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I. Wstęp 

 

Szanowni Państwo,  Drodzy Mieszkańcy, 

 

Przedstawiam dzisiaj Państwu coroczne sprawozdanie z rocznych działań 

podjętych na rzecz Lęborka i jego mieszkańców.  

Jest ono do pewnego stopnia odzwierciedleniem sytuacji, jaka zaskoczyła nas – 

w wymiarze globalnym – i która odcisnęła piętno na naszym życiu, naszych 

możliwościach i działaniach. To był trudny czas, trudne doświadczenie.  

Oczywiście nasze cele nie uległy zmianie – to nadal  zrównoważony rozwój  

naszego miasta, rozwiązywanie współczesnych problemów i wyzwań, zaspokajanie 

codziennych potrzeb mieszkańców, czyli coraz lepsze, wygodniejsze życie nas 

wszystkich. 

Jednak światowa pandemia miała wpływ również na funkcjonowanie samorządu, 

placówek, instytucji, firm  i nas wszystkich.  

Planowane działania nagle musiały zostać zweryfikowane, pandemia odcisnęła 

więc piętno w wielu dziedzinach naszego życia. Pojawiły się nowe wyzwania - jak 

zapewnić bezpieczeństwo i sprawne funkcjonowanie przy obowiązujących 

obostrzeniach w instytucjach samorządowych, placówkach oświatowych, kultury. 

Staraliśmy się zapewnić mieszkańcom wsparcie w tym trudnym czasie, poprzez m.in. 

MOPS.  

Jednocześnie w większości realizowane lub kontynuowane były inwestycje z 

udziałem zarówno środków własnych, jak i zewnętrznych, w tym unijnych.  

Rok 2020 był więc trudnym, pełnym nowych wyzwać, ale i pracowitym rokiem, 

a zaangażowanie  wielu ludzi  w tym trudnym czasie przyczyniły się do dobrych 

efektów i realizacji wielu założonych planów.  

Burmistrz Lęborka  

  Witold Namyślak 
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II. Informacje ogólne.  

A. Demografia.  

Na koniec 2020 roku w Gminie Miejskiej Lębork zamieszkiwało 

33.076 osób 

19.519 osób (tj. 59,01% łącznej liczby mieszkańców) znajdowało się w wieku 

produkcyjnym. W wieku przedprodukcyjnym – 6.276 osób (tj. 18,98%) a „seniorów” 

– 7.281 osób (tj. 22,01%). W analizowanym okresie tj. 31 grudzień 2019 – 31 grudzień 

2020 r. widoczna jest mniejsza dynamika spadku liczby kobiet od mężczyzn w każdym 

przedziale wiekowym, za wyjątkiem wieku poprodukcyjnego, w którym w ogóle 

nastąpił wzrost osób zameldowanych w Lęborku ale tym razem dynamika wzrostu jest 

większa po stronie kobiet niż mężczyzn. Taka sytuacja, „problem starzejącego się 

społeczeństwa”, nie jest inną niż w pozostałych jednostkach samorządu terytorialnego 

i w najbliższych latach będzie musiała być ważnym elementem polityki gminy.     

Wiek 
Mężczyźni Kobiety Łącznie 

Stali Czas Razem Stali Czas Razem Stali Czas Razem 

0 - 15 626 219 15 845 17 338 223 17 561 32 964 442 33 406 

0 - 15 443 193 15 636 17 244 196 17 440 32 687 389 33 076 

różnica -183  -26  -209  -94  -27  -121  -277  -53  -330  

18 - 12 436 159 12 595 14 306 166 14 472 26 742 325 27 067 

18 - 12 291 139 12 430 14 226 144 14 370 26 517 283 26 800 

różnica -145  -20  -165  -80  -22  -102  -225  -42  -267  

0 – 17 3 190  60  3 250  3 032  57  3 089  6 222  117  6 339  

0 – 17 3 152 54 3 206 3 018 52 3 070 6 170 106 6 276 

różnica -38  -6  -44  -14  -5  -19  -52  -11  -63  

18-65:18-60 10 231  148  10 379  9 415  149  9 564  19 646  297  19 943  

18-65:18-60 10 023 131 10 154 9 232 133 9 365 19 255 264 19 519 

różnica -208  -17  -225  -183  -16  -199  -391  -33  -424  

66-:61- 2 205  11  2 216  4 891  17  4 908  7 096  28  7 124  

66-:61- 2 268 8 2 276 4 994 11 5 005 7 262 19 7 281 

różnica 63  -3  60  103  -6  97  166  -9  157  

Kolor niebieski – stan na 31.12.2020 r., kolor czarny – stan na 31.12.2019 r.,  

W 2020 r. zawarto 99 związków małżeńskich, urodziło się 322 dzieci, zmarło 439 

mieszkańców Lęborka. Najczęściej nadawane imiona dla dziewczynek – Zofia, 
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Zuzanna, Hanna; dla chłopców – Antoni, Filip, Jakub, Stanisław, Leon, Jan i 

Franciszek. 

B. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi.  

Miasto Lębork przynależy do stowarzyszeń (łącznie z kwotą rocznych składek): 

1. Euroregion Bałtyk – 7.073,00 zł. 

2. Związek Miast i Gmin Morskich – 6.626,00 zł. 

3. Pomorskie w Unii Europejskiej – 11.500,00 zł. 

4. Związek Miast Polskich – 11.712,89 zł. 

5. Polskie Zamki Gotyckie – 6.592,80 zł. 

6. Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby” – 15.000,00 zł. 

7. Obszar Metropolitalny – 30.711,72 zł. 

8. Lokalna Organizacja Turystyczna LOT – 35.800 zł . 

9. Związek Miast Hanzeatyckich – bez składki.  

 W 2020 roku Gmina Miasto Lębork wystąpiła z dwóch stowarzyszeń: 

Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk (uchwała Rady 

Miejskiej w Lęborku nr XX-325/2020 z dnia 27.11.2020 r.) oraz  Związku Miast i 

Gmin Morskich (uchwała Rady Miejskiej w Lęborku nr XX-326/2020 z dnia 

27.11.2020 r.).  

 Lębork na bazie oficjalnie podpisanej w 2001 roku umowy partnerskiej związany 

jest z miastami: Lauenburg (Niemcy), Dudelange (Luksemburg), Manom 

(Francja). Do grona miast partnerskich Lęborka dołączyły: 2009 r. – miasto Sokal na 

Ukrainie, 2013 r. – miasto Wołkowysk z Białorusi, 2017 r. – miasto Bałta z Ukrainy. 

Dodatkowo Lębork współpracuje z miastami:  

 Agnone we Włoszech,  

 Kretinga na Litwie,  

 Turda w Rumunii,   

 Gummersbach  i Stralsund w Niemczech, 

 Mezőszilas na Węgrzech,  

 Doboj w Bośni i Hercegowinie.  
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Nie zawarto nowych umów partnerskich. Z powodu panującej sytuacji 

epidemicznej nie odbywały się żadne wizyty partnerskie.   

C.  Gminne jednostki organizacyjne oraz spółki komunalne. 

Gminne jednostki organizacyjne: 

1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Lęborku. 

2. Muzeum w Lęborku. 

3. Lęborskie Centrum Kultury FREGATA w Lęborku. 

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku. 

5. Środowiskowy Dom Samopomocy Lwiątko w Lęborku. 

6. Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku. 

7. Przedszkole Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lęborku. 

8. Przedszkole Nr 2 w Lęborku. 

9. Przedszkole Nr 5 w Lęborku. 

10. Przedszkole Nr 6 w Lęborku. 

11. Przedszkole Nr 9 w Lęborku. 

12. Przedszkole Nr 10 w Lęborku. 

13. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Wybickiego w Lęborku. 

14. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Olimpijczyków Polskich w Lęborku. 

15. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Lęborku. 

16. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wojska Polskiego w Lęborku. 

17. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Bohaterów Westerplatte w Lęborku. 

18. Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Lęborku. 

Spółki komunalne: 

1. Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Lęborku – 100 % udziałów.  

2. Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Spółka z o.o. w 

Czarnówku – 70,96 % udziałów. 

3. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lęborku 

– 100 % udziałów. 

4. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Lęborku – 

100% udziałów. 
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5. Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Lęborku 

– 100 % udziałów, 

6. InnoBaltica Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – 0,37 % udziałów. Rada Miejska 

w Lęborku, na podstawie uchwały z dnia 27 XI 2020 r. nr XX-315/2020, wyraziła 

zgodę na przystąpienie Gminy Miejskiej Lębork do InnoBaltica Sp. z o.o. z siedzibą w 

Gdańsku i objęcia przez gminę udziałłów w tej spółce.     

III.  Informacje finansowe.   

A. Dane liczbowe i wskaźniki.  

1. Budżet gminy miejskiej Lębork na dzień 31.12.2020 r. zamknął się następującymi 

kwotami: 

a) dochody ogółem – 218.021.342,54 zł. w tym: 

I. dochody bieżące –184.344.074,61 zł. 

           w tym dotacje na zadania zlecone – 65.158.630,79 zł. 

II. dochody majątkowe: 33.677.267,93  zł. 

          w tym dotacje na zadania zlecone – 466.030,94  zł. 

b) wydatki ogółem – 213.986.845,84 zł. w tym: 

I. wydatki bieżące –180.849.144,51 zł. 

         w tym wydatki na zadania zlecone – 65.158.630,79 zł.  

II. wydatki majątkowe –33.137.701,33 zł. 

         w tym wydatki na zadania zlecone – 466.030,94 zł. 

Rodzina
Oświata i wychowanie
Transport i łączność
Pomoc społeczna
Gospodarka komun. i ochrona środowiska
Administracja publiczna
Gospodarka mieszkaniowa
Rolnictwo i łowiectwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w media
Turystyka
Działalność usługowa cmentarze
Urzędy naczelnych
Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożar.
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Ochrona zdrowia
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna
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2. Wykonanie dochodów ogółem – 93,56%. 

3. Wykonanie wydatków ogółem – 89,37%. 

4. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem –15,49%. 

5. Wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu tych wydatków – 66,52%. 

6. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w stos. do planu tych wydatków –65,52%. 

7. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem – 24,90%. 

8. Wynik – nadwyżka  – 1,85% wykonanych dochodów ogółem. 

9. Dochody ze sprzedaży majątku – 6,29% wykonanych dochodów ogółem. 

10. Gmina m. Lębork zamknęła rok nadwyżką budżetową w kwocie 4.034.496,70 zł.  

11. Zadłużenie gminy miejskiej Lębork na dzień 31.12.2020 r. wynosiło  

90.153.018,55 zł. co stanowiło 41,35% wykonanych dochodów ogółem. 

