wnioski o dofinansowanie zakupu wyposażenia na świetlice wiejskie. O nowe
dodatkowe, wyposażenie ubiega się sołectwo Kruszki, Trzeboń oraz Ferdynandowo.
W chwili obecnej trwa ocena złożonych w sierpniu projektów.
WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
− W odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków w ramach Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg, Gmina Łobżenica złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn.
„Przebudowa infrastruktury drogowej- plac Wolności w Łobżenicy w zakresie układu
drogowego drogi gminnej nr 129097P”. W chwili obecnej trwa ocena formalna
złożonych projektów.
POLSKI ŁAD
− W trakcie trwającej pierwszej, pilotażowej edycji konkursu Gmina Łobżenica złożyła
trzy wnioski o dofinansowanie zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych. Wszystkie zadania mieściły się w pierwszym priorytecie
Programu i dotyczyły przebudowy infrastruktury drogowej oraz wodnokanalizacyjnej.
Zadania o których dofinansowanie ubiega się samorząd:
• Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rewitalizację placu Wolności
w Łobżenicy w zakresie układu drogowego drogi gminnej nr 129097P;
• Przebudowa dróg w miejscowości Luchowo;
• Modernizacja SUW Dębno, wybudowanie 3 ujęć wody pitnej w m. Dębno,
Wiktorówko, Łobżenica oraz wymiana sieci azbestowej i przyłączy w m.
Dębno i Wiktorówko.
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NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie folii
rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy
Łobżenica”. Projekt zakłada unieszkodliwienie folii rolniczych i innych odpadów
pochodzących z działalności rolniczej (folii, siatki, sznurki do owijania balotów, opakowań
po nawozach i typu Big Bag) z terenu Gminy Łobżenica w ilości 230 Mg. Kwota
wnioskowanych środków opiewa na 115.000,00 zł.
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Inspektor nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Małe kino
społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”
oraz pn. „Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczoekologicznego w gminie Łobżenica”
• W związku z podpisaną umową na realizację inwestycji pn. „Małe kino
społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa
wielkopolskiego” oraz pn. „Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego
centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica” dla prawidłowego
przebiegu inwestycji umieszczono za pośrednictwem platformy zakupowej zapytanie
ofertowe na inspektora nadzoru.
• W terminie składania ofert wpłynęły 4 oferty.
o Zarządzanie Projektami Łukasz Baryła, ul. Klonowa 13, 99-340 Krośniewice
Kwota brutto: 46.002,00 zł
o B&ES Michał Leszczyński, ul. Wodna 7, 87-152 Pigża
Kwota brutto: 23.370,00 zł
o Leszek Konieczny, ul. Dworcowa 25, 64-810 Kaczory
Kwota brutto: 30.000,00 zł
o SK Krzysztof Szymański, ul. Konstytucji 3 Maja 11/15, 87-100 Toruń
Kwota brutto: 35.000,00 zł
• Z uwagi na wycofanie się najwyżej ocenionego B&ES Michał Leszczyński, ul. Wodna
7, 87-152 Pigża, ostatecznie zawarto umowę z Wykonawcą Leszek Konieczny, ul.
Dworcowa 25, 64-810 Kaczory Kwota brutto: 30.000,00 zł.
Wymiana urządzeń wchodzących w skład systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej
w kotłowni Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica.
• Dnia 18.08.2021 r. podpisano umowę na wykonanie usługi, wymianie urządzeń
wchodzących w skład systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej w kotłowni Urzędu
Miejskiego Gminy Łobżenica wraz z dostawą i montażem (detektora gazu, centralki
alarmowej, sygnalizatora optyczno – akustycznego),
• Wykonawca Włodzimierz Sikorski „SKIPTRONIC”, ul. Pomorska 6a/4, 89-300
Wyrzysk.
• Wartość umowy to 2.533,80 brutto, termin wykonania 31.08.2021 r.
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Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej
oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla zaopatrzenia Gminy
Łobżenica, jej jednostek organizacyjnych, Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy
oraz spółki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobżenicy sp. z o.o.
ul. Wyrzyska 27a, 89-310 Łobżenica w energię elektryczną.
• Dnia 18.06.2021 podpisano umowy z Gminnym Centrum Kultury w Łobżenicy oraz
Odbiorcami Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łobżenicy, Szkołą
Podstawową im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dźwiersznie Małym, Szkołą
Podstawową im Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie,
Szkołą Podstawową im Komisji Edukacji Narodowej w Łobżenicy, Szkołą
Podstawową im Mikołaja Kopernika w Wiktorówku, Gminą Łobżenica – liczba
obiektów objętych umową 39.
• Dnia 22.06.2021 r. podpisano umowę z Gminą Łobżenica – liczba obiektów objętych
umową 69.
• Umowy dotyczą dostawy energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii
elektrycznej w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r.
• Wartość umowy to 2.211.702,49 zł brutto.

Dowóz dzieci z terenu Gminy Łobżenica do jednostek oświatowych w roku szkolnym
2021/2022
• Dnia 20 lipca 2021 r. ogłoszono zamówienie na usługi związane z zadaniem pn.:
„Dowóz dzieci z terenu Gminy Łobżenica do jednostek oświatowych w roku
szkolnym 2021/2022”.
o Zamówienie podzielone zostało na trzy części w zależności od harmonogramu
trasy przewozu dzieci do szkół.
o W terminie składania ofert, czyli do dnia 28.07.2021 r., do godz. 10:00 wpłynęły
2 oferty:
• „Tele Bus” Sławomir Urbanek, ul. Ks. B. Domańskiego 29. 77-430
Krajenka
- Część 1
531.103,10 zł
- Część 2
81.642,33 zł
- Część 3
27.644,28 zł
• Open Space Graf Piotr Dębicki, ul Pocztowa 20 a, 89-410 Więcbork
- Część 1
367.686,76 zł
- Część 2
65.313,86 zł
o W dniu 24.08.2021 r. podpisano umowę na realizację zamówienia pod nazwą
„Dowóz dzieci z terenu Gminy Łobżenica do jednostek oświatowych w roku
szkolnym 2021/2022” – część 3 z „Tele Bus” Sławomir Urbanek, ul. Ks. B.
Domańskiego 29. 77-430 Krajenka.
• Wartość umowy to 27.644,28 zł brutto z terminem wykonania
od 01.09.2021 r. do 24.06.2022 r.
o W dniu 26.08.2021 r. podpisano umowę na realizację zamówienia pod nazwą
„Dowóz dzieci z terenu Gminy Łobżenica do jednostek oświatowych w roku
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szkolnym 2021/2022” – część 1 i część 2 z Open Space Graf Piotr Dębicki,
ul. Pocztowa 20 a, 89-410 Więcbork.
• Wartość umowy część 1 to 367.686,76 zł brutto z terminem wykonania
od 01.09.2021 r. do 24.06.2022 r.
• Wartość umowy część 2 to 65.313,86 zł z brutto z terminem wykonania
od 01.09.2021 r. do 24.06.2022 r.
Realizacja robót budowlanych na terenie gminy Łobżenica "Część nr 1 – „Remont
budynku sanitarno-szatniowego przy Stadionie im. Alojzego Graja w Łobżenicy"
„Część nr 2 – „Przebudowa drogi w Łobżenicy wraz z utwardzeniem powierzchni
gruntu na działkach zlokalizowanych w obrębie budynku OSP w Łobżenicy" „Część
nr 3 – „Przebudowa mostu zlokalizowanego na trasie drogi 129026P"
• Dnia 19.07.2021 r. opublikowano za pośrednictwem platformy zakupowej przetarg na
wykonanie zadania pn. Realizacja robót budowlanych na terenie gminy Łobżenica
„Część nr 1 – „Remont budynku sanitarno-szatniowego przy Stadionie im. Alojzego
Graja w Łobżenicy" „Część nr 2 – „Przebudowa drogi w Łobżenicy wraz
z utwardzeniem powierzchni gruntu na działkach zlokalizowanych w obrębie budynku
OSP w Łobżenicy" „Część nr 3 – „Przebudowa mostu zlokalizowanego na trasie drogi
129026P".
• Składanie ofert odbywało się od 19.07.2021 r. do 03.08.2021 r.
• Na ogłoszone w trzech częściach zamówienie publiczne do godz. 9:00 03.08.2021 r.
nie wpłynęły oferty od Wykonawców.
• Zamawiający w związku z brakiem ofert unieważnił postępowanie dla każdej z części.
Realizacja robót budowlanych na terenie gminy Łobżenica Część nr 1 – „Przebudowa
drogi w Łobżenicy wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na działkach
zlokalizowanych w obrębie budynku OSP w Łobżenicy" Część nr 2 – „Przebudowa
mostu zlokalizowanego na trasie drogi 129026P"
• W dniu 09.08.2021 r. zamieszczono na platformie zakupowej postępowanie
o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn „Realizacja robót budowlanych na
terenie gminy Łobżenica Część nr 1 – „Przebudowa drogi w Łobżenicy wraz
z utwardzeniem powierzchni gruntu na działkach zlokalizowanych w obrębie budynku
OSP w Łobżenicy" Część nr 2 – „Przebudowa mostu zlokalizowanego na trasie drogi
129026P"
• W terminie składania ofert, czyli do dnia 24.08.2021 r., do godz. 9:00 wpłynęły
następujące oferty:
Nr 1 P.P U. H „HURT TRANS, KAWIKO”, Władysław Szyling, Zabartowo 38 A,
89-410 Więcbork:
- Część 1
1.457.550,00 zł
- Część 2
1.278.090,20 zł
Nr 2 Zakład Usług Wielobranżowych „Zul Bud” Leon Migawa, ul. Sportowa 17,
89-310 Łobżenica.
- Część 1

