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Inwestycje w Gminie Lobez
W roku 2008 Gmina £obez przeprowadzi³a
nastêpuj¹ce inwestycje i remonty budowlane:
Przebudowa budynku socjalno biurowego wraz ze
zmian¹ u¿ytkowania na budynek
mieszkalny
wielorodzinny w m. Worowo. W wyniku robót
budowlanych powsta³o 20 nowych mieszkañ
socjalnych.
Remont instalacji elektrycznej zasilaj¹cej budynek
starej czêœci szko³y Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych w
£obzie
Uzbrojono 31 dzia³ek budowlanych pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne na os. Ksi¹¿¹t
Pomorskich w £obzie przy ul. Jagiellonów i Piastów w
wodoci¹g, sieæ kanalizacji sanitarnej i sieæ kanalizacji
deszczowej. Ponadto Zak³ad Gazowniczy wybudowa³
gazoci¹g.
Dokonano ca³kowit¹ wymianê stolarki okiennej i
drzwiowej z drewnianej na PCV w placówkach
oœwiatowo-wychowawczych tj. w:
Szkole Podstawowej nr 1 w £obzie,
Szkole Podstawowej nr 2 w £obzie,
Przedszkolu Miejskim nr 1 w £obzie,
Zespole Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie,
Publicznej Szkole Podstawowej w Be³cznie.
Przeprowadzono remont ³azienek w czêœci parterowej
budynku w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w £obzie
polegaj¹cy na wymianie ok³adzin œcian pomieszczeñ
sanitarnych oraz wymianie bia³ego monta¿u. Ponadto
wykonano remont pomieszczenia w sali nr 14
„Motylki” i sali nr 13 „¯abki” polegaj¹cy na
szpachlowaniu i malowaniu œcian, wymianie stolarki
drzwiowej i wymianie wyk³adzin, oraz wymianie
opraw oœwietleniowych.
Remont pomieszczeñ i sanitariatów w Publicznej
Szkole Podstawowej w miejscowoœci
Be³czna
po³o¿onych na parterze budynku.
Remont £obeskiego Centrum Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych usytuowanego w budynku Szko³y
Podstawowej Nr 2 polegaj¹cy na:
wykonaniu remontu pochylni osób
niepe³nosprawnych prowadz¹cej do pomieszczeñ
centrum,
odwodnienie i osuszenie pomieszczenia Sali
rehabilitacyjnej,
Remont pomieszczeñ szatni w Szkole Podstawowej Nr
1 w £obzie.
W ramach robót budowlanych trwaj¹cych przy
budowie boiska zadania p.n. „Budowa zespo³u
wielofunkcyjnych boisk
sportowych w ramach
programu Moje boisko ORLIK 2012 w £obzie”,
zakoñczono roboty zwi¹zane z podbudow¹ pod
sztuczn¹ nawierzchniê, po³o¿ono sztuczn¹ trawê,
czêœciowo u³o¿ono nawierzchniê poliuretanow¹,
wykonano ogrodzenie i oœwietlenie oraz budynek
szatniowo socjalny. Stan realizacji zadania wynosi
73% planowanej inwestycji.
Rozpoczêto roboty przy budowie boiska
wielofunkcyjnego ogólnodostêpnego dla dzieci i
m³odzie¿y przy ul. Koœciuszki 17 w £obzie. Do chwili
obecnej wykonano odwodnienie liniowe boiska bez
koszy rozs¹czaj¹cych, wymianê gruntu i podbudowê
betonow¹ boiska
Rozpoczêto prace nad budow¹ boiska w Zajezierzu.
Wykonano drena¿ odwadniaj¹cy oraz czêœciowo
wyrównano p³ytê boiska.
Przeprowadzono gruntowny remont pomieszczeñ
kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w
£obzie, wymieniono pokrycie dachu oraz

pomalowano elewacjê.
Wykonano termomodernizacjê stropodachu
Przedszkola Miejskiego w £obzie wraz z wymian¹
pokrycia dachowego.
Wybudowano sieæ kanalizacji sanitarnej w ulicy
Kiliñskiego w £obzie.
Wybudowano sieæ kanalizacji deszczowej wraz z
przy³¹czami w ³¹czniku ulic Kiliñskiego i Spokojnej
w £obzie.
Wykonano przy³¹cze do kanalizacji sanitarnej do
budynków mieszkalnych bêd¹cych w³asnoœci¹ Gminy
£obez po³o¿onych przy ul. Niepodleg³oœci nr 56, 58,
60, 62 i 66 w £obzie.
Przebudowano przy³¹cza wodoci¹gowe w
£ob¿anach.
Wymieniono sieæ wodoci¹gow¹ wraz z przy³¹czami w
ulicy Przechodniej w £obzie.
Wykonano remont sto³ówek w Szkole Podstawowej
Nr 1 i Nr 2 oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w
Be³cznie.
projekty budowlane
Firma Us³ugi Projektowe Andrzej Pierœcionek
Stargard Szczeciñski opracowa³a projekt budowlany
na budowê sieci kanalizacji sanitarnej
w ul.