12. W 2020 r. pozyskano ze środków zewnętrznych łącznie 19.773.724,09 zł. m.in. na 

realizację następujących zadań inwestycyjnych: 

a) Lęborski Węzeł Przesiadkowy –  dotacja - na kwotę 6.969.837,49 zł., 

b) Pomorskie Szlaki Kajakowe - Rzeka Łeba - uwolnij energię natury – dotacja - na 

kwotę 280.000,00 zł., 

c) budowa budynków komunalnych przy Pl. Piastowskim, ul. Grunwaldzkiej i ul. 

Stryjewskiego – dotacja – na kwotę 1.724.257,11 zł.,  

d) nadbudowa części parterowej budynku Środowiskowego Domu Samopomocy z 

instalacją windy – dotacja - na kwotę 466.030,94 zł., 

e) Odnowiony Lębork - Rewitalizacja obszaru Nowy Świat – dotacje – na kwotę 

1.647.370,73 zł.. 

13. Z dochodów majątkowych w 2020 r. gmina miejska Lębork uzyskała kwotę 

33.677.267,93 zł , z czego: 

a) 10.709.283,04 zł. stanowiły środki na inwestycje uzyskane z Unii Europejskiej, 

b) 9.064.441,05 zł. stanowiły środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł, 

c) 13.653.105,38 zł. stanowiły dochody ze sprzedaży majątku, 

d) 250.438,46 zł. pozostałe. 

14. Na dzień 31 grudnia 2020 roku liczba podatników dla poszczególnych rodzajów 

podatków wynosiła: 
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 I. OSOBY FIZYCZNE: 

a) podatek od nieruchomości  – 11.275, 

b) podatek rolny – 350, 

c) łączne zobowiązanie pieniężne – 475, 

d) podatek od środków transportowych - 64, 

II. OSOBY PRAWNE: 

a) podatek od nieruchomości – 250, 

b) podatek rolny – 18, 

c) podatek leśny - 4, 

d) podatek od środków transportowych – 23. 

W roku 2020 wpływy ogółem z tytułu podatku od nieruchomości to kwota ok. 

18.552.000 zł., planowane dochody wykonano w 99%. 17 podatników skorzystało ze 

zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały nr XIV-207/2020 

Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zwolnienia od 

podatku od nieruchomości na kwotę ogółem  31.887,00 zł. Jeden podatnik skorzystał 

z ulgi wynikającej z  uchwały nr XIV-208/2020 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 28 

kwietnia 2020 roku w sprawie przedłużenia terminów płatności podatku od 

nieruchomości. Zwolnienie  od podatku i przedłużenie terminu płatności przewidziane 

w wyżej wymienionych uchwałach stanowią pomoc rekompensującą negatywne 

konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. 7 osób skorzystało z obniżenia 

stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy w 2020 roku na ogólną kwotę 24.036,07 zł. 

B. Realizacja zadań inwestycyjnych:                                                 

Źródło finansowania 
plan wg uchwały 

budżetowej 

wykonanie 

31.12.2020 

Budowa i modernizacja dróg wojewódzkich  0,00 469 192,45 

Budowa i modernizacja dróg i ulic 2 944 885,95 4 054 501,60 

„Kocie oczka”- inteligentne przejścia dla pieszych   40 000,00 0,00 

Bezpieczny chodnik na ul. Harcerzy   200 000,00 0,00 

Lęborski Węzeł Przesiadkowy  11 373 554,70 10 676 410,60 

w tym dotacja   2 328 810,62 6 969 837,49 
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Przebudowa z rozbudową ul. Weterynaryjnej  992 564,00 825 740,90 

Zwiększenie dostępności, bezpieczeństwa i płynności ruchu 

dojazdu z drogi krajowej nr 6 do ul. Kaszubskiej poprzez 

budowę II etapu ul. Majkowskiego  

1 329 441,18 2 344 636,68 

Budowa parkingu ul. Konopnickiej – Al. Wolności   200 000,00 0,00 

Budowa chodnika os. Sportowa 200 000,00 0,00 

Budowa ul. gen. Maczka (od ul. mjr H. Sucharskiego do   

ul. Gryfa Pomorskiego)   
0,00 453 265,00 

Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łeba – uwolnij 

energię natury 
309 503,69 443 318,50 

w tym dotacja    50 940,55 280 000,00 

Remonty zasobów komunalnych 200 000,00 1 467 512,08 

Zakup terenu przy ul. Warszawskiej   0,00 326 182,63 

Zakup terenu przy ul. Łokietka (Baza ZKM) 635 325,00 635.325,00 

Zakup nieruchomości przy Alei Wolności 73    617 000,00 617 000,00 

Zakup nieruchomości przy ul. M. Reja (garaż) 0,00 19 000,00 

Budowa budynków komunalnych przy Pl. Piastowskim,   

ul. Grunwaldzkiej i ul. Stryjewskiego  
2 571 715,37 3 581 677,64 

w tym dotacja 900 100,37 1 724 257,11 

Zakup samochodu dostawczo -osobowego 0,00 125 938,28 

Remont i wyposażenie pomieszczeń Ratusza 0,00 23 734,37 

Modernizacja systemu monitoringu 0,00 19 964,20 

Wykonanie ogrodzenia Przedszkola nr 10   0,00 120 191,30 

Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 200 000,00 0,00 

Zakup SMART FLOOR mobile interaktywne podłogi 0,00 73 500,00 

Nadbudowa części parterowej ŚDS z instalacją windy 50 000,00 542 473,12 

w tym dotacja 0,00 466 030,94 

Rewitalizacja stawu miejskiego przy ul. Gierymskiego 0,00 78 105,00 

Budowa fontanny w stawie w Parku Chrobrego    40 000,00 111,66 

Wypoczynek rodzinny nad rzeką Łebą    40 000,00 0,00 

„Wskocz go gry”- centrum gigantycznych gier plenerowych 

(szachownica, chińczyk, warcaby)    
40 000,00 0,00 

Więcej drzew i krzewów – Zielony Lębork 110 000,00 90 538,00 

Renowacja schodów  200 000,00 0,00 

Wiata rekreacyjno - turystyczna dla mieszkańców 40 000,00 40 000,00 

Ścianki wspinaczkowe w Parku Michalskiego   40 000,00 0,00 

Park „Żeroma”  200 000,00 0,00 

Plac zabaw przy ul. Krzywoustego   0,00 14 514,00 

Budowa i modernizacja oświetlenia 200 000,00 376 149,01 

Bezpieczna zebra - doświetlenie przejść ulicznych dla 

pieszych   
200 000,00 0,00 

Dokumentacje i ekspertyzy 300 000,00 425 011,75 

Odnowiony Lębork – Rewitalizacja obszaru Nowy Świat 7 355 661,68 3 253 658,29 

w tym dotacja z budżetu państwa 482 543,70 247 741,22 

w tym dotacja 253 990,38 1 399 629,51 
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Zakup wyposażenia „wieży ciśnień” 500 000,00 696 999,38 

Adaptacja baszty przy ul. M.C Skłodowskiej  182 000,00 0,00 

Samoobsługowa, rowerowa stacja serwisowa   40 000,00 0,00 

Budowa ogólnodostępnego boiska do koszykówki o 

nawierzchni poliuteranowej   
40 000,00 0,00 

Miasteczko Ruchu drogowego dla dzieci z placem gier 

podwórkowych   
40 000,00 0,00 

Montaż i instalacja elektronicznego systemu obsługi klienta 

na pływalni 
0,00 24 157,44 

Razem 31 431 651,57 31 818 808,88 

w tym dotacja 4 016 385,62 11 087 496,27 

   

 C. Realizacja Budżetu Obywatelskiego:                           

Lębork wprowadził konsultacje miejskie w formie Budżetu Obywatelskiego w 

2014 r. jako jedno z pierwszych miast w województwie pomorskim.  

Składanie wniosków do Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok zostało 

przeprowadzone w dniach 1-31 marca 2020 r. W terminie składania wniosków 

wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Lęborku 24 projekty. Nie zawierały błędów 

formalnych. 

W dniu 03.04.2020r. w związku z zagrożeniem Covid-19 zaproponowano 

wzbogacenie projektów zamieszczonych na stronie https://lebork.budzet-

obywatelski.org/ o prezentacje w formie np. krótkiego filmiku, prezentacji 

multimedialnej. 4 wnioskodawców skorzystało z tej możliwości. 

W związku z zagrożeniem Covid-19 Zespół Weryfikacyjny dokonał oceny 

merytorycznej projektów za pomocą panelu na stronie https://lebork.budzet-

obywatelski.org/. Komisja Weryfikacyjna uznała, że 2 projekty o tym samym tytule są 

tożsame - projekty: Telewizja sportowa – relacje z zawodów transmitowane na żywo 

w internecie. W dniu 20.04.2020 r. wnioskodawcy zostali poproszeni o wskazanie do 

realizacji jednego z dwóch projektów. Ponieważ Wnioskodawcy tego nie dokonali, o 

wyborze zadecydował Zespół Weryfikacyjny.  

https://lebork.budzet-obywatelski.org/
https://lebork.budzet-obywatelski.org/
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Losowanie kolejności projektów odbyło się 19 maja 2020 r., w Urzędzie 

Miejskim w Lęborku. Z uwagi na stan sanitarno - epidemiologiczny w kraju losowanie 

było transmitowane na żywo na profilu miasta www.facebook.com/wybierzlebork. 

Głosowanie nad projektami złożonymi w ramach „Budżetu Obywatelskiego w 

Lęborku” na 2021 r. zostało przeprowadzone w dniach 10-24.06.2020 r. w formie 

elektronicznej – za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej pod 

adresem: www.lebork.budzet-obywatelski.org. Ponadto mieszkańcy miasta mogli 

zagłosować elektronicznie w mobilnym punkcie w Urzędzie Miejskim w Lęborku. Do 

głosowania uprawnionych było 28.216 osób, głosy oddało ogółem  

3.595 osoby 

tj. 12,74 % uprawnionych do głosowania (w tym 59% kobiet i 41% mężczyzn). 

Porównawczo w 2019 roku - uprawnionych było 28.550 osób, głosy oddało ogółem 

4.062 osoby, tj. 14,23 % uprawnionych do głosowania. 