947.000,00 zł
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• Dla części nr 1 „Przebudowa drogi w Łobżenicy wraz z utwardzeniem powierzchni
gruntu na działkach zlokalizowanych w obrębie budynku OSP w Łobżenicy" trwają
czynności sprawdzające.
o W ramach czynności złożony został wniosek o wprowadzenie zadania
„Przebudowa drogi w Łobżenicy wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na
działkach zlokalizowanych w obrębie budynku OSP w Łobżenicy" do
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
o Okres realizacji powyższego zadania wynosi 360 dni od dnia podpisania
umowy.
• Część nr 2 – „Przebudowa mostu zlokalizowanego na trasie drogi 129026P" została
unieważniona z uwagi na przewyższającą kwotę, którą Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Przebudowa mostu zlokalizowanego na trasie drogi 129026P
• Dnia 02.09.2021 r. zamieszczono na platformie zakupowej zamówienie na roboty
budowlane w ramach zadania pn „Przebudowa mostu zlokalizowanego na trasie drogi
129026P”.
• Termin składania ofert 22.09.2021 r. do godziny 9:00.
Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4
dla OSP w Łobżenicy
• Dnia 16.08.2021 r. w ramach powierzenia zamieszczono na platformie zakupowej
zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn „Zakup fabrycznie nowego średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Łobżenicy”.
• Zadanie jest finansowane ze środków własnych Ochotniczej Straży Pożarnej, Gminy
Łobżenica, Starostwa Powiatowego w Pile, Krajowego Systemu Ratowniczo
Gaśniczego.
• W terminie składania ofert, czyli do dnia 27.08.2021 r. do godziny 12:00 wpłynęła
jedna oferta:
1. SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.,
ul. Bestwińska 105A
43-346 Bielsko – Biała
2. Cena brutto 859.893,00 zł
• Trwają czynności sprawdzające.
OCHRONA ŚRODOWISKA
OCHRONA PRZYRODY
• Starosta Pilski wydał zezwolenie na usunięcie drzew zagrażających w ilości 28 szt. –
Aleja Seydy, 1 szt. drzewa w m. Wiktorówko. Wykonawce podejmie prace od
miesiąca października 2021 r.
• Burmistrz Łobżenicy wnioskował do Starosty Pilskiego o usunięcie 3 szt. drzew
zagrażających w m. Witrogoszcz, 1 szt. w m. Trzeboń, 2 szt. drzew przy
ul. Raczkowskiego – trwa procedura rozpatrywania wniosków.
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• Po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym został wyłoniony wykonawca w celu
realizacji zadania polegającego na wykonaniu nasadzeń drzew i krzewów
miododajnych w pasie drogowym w m. Trzeboń. Planowana ilość drzew i krzewów
do nasadzenia to 45 szt. klonów pospolitych oraz 350 szt. berberysów. Łączny koszt
realizacji zadania to 22.250,00 zł brutto. Termin realizacji zadania określony został do
dnia 25.10.2021 r.
OCHRONA WÓD
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
Zgodnie z postanowieniami Uchwały nr XXX/282/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 27 maja 2021 r., w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części
kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łobżenica do czasu
trwania naboru wpłynęło 16 wniosków.
Po przyjęciu nowej uchwały dofinansowanie wynosi tak jak dotychczas do 40%
poniesionych kosztów, ale w kwocie nie większej niż 3.500,00 zł. Do kosztów
kwalifikowanych zalicza się koszt przygotowania dokumentacji technicznej tj. kosztorysów,
map, projektów, operatów wodnoprawnych, usług geodezyjnych; dostawy oraz zakupu
oczyszczalni ścieków, materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji; montażu i budowy
oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej. Nabór wniosków prowadzony będzie
w systemie ciągłym do 31 sierpnia każdego roku.
W ramach posiadanych środków finansowych zostało przyznane dofinansowanie 5
wnioskodawcom. 3 wnioskodawców wezwano do uzupełnienia brakujących dokumentów,
gdyż jest to podstawowe kryterium otrzymania częściowego dofinansowania. Z 4
wnioskodawcami podpisano umowę na dofinansowanie części kosztów budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków.

OCHRONA POWIETRZA
Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”
Zgodnie z zawartym Porozumieniem nr 073.108.2021 pomiędzy Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a Gminą Łobżenica
w dniu 25.05.2021r. od dnia 01.07.02021 r. uruchomiony został Punkt Konsultacyjno –
Informacyjny.
• Punkt Konsultacyjno - informacyjny czynny jest:
- w poniedziałki od godziny 1100 do 1600
- środy od godziny 730 do godziny 1230
• W ramach działalności punktu do dnia 15.09.2021 r. udzielono 10 konsultacji
telefonicznych oraz 27 konsultacji w siedzibie Punktu.
• Za pośrednictwem punktu konsultacyjno informacyjnego złożono 1 wniosek
o dofinansowanie w poziomie podstawowym.
• W dniu 30.07.2021 r. zorganizowano spotkanie z mieszkańcami Gminy Łobżenica.
Spotkanie miało formę online z uwagi na sytuację sanitarno – epidemiologiczną.
Osoby zainteresowane dofinansowaniem za pośrednictwem strony internetowej
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•
•

•

•

www.lobzenica.pl mogły zapoznać się z założeniami i możliwości skorzystania
z dofinansowania w PP „Czyste Powietrze” oraz możliwości skorzystania z ulgi
termomodernizacyjnej. Przestawiono wymagania techniczne WT 2021, które powinny
być spełnione w ramach realizowanych przedsięwzięć.
Materiał ze spotkania online został umieszczony na stronie internetowej
www.lobzenica.pl
W sprawozdaniu za II kwartał 2021 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łobżenicy wydał 5 zaświadczeń o dochodach przypadających na członka rodziny
dla gospodarstw wieloosobowych, natomiast 12 zaświadczeń od początku okresu
wydawania. Zaświadczenia te wymagane są do uzyskania podwyższonego poziomu
dofinansowania w PP „Czyste Powietrze”
W ramach rozliczenia Porozumienia zakupiono sprzęt komputerowy wraz
z urządzeniem wielofunkcyjnym służącym do obsługi mieszkańców Gminy
Łobżenica.
Wysłano informację do 20 % mieszkańców Gminy Łobżenica posiadających domki
jednorodzinne o działalności punktu konsultacyjno – informacyjnego oraz możliwości
uzyskania pomocy i wsparcia w złożeniu wniosku o dofinansowanie i rozliczeniu
wniosku o płatność.

Dofinansowanie do wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła.
Zgodnie z postanowieniami Uchwały nr XVI/154/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 28 lutego 2020 r., w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu
Gminy Łobżenica na dofinansowanie wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne
źródła ciepła do dnia 14.09.2021 r. złożono 29 wniosków na dotacje celową.
W ramach datacji celowej z budżetu Gminy Łobżenica można uzyskać
dofinansowanie na wymianę kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła poprzez
zakup kotłów gazowych, kotłów elektrycznych, kotłów olejowych, zakupu pompy ciepła,
wysokosprawnych kotłów na paliwa stałe spełniające normy ekoporojektu. Wnioskodawcy
mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% poniesionych kosztów inwestycji, ale nie
więcej niż 4.000,00 zł brutto.
Powołana Zarządzeniem 0050.23.2021 Burmistrza Łobżenicy z dnia 02 marca 2021
roku Komisja do spraw analizy i oceny wniosków dotyczących dotacji celowej z budżetu
Gminy Łobżenica na dofinansowanie wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne
źródła ciepła 19 marca 2021r. przyznała 17 wnioskodawcom dofinansowanie w ramach
zabezpieczonych na ten cel środków finansowych tj. w wysokości 68.000,00 zł. Wnioski
oceniane są według kolejności wpływu (data i godzina).
Umowy podpisano z siedemnastoma wnioskodawcami. Na chwilę obecną złożono
siedem rozliczeń na dotację celową. Każde rozliczenie podlega sprawdzeniu i wymaga
przeprowadzenia kontroli. Po oględzinach i prawidłowym rozliczeniu wnioskodawcom
wypłacana jest na rachunek wskazany w umowie przyznana kwota dotacji celowej.