Przyrzecznej w £obzie wraz z t³ocznia i przy³¹czami.
Opracowano projekt budowlany ³azienki w lokalu
mieszkalnym nr 2 przy ulicy Bema 29 w £obzie.
Opracowana dokumentacjê budowlan¹ i wykonawcz¹
termomodernizacji budynków szkolnych tj. Szko³y
Podstawowej nr 1 i Szko³y Podstawowej nr 2 oraz
Przedszkola Miejskiego nr 1.
Opracowano projekt budowlany (do pozwolenia na
budowê) na uzbrojenie nowych terenów
inwestycyjnych w £obzie z pe³n¹ infrastruktur¹,
obejmuj¹cy:
budowê i przebudowê ulic Wêgrzyñskiej i
Magazynowej, usytuowanych w m. £obez w tym:
wykonanie koncepcji przebiegu trasy drogi od ul.
Waryñskiego przez ul. Wêgrzyñsk¹ i Magazynow¹ do
ul. Drawskiej o ³¹cznej d³. ok. 2500 mb (w tym
nowoprojektowany odcinek drogi ok. 990 mb), wraz z
odwodnieniem drogi i jej oœwietleniem w czêœci nowo
projektowanej,
wykonanie projektu drogowego na ³¹cznik pomiêdzy
ul. Waryñskiego i Drawsk¹,
budowê sieci wodoci¹gowej o d³ugoœci ok. 4500 mb
na odcinku od ul. Podgórnej do ul. Œwiêtoborzec,
usytuowanych w m. £obez,
budowê sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Wêgrzyñskiej, Podgórnej, Odnodze Wêgorzyñskiej,
£¹kowej, Strumykowej, Magazynowej o d³. ok. 6600
mb,
uzbrojenie dzia³ek usytuowanych w ulicach
Akacjowa, Brzozowa, Cisowa, Lipowa i Sosnowa,
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne, w sieæ gazow¹, sieæ
elektroenergetyczn¹, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ
k a n a l i z a c j i
d e s z c z o w e j
i sieæ kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem
koncepcji przebiegu trasy drogi oraz jej oœwietlenia i
odwodnienia. £¹czna d³ugoœæ projektowanych sieci
dla poszczególnych bran¿y wynosi ok. 650 mb i ma
zostaæ zakoñczona przy³¹czami przed granic¹ ka¿dej
dzia³ki (62 dzia³ki do uzbrojenia),
przebudowê kanalizacji sanitarnej w ul. Segala o d³.
ok. 450 mb,
projekt drogowy na przebudowê ul. Podgórnej,
Odnogi Wêgrzyñskiej, Strumykowej i £¹kowej.
Opracowano dokumentacjê budowlan¹ i

wykoñczeniow¹ (do pozwolenia na budowê) na
kompleksowe rozwi¹zanie gospodarki wodno
œciekowej w Gminie £obez obejmuj¹c¹:
Zadanie nr 1
modernizacja i rozbudowa sieci wodoci¹gowej wraz z
przy³¹czami w miejscowoœci Klêpnica o orientacyjnej
d³ugoœci ok. 7.300 mb, sieæ kanalizacji sanitarnej
wraz z przy³¹czami w miejscowoœci Klêpnica wraz z
przesy³em do miejscowoœci Be³czna o orientacyjnej
d³ugoœci ok. 10.500 mb,
modernizacja oczyszczalni œcieków w miejscowoœci
Be³czna z uwzglêdnieniem odbioru œcieków ze wsi
Klêpnica,
Zadanie nr 2
sieæ kanalizacji sanitarnej wraz z przy³¹czami w
miejscowoœci Poradz wraz z przesy³em do
miejscowoœci Prusinowo o orientacyjnej d³ugoœci ok.
3.600 mb,
sieæ kanalizacji sanitarnej wraz z przy³¹czami w
miejscowoœci Prusinowo o orientacyjnej d³ugoœci ok.
1.600 mb,
sieæ kanalizacji sanitarnej wraz z przy³¹czami w
miejscowoœci Worowo wraz z przesy³em do
miejscowoœci Prusinowo o orientacyjnej d³ugoœci ok.
2.200 mb,
oczyszczalnia œcieków w miejscowoœci Prusinowo
zlewnia dla wsi Prusinowo, Poradz, Worowo.
Projekty Gminy £obez
Gmina £obez opracowa³a w 2008 roku ³¹cznie 31
wniosków o dofinansowanie projektów. Wnioski te
sk³adane by³y do ró¿nych programów krajowych i
europejskich. Z tego17 wniosków zosta³o
zaakceptowanych i uzyska³o dofinansowanie.
Z e s t a w i e n i e w n i o s k ó w, k t ó r e u z y s k a ³ y
dofinansowanie przedstawia poni¿sza Tabela.
Ca³kowity koszt zadañ, które uzyska³y
dofinansowanie wynosi 6 910 068 z³, z czego ³¹czna
kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 3 599
935 z³, przyznana ³¹czna kwota dofinansowania
to 3 316 638 z³.