Do realizacji w ramach „Budżetu Obywatelskiego w Lęborku” na 2021 rok 

zakwalifikowały się następujące projekty: 

a) projekty – zadania nieinwestycyjne 

Nr 

projektu 

Tytuł projektu i 

wnioskodawca 

Wymagane 

min. głosów 

Liczba uzyskanych głosów 

internetowych papierowych ogółem 

4 
Fotele dla matek 

karmiących 
200 647 0 647 

2 
Gry i zabawy przy Szkole 

Podstawowej nr 3 
200 485 0 485 

9 
Pokoloruj sobie miasto – 

Lęborski Mural II 
200 401 0 401 

5 

Telewizja sportowa – 

relacje z zawodów 

transmitowane na żywo w 

internecie 

200 327 0 327 

b) małe projekty – zadania inwestycyjne 

Nr 

projektu 

Tytuł projektu i 

wnioskodawca 

Wymagane 

min. głosów 

Liczba uzyskanych głosów 

internetowych papierowych ogółem 

2 Plac sportów miejskich 200 663 0 663 

5 
Montaż radarowych 

wyświetlaczy prędkości 
200 555 0 555 

1 

Rozbudowa placu zabaw 

przy Szkole Podstawowej 

nr 3 

200 524 0 524 

http://www.facebook.com/wybierzlebork
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3 
Park sosnowy osiedle 

Lębork – wschód 
200 522 0 522 

 

c) duże projekty – zadania inwestycyjne 
 

Nr 

projektu 

Tytuł projektu i 

wnioskodawca 

Wymagane 

min. głosów 

Liczba uzyskanych głosów 

internetowych papierowych ogółem 

2 I ♥Lębork 150 958 0 958 

1 

Remont wnętrza budynku 

przy ul. Krzywoustego 1 dla 

lęborskich stowarzyszeń i 

organizacji pożytku 

publicznego 

150 466 0 466 

6 

 

Budowa boiska na osiedlu 

wschód – sport, rekreacja i 

kultura fizyczna 

150 449 0 449 

4 

Dostosowanie pomieszczeń 

do realizacji zadań 

edukacyjnych – 

ogólnodostępnych przy 

Szkole Podstawowej nr 3 

150 441 0 441 

 

IV.  Informacja o stanie mienia komunalnego  

Informację o stanie mienia Gminy Miasto w Lębork przedstawia poniższa tabela, 

która obrazuje mienie Gminy oraz jej jednostek budżetowych według stanu na dzień 

31 grudnia 2019 oraz 2020 r.  

Majątek Gminy Miasto Lębork 
Wartość bilansowa 

2019 r. 2020 r. 

Wartości niematerialne i prawne 3.268,22 629,76 

Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 892.028.277,98 957.286.184, 68 

Grunty 633.270.420,00 683.453.427,68 

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej 

wodnej 
161.989.487,29 168.031.560,54 

Maszyny i urządzenia techniczne  22.819.974,96 20.266.667,70 

Środki transportowe 144.665,23 129.300,84 

Inne środki trwałe  274.993,30 491.049,92 

Wartość środków trwałych w budowie 73.528737,20 84.914.178,00 

Należności długoterminowe 4.153.096,16 3.696.993,86 

Długoterminowe aktywa finansowe 45.690.797,20 46.192.797,20 

Aktywa obrotowe 112.198.319,59 90.278.610,77 
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V. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii   

A.  Polityka oświatowa.  

Liczba placówek oświatowych z podziałem na ich typy oraz wyodrębnieniem 

szkół i innych placówek oświatowych, których prowadzenie przekazano podmiotom 

prywatnym, i szkół niepublicznych: 

Placówki 

rok 

szkolny 

2019/2020 

rok 

szkolny 

2020/2021 

przedszkola - organ prowadzący Gmina Miasto Lębork 6 6 

przedszkola – niepubliczne 9 9 

szkoły podstawowe - organ prowadzący Gmina Miasto Lębork 6 6 

szkoły podstawowe – niepubliczne 1 1 
 

Dodatkowo na terenie Gminy Miasto Lębork funkcjonowały dwa 

niesamorządowe żłobki:  

1.  „Szczęśliwa Przystań" prowadzony w Lęborku przy ul. Wojska Polskiego 6 

posiadający 25 miejsc (wykreślony w dniu 01.04.2020 r. z rejestru żłobków  

z uwagi na zaprzestanie działalności) 

2. „U Majki” prowadzony w Lęborku przy ul. Jesionowej 23 posiadający 32 miejsca.  

 Na podstawie umów zawartych z podmiotami prowadzącymi w/w żłobki Gmina 

Miasto Lębork w roku 2020 udzieliła dofinansowania w formie dotacji celowej w 

ogólnej kwocie 116.200,00 zł. na dzieci objęte opieką w w/w żłobkach, w roku 2019 

udzieliła dofinansowania w formie dotacji celowej w ogólnej kwocie 145.040,00 zł na 

dzieci objęte opieką w w/w żłobkach .  

Liczba dzieci w poszczególnych placówkach edukacyjnych: 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba uczniów rok 

szkolny 2019/2020 

Liczba uczniów rok 

szkolny 2020/2021 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 446 448 

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 448 488 

3. Szkoła Podstawowa Nr 4 484 477 

4. Szkoła Podstawowa Nr 5 487 525 

5. Szkoła Podstawowa Nr 7 367 240 

6. Szkoła Podstawowa Nr 8 799 792 

RAZEM 3.031 2.970 

7. Przedszkole Nr 1 224 218 

8. Przedszkole Nr 2 279 285 

9. Przedszkole Nr 5 167 160 

10. Przedszkole Nr 6 122 117 
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11. Przedszkole Nr 9 153 158 

12. Przedszkole Nr 10 102 103 

RAZEM 1.047 1.041 

13. Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa  207 192 

RAZEM 207 192 

16. Niepubliczne Przedszkole "Baśniowe" 36 35 

17. 
Prywatne Przedszkole Językowe – 

Terapeutyczne "Tęczowa Kraina" 
84 76 

18. Przedszkole Integracyjne "Jesteśmy Razem" 59 60 

19. 
Niepubliczne Przedszkole "Akademia 

Juniora" 
18 10 

21.  Przedszkole „U Majki”  21 50 

20. 
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Zielona 

Łąka” 
15 17 

22. 

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt 

Przedszkolny „Bursztynek” (zmiana nazwy 

na „Rybka”) 

4 8 

23.  
Punkt Przedszkolny Językowy 

Terapeutyczny „Tęczowa Kraina” 
8 22 

24. 
Punkt Przedszkolny Terapeutyczno - 

Językowy "Podaruj Odrobinę Szczęścia" 
20 33 

RAZEM 265 311 

ŁĄCZNIE 4.550 4.514 
 

Wielkość dotacji w roku 2020 na jednego ucznia w placówkach niepublicznych 

wynosiła: 

1. w przedszkolach (75%) – 670,62 zł. (564,23 zł. w 2019 r.), 

2. w szkołach podstawowych – klasy I-III – 562,02 zł., klasy IV-VIII – 428,54 

zł., (klasy I-III – 527,59 zł. klasy IV-VIII – 496,16 zł. w 2019 r.). 

Wysokość kwoty na jednego ucznia w placówkach publicznych: 

1. w przedszkolach (100%) – 894,16 zł. (752,30 zł. w 2019 r.), 

2. w szkołach podstawowych – 972,40 zł. (854,33 zł. w 2019 r.). 

Gmina Miasto Lębork w 2020 r. poniosła na oświatę wydatki w łącznej wysokości  

53.421.755,12 zł. 

dopłacając do wydatków z uzyskanych dochodów 20.842.770,15 zł, co stanowi 39 % 

wszystkich wydatków na oświatę, (w 2019, kwota wydatków – 50.611.698,88 zł.; 

dopłata 17.509.461,98 zł; procent wydatków – 34,6). Największe dochody uzyskano 

min. z: subwencji oświatowej - ostatecznie 29.006.600,00 zł., dotacji przedszkolnej 



16 
 

1.461.363,95 zł., dotacji celowych – łącznie 420.671,21 zł. oraz z tytułu zwrotu 

kosztów wychowania przedszkolnego uczniów, będących mieszkańcami innych gmin 

a uczęszczających do przedszkoli i szkół podstrawowych dla, których Gmina Miasto 

Lębork jest organem prowadzącym 731.589,55 zł. Zatrudnienie nauczycieli w 

samorządowych placówkach oświatowych: 

 

Lp. Wyszczególnienie 

Zatrudnienie 

nauczycieli w 

roku szkolnym  

2019/2020 

Zatrudnienie 

nauczycieli w 

roku szkolnym 

2020/2021 

etaty osoby etaty osoby 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 37,00 37 37,00 37 

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 40,03 41 43,34 45 

3. Szkoła Podstawowa Nr 4 49,78 53 47,94 51 

4. Szkoła Podstawowa Nr 5 47,08 55 52,75 65 

5. Szkoła Podstawowa Nr 7 39,22 41 31,89 34 

6. Szkoła Podstawowa Nr 8 68,41 70 70,45 72 

RAZEM 281,52 297 283,37 304 

7. Przedszkole Nr 1 15,3 18 16,44 18 

8. Przedszkole Nr 2 19,52 21 17,58 20 

9. Przedszkole Nr 5 13,09 14 12,00 12 

10. Przedszkole Nr 6 9,26 12 10,26 12 

11. Przedszkole Nr 9 13,3 16 14,30 16 

12. Przedszkole Nr 10 9,72 12 8,72 11 

RAZEM 80,19 93  79,30  89 

ŁĄCZNIE 361,71 390  362,67  393 

Zatrudnienie administracji i obsługi w samorządowych placówkach 

oświatowych: 

Lp. Wyszczególnienie 

Zatrudnienie 

administracji i 

obsługi w roku 

szkolnym 

2019/2020 

Zatrudnienie 

administracji i 

obsługi w roku 

szkolnym 

2020/2021 

etaty osoby etaty Osoby 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 15 15 15 15 

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 15 15 15 15 

3. Szkoła Podstawowa Nr 4 19 19 19 19 

4. Szkoła Podstawowa Nr 5 18 18 18 18 

5. Szkoła Podstawowa Nr 7 16 16 16 16 

6. Szkoła Podstawowa Nr 8 21,45 22 22,50 23 

RAZEM 104,45 105 105,5 106 

7. Przedszkole Nr 1 17,75 18 16,75 17 

8. Przedszkole Nr 2 20,25 21 20,75 22 
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9. Przedszkole Nr 5 12,75 13 12,75 13 

10. Przedszkole Nr 6 10,60 11 10,60 11 

11. Przedszkole Nr 9 12,75 13 12,75 13 

12. Przedszkole Nr 10 9,75 10 9,75 10 

RAZEM 83,85 86 83,35 86 

Ogółem 188,30 191 188,85 192 
 

Wyniki egzaminacyjne uczniów szkół podstawowych na tle powiatu i 

województwa w 2020 roku: 

WYNIKI NA POZIOMIE 
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GMINA MIASTO LĘBORK 56% 39% 52% 31% 
 POWIAT LĘBORSKI 55% 39% 48% 31% 
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 58% 45% 54% 41% 
KRAJ 59% 46% 54% 45% 

 

  W roku szkolnym 2019/2020 w wyniku kontroli spełniania obowiązku nauki 

stwierdzono: 

Rocznik 
Ilość 

uczniów  

Realizacja obowiązku 

nauki w placówkach na 

terenie kraju 

Realizacja 

obowiązku 

nauki zagranicą 

Brak 

realizacji 

obowiązku 

nauki 

2002 329 307 21 1 

2003 317 292 24 1 

2004 284 257 27 0 

  

Na podstawie umowy nr 109/2020 w sprawie trybu przekazywania w 2020 r. 

środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia, wydatkowano 

środki finansowe w wysokości 190.156,75 zł. Dofinansowanie kosztów za kształcenie 

przyznano 29 pracodawcom na 26 młodocianych pracowników. 

Corocznie w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i 

młodzieży (Uchwała Rady Miejskiej nr XIII-197/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w 

sprawie przyjęcia lęborskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i 

młodzieży), Burmistrz Miasta Lęborka przyznaje nagrody i wyróżnienia uczniom 
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szkół podstawowych działających na terenie Lęborka w trzech dziedzinach: nauka, 

kultura i sztuka oraz sport, w kategoriach: klasy I-III, klasy IV-VI, klasy VII-VIII. W 

2020 roku, za rok szkolny 2019/2020, nagrodę główną otrzymało 5 uczniów, natomiast 

wyróżnienie – 24 uczniów. Nagrodzeni otrzymali nagrody pieniężne, na które 

przeznaczono 10.200 zł. Jednocześnie corocznie w planach finansowych szkół 

zaplanowane są środki finansowe z przeznaczeniem na motywowanie uczniów 

(stypendia szkolne). W roku 2020 wypłacono uczniom na stypendia szkolne środki 

finansowe w łącznej wysokości 28.100,00 zł. 

B. Polityka społeczna:                                                                  

1. Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych. 

L.p. Kierunki działań Realizator/Współpraca 

Cel strategiczny 1: Umacnianie rodzin z terenu Miasta Lębork  

w ich prawidłowym funkcjonowaniu 

1 Objęcie pomocą finansową 1.509 osób z 941 rodzin. MOPS 

2 
Zapewnienie 260 dzieciom i młodzieży pomocy w formie 

obiadów w ramach programu dożywiania. 
MOPS 

3 Objęcie pracą socjalną 749 rodzin. MOPS 

4 
Wytypowanie 46 dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem 

społecznym na wypoczynek. 

MOPS, Kuratorium Oświaty  

w Gdańsku, EDUQ 

5 
Wytypowanie 94 rodzin do pomocy w formie paczek 

świątecznych. 

MOPS, ZHP, instytucje, 

osoby prywatne 

6 Wytypowanie 11 rodzin do programu „Szlachetna paczka”. MOPS 

7 
Udzielenie 76 konsultacji rodzicom i dzieciom sprawiających 

problemy wychowawcze. 
MOPS 

8 

Zorganizowanie 379 spotkań rodziców z psychologiem  

i 146 spotkań dzieci z psychologiem dla rodziców i dzieci 

sprawiających problemy wychowawcze. 

Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Lęborku 

9 Utworzenie 1 grupy wsparcia dla rodzin z dziećmi 

sprawiającymi problemy wychowawcze (Trening 

Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Lęborku 
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L.p. Kierunki działań Realizator/Współpraca 

Umiejętności Społecznych) i w okresie od 2.01.2020 do 

14.03.2020 roku przeprowadzono 4 spotkania dla 6 dzieci. 

10 

Wydanie 363 skierowań do otrzymania pomocy 

żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa. 

MOPS, Zespół Caritas Parafii 

Św. Jakuba AP w Lęborku 

11 

Zaopatrzenie 47 rodzin przebywających na kwarantannie w 

niezbędne artykuły spożywcze (35 rodzin w formie paczki 

żywnościowej z Caritas św. Jakuba, 5 rodzin w formie 

dokonania zakupów ze środków własnych budżetu gminy, 7 

rodzin w formie udzielenia pomocy finansowej podlegającej 

zwrotowi w części lub w całości i dokonanie zakupu 

niezbędnych artykułów spożywczych). 

MOPS, Caritas 

Cel strategiczny 2: Łagodzenie skutków bezrobocia na terenie Miasta Lębork 

1 
Mobilizowanie klientów MOPS do podjęcia pracy 

zarobkowej. 
MOPS 

2 Skierowanie 2 osób do Centrum Integracji Społecznej.  MOPS, EDUQ 

3 Zawarto z 42 osobami kontrakty socjalne. MOPS 

4 

Kontynuacja dotychczasowej współpracy MOPS i PUP  w 

szczególności poprzez organizowanie prac społecznie 

użytecznych dla 4 osób w 3 różnych podmiotach. 

MOPS, PUP 

5 

Przekazywanie informacji PUP o aktualnych formach 

aktywizacji osób bezrobotnych, upowszechnienie ofert pracy, 

upowszechnianie informacji o usługach poradnictwa 

zawodowego i szkoleniach. 

MOPS, PUP 

6 
Zorganizowanie 5 projektów na rzecz przeciwdziałania 

bezrobociu. 
PUP 

7 Zorganizowanie 16 szkoleń dla osób bezrobotnych. PUP 

8 Przekwalifikowanie 42 osób bezrobotnych. PUP 

9 Udział 42 osób bezrobotnych w szkoleniach. PUP 

10 Zatrudnienie 546 osób bezrobotnych. PUP 

11 
Udział 30 osób bezrobotnych w pracach interwencyjnych i 

robotach publicznych. 
PUP 

12 Udzielenie 228 osobom poradnictwa zawodowego. PUP 

13 Pomoc 1.323 osobom w zakresie pośrednictwa pracy. PUP 
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L.p. Kierunki działań Realizator/Współpraca 

14 
Zrefundowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia  

24 stanowisk pracy.  
PUP 

15 
Skorzystanie 63 przedsiębiorców z Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego. 
PUP 

16 Zorganizowanie u 19 przedsiębiorców prac interwencyjnych. PUP 

17 Zorganizowanie u 11 przedsiębiorców robót publicznych. PUP 

18 

Dofinansowanie w 1 przypadku wynagrodzenia za 

zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 

rok życia. 

PUP 

19 Zorganizowanie 2 spotkań informacyjnych z pracodawcami. PUP 

Cel strategiczny 3: Zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzin z terenu Miasta Lębork 

dotkniętych ubóstwem 

1 Objęcie pomocą 839 rodzin dotkniętych ubóstwem. MOPS 

2 
Udzielenie wsparcia finansowego osobom i rodzinom, 

których do pomocy kwalifikuje m.in. ubóstwo (4.613.819 zł.). 
MOPS 

3 
Doposażenie 8 gospodarstw domowych w rzeczy używane 

(meble, odzież, sprzęt AGD) 
MOPS 

4 

Wsparcie asystenta rodziny w 36 rodzinach z dysfunkcjami 

opiekuńczo-wychowawczymi. 

 

MOPS 

Cel strategiczny 4: Poprawa warunków społecznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych  

w społeczności lokalnej 

1 

Zrealizowano 1.271 godzin zajęć rehabilitacyjnych 

skierowanych do osób niepełnosprawnych – realizacja ustawy 

„Za Życiem”. 

Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Lęborku 

2 

Udzielenie wsparcia psychologicznego i społecznego 21 

osobom z zaburzeniami psychicznymi w formie pobytu w 

ŚDS. 

ŚDS  

3 
Udzielono 14 osobom niepełnosprawnym wsparcia 

psychologicznego i społecznego w ramach pobytu w ŚDS. 
ŚDS 

4 
Udzielono 580 porad psychologicznych w ramach statutowej 

działalności ŚDS. 
ŚDS 

5 
Udzielenie wsparcia finansowego 781 rodzinom, w których 

jest osoba niepełnosprawna. 
MOPS 
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L.p. Kierunki działań Realizator/Współpraca 

6 

Korzystanie z usług tłumacza języka migowego w celu 

umożliwienia osobom głuchoniemym korzystanie z 

dostępnych form pomocy. 

MOPS 

7 

Udzielenie wsparcia finansowego osobom i rodzinom, 

których do pomocy kwalifikuje m.in. niepełnosprawność 

(8.134.459 zł.). 

MOPS 

8 
W 24 lokalach mieszkalnych zniesiono bariery 

architektoniczne. 
PCPR 

9 

Umożliwienie niepełnosprawnym mieszkańcom skorzystania 

z dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 

likwidacji barier architektonicznych, uczestnictwa w 

turnusach rehabilitacyjnych ze środków PFRON. 

PCPR 

Cel strategiczny 5: Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie i łagodzenie jej skutków 

1 

Prowadzenie w PIK konsultacji indywidualnych. Udzielono 

łącznie 28 konsultacji dla 22 osób (5 osób podejrzanych o to, 

że doznają przemocy, 17 osób podejrzanych o stosowanie 

przemocy). 

MOPS 

2 

Kontynuowanie działalności Centrum Wsparcia dla Osób w 

Kryzysie (z pomocy skorzystało łącznie 15 osób doznających 

przemocy w rodzinie). 

 MOPS, MKRPA 

3 
Zakwalifikowanie 4 osób podejrzanych o stosowanie 

przemocy do programu korekcyjno-edukacyjnego. 
MOPS, PCPR 

4 

Spisanie przez KPP w Lęborku 86 formularzy „Niebieska 

Karta” w związku z przemocą w rodzinie, przez MOPS  

w Lęborku 10 Niebieskich Kart, lęborską oświatę 2 

formularzy. 

MOPS, KPP, oświata, 

MKRPA, służba zdrowia 

5 
Udzielenie wsparcia psychologicznego 11 osobom 

dotkniętym problemem przemocy. 
MOPS 

6 
Udzielenie wsparcia prawnego 7 osobom dotkniętych 

problemem przemocy w rodzinie. 
MOPS 

7 

Udzielenie osobom dotkniętym problemem przemocy 

wsparcia socjalnego (168 osoby), zawodowego i rodzinnego 

(57 osób). 

MOPS 
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L.p. Kierunki działań Realizator/Współpraca 

Cel strategiczny 6: Zahamowanie zjawiska uzależnień wszelkiego rodzaju oraz łagodzenie ich 

skutków. 

1 
Udzielono 38 dzieciom pomocy z powodu alkoholizmu 

rodziców. 

MOPS, Klub Abstynenta 

„Odnowa” w Lęborku 

2 
Specjalistycznej pomocy terapeutycznej udzielno 298 osobom 

uzależnionym od alkoholu. 

MOPS, Klub Abstynenta 

„Odnowa” w Lęborku, 

„Alternatywa dla uzależnień” 

w Lęborku 

3 
Specjalistycznej pomocy terapeutycznej udzielno 37 osobom 

uzależnionym od narkotyków. 