Strona 13 z 30

OCHRONA ZWIERZĄT BEZDOMNYCH
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI
• W miejscu tymczasowego pobytu w m. Ferdynandowo przebywa pod opieką 6 psów.
W ramach sprawowanej opieki nad bezdomnymi psami, został wykonany zabieg
sterylizacji suczki planowanej do adopcji.
• W schronisku dla zwierząt bezdomnych w Rybowie – pozostaje pod opieką 7 psów.
OŚWIETLENIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
OŚWIETLENIE ULICZNE
• Po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na wykonanie usługi oświetlenia
przestrzeni publicznej w m. Dźwierszno Małe, Dźwierszno Wielkie i Chlebno, został
wyłoniony wykonawca, z którym została zawarta umowa, na łączną kwotę 37.146,00
zł. W dniu 25.08.2021r., podpisano protokół odbioru potwierdzający wykonanie
zadania zgodnie z umową.
ROLNICTWO, MELIORACJA, GOSPODARKA WODNA, ŁOWIECTWO
• Trwają prace w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę, które dotyczy przebudowy
przepustu pod drogą gminną nr 129018P, w ciągu rowu L-E „Klarynowski” grunty
wsi Dźwierszno Wielkie oraz uzgodnienia w sprawie projektów przebudowy
przepustów w m. Piesno i Witrogoszcz-Kolonia.
• Zakończono postępowanie w sprawie wyceny robót remontowo – budowlanych oraz
konserwacji urządzeń wodnych na drogach gminnych. Planuje się wykonanie ww.
prac w miejscowościach Piesno, Izdebki, Gródek Krajeński, Miasto Łobżenica,
Ferdynandowo. Realizację ww. prac planuje się w terminie wrzesień-październik br.
• W miesiącu lipcu br. Gminna Spółka Wodna w Łobżenicy wykonała umocnienie
skarp rowu nr ŁO – E faszyną na odc. dł. 80 mb (odc. targowisko miejskie - przepust
Ø 1500 wieś Rataje), w 30%, w ramach dotacji przekazanej przez gminę Łobżenica.
II. Informacja z zakresu zadań realizowanych przez
Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobżenicy Sp. z o.o.

Zakład

Gospodarki

Gospodarka wodno-ściekowa
1. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie dla oczyszczalni ścieków w Liszkowie w
ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz z
budową kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w Liszkowie i
modernizacja sieci w miejscowości Witrogoszcz Osada.
2. Wykonaliśmy 5 przyłączy wodociągowych.
3. Wybudowaliśmy nową sieć wodociągową i kanalizacyjną dla nowych działek
budowlanych w miejscowości Rataje przy „Małej obwodnicy”.
4. Trwają prace budowlane dla inwestycji budowy sieci wodociągowej łączącej
SUW Łobżenica z SUW Wiktorówko w celu wyeliminowania niedoborów wody
pitnej na terenie wsi Wiktorówko, Kruszki, Kunowo, Walentynowo i Piesno
w momentach wysokich temperatur i suszy.
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Gospodarka mieszkaniowa
1. Dokonaliśmy bieżących napraw na mieniu komunalnym, w tym poszyć dachowych
i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.
Realizacja umów na realizację zadań własnych Gminy Łobżenica.
1. Każdego dnia wyznaczona grupa na bieżąco dba o czystość miasta poprzez wywóz
śmieci z miejskich pojemników, zamiatanie ulic, mycie znaków drogowych etc.
2. Wykaszamy pobocza dróg, tereny rekreacyjne i boiska kosiarką bijakową.
III. Informacja z zakresu zadań realizowanych w Referacie Organizacji i Promocji
Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica.
1. Zadania z zakresu kadr, organizacji i funkcjonowania Urzędu, gminnych
jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych:
a) W okresie sprawozdawczym przeprowadzono nabory na wolne stanowiska pracy
w Urzędzie Miejskim Gminy Łobżenica w wyniku, których przyjęto do pracy:
− na stanowisko podinspektora ds. programów zewnętrznych i zamówień
publicznych Panią Dorotę Kłodawską – Dargacz,
− na stanowisko podinspektora ds. gospodarki przestrzennej – Panią Aleksandrę
Sokół,
− na stanowisko podinspektora ds. inwestycji i zadań projektowych – Panią
Katarzynę Cebrat.
2. Zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi:
a) Analiza, monitorowanie oraz pomoc w realizacji zadań w ramach inicjatyw lokalnych.
b) Przekazywanie informacji przedstawicielom organizacji pozarządowych z terenu
naszej gminy na temat możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych oraz
informacji o organizowanych konkursach dla Kół Gospodyń Wiejskich.
3. Zadania z zakresu ochrony zdrowia:
a) Włączenie się w promowanie kampanii - Profilaktyka 40 PLUS. założeniem
programu, jest aby każdy Polak, który ma 40 lat lub więcej mógł otrzymać
jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych /od 6 do 12
rodzajów badań/w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych.
b) W okresie sprawozdawczym zostały przeprowadzone 3 badania mammograficzne dla
kobiet z terenu Gminy Łobżenica.
4. Zadania z zakresu promocji gminy:
a) Na bieżąco umieszczano informacje o spotkaniach, wydarzeniach etc. odbywających
się w Gminie Łobżenica na stronie internetowej www.lobzenica.pl i Facebook.
b) Zorganizowanie wspólnie z Gminnym Centrum Kultury w Łobżenicy wydarzenia pn.
Naturalisko.
c) Zorganizowanie przyjazdu delegacji z partnerskiej Gminy Schrecksbach w dniach 29
lipca – 01 sierpnia 2021 r.
d) Organizacja Dożynek Gminno-Parafialnych Łobżenica w dniu 29 sierpnia 2021.
e) Złożenie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy na dofinansowanie
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu-
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f)

g)

h)

i)

przedsięwzięcia pn. „Łobżenickie lasy to tlenu zapasy, okaż kulturę i chroń naturę –
konkursy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą w Gminie Łobżenica”.
Wkład własny gminy wynosi 8 000,00 zł, natomiast kwota dofinansowania to
12 000,00 zł.
Złożenie wniosku o nadanie odznaki honorowej za zasługi dla województwa
wielkopolskiego dla pana Edwarda Starszaka oraz wręczenie odznaczenia podczas
Dożynek Gminno-Parafialnych Łobżenica 2021.
Przygotowanie zarządzenia nr 0050.110.2021 Burmistrza Łobżenicy z dnia 21
września 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursów „Coś z Niczego – Nic Prostszego –
drugie życie odpadów” oraz „Śladami Przyrody – Zagadkowa wyprawa” w ramach
realizowanego przedsięwzięcia pn. Łobżenickie lasy to tlenu zapasy, okaż kulturę
i chroń naturę – konkursy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą
w Gminie Łobżenica.
Opracowanie regulaminów, miejskiej gry terenowej oraz załączników do konkursów
„Coś z Niczego – Nic Prostszego – drugie życie odpadów” oraz „Śladami Przyrody –
Zagadkowa wyprawa” w ramach realizowanego przedsięwzięcia.
Prowadzono dalsze prace nad projektem „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” –
zakończono realizację projektu strategii terytorialnej „Partnerstwa dla rozwoju
Krajny" wypracowanej w ramach Pilotażu CWD i wysłano pismo do Pana Marszałka
Marka Woźniaka z prośbą o uwzględnienie naszych projektów w budżecie WRPO
2021-2027.