Zadania realizowane przez Gminê £obez, które
uzyska³y dofinansowanie œrodków zewnêtrznych w
2008 roku
Modernizacja £obeskiego Centrum Rehabilitacji - do
PFRON Urzêdu Marsza³kowskiego - ca³kowity koszt
zadania 235259 z³, kwota wnioskowana 115000 z³,
kwota przyznana 71 693 z³
XIV Majowe Spotkania Orkiestr Dêtych i Big
Bandów - £obez 2008 - Fundacja Bonin do Urzêdu
Marsza³kowskiego - ca³kowity koszt zadania 40329
z³, kwota wnioskowana 10500 z³, kwota przyznana
2500z³
Poszerzenie oraz poprawa jakoœci oferty edukacyjnej
dla dzieci w wieku 3-5 lat w Przedszkolu Miejskim Nr
1 w £obzie, Przedszkole Miejskie Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego - ca³kowity koszt zadania 289
000 z³, kwota wnioskowana 289 000 z³, kwota
przyznana 225 000z³
Polska - Litwa - muzykujemy razem - £DK do
Funduszu Polsko - Litewskiego - ca³kowity koszt
zadania 22 403z³, kwota wnioskowana 17 500 z³,
kwota przyznana 17 z³
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej sali
gimnastycznej Szko³y Podstawowej Nr 1 w £obzie do
Urzêdu Marsza³kowskiego - ca³kowity koszt zadania
41 987 z³, kwota wnioskowana 20 000 z³, kwota
przyznana 10400 z³
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole w

Be³cznie, SP1 i Gimnazjum (0,6% subwencji ogólnej)
do Ministerstwa Edukacji Narodowej - ca³kowity
koszt zadania 425 779 z³, kwota wnioskowana 212
889 z³, kwota przyznana 56799 z³
"Nie wolno godziæ siê na pe³zanie, gdy czujemy, ¿e
mo¿emy wzbiæ siê wysoko" ZSG do Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego - ca³kowity koszt zadania 362
612 z³, kwota wnioskowana 362 612 z³, kwota
przyznana 362 612 z³
"Nasza szko³a nasz¹ szans¹" - SP 1 - do Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego - ca³kowity koszt zadania 274
000 z³, kwota wnioskowana 274 000 z³, kwota
przyznana 274 000 z³
Wielofunkcyjne boisko sportowe w £obzie - do
Ministerstwa Sportu i Turystyki - ca³kowity koszt
zadania 649 800 z³, kwota wnioskowana 200 000 z³,
kwota przyznana 200000 z³
Autobus do przewozu osób niepe³nosprawnych - do
PFRONu Urzêdu Marsza³kowskiego - ca³kowity koszt
zadania 259860 z³, kwota wnioskowana 170000 z³,
kwota przyznana 170000 z³
Pomó¿ sobie - od biernoœci do aktywnoœci MGOPS do Europejskiego Funduszu Spo³ecznego - ca³kowity
koszt zadania 137188 z³, kwota wnioskowana 123478
z³, kwota przyznana 123478 z³
Pomoc dla uczniów na wsi - do PFRONu Urzêdu
Marsza³kowskiego - ca³kowity koszt zadania 9057 z³,
kwota wnioskowana 9057 z³, kwota przyznana 9057 z³
V jubileuszowy przegl¹d piosenki MGOPS - do
PFRONu Urzêdu Marsza³kowskiego- ca³kowity koszt
zadania 9000 z³, kwota wnioskowana 5000 z³, kwota
przyznana 2700 z³
Budynek socjalny w Worowie - do Ministerstwa Spraw
Wewnêtrznych i Administracji, Bank Gospodarstwa
Krajowego - ca³kowity koszt zadania 1616450 z³,
kwota wnioskowana 399366 z³, kwota przyznana
399366 z³
Zespó³ boisk wielofunkcyjnych - Orlik 2012 - do
M i n i s t e r s t w a S p o r t u i Tu r y s t y k i , U r z ¹ d
Marsza³kowski - ca³kowity koszt zadania 1298000 z³,
kwota wnioskowana 666000 z³, kwota przyznana
666000 z³
Równe szanse - dobry start - Przedszkole Miejskie Nr
1 w £obzie - do Zachodniopomorskiego Urzêdu
Wojewódzkiego - ca³kowity koszt zadania 36500 z³,
kwota wnioskowana 25550 z³, kwota przyznana
25550 z³
Do¿ywianie uczniów w szko³ach - do
Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego ca³kowity koszt zadania 406000 z³, kwota
wnioskowana 300000 z³, kwota przyznana 300000 z³
Przebudowa drogi gminnej - ulica Kiliñskiego - do
Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego ca³kowity koszt zadania 743600 z³, kwota
wnioskowana 362800 z³, kwota przyznana 362800 z³
Przez trudy do gwiazd
SP2 do
Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego ca³kowity koszt zadania 53244 z³, kwota wnioskowana
37183 z³, kwota przyznana 37183 z³
£¹cznie: ca³kowite koszty zadañ 6 910 068 z³, kwoty
wnioskowane 3 599 935 z³, kwota przyznana 3 316
638 z³
I N F R A S T R U K T U RY K O M U N A L N E J I
OCHRONYŒRODOWISKA
Kontynuuj¹c rozpoczêty w roku 2007 proces
prywatyzacji £obeskiej Energetyki Cieplnej
Sp. z
o.o. w £obzie prowadzono w pierwszym pó³roczu br.