MOPS, Klub Abstynenta 

„Odnowa” w Lęborku, 

„Alternatywa dla uzależnień” 

w Lęborku 

4 
Pomocą w formie porad i konsultacji zostało objętych 237 

osób uzależnionych od alkoholu. 

MOPS, Klub Abstynenta 

„Odnowa” w Lęborku, 

„Alternatywa dla uzależnień” 

w Lęborku 

5 
Pomocą w formie porad i konsultacji zostało objętych  

37 osób uzależnionych od narkotyków. 

MOPS, Klub Abstynenta 

„Odnowa” w Lęborku, 

„Alternatywa dla uzależnień” 

w Lęborku 

6 
Rozpowszechniono w lęborskich szkołach 150 publikacji i 

materiałów informacyjnych. 

Klub Abstynenta „Odnowa” 

w Lęborku 

7 Udzielono około 436 porad osobom z problemem uzależnień. 

MOPS, Klub Abstynenta 

„Odnowa” w Lęborku, 

„Alternatywa dla uzależnień” 

w Lęborku 

8 

Udzielono pomocy w formie porad i konsultacji 224 

rodzinom, w których istnieje problem alkoholizmu jednego z 

członków. 

MOPS, Klub Abstynenta 

„Odnowa” w Lęborku, 

„Alternatywa dla uzależnień” 

w Lęborku 

9 

Udzielono pomocy w formie porad i konsultacji 68 rodzinom, 

w których istnieje problem uzależnienia od narkotyków 

jednego z członków. 

MOPS, Klub Abstynenta 

„Odnowa” w Lęborku, 

„Alternatywa dla uzależnień” 

w Lęborku 

10 

Kontynuacja działań prowadzonych przez organizacje 

pozarządowe: Klub Abstynenta „Odnowa”, „Alternatywa dla 

uzależnień”, których działalność jest współfinansowana przez 

Klub Abstynenta „Odnowa”  

w Lęborku, „Alternatywa dla 
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L.p. Kierunki działań Realizator/Współpraca 

Gminę Miasto Lębork. Wartość udzielonego wsparcia 

wyniosła: dla Klubu Abstynenta „Odnowa” 34.930 zł. 

(wykorzystano 31.412,51 zł), dla „Alternatywy dla 

uzależnień” 40.870 zł (wykorzystano 37.780 zł). 

uzależnień” w Lęborku, 

MKRPA 

11 

Prowadzenie na terenie Noclegowni grupy psychoedukacyjnej 

dla osób bezdomnych z problemem uzależnienia (odbyły się 

3 spotkania terapeutyczne, w których uczestniczyło ok. 15 

osób). 

MOPS 

 Zorganizowanie konkursu plastycznego „Stop 

uzależnieniom”, w którym wzięło udział 50 uczniów. 

Klub Abstynenta „Odnowa” 

w Lęborku 

Cel strategiczny 7: Zapewnienie wsparcia dla osób starszych i ich aktywizacja 

1 Objęcie 226 środowisk pomocą w formie usług opiekuńczych. MOPS 

2 

Funkcjonowanie 3 ośrodków oferujących pomoc osobom 

starszym (Dom Pomocy Społecznej Nr 1, Dom Pomocy 

Społecznej Nr 2, Dom Seniora „Magnolia”).  

Starostwo Powiatowe w 

Lęborku, Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe Agora-2 

Spółka z o.o. 

3 Prowadzenie Karty Seniora (w 2020 roku wydano 30 kart). UM Lębork 

4 Prowadzenie działalności Rady Seniorów. UM Lębork 

5 
Pomoc 11 wolontariuszy 36 starszym osobom w ich 

środowiskach. 
EDUQ 

6 
Wytypowanie 10 osób do udziału w projekcie „Obiady dla 

Seniorów”. 

MOPS, Parafia Ewangelicko-

Augsburska w Słupsku 

7 
Przekazanie 20 seniorom paczek z artykułami 

dezynfekcyjnymi. 
MOPS, PCK Lębork 

8 
Objęcie 79 osób powyżej 70 roku życia pomocą  

w ramach programu „Wspieraj seniora”. 
MOPS 

Cel strategiczny 8: Wspieranie integracji społecznej mieszkańców Lęborka 

1 
Warsztaty i wyjazdy integracyjno-rehabilitacyjne osób 

starszych i niepełnosprawnych. 

MOPS,  Amazonki, ZEiR, 

TWiD, Niebieski Skarb, 

SRW. 

2 Koordynacja pracy wolontariuszy. EDUQ 

Objaśnienia skrótów: 

1. MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku 

2. PIK – Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie 

3. ŚDS – Środowiskowy Dom Samopomocy „Lwiątko” w Lęborku 

4. KPP – Komenda Powiatowa Policji w Lęborku 

5. MKRPA – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lęborku 

6. PUP – Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku 
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7. ZHP – Związek Harcerstwa Polskiego w Lęborku 

8. PCK – Polski Czerwony Krzyż 

9. TWiD – Tradycja Wczoraj i Dziś w Lęborku 

10. UM – Urząd Miasta w Lęborku 

11. PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku 

12. SRW – Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych w Lęborku 

13. EDUQ – Stowarzyszenie EDUQ w Lęborku 

 

2. Gminny program wspierania rodziny.  

Dokument określający zadania gminy wobec rodzin, które korzystają z pomocy 

asystentów rodzin to „Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021”, który 

zawiera diagnozę potrzeb i problemów, z którymi borykają się rodziny oraz 

strategiczne cele i kierunki działań, wynikające z lokalnych możliwości.  

 W 2020 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na stanowisku asystenta 

rodziny zatrudnione były 2 osoby. Objęli oni opieką 36 rodzin, w których 

wychowywało się 90 dzieci, w tym jedna rodzina z Ustawy „Za życiem” (2 dzieci). 

Asystenci rodziny pracowali w 2020 roku z 8 rodzinami zobowiązanymi przez sąd do 

współpracy z asystentem.    

 W 2020 roku członkowie rodzin współpracujących z asystentami rodziny zostali 

skierowani przez asystentów do skorzystania z dostępnego poradnictwa 

specjalistycznego zgodnie z art. 10 ust.3 pkt 1 Ustawy o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej. 
  

Rodzaj dostępnego poradnictwa 

specjalistycznego 

Liczba 

udzielonych 

porad 

specjalistycznych 

Rodzaj udzielonych porad 

specjalistycznych 

Liczba rodzin 

korzystających              

z poradnictwa 

specjalistycznego 

Poradnictwo w formie nieodpłatnej 

pomocy prawnej przy ul. 

Krzywoustego 1 

6 
Porady prawne w zakresie 

prawa rodzinnego i karnego 
2 

Konsultacje i poradnictwo 

specjalistyczne dla dzieci MODUS 

ul Aleja Wolności 32,  

 

154 

- logopeda 

- zajęcia fizjoterapeutyczne          

ze wczesnego wspomagania 

- psycholog 

- pedagog 

- neurologopeda 

2 

Konsultacje i poradnictwo dla 

dzieci i dorosłych w ramach MOPS 

w Lęborku – sekcja pomocy 

interdyscyplinarnej 

 

285 

-socjoterapia dla dzieci 

(pedagog) 

- poradnictwo dla rodziców 

(pedagog) 

- terapia psychologiczna 

15 
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- poradnictwo w zakresie 

problemów rodzinnych i 

wychowawczych (pedagog) 

- terapia indywidualna dla 

osób uzależnionych od 

alkoholu i narkotyków 

Poradnictwo grupowe Klub 

Abstynenta „Odnowa” przy ul. 

Krzywoustego 1  

 

 

70 

- udział w mitingach AA 

- udział w grupie wsparcia dla 

osób uzależnionych od 

alkoholu 

- udział w grupie 

psychoedukacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu 

- udział w grupie wsparcia dla 

osób współuzależnionych 

5 

Konsultacje i poradnictwo dla osób 

dorosłych w Centrum Zdrowia 

Psychicznego w lęborskim szpitalu 

przy ul. Węgrzynowicza 13 

40 - porada psychiatryczna 

- porada psychologiczna 
9 

Konsultacje i poradnictwo 

psychiatryczne i psychologiczne dla 

osób dorosłych w Poradni Zdrowia 

Psychicznego, ul. Al. Wolności 40A 

34 

- indywidualna terapia 

psychiatryczna 

- indywidualna terapia 

psychologiczna 

6 

Asystenci rodziny pracowali z rodzinami, których dzieci zostały czasowo 

umieszczone poza rodziną, co obrazuje poniższa tabela: 

 Liczba rodzin Liczba dzieci 

Rodzinny Dom Dziecka 2 3 

Pogotowie Rodzinne 2 3 

Spokrewniona rodzina  zastępcza 5 6 

Niezawodowa rodzina zastępcza 2 2 

Zawodowa rodzina zastępcza 2 2 

Placówka Wielofunkcyjna 1 4 

Razem 14 20 

Asystenci rodziny w 2020 roku brali udział w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie lub Placówce Wielofunkcyjnej w 15 posiedzeniach w sprawie oceny sytuacji 

dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.  

 Zgodnie z przepisami Ustawy, lęborski MOPS współfinansuje koszty pobytu 

małoletnich umieszczonych w pieczy co obrazuje niniejsza tabela: 
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 Koszt w 2020 roku Liczba dzieci 

Dotacje MOPS za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 294.952,02 52 

Dotacje MOPS za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych 
295.919,82 15 

Razem 590.871,84 67 

Asystenci rodziny brali udział w 13 Grupach Roboczych  

w związku z zaistnieniem przemocy w 7 rodzinach.  

W 2020 roku asystenci rodziny zakończyli pracę z 12 rodzinami: 

Liczba rodzin ogółem, z którymi asystenci rodziny zakończyli pracę  12                          

W tym:  

Liczba rodzin, z którymi asystenci rodziny zakończyli pracę ze względu na 

osiągnięcie celów 

7 

Liczba rodzin, z którymi asystenci rodziny zakończyli pracę ze względu na 

zaprzestanie współpracy przez rodzinę 
3 

Liczba rodzin, z którymi asystenci rodziny zakończyli pracę ze względu na 

zmianę miejsca zamieszkania poza Lębork lub ustanie przesłanek 

kwalifikujących rodzinę do pomocy asystenta 

2 

 Monitorowanie funkcjonowania rodziny przez asystenta rodziny po zakończeniu 

pracy z rodziną trwa przez 3 miesiące. Są to wizyty domowe, raz  

w miesiącu. Po tym czasie rodziny mogą nadal korzystać z pomocy asystenta  

w razie potrzeby. W 2020 roku asystenci rodziny monitorowali w sumie 3 rodzin.  

3. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrona 

ofiar. 