5. Zadania z zakresu animacji kultury
a) Od lipca swoją działalność kulturalną rozpoczęły świetlice wiejskie w Luchowie oraz
Kunowie. Zajęcia prowadzone są w ramach projektu „Budowa oraz rozbudowa
świetlicy wiejskiej w miejscowości Luchowo oraz rozbiórka i budowa świetlicy
wiejskiej w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Kunowo, gmina Łobżenica”.
Harmonogram przewiduje zajęcia dla różnych grup wiekowych tj.
b) - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży
c) - zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży
d) - zajęcia związane z upowszechnianiem kultury regionu dla osób do 30 roku życia
e) - zajęcia związane z upowszechnianiem kultury regionu dla osób powyżej 60 roku
życia.
6. Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego
i spraw wojskowych:
a) W okresie sprawozdawczym przystąpiono do opracowania Planu Operacyjnego dla
Gminy Łobżenica.
b) Organizacja kwalifikacji wojskowej w Gminie Łobżenica, która odbędzie się w dniach
14-19.10.2021 r. i z uwagi na odwołanie kwalifikacji w roku ubiegłym będzie
obejmować dwa roczniki tj. 2001 i 2002.
c) Przekazanie samochodu pożarniczego z Gminy Partnerskiej Schrecksbach dla
jednostki OSP Izdebki, przy którym obecnie trwają czynności związane
z zarejestrowaniem pojazdu (dokumenty zostały nadesłane przez Gminę Partnerską,
a następnie zostaną przekazane do tłumacza przysięgłego i Wydziału Komunikacji).
d) Przekazano samochód pożarniczy marki Lublin z OSP Izdebki do OSP Liszkowo.
e) Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej do budowy garażu dla
nowego samochodu pożarniczego OSP Łobżenica. Obecnie trwają prace nad
uzyskaniem pozwolenia na budowę garażu i dokumenty rozpatrywane są przez
Starostwo Powiatowe w Pile.
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f) W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa:
- przekazano środki ochrony indywidualnej tj. płyny dezynfekujące i maseczki
ochronne dla szkół podstawowych z terenu Gminy Łobżenica z WUW w Poznaniu.
- nadal trwa koordynacja programu szczepień przeciwko COVID-19 w Gminie
Łobżenica. W ramach akcji Gmina Łobżenica pozyskała środki od Wojewody
Wielkopolskiego na podjęcie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie
liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19. Fundusze
zostały wykorzystane na przygotowanie animacji do Social Mediów, stworzenie
logotypu na potrzeby akcji, a także materiały promocyjne. Ponadto wydano
8-stronnicową spersonalizowaną broszurę w nakładzie 1000 sztuk, która została
rozdysponowana jako dodatek do lokalnej prasy oraz przekazywana mieszkańcom
podczas wydarzeń organizowanych przez Gminę Łobżenica.
Wspólnie z Przychodnią Lekarza Rodzinnego NZOZ PRO-VITA” Izabella
Gruchalska zorganizowano dwie akcje szczepień bez konieczności rejestracji podczas
których zaszczepiło się ponad 80 osób.
g) W okresie międzysesyjnym z Komórki Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie
Miejskim Gminy Łobżenica wysłano 12 ostrzeżeń meteorologicznych dotyczących
deszczu, burzy z gradem i upału.
7. Zadania z zakresu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkańców
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej trwa na od 1 kwietnia do 30 września br. Na terenie Gminy Łobżenica prace
spisowe prowadzone są przez dwóch rachmistrzów przy pomocy wywiadu telefonicznego
i bezpośredniego, oraz przez Gminne Biuro Spisowego, które mieści się w Urzędzie
Miejskim Gminy Łobżenica. Dotychczasowe informacje na temat możliwości jak
i obowiązku poddania się spisowi w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności
i Mieszkań zostały przekazane do wiadomości mieszkańców naszej gminy za
pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, Fecebooka,
MulitSmsa oraz plakatów i ulotek. Dodatkowo spis będzie odbywał się w „Spisobusie”
(d. 24.09.2021 r.) który będzie stacjonował na parkingu przy budynku Gminnego Centrum
Kultury w Łobżenicy oraz w czasie „Nocy Spisowej” (d. 25.09.2021r.) w siedzibie
naszego Urzędu od godz. 8-24.
Na dzień 22 wrzesień 2021 na terenie naszej gminy spisanych zostało 91 % liczby
mieszkań.
8. Zarządzenia Burmistrza Łobżenicy wydane w okresie od dnia 29 czerwca 2021 r.
do dnia 22 września 2021 r. :
a) Zarządzenie Nr 0050.77.2021 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2021 rok.
b) Zarządzenie Nr 0050.78.2021 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.
c) Zarządzenie Nr 0050.79.2021 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego
Gminy Łobżenica.
d) Zarządzenie Nr 0050.80.2021 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 lipca 2021 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2021 rok.
e) Zarządzenie Nr 0050.81.2021 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
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f) Zarządzenie Nr 0050.82.2021 Burmistrza Łobżenicy z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie
zmiany składu komisji do spraw analizy i oceny wniosków dotyczących dotacji
celowej z budżetu Gminy Łobżenica na dofinansowanie wymiany kotłów
niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła.
g) Zarządzenie Nr 0050.83.2021 Burmistrza Łobżenicy z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej.
h) Zarządzenie Nr 0050.84.2021 Burmistrza Łobżenicy z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie
określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego.
i) Zarządzenie Nr 0050.85.2021 Burmistrza Łobżenicy z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie
informacji o wykonaniu budżetu Gminy Łobżenica za II kwartał 2021 roku.
j) Zarządzenie Nr 0050.86.2021 Burmistrza Łobżenicy z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie
przyznania dodatku specjalnego.
k) Zarządzenie Nr 0050.87.2021 Burmistrza Łobżenicy z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie
powołania składu osobowego członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw
przemocy w Rodzinie w Łobżenicy.
l) Zarządzenie Nr 0050.88.2021 Burmistrza Łobżenicy z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: „Dowóz dzieci z terenu Gminy Łobżenica do jednostek
oświatowych w roku szkolnym 2021/2022”.
m) Zarządzenie Nr 0050.89.2021 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie
określenia składu komisji do spraw analizy i oceny wniosków dotyczących dotacji
celowej z budżetu Gminy Łobżenica na częściowe dofinansowanie kosztów budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łobżenica.
n) Zarządzenie Nr 0050.90.2021 Burmistrza Łobżenicy z dnia 4 sierpnia 2021 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
o) Zarządzenie Nr 0050.91.2021 Burmistrza Łobżenicy z dnia 5 sierpnia 2021 r.
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz
najemców.
p) Zarządzenie Nr 0050.92.2021 Burmistrza Łobżenicy z dnia 5 sierpnia 2021 r.
w sprawie upoważnienia inspektora Referatu Finansowo-Księgowego do wystawiania,
podpisywania i wysyłania przez platformę eTW administracyjnych tytułów
wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
q) Zarządzenie Nr 0050.93.2021 Burmistrza Łobżenicy z dnia 9 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmiany składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dowóz dzieci z terenu Gminy Łobżenica
do jednostek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022”.
r) Zarządzenie Nr 0050.94.2021 Burmistrza Łobżenicy z dnia 16 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2021 rok.
s) Zarządzenie Nr 0050.95.2021 Burmistrza Łobżenicy z dnia 17 sierpnia 2021 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy
Łobżenica przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
t) Zarządzenie Nr 0050.96.2021 Burmistrza Łobżenicy z dnia 17 sierpnia 2021 r.
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz
najemców.
u) Zarządzenie Nr 0050.97.2021 Burmistrza Łobżenicy z dnia 18 sierpnia 2021 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.
v) Zarządzenie Nr 0050.98.2021 Burmistrza Łobżenicy z dnia 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie
w formie elektronicznej.
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w) Zarządzenie Nr 0050.99.2021 Burmistrza Łobżenicy z dnia 26 sierpnia 2021 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy
Łobżenica przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
x) Zarządzenie Nr 0050.100.2021 Burmistrza Łobżenicy z dnia 26 sierpnia 2021 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Łobżenica oraz
informacji o przebiegu planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze
2021 roku.
y) Zarządzenie Nr 0050.101.2021 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2021 rok.
z) Zarządzenie Nr 0050.102.2021 Burmistrza Łobżenicy z dnia 1 września 2021 r.
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz
najemcy.
aa) Zarządzenie Nr 0050.103.2021 Burmistrza Łobżenicy z dnia 1 września 2021 r.
w sprawie powołania zespołu sprawdzającego do spraw oceny wniosków składanych
przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 rok.
bb) Zarządzenie Nr 0050.104.2021 Burmistrza Łobżenicy z dnia 6 września 2021 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy
Łobżenica przeznaczonych do sprzedaży.
cc) Zarządzenie Nr 0050.105.2021 Burmistrza Łobżenicy z dnia 7 września 2021 r.
w sprawie wytycznych i założeń do opracowania materiałów planistycznych do
projektu budżetu gminy Łobżenica na 2022 rok.
dd) Zarządzenie Nr 0050.106.2021 Burmistrza Łobżenicy z dnia 8 września 2021 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.52.2021 Burmistrza Łobżenicy z dnia 04 maja
2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naborów.
ee) Zarządzenie Nr 0050.107.2021 Burmistrza Łobżenicy z dnia 9 września 2021 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2021 rok.
ff) Zarządzenie Nr 0050.108.2021 Burmistrza Łobżenica z dnia 9 września 2021 r.
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz
najemców.
gg) Zarządzenie Nr 0050.109.2021 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 września 2021 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy
Łobżenica przeznaczonych do sprzedaży.
hh) Zarządzenie Nr 0050.110.2021 Burmistrza Łobżenicy z dnia 21 września 2021 r.
w sprawie ogłoszenia konkursów „Coś z niczego – Nic Prostszego – drugie życie
odpadów” oraz „Śladami przyrody – Zagadkowa wyprawa” w ramach realizowanego
przedsięwzięcia pn. Łobżenickie lasy to tlenu zapasy, okaż kulturę i chroń naturę –
konkursy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą w Gminie Łobżenica.
ii) Zarządzenie Nr 0050.111.2021 Burmistrza Łobżenicy z dnia 22 września 2021 r.
w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego
Gminy Łobżenica.
IV. Informacja z zakresu zadań realizowanych przez Centrum AdministracyjnoFinansowe w Łobżenicy i jednostki oświatowe.
Centrum Administracyjno – Finansowe w Łobżenicy
1. Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 jak i rozpoczęcie nowego roku szkolnego
2021/2022 odbyło się z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz przestrzeganiem
procedur zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji
Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
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2. W dniu zakończenia roku szkolnego 2020/2021 w auli w Szkole Podstawowej