negocjacje w sprawie zbycia udzia³ów Spó³ki. W
wyniku rokowañ podpisano w dniu 11 czerwca 2008 r.
umowê sprzeda¿y 100 % udzia³ów £EC Sp. z o.o. na
rzecz Szczeciñskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Realizuj¹c zadania zwi¹zane z utrzymaniem
mieszkaniowego zasobu gminy wykonywano szereg
remontów budynków i lokali komunalnych, jako
wa¿niejsze nale¿y wymieniæ: Zajezierze - wykonanie
instalacji wod .- kanalizacyjnej i c.o. w lokalu
komunalnym, Poradz 7 - docieplenie
œciany
szczytowej budynku, £obez ul. Kraszewskiego 19/5 i

ul. Kraszewskiego 26/6 remont lokali komunalnych i
dachów, £obez ul. Przyrzeczna 2 remont dachu,
Prusinowo 15 remont dachu
po spaleniu.
Wymieniono 63 okna i dwie pary drzwi w lokalach
komunalnych. Wyremontowano 22 szt. pieców
kaflowych.
W lokalu u¿ytkowym przy ulicy Koœcielnej „Bar
Borko” wymieniono okna i drzwi.
W ramach planowania i zagospodarowania
przestrzennego gminy w 2008 roku zosta³a uchwalona
zmiana planu zagospodarowania przestrzennego
miasta £obez (ul. Szymanowskiego) oraz uchwalony
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miasta £obez „Cmentarz”. Rozpoczêto opracowania
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu obrêbu nr 4 miasta
£obez, obszar „Osiedle Leœne” oraz projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu obrêbu Ko³dr¹b, obszar
„Drawska”.
Ponadto w 2008 r. przyst¹piono do sporz¹dzenia:
zmiany studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy £obez w
celu wyznaczenia terenów pod lokalizacjê farm
elektrowni wiatrowych w obrêbie Karwowo i
Zache³mie, gm. £obez oraz zmiany funkcji terenu o
dotychczasowym u¿ytkowaniu rolniczym,
po³o¿onym w obrêbie nr 1 miasta £obez na tereny pod
zabudowê mieszkaniow¹ z us³ugami nieuci¹¿liwymi
oraz zabudowê us³ugow¹.miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego pod lokalizacjê
farm elektrowni wiatrowych w obrêbie Karwowo i
Zache³mie, gm. £obez.
Realizuj¹c zadania w zakresie utrzymania terenów
ogólnie dostêpnych i zielonych wykonano remont
fontanny miejskiej, po³o¿onej przy ul. Niepodleg³oœci
wraz z monta¿em urz¹dzeñ (pompy, dysze,
oœwietlenie). W ramach zagospodarowywania Parku
przy ulicy Koœciuszki wykonano renowacjê pomnika
„Byliœmy, Jesteœmy, Bêdziemy”, utwardzono i
zagospodarowano alejki i plac przed pomnikiem,
zamontowano oœwietlenie i ³awki, wykonano
przy³¹cze wodoci¹gowe.
Wykonano projektu (dokumentacja technicznoprojektowa) zagospodarowania terenu nowej czêœci
cmentarza w £obzie, po³o¿onego przy ulicy Wojska
Polskiego w celu rozszerzenia istniej¹cego cmentarza.
Dokonano naprawy zniszczonego (przez nieznanego
sprawcê) krzy¿a znajduj¹cego siê w pó³nocnej czêœci
wsi Grabowo. Zakupiono i zamontowano zestawy
placów zabaw do Worowa, Grabowa, Rynowa,
Ro¿nowa, Meszne, Zajezierze, Zagórzyc, Klêpnicy,
Bonina, Dobieszewa, Unimia.
Rozpoczêto zadanie zmierzaj¹ce do poprawy
stosunków wodnych przy ulicach Strumykowa,
Wêgorzyñska, Odnoga Wêgorzyñska wykonuj¹c
naprawê ruroci¹gu i czyszcz¹c czeœæ rowów
melioracyjnych.
Zrealizowano poni¿sze zadania zwi¹zane z budow¹ i
przebudow¹ dróg:
budowa dróg gminnych w ulicach: £okietka,
Jagiellonki, Racibora, Bogus³awa, Warcis³awa,
Czcibora, Moniuszki, Szymanowskiego, ³¹cznik ul.