L.p. Kierunki działań Realizator/Współpraca 

Cel pierwszy: Badanie skali zjawiska przemocy na terenie gminy Lębork 

1 

Opracowanie sprawozdania z działalności PIK, 

Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie oraz prac 

Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych za 

2020 rok. 

MOPS 

2 

W 2020 roku MOPS w Lęborku sporządził 10 

Niebieskich Kart, KPP w Lęborku sporządziła 86 

Niebieskie Karty, w placówkach oświatowych spisano 2 

Niebieskie Karty. Pozyskano z Sądu Rejonowego w 

Lęborku dane statystyczne dotyczące przemocy za 2020 

rok w celu zdiagnozowania skali problemu przemocy na 

terenie Lęborka. Sąd Rejonowy w Lęborku wydał 

wyroki skazujące za czyn z art. 207 kk (znęcanie się nad 

rodziną) wobec 24 osób w tym 5 osób skazano na karę 

ZI 
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L.p. Kierunki działań Realizator/Współpraca 

pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej 

wykonania. Natomiast z art. 200 kk (seksualne 

wykorzystanie małoletniego) wydał wyroki skazujące 

wobec 4 osób, przy czym na karę pozbawienia wolności 

bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. 

Cel drugi: Wzmacnianie kompetencji zawodowych oraz przeciwdziałanie wypaleniu 

zawodowemu osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Podejmowanie działań profilaktycznych w celu zapobiegania problemowi przemocy w rodzinie 

1 

Zapewnienie osobom zaangażowanym w 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dostępu do 

specjalistycznej literatury, zakupionej ze środków 

MKRPA w Lęborku. 

MKRPA 

2 
Udział 10 pracowników socjalnych w superwizji 

grupowej dla osób pracujących w obszarze 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

MOPS, Fundacja PCPS 

Poznańskie Centrum 

Profilaktyki Społecznej 

3 

Udział specjalisty w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w dwóch webinariach z zakresu 

praktycznej realizacji procedury „Niebieskie Karty” w 

czasie pandemii i najnowszych zmian w przepisach 

dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

finansowanych ze środków MKRPA w Lęborku oraz w 

dwóch bezpłatnych konferencjach: 17. Ogólnopolskiej 

Konferencji „Dziecko Pokrzywdzone Przestępstwem” i 

Konferencji „Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji 

pomocowych działających w Sieci Pomocy 

Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie 

przeciwdziałania przestępczości”. 

Stowarzyszenie Wspierania 

Aktywności „Bona Fides”, 

Fundacja „Dajemy Dzieciom 

Siłę”, Ośrodek Twórczej 

Interwencji, Fundacja Rozwoju 

Demokracji Lokalnej w 

Gdańsku, MKRPA 

Cel trzeci: Stworzenie organizacyjnych i kadrowych warunków do udzielania profesjonalnej 

pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz ochrona i pomoc tym osobom 

1 

Współpraca MOPS z KPP, MKRPA, Zespołem 

Kuratorskiej Służby Sądowej, pedagogami i z ruchami 

trzeźwościowymi w celu rozwiązywania problemu 

przemocy w indywidualnych przypadkach. 

MOPS, KPP, MKRPA, Sąd, 

pedagodzy, Klub Abstynenta 

„Odnowa” 

2 
Prowadzenie procedury „Niebieska Karta” zgodnie  

z Rozporządzeniem z dnia 13 września 2011 roku. 

MOPS, KPP, MKRPA, 

pedagodzy szkolni, kuratorzy, 

służba zdrowia 

3 

Kontynuowanie prac Zespołu Interdyscyplinarnego  ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (w 2020 roku 

odbyły się 4 spotkania, podczas których zapoznano się z 

diagnozą skali zjawiska przemocy za 2019 roku, zostało 

złożone sprawozdanie z prac grup roboczych za 2019 

rok, poruszano bieżące problemy związane z realizacją 

Procedury „Niebieskie Karty”, prowadzono prace przy 

opracowaniu Gminnego Programu Przeciwdziałania 

ZI 
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L.p. Kierunki działań Realizator/Współpraca 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie na lata 2021-2025). 

 

4 

Kontynuowanie prac w ramach grup roboczych (w 2020 

roku odbyło się 237 posiedzeń w sprawie 103 rodzin). 

Celem spotkań była wymiana informacji między 

specjalistami, ustalenie indywidualnego planu pomocy, 

monitorowanie sytuacji rodziny oraz podział zadań 

między poszczególnych przedstawicieli instytucji. 

MOPS, KPP, MKRPA, 

pedagodzy szkolni, kuratorzy 

5 
Prowadzenie lokalu interwencyjnego w Schronisku dla 

Osób Bezdomnych w celu umożliwienia izolacji osoby 

doznającej przemocy od osoby stosującej przemoc. 

MOPS 

6 

Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym 

przemocą w rodzinie w Punkcie Informacyjno-

Konsultacyjnym dla Osób Doznających Przemocy w 

Rodzinie, Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie i 

przez pedagoga MOPS. W 2020 roku z pomocy 

skorzystało 90 osób dotkniętych przemocą  w rodzinie 

w tym 41 kobiet, 43 mężczyzn i 6 małoletnich. 

MOPS 

7 

Dostęp do usług prawnych i psychologicznych w 

Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie. W 2020 roku 

z pomocy prawnej skorzystało 7 osób doznających 

przemocy w rodzinie a z pomocy psychologicznej 11 

osób dotkniętych przemocą. 

MOPS 

Cel czwarty: Zapobieganie kontaktowaniu się sprawców przemocy w rodzinie z osobami 

pokrzywdzonymi 

1 

Izolowanie osób podejrzanych o stosowanie przemocy 

od osób podejrzanych o to, że są dotknięte przemocą w 

rodzinie. W 2020 roku Prokuratura Rejonowa w 

Lęborku zastosowała wobec 10 osób środek 

zapobiegawczy w postaci nakazu opuszczenia lokalu 

mieszkalnego zajmowanego wspólnie z 

pokrzywdzonym. 

Prokuratura Rejonowa w 

Lęborku 

2 

Policjanci wydali wobec 6 osób stosujących przemoc  

w rodzinie, nakaz natychmiastowego opuszczenia 

wspólnie zajmowanego mieszkania i jego 

bezpośredniego otoczenia i zakaz zbliżania się do 

mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. 

KPP  

Cel piąty: Wspieranie osób doznających przemocy w rodzinie w przezwyciężeniu sytuacji 

kryzysowej oraz w przerwaniu cyklu przemocy, a także zapobieganie kolejnym aktom przemocy 

w rodzinie 

1 

Kontynuowanie działalności PIK (w 2020 roku z 

pomocy skorzystało 25 osób, udzielono 28 konsultacji). 

Były to przede wszystkim osoby doznające przemocy w 

rodzinie (5 osób) i osoby stosujące przemoc (17 osoby). 

MOPS 
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L.p. Kierunki działań Realizator/Współpraca 

Udzielana pomoc koncentrowała się głównie na 

pomocy w postaci szeroko rozumianego wsparcia i 

pomocy psychologicznej. 

2 

Kontynuowanie dyżurów psychologa i pedagoga w 

Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie (w 2020 roku z 

pomocy skorzystało łącznie 86 osób i udzielono 376 

konsultacji). Pomocą zostało objętych 15 osób 

doznających przemocy. Osoby doznające przemocy w 

rodzinie były kierowane przez Zespół Kuratorskiej 

Służby Sądowej w Lęborku, pracowników socjalnych, 

pełnomocnika MKRPA oraz specjalistę w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie do specjalistów i 

były objęte, z uwagi na ogłoszenie stanu zagrożenia 

epidemicznego, pomocą on-line, której celem było 

udzielenie szeroko rozumianego wsparcia i pomocy 

psychologicznej. 

MOPS, UM 

3 

Kontynuowanie pracy pedagoga w MOPS w Lęborku. 

W 2020 roku z pomocy specjalisty skorzystały 53 osoby 

(27 osób podejrzanych o to, że doznają przemocy w 

rodzinie i 26 osób podejrzanych o to, że stosują 

przemoc w rodzinie). 

MOPS 

4 

Prowadzenie pracy socjalnej w środowiskach 

dotkniętych problemem przemocy oraz monitorowanie 

sytuacji rodzin. Poradnictwem socjalnym zostało 

objętych 168 osób a poradnictwem rodzinnym 57 osób. 

MOPS, KPP  

Cel szósty: Powstrzymanie osób stosujących przemoc w rodzinie od zachowań agresywnych  

i zatrzymanie przemocy w rodzinie 

1 

Prowadzenie systematycznej pracy socjalnej z osobami 

stosującymi przemoc w rodzinie mającej na celu 

informowanie o konsekwencjach stosowania przemocy 

domowej wobec innych osób oraz motywowanie do 

zmiany dotychczasowego zachowania. 

MOPS, KPP 

2 

Wytypowanie 4 osób do uczestnictwa w programie 

korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie i przeprowadzenie z nimi konsultacji 

indywidualnych. 

MOPS, PCPR 

Objaśnienia skrótów: 

MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku 

UM – Urząd Miejski w Lęborku 

PIK - Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie 

ZI – Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lęborku 

KPP – Komenda Powiatowa Policji w Lęborku 

PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku 

MKRPA – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lęborku 

CWOK – Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie w Lęborku 

Stowarzyszenie „SZANSA” – Stow.  na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy „SZANSA” w Lęborku 

FRDL – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Gdańsku 
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4. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

Program przeciwdziałania narkomanii.  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lęborka na 2020 rok został przyjęty  

do realizacji Uchwałą nr XI-154/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia  

20 grudnia 2019 r. Na jego realizację przeznaczono w budżecie Gminy łączną kwotę 

1.028.629,82 zł, (w roku 2019 - 929.000,00 zł) z czego na przeciwdziałanie narkomanii 

kwotę 407.550 zł natomiast na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 621.079,82 zł. 

Pierwotny plan wydatków w wysokości 971.000,00 zł zwiększono o niewydatkowaną 

w roku 2019 kwotę 57.629,82 zł. 

Wydatkowano łącznie 653.763,33 zł, z czego na przeciwdziałanie narkomanii 

275.447,59 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 378.315,74 zł.  

W ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w 

ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii ustawodawca określa zadania własne gminy z 

zakresu profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu 

przeciwdziałania narkomanii. Przedsięwzięcia profilaktyczne na 2020 rok, ujęte 

zostały w formie jednego programu obejmującego wykaz zadań i formy jego realizacji 

w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie 

wraz z szacunkowym harmonogramem wydatków przewidzianych na ten cel. 

Realizacja podzielona wg zadań:  

1) Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz dla osób zagrożonych uzależnieniem - 

brak wniosków w zakresie realizacji zadania. 