przy ul. Mickiewicza w Łobżenicy zostały wręczone nagrody Burmistrza Łobżenicy
dla najlepszych uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie.
3. Dnia 9 lipca 2021 r. złożono wniosek o udzielenie dotacji na wyposażenie szkół
w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku 2021.
Otrzymano na ten cel dotację celową w wysokości 113 005,68 zł, która po weryfikacji
danych we wrześniu br. zostanie zmniejszona do kwoty 111 498,83 zł.
4. W lipcu br. ogłoszono zamówienie pn. „Dowóz dzieci z terenu Gminy Łobżenica
do jednostek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022”. Zamówienie zostało
podzielone na trzy części:
- pierwsza część zamówienia obejmowała dowóz dzieci do przedszkola i szkół
podstawowych na terenie Gminy Łobżenica,
- druga część dotyczyła dowozu dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej
Specjalnej w Łobżenicy,
- trzecia część odnosiła się do dowozu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Jastrowiu.
Natomiast w sierpniu wyłoniono wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty
realizacji zadania. Część pierwszą i drugą będzie realizowała firma Open Space Graf
Piotr Dębicki w kwocie 433 000,62 zł, a część trzecią wykona firma TELE – BUS
Sławomir Urbanek, który zrealizuje zamówienie w kwocie 27 644,28 zł.
5. Dnia 19 sierpnia 2021 r. odbyły się egzaminy nauczycieli ubiegających się o awans
zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Awans uzyskało dwoje nauczycieli.
6. Dnia 23 sierpnia 2021 r. do Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegatura w Pile
zostały przekazane do zaopiniowania aneksy do zatwierdzonych arkuszy
organizacyjnych szkół i przedszkola na rok szkolny 2021/2022. Po uzyskaniu opinii
Kuratorium Oświaty organ prowadzący zatwierdził aneksy dnia 31 sierpnia 2021 r.
7. W dniach 18 sierpnia i 7 września 2021 r. odbyły się spotkania Burmistrza Łobżenicy
z dyrektorami jednostek oświatowych Gminy Łobżenica na których omawiane były
następujące tematy:
- przygotowanie jednostek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego,
- promocja szczepień uczniów i rodziców w jednostkach,
- organizacja dowozów uczniów do szkół w roku szkolnym 2021/2022,
- realizacja programu „Umiem Pływać” dla uczniów w okresie od września do grudnia
2021 r.
- ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych i zasad pracy
nauczycieli w tych dniach,
- organizacja zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości
oraz umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu
kształcenia ogólnego finansowanych w ramach środków z rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej w roku 2021,
- opieka stomatologiczna w jednostkach oświatowych w roku szkolnym 2021/2022,
- omówienie programu „Poznaj Polskę”.
8. W Szkole Podstawowej w Wiktorówku dzienniki lekcyjne będą prowadzone, od dnia
1 września 2021 r., wyłącznie w formie elektronicznej. Szkoła posiada program
dostosowany do prowadzenia e - dzienników.
9. Dnia 13 września 2021 r. złożono informację w ramach Rządowego programu pomocy
uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników,
materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2021 roku. Obecnie trwa
weryfikacja danych.
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10. Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Łobżenica złożyły wnioski o udzielenie wsparcia
finansowego na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno –
komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 „Aktywna Tablica”. W ramach udzielonego
wsparcia można dokonać zakupu pomocy dydaktycznych dla uczniów niewidomych
oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Organ prowadzący zobowiązany był
zapewnić wkład własny przeznaczony na realizację Programu w wysokości co
najmniej 20% wartości całkowitego kosztu realizacji Programu. Łącznie złożone
wnioski obejmowały kwotę 155 630,00 zł, w tym wkład własny w wysokości
31 126,00 zł.
11. Rozpatrzono pozytywnie dwa wnioski o dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych
do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej
formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej lub ośrodka rewalidacyjno wychowawczego w roku szkolnym 2021/2022. Gmina, zgodnie z art. 39 ustawy
Prawo oświatowe, jest zobowiązana do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki
dzieciom, w tym także dzieciom niepełnosprawnym. W związku z czym zwrot
otrzymują opiekunowie dzieci na podstawie przedstawianych rozliczeń miesięcznych.
12. W miesiącu wrześniu wpłynęło 6 wniosków o przyznanie pomocy de minimis
w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika złożonych
przez pracodawców działających na terenie Gminy Łobżenica. Kwota dofinansowania
zwrotu kosztów kształcenia młodocianego pracownika w przypadku nauki zawodu
przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy wynosi 8 081,00 zł, a jeśli okres
kształcenia jest krótszy ulega proporcjonalnie zmniejszeniu odpowiednio do okresu
kształcenia.
13. Wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Łobżenica złożyły wniosek
o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2021 na realizację zadania (wycieczki)
w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Celem
przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” jest wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie
i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Program ten jest sposobem na poznanie
dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki.
Wsparcie finansowe może być przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu, biletów
wstępu, przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia uczestników
wyjazdu. Szkoła otrzyma dofinansowanie w wysokości do 80 proc. planowanych
kosztów wycieczki:
- jednodniowej – do kwoty 5 tys. zł,
- dwudniowej – do kwoty 10 tys. zł,
- trzydniowej – do kwoty 15 tys. zł.
Decydujący wpływ na rozpatrzenie wniosku miała data jego złożenia. Do dnia 30
września 2021 r. trwa składanie wniosków dot. Programu.
14. Szkoła Podstawowa w Wiktorówku złożyła do organu prowadzącego wniosek
wsparcie w roku 2021 na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia
do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0
na lata 2021 – 2025”. Wniosek obejmował kwotę dofinansowania w wysokości
4 000,00 zł oraz wkład własny w wysokości 1 000,00 zł. W ramach niniejszego
programu szkoła może zakupić: książki, elementy wyposażenia biblioteki szkolnej,
a także przeznaczyć dofinansowanie na realizację działań promujących czytelnictwo.
Organ prowadzący dnia 16 września br. przekazał wniosek do Kuratorium Oświaty
w Poznaniu i oczekuje na jego rozpatrzenie.
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Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Łobżenicy
1. W dniach 28 czerwiec – 2 lipiec 2021 r. odbyły się półkolonie sportowe.
2. Orkiestra Dęta działająca przy Szkole Podstawowej wzięła udział w:
- przeglądzie orkiestr dętych w Swarzędzu,
- jubileuszu straży pożarnej w Piesnach,
- dożynkach w Sadkach,
- dożynkach gminnych w Łobżenicy.
Ponadto odbył się koncert dla pensjonariuszy DPS w Więcborku.
3. Pod koniec sierpnia odbyły się spotkania z rodzicami w oddziałach
przedszkolnych oraz spotkania integracyjne z uczniami i rodzicami uczniów klas I.
4. W Gródku Krajeńskim odbył się biwak 14 DSH „Bratnie dłonie”.
5. Wzięto udział w Mistrzostwach Powiatu w Biegach Przełajowych LZS
w Dziembówku.
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dźwiersznie Małym
1. W trakcie wakacji letnich w szkole przeprowadzone zostały prace remontowe
związane z termomodernizacją budynku m. in.: wymieniono oświetlenie oraz
dokonano modernizacji kotłowni. Pozostałe prace zostaną wykonane wiosną.
2. Podczas rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 w dniu 1 września 2021 r.
przypomniano zasady reżimu sanitarnego. Przedstawiono wychowawców
poszczególnych klas, a nauczycielom obchodzącym jubileusz pracy zawodowej
złożono życzenia.
3. Przystąpiono do projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego, który umożliwia
zdolnej młodzieży odkrywanie i rozwijanie talentów informatycznych. W ramach tego
projektu będą prowadzone dodatkowe zajęcia z programowania.
4. Od września br. uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach wspomagających z języka
polskiego, matematyki, geografii, przyrody i biologii.
5. Uczniowie klas II i III biorą udział w projekcie „Umiem pływać”.
6. Klasa IV realizuje innowację pedagogiczną pt.: „Przyroda od kuchni”, gdzie podczas
zajęć prowadzone są eksperymenty z wykorzystaniem wody, powietrza, światła
i kolorów.
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wiktorówku
1. W dniu 21 czerwca 2021 r. uczestniczono w uroczystej gali online podsumowującej
ogólnopolską akcję Narodowego Banku Polskiego „Giganci finansów” osobistych”.
Uzyskano certyfikat „Złotej Szkoły NBP”.
2. W dniu 18 lipca 2021 r. sfinalizowano realizację projektu „Ocalić od zapomnienia…”
w ramach Inicjatyw Lokalnych, odbyło się także uroczyste poświęcenie tablicy
upamiętniającej ks. Wincentego Tomasza MSF.
3. Podczas wakacji zadbano o miejsca pamięci w lesie w Piesnach i w Górce Klasztornej.
4. W trakcie wakacji wykonano prace remontowe m. in.:
- dokonano modernizacji kotłowni,
- wyremontowano klatkę schodową w oddziale przedszkolnym w Walentynowie,
- odmalowano plac zabaw,
- odrestaurowano część ścian „starego” budynku.
5. Szkoła zakwalifikowała się po raz drugi do ogólnopolskiego projektu Centrum
Mistrzostwa Informatycznego realizowanego przy współpracy z Politechniką
Gdańską.
6. W dniu 1 września 2021 r. odbyło się pasowanie na ucznia oraz pasowanie
na przedszkolaka.
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7. W pierwszym tygodniu września odbyły się dwie wycieczki edukacyjne do Malborka
oraz do Biskupina.
8. Współpracując z Przedszkolem Publicznym nr 1 im. Chatka Puchatka w Wyrzysku
przystąpiono do akcji charytatywno – ekologicznej pt. „Kolorowe kredki, czyli wielki
kredkowy recykling”.
9. Dnia 4 września br. nauczyciel języka polskiego oraz bibliotekarz wzięli udział
w akcji Narodowe Czytanie organizowanym przez Gminne Centrum Kultury
w Łobżenicy.
10. W dniu 6 września br. do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania włączyli
się również uczniowie szkoły.
11. Uczniowie klas I – III przystąpili do programu „Zdrowie w naszych rękach, czyli jak
skutecznie zwalczać Smoka Brudo”, który został objęty honorowym patronatem
Rzecznika Praw Dziecka.
12. Dnia 12 września 2021 r. na boisku szkolnym odbyła się uroczystość 100-lecia
Wiktorówka.
13. W dniu 14 września 2021 r. dzieci z oddziałów przedszkolnych w Walentynowie
obchodziły Święto Pieczonego Ziemniaka.
Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie
1. Przeprowadzono kwalifikację roczną i analizę pracy dydaktyczno – wychowawczą
i opiekuńczą za rok 2020/2021.
2. Dnia 9 lipca 2021 r. wydano uczniom zaświadczenia o wynikach egzaminu
ósmoklasisty.
3. Podjęto przygotowania do wirtualnej szkoleniowej mobilności nauczycieli w ramach
projektu Erasmus + „Bridges over opened minds”. Rozpoczeto takż przygotowania
związane z wyjazdem edukacyjnym uczniów i nauczyciela do Portugalii w ramach
projektu Erasmus + „Green World Happy People” w terminie od 26 września
do 2 października 2021 r.