Szymanowskiego i Chopina,
przebudowa dróg gminnych w £obzie w ulicach:
Orzeszkowej, Przechodniej, ³¹cznika ul. Kiliñskiego
z ul. Spokojn¹ - wykonanie ci¹gu pieszo jezdnego,
przebudowa dróg gminnych na terenach poza
miejskich: przy budynku wielorodzinnym w Dalnie,
droga od skrzy¿owania z drog¹ powiatow¹ do koñca
wsi w miejscowoœci £ob¿any, droga Zagórzyce Kolonia III,
przebudowa parkingów: przy rondzie pomiêdzy ul.
Obroñców Stalingradu i ul. Kraszewskiego, pomiêdzy
ul. Koœciuszki a Pl. 3-go Marca przy budynku
mieszkalnym nr 30
przebudowa jezdni ³¹cz¹cej ul. Mickiewicza z ul.
Murarsk¹ wraz z budow¹ parkingu i wykonaniem
chodnika po skosie,

W zakresie poprawy oœwietlenia terenów miasta i wsi
wykonano nastêpuj¹ce zadania:
budowa oœwietlenia w czêœci miejscowoœci
Karwowo, Klêpnica, Wysiedle, £ob¿any,
budowa oœwietlenia pomiêdzy ul. Mickiewicza,
Murarsk¹, Niepodleg³oœci, Budowlan¹,
budowa oœwietlenia na parkingu przy rondzie, na
zapleczu budynku przy ulicy Koœciuszki,
dodatkowego oœwietlenia na ul. Orzeszkowej i ul.
Sawickiej, budowa na ulicy Przechodniej.
SPRZEDA¯ I DZIER¯AWA NIERUCHOMOŒCI
W roku 2008 sprzedano:
1) 63 lokale mieszkalne w tym:
- w mieœcie 44 lokale
- na wsi 19 lokale
2) 28 dzia³ek w tym:
- w mieœcie 11 dzia³ek pod zabudowê mieszkaniow¹,
1 dzia³kê zabudowan¹ gara¿em, 1 dzia³kê pod
zabudowê trafostacji,
- na wsi 14 dzia³ek pod zabudowê mieszkaniow¹, 1
dzia³kê zabudowan¹ bud. gospodarczym,
3) 8 dzia³ek na rzecz u¿ytkowników wieczystych.
4) 2 dzia³ki na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomoœci przyleg³ych.
Przekszta³cono z u¿ytkowania wieczystego w prawo
w³asnoœci 9 dzia³ek.
Burmistrz £obza zawiadamia, ¿e na tablicach
informacyjnych Urzêdu Miejskiego
(w siedzibie Urzêdu oraz przy ul. Niepodleg³oœci)
wywieszono wykazy dotycz¹ce:
1. sprzeda¿y nieruchomoœci niezabudowanych na
poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomoœci przyleg³ych:
- dzia³ka nr 458/25 o pow. 280 m2 po³o¿ona w obr. 2
m. £obez Kw nr 22705,
- dzia³ka nr 1242/3 o pow. 310 m2 po³o¿ona w obr. 4
m. £obez przy ul. Podgórnej Kw nr 21361,
- dzia³ka nr 1242/4 o pow. 581 m2 po³o¿ona w obr. 4
m. £obez przy ul. Podgórnej, Strumykowej Kw nr
21362,
- dzia³ka nr 1242/5 o pow. 276 m2 po³o¿ona w obr. 4
m. £obez przy ul. Podgórnej Kw nr 21363,
- dzia³ka nr 1242/6 o pow. 721 m2 po³o¿ona w obr. 4
m. £obez przy ul. Podgórnej Kw nr 21364,
- dzia³ka nr 121/1 o pow. 258 m2 po³o¿ona w obr. 1 m.
£obez Kw nr 10254,
- dzia³ka nr 121/2 o pow. 258 m2 po³o¿ona w obr. 1 m.
£obez Kw nr 10255,
- dzia³ka nr 17/51 o pow. 3398 m2 po³o¿ona w obr.
Niegrzebia Kw. nr 22914.
2. dzier¿awy nieruchomoœci po³o¿onej na terenie
miasta £obez :
- czêœæ dzia³ki nr 1195/43 o pow. 2,50 ha po³o¿onej w
obrêbie 4 m. £obez z przeznaczeniem pod uprawy
rolne
Sprawy Organizacyjno Administracyjne
1 wrzeœnia 2009 Burmistrz £obza zdecydowa³ o
wdro¿eniu systemu zarz¹dzania jakoœci¹ zgodnego z
wytycznymi normy PN-EN ISO 9001:2001 System
zarz¹dzania jakoœci¹ ma nie tylko za zadanie
usprawniæ pracê urzêdników. Skierowany jest
g³ównie w stronê jak najlepszej obs³ugi klienta i
œwiadczenia us³ug na jak najwy¿szym poziomie.
Zosta³y opracowane Karty Informacyjne dotycz¹ce
us³ug œwiadczonych przez Urz¹d oraz niezbêdne
formularze, które wystarczy wype³niæ i przekazaæ
pracownikowi. Formularz taki nie ma prawa zagin¹æ.