2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub 

problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony 

przed przemocą  w rodzinie - zadania w tym zakresie realizowano poprzez współpracę 

z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Lęborku, Policją, pedagogami szkolnymi, oraz innymi specjalistycznymi 

miejscami pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie, dofinansowując między innymi ich 

działalność a także poprzez dofinansowanie i finansowanie innych formy działań 
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zmierzających do zmniejszenia skali przemocy w rodzinie (np.: szkolenia dla 

pracowników socjalnych i specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

konsultacje, szkolenia, konferencje). Wydatkowano na realizację zadania 43.651,32 zł. 

W ramach realizacji zadania jedną z głównych ról odgrywało Centrum Wsparcia 

dla Osób w Kryzysie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. W Centrum 

zatrudniono specjalistów, których zadaniem było udzielanie wsparcia przede 

wszystkim osobom uwikłanym w przemoc ale także tym, którzy znaleźli się w sytuacji 

kryzysowej lub zostali pokrzywdzeni przestępstwem. Praca z osobami, które zgłaszały 

się do Centrum była prowadzona przez psychologa i pedagoga, dyżury odbywały się 

od poniedziałku do piątku. W związku z zagrożeniem epidemicznym, od marca 2020 

roku dyżury miały charakter telefoniczny. Osoby mające w swoim życiu problemy 

emocjonalne (również stany depresyjne) to najczęściej kobiety w wieku 19 - 38 lat a 

także młodzież, borykające się z trudnościami w wieku dorastania. W okresie od 

stycznia do grudnia 2020 roku w Centrum udzielono łącznie 366 konsultacji, z tego 

255 telefoniczne oraz za pośrednictwem komunikatorów audio-video. Ze wsparcia 

skorzystało 189 osób w tym 168 kobiet i 20 mężczyzn (w tym 26 małoletnich). 54 

osoby doświadczające przemocy w rodzinie, 34 osoby z problemami emocjonalnymi, 

34 osoby z problemami wychowawczymi, 1 osoba z problemami w zachowaniu, 25 

osób z problemami egzystencjalnymi, i 41 osób w kryzysie rodzinnym. W celu 

konsultacji z prawnikiem zostało skierowanych 7 osób doświadczających przemocy w 

rodzinie. Łączny koszt Centrum wyniósł 38.712,32 zł.  

3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w 

szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowo-rekreacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

W ramach realizacji zadania dofinansowano przede wszystkim kontynuację oraz 

realizację nowych projektów profilaktycznych. Były one organizowane i realizowane 

m.in. przez miejskie jednostki organizacyjne.  

Zorganizowano zajęcia w okresie ferii zimowych dla dzieci z terenu miasta 
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Lęborka, w szczególności wskazanych przez pracowników socjalnych Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku. W ramach organizowanego przedsięwzięcia, 

we współpracy z MOPS oraz Szkołą Podstawową nr 8 w Lęborku, na terenie sali 

gimnastycznej SP8 w Lęborku  odbyła się całodniowa impreza profilaktyczna pn.: 

„Nuda zimą nam nie straszna”, adresowana dla całych rodzin. Dofinansowano 

dodatkowo organizację akcji „Bezpieczne Ferie” organizowanwej przez lęborskie 

szkoły podstawowe. Na realizację różnorodnych form zajęć dla dzieci i młodzieży z 

terenu miasta Lęborka przeznaczono łącznie kwotę: 36 500,00 zł. Wśród zajęć 

dominowały: zajęcia na lodowisku, różnorodne zajęcia rekreacyjno-sportowe, 

kawiarenka internetowa, zajęcia plastyczne, czytelnicze oraz zabawy na świeżym 

powietrzu. W zajęciach wzięło udział około 1.500 uczniów, zrealizowano 681 godzin 

zajęć. 

Dofinansowano realizację zajęć ”Ferie w bibliotece” zorganizowanych przez 

Miejską Biblioteką Publiczną w Lęborku, dla dzieci z terenu miasta Lęborka. W 

ramach akcji w dniach 16-20 stycznia 2020 r. przeprowadzono: warsztaty hand made 

- kosmetyki dla babci i dziadka, warsztaty tańca, turniej x-box, warsztaty kulinarne. 

Przeprowadzone zajęcia były adresowane do dzieci ze środowisk zagrożonych i z 

rodzin dysfunkcyjnych. Udział w zajęciach wzięło ok. 100 osób. 

Dofinansowano realizację cyklu zajęć i warsztatów zorganizowanych przez 

Muzeum w Lęborku w okresie ferii zimowych 2020, dla dzieci i młodzieży z terenu 

miasta Lęborka – w tym ze środowisk uwikłanych w przemoc w rodzinie, z problemem 

nadużywania alkoholu oraz narkomanii. W ramach realizacji różnorodnych zajęć 

odbyły się między innymi lekcje muzealne "Zabytkowe podróże", "Archeologiczne 

puzzle", "Kogutek, korda i leluje-folk design w wycinance ludowej". W ramach części 

warsztatowej odbyły się zajęcia z garncarstwa, tworzenia biżuterii z filcu, malowania 

powłoczek na poduszki czy wycinania kord i kogutków z kolorowego papieru. W 

zajęciach uczestniczyło 230 dzieci. 

Dofinansowano cykl imprez i zawodów realizowanych przez Centrum Sportu i 

Rekreacji w Lęborku sportowych zorganizowanych w ramach akcji „bezpieczne ferie 

zimowe – 2020”. W akcji „bezpieczne ferie" wzięło udział około 220 osób. W ramach 
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powyższego odbyły się zawody: 

o koszykarskie trójki, 

o otwarty turniej piłki siatkowej, 

o halowy turniej piłki nożnej drużyn 6-osobowych, 

o turniej tenisa stołowego dziewcząt i chłopców, 

o turniej tenisa ziemnego. 

Dofinansowano również zajęcia realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczna 

we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, w ramach akcji 

profilaktycznych w ramach "Biblioteka na wakacjach". W ramach akcji 

przeprowadzono szereg zajęć i warsztatów dla dzieci z terenu miasta Lęborka, m.in. 

warsztaty teatralne, zajęcia z robotyki, planetarium, alpakoterapia itp. Prowadzone 

zajęcia miały charakter ogólnodostępny, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze 

środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych. Akcja letnia zgromadziła 492 osoby. 

W okresie wakacji letnich dofinansowano realizację zajęć profilaktycznych dla 

dzieci i młodzieży zorganizowanych przez Muzeum, we współpracy z Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W zajęciach brały udział 194 osoby. Program zajęć 

obejmował dwugodzinne lekcje muzealne m. in. "kalambury historyczne", "Do czego 

to służyło?", "Zagadki archeologiczne", "Dawne gry i zabawy dziecięce", warsztaty 

garncarstwa, biżuterii, malowania na szkle, itp.  

Dofinansowano realizację zajęć zorganizowanych we współpracy z Centrum 

Sportu i Rekreacji w Lęborku, w ramach cyklu zawodów sportowych dla dzieci i 

młodzieży pn.: "Bezpieczne Wakacje". W ramach wakacyjnej akcji odbyły się: turniej 

tenisa ziemnego, turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży, piłki siatkowej. 

Dofinansowano realizację działań profilaktycznych we współpracy z 

Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lęborku, skierowanych do najmłodszych 

uczniów lęborskich szkół podstawowych z terenu miasta Lęborka. W ramach działań 

zrealizowano cykl konkursów plastycznych dla dzieci z zakresu problematyki 

uzależnień. 

Dofinansowano realizację projektu profilaktycznego realizowanego we 

współpracy z Lęborskim Centrum Kultury "Fregata" i lęborskich szkołach 
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podstawowych, połączonego z organizacją projekcji filmu dokumentalnego "Nieletni 

Inżynierowie" poświęconego rozwijaniu pasji młodzieży z Lęborka.  

Dofinansowano realizację projektu profilaktycznego pn.: "Cyberprzestrzeń - 

anonimowość, czy też grożą  mi konsekwencje prawne?" skierowanego do uczniów 

klas VI i VII oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 w Lęborku. W ramach projektu 

przeprowadzone zostały szkolenia z zakresu problemowego używania smartfonów i 

korzystania z Internetu. 

Sfinansowano zakup pakietu profilaktycznego w Ramach Ogólnopolskiej 

Kampanii pn.: "Zachowaj trzeźwy Umysł 2020 oraz 2021" wraz z udziałem uczniów 

lęborskich szkół podstawowych w Ogólnopolskiej Diagnozie Społecznej Uczniów 

edycja 2020/2021. 

Sfinansowano realizację projektu profilaktyczno-wychowawczego dla uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 3 w Lęborku obejmującego m.in. zasady zdrowego żywienia 

oraz przedstawienia w klasach IV-VII zagrożeń wynikających ze spożywania 

przetworzonej żywności i wszelkiego rodzaju używek. 

Dofinansowano realizację projektów profilaktycznych zorganizowanych dla 

uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Lęborku ze środowisk dysfunkcyjnych. 

Sfinansowano realizację projektu profilaktyczno-wychowawczego dla uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 3 w Lęborku obejmującego 10 grupowych i indywidualnych 

spotkań z psychologiem/terapeutą w jednej z klas VII, w celu przeciwdziałania 

negatywnym zjawiskom poprzez wprowadzanie  elementów profilaktyki selektywnej. 

Sfinansowano zakup 6 egzemplarzy interaktywnych, mobilnych urządzeń 

"Smartfloor", da potrzeb realizacji projektów profilaktycznych oraz realizacji zajęć 

świetlicowych w lęborskich szkołach podstawowych oraz w celu wsparcia 

oddziaływań profilaktycznych realizowanych w ramach szkolnych programów 

profilaktyczno-wychowawczych.  

Dofinansowano realizację zajęć powszechnej nauki pływania w klasach IV szkół 

podstawowych w Lęborku. Dodatkowo, w związku z sytuacja epidemiczną związaną 

z pandemią Covid-19, w okresie od września do grudnia 2020 r. rozszerzono 

możliwość skorzystania z tej formy zajęć przez dzieci z klas piątych z lęborskich szkół 
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podstawowych. Łącznie w okresie I – XII, na realizację zadania wydatkowano 

37.487,76 zł. Realizacja zajęć od miesiąca kwietnia do czerwca oraz w listopadzie i 

grudniu została wstrzymana ze względu na sytuację związana z pandemią Covid-19. 

Sfinansowano przygotowania przeprowadzenia diagnozy problemów 

społecznych oraz konsultacji społecznych w zakresie przygotowania projektu 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lęborka na 2021 rok. 

Dofinansowano realizację zajęć w świetlicach środowiskowych i opiekuńczo-

wychowawczych przy lęborskich szkołach podstawowych w okresie I-XII 2020 r. 