4. Nauczyciele odbyli szkolenie online w ramach projektu Erasmus + „Bridges Over
opened minds” oraz z zakresu dziennika elektronicznego.
5. W trakcie wakacji przeprowadzono niezbędne prace remontowe.
6. Doposażono szkołę:
- w sprzęt konferencyjny, projektor multimedialny oraz zmodernizowano pracownię
komputerową wraz z zakupieniem programu Office 2019 – zakupów dokonano
z pozyskanych środków z grantów projektowych,
- plac zabaw dla dzieci (zakup i montaż nowych elementów placu zabaw
tj. sprężynowiec, tablicy do rysowania, ruchomego mostku)
- w stoliki jednoosobowe w pracowni komputerowej.
7. Udział dyrektora jako koordynatora projektu Erasmus + w międzynarodowym
spotkaniu koordynatorów na Litwie w związku z projektem „Green World Happy
People” podczas którego przekazano materiały promocyjne gminy Łobżenica
szkolnym partnerom z Litwy, Portugalii, Rumunii, Bułgarii i Turcji.
8. Rozpowszechniono wśród rodziców informację dot. szczepień uczniów powyżej
12 roku życia.
9. Wznowiono wydawanie obiadów dla 58 uczniów (w tym 12 sponsorowanych).
10. Uporządkowano groby Powstańców Wielkopolskich.
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Przedszkole Publiczne w Łobżenicy
1. W Przedszkolu Publicznym w Łobżenicy w okresie od 19.06.2021 r. do zakończenia
roku szkolnego 2020/2021 praca przebiegała w trybie stacjonarnym. W trakcie pracy
stacjonarnej pracownicy pedagogiczni, pracownik administracyjny i pracownicy
obsługi wykonywali swoje obowiązki zgodnie z procedurą i regulaminem
bezpieczeństwa w ścisłym reżimie sanitarnym.
2. Nauczyciele realizowali Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego,
prowadzili zajęcia dydaktyczno - wychowawcze oraz opiekuńcze. Udzielana była
dzieciom pomoc psychologiczno - pedagogiczna, a także realizowane były zajęcia
z terapii logopedycznej oraz rewalidacja.
3. W ostatnim tygodniu czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku dla dzieci z grup
6-latków z udziałem rodziców z zachowaniem obostrzeń. Pozostałe grupy pożegnały
się z przedszkolem i z rówieśnikami bez udziału osób z rodziny. Wszystkie dzieci
otrzymały dyplomy ukończenia wybranej grupy wiekowej.
4. W miesiącu lipcu trwała przerwa wakacyjna.
5. W miesiącu sierpniu dzieci uczęszczały na dyżur wakacyjny, który ze względu
na zaawansowane prace budowlane, remontowe wewnątrz przedszkola odbywał
się w Szkole Podstawowej w Łobżenicy.
6. Pracując od 1 września w formie stacjonarnej dzieci wraz z wychowawcami brały
udział w ciekawych zajęciach, wydarzeniach oraz akcjach zorganizowanych na terenie
placówki a także poza nią m.in. w rozpoczęciu roku szkolnego 2021/2022, spotkaniu
z artystką – malarką Pani Wiolettą Wajer wykonującą obecnie pracę artystyczną
na murach przedszkola, w obchodach święta ,,Sprzątanie świata”. Obchodzono
,,Międzynarodowy Dzień Kropki”. Odbyły się także zajęcia sportowe z trenerami
Fabryki Sportu i Rekreacji.
7. Aktualności i informacje dla rodziców umieszczane są na stronie internetowej
przedszkola, komunikatorze Messenger oraz Facebooku przedszkolnym. Ważne
informacje zostają umieszczane w wersji papierowej na drzwiach placówki.
8. Nauczyciele
indywidualnie wzięli udział w szkoleniu online z pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w ramach dokształcania.
9. Odbyły się zebrania z rodzicami oraz posiedzenia Rady Pedagogicznej.
10. Dyrekcja przedszkola uczestniczyła w :
- Dożynkach Gminno – Parafialnych,
- spotkaniu z okazji Narodowego Czytania zorganizowanym przez GCK w Łobżenicy
czytając fragmenty książki Gabrieli Zapolskiej ,,Moralność Pani Dulskiej”,
- uroczystej mszy i dalszych uroczystościach pod pomnikiem związanych
z wybuchem II Wojny Światowej.
11. Pracownicy obsługi i administracyjni w miesiącach letnich wykonywali prace
remontowe, porządkowe celem przygotowania placówki do rozpoczęcia nowego roku
szkolnego i bezpiecznego powitania dzieci w przedszkolu. Natomiast w nowym roku
szkolnym nadal odbierają i odprowadzają dzieci rodzicom, którzy nie wchodzą
na teren placówki ze względu na obostrzenia. Wykonują prace porządkowe,
dezynfekcję w salach i innych pomieszczeniach w przedszkolu. Konserwator
dokonuje na bieżąco drobnych napraw i konserwacji, dba o czystość na terenie wokół
przedszkola. Pracownicy kuchni przedszkolnej przygotowują obiady dla dzieci i osób
dorosłych z naszej placówki, a także dla dzieci z jednostek oświatowych Gminy
Łobżenica.
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V. Informacja z zakresu zadań realizowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Łobżenicy
Dział: Pomoc społeczna
Oprócz bieżącej realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, podjęto
następujące działania:
1) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobżenicy realizuje Program
Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020. Do 15 września
2021 roku wydano 294 skierowań dla 900 osób.
2) W dniach od 17 sierpnia 2021 roku do 20 sierpnia 2021 roku, tut. Ośrodek prowadził
dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014 – 2020, Podprogram 2020 roku. Rozdysponowano 16 677,00 kg o łącznej
wartości 103 051,57 zł. Asortyment obejmował następujące produkty spożywcze:
herbatniki, mus jabłkowy, kawa zbożowa, pasztet drobiowy, miód, kasza, filet
z makreli, szynka wieprzowa, koncentrat pomidorowy, cukier, makaron, mleko, olej).
3) W okresie sprawozdawczym, Ośrodek otrzymał także żywność pozaunijną z Pilskiego
Banku Żywności (tłuszcz roślinny, napoje, pieczywo, słodycze, nabiał, owoce
o łącznej wadze 1 184,16 kg i wartości 5 537,23 zł) – produkty zostały przekazane 236
rodzinom z terenu Gminy Łobżenica.
4) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobżenicy realizuje ogólnopolski
program „Wspieraj Seniora”. Adresatami programu są osoby powyżej 70 roku życia,
które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się pozostać w domu. Wsparcie
udzielne przez tut. Ośrodek polega na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły
podstawowej potrzeby. Na realizację zadań wynikających z programu zaplanowano
przyznanie dotacji finansowej w wysokości 27 000,00 zł. Usługa wsparcia może być
finansowana od 1 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Pracownicy tut.
Ośrodka udzielają regularnego wsparcia osobom, które zgłosiły potrzebę udzielania
wsparcia w ramach w/w Programu.
5) Miejsko Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Łobżenicy w czerwcu 2021 roku
złożył wniosek do Wielkopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu o przyznanie pomocy finansowej w ramach
Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w
wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
Ośrodek otrzymał dofinansowanie w wysokości 90 497,00 zł na realizację
następujących założeń Programu: organizacja opieki domowej (usługi opiekuńcze
świadczone w miejscu zamieszkania, świadczenie pomocy psychologicznej osobom
niepełnosprawnym, zakup paczek żywnościowych dla osób niepełnosprawnych, zakup
środków ochrony indywidualnej). Okres realizacji powyższych zadań trwa od 1 lipca
2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
6) Zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry start" od 1 lipca 2021
roku zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia. Począwszy od
roku szkolnego 2021/2022, świadczenie „Dobry Start” przyznaje i wypłaca Zakład
Ubezpieczeń Społecznych - w miejsce gminnych i powiatowych organów właściwych
– zapewniając w pełni zautomatyzowany proces obsługi programu. Według nowych
zasad, wnioski można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata
przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na
wskazane konto bankowe. Miejsko Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w
Łobżenicy, umożliwił zainteresowanym mieszkańcom z terenu gminy Łobżenica
skorzystanie z pomocy eksperta z ZUS w siedzibie Ośrodka, który m.in. pomagał w
zakładaniu profili PUE. Wizyty pracownika ZUS w MGOPS w Łobżenicy odbyły się
1.
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16 lipca 2021 roku, 28 lipca 2021 roku, 19 sierpnia 2021 roku
i 6 września 2021 roku. Z pomocy eksperta z ZUS Piła skorzystało 105 osób.
7) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobżenicy prowadzi działania
profilaktyczne w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19
wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Mając na uwadze bezpieczeństwo osób starszych,
szczególnie narażonych na zakażenie w/w wirusem, pracownicy MGOPS
w Łobżenicy, regularnie nawiązują kontakt z sołtysami z terenu Gminy Łobżenica.
Celem prowadzonych rozmów jest aktualizacja diagnozy środowiskowej i ewentualne
wskazanie kolejnych osób wymagających wsparcia i pomocy ze strony tut. Ośrodka.
8) Mając na względzie solidarność międzypokoleniową MGOPS w Łobżenicy organizuje
pomoc w zakupie i dostawie leków oraz żywności dla osób, które nie mogą liczyć na
pomoc najbliższych. Dokonano rozpoznania sytuacji życiowej około 30 osób
samotnych oraz osób poddanych kwarantannie (wizyty w środowisku i kontakt
telefoniczny). Po rozpoznaniu potrzeb, pracownicy MGOPS robią zakupy, realizują
recepty czy regulują rachunki osób potrzebujących. Wszystkie artykuły dostarczane
są do miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej. W realizowaniu w/w potrzeb
uczestniczą pracownicy socjalni asystenci rodziny i opiekunowie.
9) MGOPS w Łobżenicy na bieżąco monitoruje sytuację związaną z rozprzestrzenianiem
się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID – 19. Z prowadzonych
działań zdawane są raporty z obszaru pomocy społecznej. Aktualne informacje,
przekazywane są również do Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica.
10) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobżenicy koordynuje i realizuje
wszelkie sprawy związane z organizacją przez gminę Łobżenica transportu mających
trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi
SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.
11) Pracownicy socjalni informują oraz przekazują niezbędne druki osobom, które chcą
nabyć prawo do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej
egzystencji z ZUS i KRUS.
12) Od 1 września 2021 roku do 15 września 2021 roku trwa nabór wniosków
o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium
szkolnego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkałych na
terenie gminy Łobżenica.
13) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobżenicy prowadzi postępowania
administracyjne w sprawach przedłużania terminu końcowego prawa do świadczeń
(specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, dodatek do zasiłku
rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, zasiłek
pielęgnacyjny i zasiłek stały). Prawa do pobierania w/w świadczeń przedłuża się do 60
dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie dłużej
niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności (art.15 h ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2020 poz. 374 ze zm.).
Dział: Świadczenia rodzinne
- bieżąca realizacja zadań wynikających z przepisów prawa
1) Do dnia 15 września 2021 roku złożono 855 wniosków o zasiłek rodzinny
i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021.
2) MGOPS w Łobżenicy przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego na dziecko do ukończenia 18 roku życia można składać:

2.
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- od 1 lutego 2021roku w formie elektronicznej (poprzez kanał bankowości elektronicznej,
portal Emp@tia lub portal PUE ZUS - do 15 września 2021 roku wpłynęły 368 wnioski na
okres 2021/2022 trwający od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku.
- od 1 kwietnia 2021 roku w formie tradycyjnej (w ośrodku pomocy społecznej w formie
papierowej lub listownie pocztą – do 15 września 2021 roku wpłynęło 605 wniosków na
okres 2021/2022 trwający od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku).
3. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobżenicy prowadzi postępowania
w sprawach o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego
dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
wnioskodawcy, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń, w celu złożenia
przez wnioskodawcę wniosku o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.W w/w sprawie, do dnia 15 września 2021 roku
zostało złożonych 13 wniosków o wydanie stosownego zaświadczenia.
Projekty unijne i programy rządowe realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Łobżenicy

3.

1) Dofinansowanie ze środków PFRON, w ramach Modułu IV programu „ Pomoc
osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Moduł ten jest adresowany do
samorządów powiatowych i gminnych, które w związku z sytuacją epidemiczną
prowadzą dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia.
2) Ogólnopolski program „Wspieraj Seniora” którego celem jest wsparcie finansowe
w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym
stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.
4.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Liszkowie
Dnia stycznia 2021 roku złożono wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie
w Pile przy Starostwie Powiatowym w Pile wniosek o dofinansowanie projektu
"Termomodernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej Liszkowo, gmina
Łobżenica"
w ramach obszaru F "Programu wyrównywania różnic między regionami III". Dnia
otrzymaliśmy odpowiedź, że wniosek w całości został zaakceptowany i przyznano
nam maksymalną kwotę dofinansowanie w kwocie 160 000,00 zł. Całość inwestycji
zgodnie z projektem wyniesie 214 156,14 zł – data szacunkowych prac wrzesień 2020
roku. Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu: 01.10.2021
r. - 31.10.2022 r.

Bieżąca realizacja zadań oraz dodatkowe działania Miejsko Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Łobżenicy wpisują się w Gminną Strategią Rozwiązywania
Problemów Społecznych, której głównymi założeniami są:
• minimalizowanie skutków ubóstwa,
• zmniejszenie bezrobocia,
• przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin długotrwale borykających
się z problemami życiowymi, w tym integracja osób niepełnosprawnych i starszych ze
środowiskiem,
• zapobieganie i minimalizowanie problemów alkoholowych i narkomanii,
• podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy
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VI.