Nie pozwoli na to elektroniczny system ewidencji
dokumentów i korespondencji. Wszelkie dokumenty
wp³ywaj¹ce do urzêdu s¹ wpisywane do systemu. W
ka¿dej chwili mo¿na sprawdziæ, do kogo dana sprawa
trafi³a, co w danej sprawie zrobiono, kiedy up³ywa
termin jej za³atwienia, itp. Wszystko po to, by
mieszkañcy gminy byli zadowoleni, a ich sprawy
za³atwiane szybko i fachowo.
W so³ectwie Poradz mieszkañcy wybrali nowego
so³tysa, funkcjê tê objê³a Pani Helena Olejnik Wybory
uzupe³niaj¹ce zorganizowane zosta³y po rezygnacji

poprzedniej Pani so³tys Ma³gorzaty Marek.
Przeprowadzono remont wys³u¿onej juz sali obrad
(sala nr 21) w Urzêdzie Miejskim w £obzie.
Zmodernizowana sala konferencyjna Urzêdu
Miejskiego w £obzie jest godnym miejscem do
reprezentowania Gminy £obez i obrad sesji Rady
Miejskiej.
W roku 2008 Rada Miejska w £obzie odby³a 14 sesji,
na których podjê³a 99 uchwa³ w tym z zakresu:
- spraw organizacyjnych 15
- spraw finansowych, bud¿etu i jego zmian -18
- podatków i op³at 8
- gospodarki nieruchomoœciami 7
-gospodarki mieszkaniowej 8
- oœwiaty i kultury, sportu i turystyki -14
- gospodarki komunalnej 10
- zagospodarowania przestrzennego 7
- skarg na dzia³alnoœæ burmistrza i kierowników
jednostek organizacyjnych gminy - 12
Sprawy Obywatelskie
W roku 2008 w Wydziale Spraw Obywatelskich
zarejestrowano 192 urodzenia oraz 142 zgony. Stan
liczby mieszkañców Gminy £obez na dzieñ 01
stycznia 2008 r. wynosi³ 14.479 osoby, natomiast na
koniec roku tj. na dzieñ 31 grudnia 2008 r.14.432
osoby. Zmniejszenie siê liczby mieszkañców (48
osób) zwi¹zane jest z wymeldowaniami z pobytu
sta³ego poza teren Gminy £obez. Zarejestrowano 115
przedpoborowych (rocznik 1980).
W zakresie dowodów osobistych zarejestrowano w
ci¹gu ubieg³ego roku 1.180 wniosków o wydanie
dowodu osobistego. Wydano 1.980 dowodów
osobistych. Mieszkañcy gminy zg³osili 135
przypadków utraty dowodu osobistego.
Wy k o n u j ¹ c z a d a n i a z w i ¹ z a n e z o c h r o n ¹
przeciwpo¿arow¹ na terenie gminy, uzupe³niono
sprzêt po¿arniczy w obydwu jednostkach ochotniczej
stra¿y po¿arnej dzia³aj¹cych na terenie gminy tj. w
Boninie i w Zagórzycach. Dokonano remontu basenu
przeciwpo¿arowego w Zajezierzu poprawiaj¹c jego
system odwodnienia. Wartoœæ wykonanego remontu
wyniós³ 23.759 z³. Przeprowadzono równie¿ remont
basenu przeciwpo¿arowego w Poradzu w postaci
czêœciowego wykonania nowego ogrodzenia, a
czêœciowo jego naprawy na kwotê 6.796 z³.
Dokonany zosta³ tak¿e remont samochodu
po¿arniczego w OSP w Zagórzycach polegaj¹cy na
naprawie w szczególnoœci zbiornika wody, instalacji
hydraulicznej hamulców i instalacji elektrycznej.
Ogólna kwota remontu wynios³a 8.800 z³.
Wspó³dzia³aj¹c z jednostk¹ Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Zagórzycach zosta³o utworzone w remizie
OSP w Zagórzycach, w
ramach projektu
wspó³finansowanego ze œrodków Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego pod nazw¹: „Wioska
internetowa kszta³cenie na odleg³oœæ na terenach
wiejskich”, centrum kszta³cenia na odleg³oœæ.
Centrum kszta³cenia zlokalizowane w remizie, w
ramach projektu wyposa¿one zosta³o w sprzêt
k o m p u t e r o w y : s e r w e r, p i ê æ s t a n o w i s k
komputerowych oraz liczny sprzêt peryferyjny.
Dodatkowo w centrum kszta³cenia wykonane zosta³o
³¹cze umo¿liwiaj¹ce dostêp do Internetu. Centrum
kszta³cenia s³u¿y, dla osób które chc¹ poszerzaæ swoj¹
wiedzê, zarówno osoby doros³e jak i dzieci. Centrum
kszta³cenia zapewnia bowiem mo¿liwoœæ kszta³cenie
ustawicznego on-line w zakresie szkoleñ dostêpnych
na platformie e-learningowej. Korzystanie z centrum
szkolenia jest nieodp³atne.
