UCHWAŁA NR XXVI / 150 / 04
RADY POWIATU W ŁOBZIE
z dnia 17.12.2004r
w sprawie ustanowienia Herbu Powiatu Łobeskiego.
Na podstawie art. 12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. , Nr 142, poz. 1592; zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220;
Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Nr 153, poz. 1271;
Dz.U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055) oraz § 4 Statutu Powiatu
Łobeskiego przyjętego uchwałą Nr 1 / 02 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 2 stycznia 2002r.
(Dz.U. Województwa Zachodniopomorskiego 2002., Nr 17, poz. 298)
Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się Herb Powiatu Łobeskiego.
§ 2. Wzór i opis Herbu Powiatu Łobeskiego określa załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Dzieje Ziemi Łobeskiej łączą się nierozerwalnie z dziejami możnego pomorskiego
rodu Borków. W 1724 dokonano reformy administracyjnej – dystrykty szlachty zamkowej,
w tym ziemie należące do Borków, przekształcono w powiaty. Powiat Borków w roku 1815
otrzymał nazwę Powiatu Reskiego a w roku 1860, po przeniesieniu siedziby władz
powiatowych do Łobza – Powiatu Łobeskiego.
Po II wojnie światowej i zmianie granic państwa polskiego ziemie Borków weszły
w skład województwa szczecińskiego. W wyniku reformy administracyjnej i nowego podziału
terytorialnego kraju Powiat Łobeski został zlikwidowany w 1975 roku.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001 roku, w sprawie utworzenia,
ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu, zarządzono, że
z dniem 1 stycznia 2002 roku tworzy się w województwie zachodniopomorskim, powiat
łobeski z siedzibą władz w Łobzie, obejmujący gminy: Dobra, Łobez, Radowo Małe, Resko,
Węgorzyno.
Po ukonstytuowaniu się Powiatu i jego władz, nawiązując do historii i tradycji, a także
zaspokajając oczekiwania społeczności lokalnej pragniemy, aby Powiat mógł ponownie
posługiwać się symbolami, które od wieków są związane z naszymi terenami.
Powiat Łobeski przejmuje herb po herbie dawnych właścicieli Ziemi Łobeskiej
– rodzie Borków. Tarcza herbu podzielona jest na trzy części. W części górnej na niebieskim
tle umieszczono pług w barwach żółtej i białej, symbolizujący prawo do podatków
popłużnego i podymnego. Dolna część podzielona w pionie na dwie równe części, część
prawa na żółtym tle umieszczone dwa czerwone wilki w żółtych koronach symbolizujące ród
Borków, dawnych właścicieli tych Ziem; w części lewej na czerwonym tle biały klucz,
symbolizujący prawa do miasta.
Barwa żółta jest wspólna dla wszystkich herbów gmin wchodzących w skład Powiatu.
W związku z umocowaniem historycznym i koniecznością posiadania przez Powiat
insygniów, uważam przyjęcie uchwały za uzasadnione.

Załącznik Nr 1
Do uchwały nr XXVI/150/04
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 17.12.2004

I. WZÓR HERBU POWIATU ŁOBESKIEGO

II. OPIS HERBU POWIATU ŁOBESKIEGO
1. Pole tarczy Herbu Powiatu posiada stosunek wysokości do szerokości 100:80,
w dolnej części w kształcie łuku. Tarcza jest podzielona na trzy części, stosunek
części górnej do dolnej wynosi 30:70. W części górnej na niebieskim tle
umieszczono pług w barwach żółtej i białej. Dolna część podzielona w pionie na
dwie równe części, część prawa na żółtym tle umieszczone dwa czerwone wilki w
żółtych koronach, w części lewej na czerwonym tle biały klucz.
2. Barwny emblemat herbu przedstawia wzór nr 1 :
III.
Herb Powiatu umieszcza się w budynkach stanowiących siedzibę Starostwa Powiatowego
i jego jednostek organizacyjnych oraz w miejscach obrad Rady Powiatu, a także na jego
środkach transportu.