Informacja z zakresu zadań realizowanych przez Gminne Centrum Kultury
w Łobżenicy

Gminne Centrum Kultury prowadzi działalność w oparciu o roczny plan pracy GCK
oraz założenia zawarte w Strategii Rozwoju Gminy na lata 2015 – 2025.
W okresie międzysesyjnym przeprowadzone zostały następujące działania:
1. Integrowanie społeczności lokalnych
- 29.06 – spotkanie autorskie Marty Konek
- 07.07 – benefis Grzegorza Zięby
- 11.07 – Walentynowski Retro zlot starych pojazdów i maszyn
- 18.07 – 70 – lecie OSP Piesno
- 24.07 – koncert w ramach cyklu „Łobżenica wieczorową porą” – Marek Radowski
- 26.07 – uroczystości ku czci Patronki Łobżenicy – Świętej Anny
- 31.07 – Naturalisko
- 09.08 – oddanie do użytku drogi w Kościerzynie Małym i świetlicy w Luchowie
- 15.08 – Targ Twórców
- 21.08 – wizyta członków Towarzystwa Miłośników Wyrzyska w Izbie Muzealnej i w wieży
widokowej
- 28.08 – koncert ”W krainie muzyki” – wieża widokowa
- 29.08 – Dożynki Gminno – Parafialne
- 01.09 – uroczystości pod pomnikiem z okazji rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
- 03.09 – spotkanie dla mieszkańców na „Grzybku” w Dębnie
- 04.09 – „Narodowe czytanie” pod patronatem Pary Prezydenckiej i Burmistrza Łobżenicy,
czytanie „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej,
- 05.09 – Święto Chleba – Rataje
- 13.09 – 100 – lecie Wiktorówka
- 18.09 – 70 - lecie OSP Dźwierszno
- 19.09 – pożegnanie lata – Szczerbin
2. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę
- rozstrzygnięcie konkursów: plastycznego ”Przyroda wiecznie młoda” i fotograficznego
„Natura nie jest ponura” – wręczenie nagród 31.07.2021 na Naturalisku
- ogłoszenie konkursów: plastycznego, literackiego i fotograficznego o tematyce związanej
z jabłkiem. Podsumowanie konkursów – 26.09 na imprezie „ Święto jabłka” w WitrogoszczOsada
3. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i rękodzieła ludowego
- zajęcia zespołu muzyczno – wokalnego „Błękit Krajny”
4. Prowadzenie działalności instruktażowej – metodycznej
- na okres wakacyjny – zawieszone
- ogłoszono nabór na zajęcia dla dzieci i młodzieży z programowania Lego Spike Prime
w ramach projektu Liga eSzkoła. Projekt Liga eSzkoła jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa, działanie 3.2 "Innowacyjne działania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
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5. W dziedzinie sportu
na stadionie miejskim im. A. Graja:
- treningi i mecze KS Pogoń Łobżenica (młodzik, junior, senior) i KS „Czarni”
Ferdynandowo
W okresie międzysesyjnym:
- przygotowywanie materiałów tematycznych i ich publikacja na facebooku GCK (relacje
i fotorelacje, plakaty, zapowiedzi) z zorganizowanych uroczystości, jubileuszy i imprez,
- w związku z termomodernizacją budynku Profilaktyki i Aktywności społecznej biuro koła
PZEiR zostało przeniesione do GCK - czynne w środy w godzinach. 10.00 – 12.00,
- zajęcia i spotkania uczestników Klubu Seniora, ( poniedziałki, środy, piątki),
- wieża widokowa czynna w każdy weekend w okresie wakacyjnym w godz. 15.00.-19.00.,
w miesiącu wrześniu w godz. 14.00. do 17.00. – istnieje możliwość zakupu magnesów oraz
publikacji TMŁ, dla zwiedzających dostępne są ulotki dotyczące wieży i izby muzealnej, dla
dzieci broszurki z łamigłówkami
- w każdą ostatnią sobotę miesiąca w cyklu "Wieża ciśnień wieczorową porą"- zwiedzanie
wieży w godzinach 19.00 – 21.00 oraz spotkanie z muzyką - koncert
Działania Gminnego Centrum Kultury są promowane za pośrednictwem kanałów
komunikacji:
- media społecznościowe (facebook) GCK i Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica
- prasa lokalna „Panorama Łobżenicy”
- media ogólnopolskie – Teleexpress, Teleskop
- plakaty w gablotach na terenie miasta i w gablotach sołeckich
VII.

Informacja Burmistrza Łobżenicy o udziale w spotkaniach, uroczystościach
i wydarzeniach

W dniu 9 lipca 2021 r. – uczestniczyłem w jubileuszu 30-lecia funkcjonowania Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobżenicy Sp. z o.o.
W dniu 11 lipca 2021 r. – uczestniczyłem w spotkaniu plenerowym „Zjazd starych
pojazdów” zorganizowanym przez Sołectwo Walentynowo.
W dniu 14 lipca 2021 r. – uczestniczyłem w ceremonii pogrzebowej byłego dyrektora LO
w Łobżenicy Pana Jana Lenartowicza.
W dniu 18 lipca 2021 r. – uczestniczyłem w uroczystości jubileuszu 70-lecia Ochotniczej
Straży Pożarnej w Sołectwie Piesno.
W dniu 26 lipca 2021 r. – uczestniczyłem w uroczystej mszy św. z okazji imienin patronki
Łobżenicy św. Anny.
W dniu 27 lipca 2021 r. – uczestniczyłem w Walnym Zebraniu Gminnej Spółdzielni
Samopomoc Chłopska w Łobżenicy.
W dniach 29 lipca – 1 sierpnia 2021 r. – gościliśmy delegację z zaprzyjaźnionej gminy
niemieckiej Schrecksbach. Celem wizyty było dostarczenie samochodu pożarniczego marki
Mercedes dla jednostki OSP w Izdebkach. Podczas pobytu omówiliśmy plany współpracy na
kolejny rok 2022.
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W dniu 15 sierpnia 2021 r. – uczestniczyłem w spotkaniu Targ Twórców cyklicznej
imprezie organizowanej w ramach Naturaliska.
W dniu 18 sierpnia 2021 r. – uczestniczyłem w uroczystości 100-nych urodzin mieszkanki
naszej gminy pani Zofii Mrozińskiej. Wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Miejskiej
w Łobżenicy złożyliśmy życzenia od całej wspólnoty samorządowej.
W dniu 22 sierpnia 2021 r. – uczestniczyłem w spotkaniu integracyjnym z mieszkańcami
sołectwa Trzeboń. Spotkanie odbyło się na plaży w Trzeboniu.
W dniu 24 sierpnia 2021 r. – rozpocząłem spotkania sołeckie we wszystkich sołectwach
naszej gminy. Tematem spotkań był podział środków z funduszu sołeckiego w 2022 r.
Podczas spotkań omówiono również sprawy bieżące.
W dniu 26 sierpnia 2021 r. - uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym
Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Łobżenicy.
W dniu 29 sierpnia 2021 r. – uczestniczyłem w Dożynkach Parafialno-Gminnych
w Łobżenicy. Dziękuję wszystkim za współpracę w organizacji tego ważnego rolniczego
święta.
W dniu 1 września 2021 r. – uczestniczyłem w uroczystościach upamiętniających wybuch II
wojny światowej. Odbyła się uroczysta msza św. oraz uroczystości przy pomniku Powstańca
Wielkopolskiego.
W dniu 3 września 2021 r. – uczestniczyłem w zabawie integracyjnej w Sołectwie Dębno.
W dniu 4 września 2021 r. – uczestniczyłem w Eko-Meetingu zorganizowanym przez
Starostwo Powiatowe w Pile. Delegacja z naszej gminy zajęła I miejsce w ocenie wieńców
dożynkowych. Reprezentowało nas Sołectwo Walentynowo.
W dniu 5 września 2021 r. – uczestniczyłem w spotkaniu integracyjnym w Sołectwie Rataje
„Dzień Chleba”.
W dniu 12 września 2021 r. – uczestniczyłem w jubileuszu 100-lecia Sołectwa Wiktorówko.
W dniu 18 września 2021 r. – uczestniczyłem w jubileuszu 70-lecia OSP w Dźwiersznie.
W dniu 19 września 2021 r. – uczestniczyłem w spotkaniu integracyjnym w Sołectwie
Szczerbin „Zakończenie lata”
W dniu 23 września 2021 r. – uczestniczyłem w uroczystości odsłonięcia wyremontowanej
kapliczki w Sołectwie Topola.
BURMISTRZ
/-/ Piotr Łosoś
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