Dla celów zarz¹dzania kryzysowego zakupiony zosta³
agregat pr¹dotwórczy.
Ponadto realizowane by³y plany zawarte w uchwale
bud¿etowej zwi¹zane z bie¿¹c¹ dzia³alnoœci¹
jednostek OSP, zarz¹dzania kryzysowego, obrony
cywilnej, prowadzenia rejestru wyborców oraz
rejestracji przedpoborowych.

Sprawy Spo³eczne i Promocji
- 20 maja zarejestrowano pierwsz¹ oœwiatow¹
niepubliczn¹ placówkê w gminie £obez t.j. Punkt
Przedszkolny w Karwowie, prowadzony przez
Stowarzyszenie Przyjació³ Karwowa,
- 29 sierpnia zarejestrowano drug¹ oœwiatow¹
niepubliczn¹ placówkê w gminie £obez, tj.
Przedszkole Niepubliczne w £obzie „Bajkowa
Kraina” prowadzone przez „Us³ugi Edukacyjne” K.
Kur³owicz, Z. Heland,
- podpisano umowê ze Stowarzyszeniem Na Rzecz
Osób z Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektualn¹, Ruchow¹
i z Autyzmem na dowóz dzieci niepe³nosprawnych z
terenu Gminy £obez do Oœrodka Rehabilitacyjno
Edukacyjno Wychowawczego w Radowie Wielkim,
- wdro¿ono pilota¿owy program „Uczeñ na wsi”
pomoc w zdobyciu wykszta³cenia przez osoby
niepe³nosprawne zamieszkuj¹ce gminy wiejskie oraz
gminy miejsko wiejskie na lata 2008-2010,
podpisano umowy z PFRON o dofinansowanie nauki
uczniom niepe³nosprawnym na ³¹czn¹ kwotê 28 335
z³otych,
uzyskano dofinansowanie na zakup autobusu do
przewozu niepe³nosprawnych w wysokoœci 170 000
z³,
-wdro¿ono Rz¹dowy Program „Dofinansowania
zakupu podrêczników dla dzieci rozpoczynaj¹cych
roczne przygotowanie przedszkolne lub naukê w
klasach I-III szko³y podstawowej „WYPRAWKA
SZKOLNA” .W ramach programu 85 uczniom
dofinansowano podrêczniki na kwotê 11 870 z³otych,
- wydano 598 decyzji o przyznaniu stypendium
szkolnego na ³¹czn¹ kwotê 310 131 z³otych,
- przyznano w drodze decyzji 3 uczniom znajduj¹cym
siê w przejœciowo trudnej sytuacji materialnej zasi³ki
szkolne na ³¹czn¹ kwotê 960 z³otych,
- wydano 14 decyzji w sprawie przyznania
dofinansowania kosztów kszta³cenia m³odocianych
pracowników na ³¹czn¹ kwotê 67 017,90 z³otych,
- wspó³organizowano wyjazd 30 dzieci z terenów
wiejskich, w tym z rodzin by³ych pracowników PGR,
na kolonie letnie do Oœrodka Wypoczynkowego w
Bia³ym Dunajcu,
- w ramach pó³kolonii przy œwietlicy terapeutycznej w
Szkole Podstawowej Nr 2 zorganizowano
NIEOBOZOW¥ AKCJÊ LETNI¥ „Wêdrówki po
Pomorzu” ( 2 turnusy po 35 uczestników),
- zorganizowano bezp³atne badania mammograficzne
dla kobiet w wieku 50-69 badania przeprowadzono w
mammobusie nale¿¹cym do Szpitala Onkologicznego
Szczecin (z programu skorzysta³y 322 kobiety),
- organizowano obchody œwi¹t okolicznoœciowych
(Wyzwolenie £obza, Rocznica Uchwalenia
Konstytucja 3-go Maja, Dzieñ Zwyciêstwa,
Rocznica Wybuchu II Wojny Œwiatowej, Narodowe
Œwiêto Niepodleg³oœci, ) oraz inne imprezy
kulturalne i rozrywkowe dla mieszkañców ( m.in.
Dni £obza, Do¿ynki Gminne, Miêdzynarodowy
Festiwal Orkiestr Dêtych i Big-Bandów),
Najwa¿niejsze imprezy kulturalno-sportowe
XVI Fina³ WOŒP wystêp artystyczny uczniów szkó³
³obeskich oraz organizacja halowego turnieju pi³ki
no¿nej
udzia³ 17 zespo³ów z powiatu
³obeskieg,stargardzkiego i œwidwiñskiego.
VII memoria³ im. Jerzego Machoñskiego w Halowej
Pi³ce No¿nej
udzia³ 9 zespo³ów z woj..
zachodniopomorskiego oraz Prenzlau Niemcy.
Wspó³organizacja gali 45-lecia klubu MLKS
„Œwiatowid' £obez, m.in. organizacja II Turnieju
Kibiców z woj. zachodniopomorskiego.
I Gala Sportu Powiatu £obeskiego.
Ogólnopolski Turniej Tañca Towarzyskiego i
Synchronicznego.
III Mistrzostwa Geodetów woj.
zachodniopomorskiego w pi³ce siatkowej.
VII Zimowe Igrzyska Sportowo-rekreacyjne LZS

Samorz¹dów Powiatowych woj.
zachodniopomorskiego
udzia³ 16 reprezentacji
powiatów.
Pó³fina³ Mistrzostw Polski w Pi³ce No¿nej Szkó³
Gimnazjalnych.
Mistrzostwa Regionalne w Pi³ce No¿nej dziewcz¹t
szkó³ ponad gimnazjalnych.
Mistrzostwa Wojewódzkie Oœrodków OHP w Pi³ce
No¿nej.
Halowy turniej Pi³ki No¿nej uczestnikami zawodów
by³y zespo³y muzyczne z partnerskich miast
wystêpuj¹ce w XIV £obeskich Przegl¹dach Orkiestr
Dêtych i Big-bandów ( Niemcy, Bia³orus, Estonia,
Litwa, Serbia).
Organizacja XV Edycji Sportowego Turnieju Miast i
Gmin w klasyfikacji gmin i miast do 20 tys.
mieszkañców gmina £obez zajê³a 7 miejsce w kraju
nagroda 14 tys. z³ na organizacje wypoczynku dla
dzieci i m³odzie¿y w okresie wakacji .
Miêdzynarodowy Turniej Unihokeja -£obez 2008r.
impreza sportowa w której wziê³o udzia³ kilkuset
zawodników z terenu Polski i Czech (29.05 do
01.06. 2008r.)
Organizacja XXII £obeskich Biegów o memoria³ red.
Tomasza Hoppera
udzia³ 730 uczniów szkó³
podstawowych i gimnazjalnych z powiatu
³obeskiego.
Mistrzostwa Domów Dziecka w pi³ce no¿nej.
Wojewódzkie Zawody sprawnoœciowe Stra¿y i OSP.
Festyn Sportowo-rekreacyjny dla mieszkañców
powiatu ³obeskiego p.n. „Kogel-mogel” udzia³ 5
reprezentacji gmin , organizacja „DNI £obza” : gry i
konkursy sprawnoœciowe, II Miêdzynarodowy
Turniej Pi³ki No¿nej o memoria³ Miko³aja
Kondratowicza.
IV Mistrzostwa wojewódzkie Geodetów w Pi³ce
Siatkowej.
Wspó³organizacja imprezy integracyjnej dla dzieci
p.n. ”Œwiêto Radoœci „
I GALA BOKSU.
XX memoria³ im. Witolda Markiewicza w Halowej
Pi³ce No¿nej Trampkarzy udzia³ 10 zespo³ów z woj.
zachodniopomorskiego.
Miko³ajkowe Turnieje w pi³ce siatkowej, koszykowej
i no¿nej dla dzieci i m³odzie¿y
Mistrzostwa Wojewódzkie w Pi³ce Siatkowej
Mê¿czyzn ognisk TKKF.
Ponadto Urz¹d Miejski poprzez Wydzia³ Sportu i
Turystyki by³ wspó³organizatorem wielu rajdów
pieszych i rowerowych na przestrzeni 2008r. Wraz z
Stowarzyszeniami SGiPPD , TKKF B³yskawica ,
ZROT-Szczecin zorganizowane zosta³y miêdzy
innymi Maraton Rowerów Górskich i Wyœcig
Rrodziny „Gryfik” w koñcu czerwca 2008 r. , na
trasie przygotowanej i wytyczonej w 85% na terenie
Gminy £obez , udzia³ kilkuset zawodnik ow z erenu
ca³ego kraju. W dniach 14-15 czerwca 2008 r. XIV
Rajdzie Rowerowym GwieŸdzistym w którym
uczestniczy³a 10 osobowa grupa cyklistów z Gminy
£obez wziê³o udzia³ 135 uczestników z 9
stowarzyszonych gmin.W kilkunastu rajdach
pieszych i rowerowych po trasach turystycznych
wytyczonych i oznakowanych na terenie Gminy
wziê³o ³¹cznie udzia³ oko³o 550 osób .
Bardzo wysok¹ ocenê za przygotowanie obozu
kajakarzy na terenie gminy £obez , dorocznego
ogólno polskiego , sp³ywu papierników w którym
udzia³ wziê³o 170 osób .
Sta³a troska o stan oznakowania tras rowerowych,
pieszych oraz stan techniczny obiektów
infrastruktury turystycznej podniós³ w ubieg³ym roku
bezpieczeñstwo i komfort korzystania z nich a tak¿e
zwiêkszy³ zauwa¿alnie
zainteresowanie
mieszkañców i turystów przebywaj¹cych na naszym
terenie aktywn¹ form¹ spêdzania wolnego czasu w
okresach urlopowych i innych dniach wolnych od
pracy .
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