Celem działalności świetlic było zorganizowanie czasu wolnego dla uczestników z 

rodzin dysfunkcyjnych a więc rozbitych, niewydolnych wychowawczo, zagrożonych 

alkoholizmem a także potrzebujących pomocy. Od miesiąca kwietnia do czerwca 2020 

r. nie realizowano zajęć w związku z ograniczeniami związanymi z pandemią covid-

19. Łącznie na realizację zajęć w okresie I – XII 2020 roku   wydatkowano kwotę: 

59.699,87 zł. 

Dofinansowano realizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych 

zorganizowanych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Realizowano zajęcia 

w ramach kół zainteresowań m.in.: zajęcia sportowe z wielu dyscyplin sportowych: w 

tym: siatkówka, koszykówka, tenis ziemny, piłka nożna itp., zajęcia sportowo-

rekreacyjne, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, zajęcia muzyczne, gry logiczne, 

plastyczne, koła teatralne, koła turystyczne, przyrodnicze, świetlicowe, kluby 

wolontariusza, zajęcia wyrównawcze, taneczne, turystyki rowerowej, zajęcia 

profilaktyczne oraz szereg innych kół zainteresowań będących odpowiedzią na 

zainteresowanie uczniów poszczególnych szkół na ich zainteresowania. W związku z 

pandemią, w okresie od kwietnia do czerwca 2020 r. nie realizowano jakichkolwiek 

zajęć. Realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych z uwzględnieniem przestrzegania od 

września 2020 r. ograniczeń związanych z covid-19, w tym również w związku z 

realizacją nauczania w formie zdalnej, prowadzono w miarę możliwości. Łącznie na 

realizację zadania w okresie stycznia do grudnia 2020 r. wydatkowano kwotę: 

209 643,85 zł. 
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4) Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych, 

stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemówalkoholowych i 

narkomanii. 

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 

ochrony i promocji, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: 

„Stop uzależnieniom 2020” przeznaczono kwotę 75.800 zł. Burmistrz Miasta Lęborka 

powierzył realizację zadania Klubowi Abstynenta „ODNOWA” w Lęborku oraz 

Lęborskiemu Stowarzyszeniu „Alternatywa dla Uzależnień”. W związku z sytuacją 

związana z pandemią, część zadań przewidzianych do realizacji nie została 

zrealizowana. 

Stowarzyszenie „Alternatywa dla Uzależnień”przez cały 2020 rok, cztery razy w 

tygodniu prowadziło punkt pomocy terapeutycznej, w ramach którego udzielana była 

profesjonalna pomoc specjalistów terapii uzależnień i współuzależnienia. 2 razy w 

tygodniu prowadzona była grupa wsparcia. Punkt terapeutyczny prowadziło dwóch 

specjalistów terapii uzależnień i jeden w procesie certyfikacji.  

Z oferowanej pomocy korzystały osoby z problemem uzależnienia oraz 

członkowie ich rodzin. Tygodniowo przyjmowanych było około 10 osób, przeciętnie 

na jedną osobę przeznaczona była godzina pracy terapeuty. Grupa wsparcia odbywała 

się 2 razy tygodniowo po 2 godziny. 

Od marca do maja 2020 roku, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną 

wszystkie terapie oraz zajęcia bezpośrednie przeprowadzane były w formie konsultacji 

telefonicznych, lub przez komunikatory internetowe. Terapeuci pełnili dyżury 

telefoniczne i video w czasie zwyczajowo odbywających się zajęć terapeutycznych. 

Ponadto od maja do grudnia w zależności od decyzji klienta prowadzone były z 

zachowaniem reżimu sanitarnego także spotkania stacjonarne. Zostało 

przeprowadzonych około 320 rozmów konsultacyjnych. Z pomocy korzystały osoby, 

które podjęły i kontynuowały swój proces leczenia oraz przez osoby, które chciały 

uzyskać informacji na temat leczenia i przedsięwzięcia określonych kroków w 

stosunku do osoby mającej problem z substancjami psychoaktywnymi. Najczęściej 

były to osoby, które w zaistniałej sytuacji uzyskały pomoc w formie interwencji 
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kryzysowej. Po 2-3 konsultacjach nie nawiązały ponownego kontaktu. Z pomocy 

skorzystało długoterminowo 27 osób -8 mężczyzn (M) i 19 kobiet (K), w tym 4 osoby 

z uzależnieniem mieszanym (3M/1K): (M)-marihuana +alkohol, (K)- dopalacze, 

amfetamina, marihuana, 9 osób uzależnionych od alkoholu (5M/4K), oraz 14 osób z 

problemem współuzależnienia (14K). Pomocą nadto zostały objęte 2 systemy 

rodzinne; pomoc profesjonalna polegała na wspólnej pracy osoby małoletniej z 

problemem używania szkodliwego substancji psychoaktywnych i rodzica. Z pomocy 

w tym zakresie skorzystały 4 osoby (2 chłopców 2 matki). Z grupy wsparcia korzystało 

średnio 4-6 osób. (2K/4M).Z pomocy krótkoterminowej polegającej na 2-3 

spotkaniach lub jednorazowej rozmowie wspierającej skorzystało około 85 osób. 

Ogółem z pomocy skorzystały 122 osoby. Psychoedukacja w szkole 

ponadpodstawowej nie została przeprowadzona w zakładanych terminach pomimo 

chęci przeprowadzenia ich w innych możliwie dostępnych dla danej szkoły. Głównym 

powodem była panująca od marca pandemia i związane z nią obostrzenia epidemiczne, 

które ulegały nieustannym zmianom. 

Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Odnowa" w Lęborku na realizację zadania 

wydatkowało 31.412,51 zł. Adresatom zadania zapewniono różnorodne formy 

wsparcia, poprzez: prowadzenie online grupy wsparcia dla osób uzależnionych i 

współuzależnionych, konsultacje, poradnictwo, prowadzenie punktu pomocy 

terapeutycznej, motywowanie do zmiany szkodliwego wzoru picia osoby pijące 

ryzykownie i szkodliwie, motywowanie osób uzależnionych i członków rodzin do 

podjęcia działań w kierunku zmiany dotychczasowych  problemów życiowych, 

prowadzony był online punkt pomocy terapeutycznej i poradnictwa. Wiedzę, wsparcie 

i umiejętności związane z życiem na trzeźwo, adresaci zadania otrzymali poprzez 

uczestnictwo w min.: na wyjeździe szkoleniowo-terapeutycznym do Częstochowy, 

warsztatach  dla osób uzależnionych „W zdrowym ciele, zdrowy duch”, warsztatach 

dla dzieci i młodzieży „Żyję zdrowo bez uzależnień”. Spotkania grupy wsparcia dla 

osób uzależnionych od różnych środków psychoaktywnych odbywały się 1 raz w tyg., 

przez 3 godz. Spotkania odbywały się od stycznia do 15 marca 2020 r. w 

pomieszczeniach Klubu Abstynenta „Odnowa", a od 16 marca do 31 grudnia 2020 r. 
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w formie telekonferencji. Łącznie w okresie od I-XII 2020r. wypracowano 138 godz. 

W zajęciach uczestniczyło od 10 do 26 osób.  W grupie wsparcia uczestniczyły osoby 

uzależnione od: alkoholu, narkotyków, dopalaczy, hazardu, leków. Celem spotkań 

grupowych było zdobywanie motywacji do dalszego trzeźwego życia, rozwiązywanie 

indywidualnych, bieżących trudności, pojawiających się na drodze zdrowienia. 

Indywidualne konsultacje dla osób uzależnionych i członków rodzin, odbywały się w 

okresie od stycznia do 15 marca w pomieszczeniach Klubu Abstynenta „Odnowa” a 

od 16 marca do 31 grudnia w formie telekonferencji. Osoby na konsultację zgłaszały 

się zarówno poprzez stronę internetową Klubu, kontakt telefoniczny, za 

pośrednictwem innych osób lub też w inny sposób. W okresie od stycznia do grudnia 

2020 r. ta forma pomocy  realizowana była 1 raz w tygodniu przez 35 tygodni. 

Skorzystało z niej 65 osób. W październiku zorganizowany został jednodniowy wyjazd 

członków i sympatyków klubu do Częstochowy w intencji trzeźwościowej. W 

wyjeździe uczestniczyło 35 osób. Punkt pomocy terapeutycznej w Klubie Abstynenta 

Odnowa był czynny od stycznia do 15 marca 2020 r., w salach klubowych, natomiast 

od 16 marca do 31 grudnia 2020 r. osoby zainteresowane miały możliwość kontaktu 

telefonicznego z osobą dyżurującą pod telefonem. 3 razy w tygodniu była możliwość 

przez 1 godz. porozmawiać z osobą dyżurującą w sprawie swoich problemów z 

uzależnieniem. W okresie od I-XII 2020 r. wypracowano w punkcie 105 godzin. Po 

pomoc zgłosiło się 38 osób. Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych była 

prowadzona 2 razy w miesiącu przez 2 godz. W okresie od stycznia 2020 do 15 marca 

2020 odbywała się w pomieszczeniach klubowych, a od 16 marca do 31 grudnia w 

formie telekonferencji. Łącznie w okresie od I-XII 2020r. wypracowano 48 godz. 

Uczestniczyło w niej od 5-8 osób. W lipcu zorganizowane zostały dwa warsztaty dla 

dzieci i młodzieży „Żyję zdrowo bez uzależnień”. Warsztaty odbywały się w Placówce  

Opiekuńczo-wychowawczej w Lęborku. Warsztaty trwały łącznie 8 godzin a 

uczestniczyło w nich 20 dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym i 15 osób 

dorosłych. W miesiącach od lipca do września 2020 odbywały się warsztaty dla osób 

uzależnionych i członków rodzin pt. „Zdrowe ciało, zdrowy duch”. Łącznie warsztaty 

trwały 15 godzin. W warsztatach uczestniczyło 12 osób. Zorganizowano warsztaty 
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rozwoju duchowego dla członków i sympatyków Klubu Abstynenta „ODNOWA”. W 

warsztatach uczestniczyło 10 osób. Zorganizowano jednodniowy wyjazd do Ośrodka 

Leczenia Uzależnień w Żukówku. W wyjeździe uczestniczyło ze strony Klubu 8 osób 

oraz 22 pacjentów Ośrodka w Żukówku. Zorganizowano konkurs plastyczny „Stop 

uzależnieniom”, w którym udział wzięły: Szkoła Specjalna, SP nr 1, SP nr 3, SP nr 4 

w Lęborku. Wpłynęło ponad 50 prac. Wyróżnienia przyznano 20 osobom. 

Jednocześnie przekazano do szkół 150 szt. ulotek informujących o możliwościach 

kontaktu z Klubem Abstynenta w przypadku wystąpienia problemów uzależnień w 

rodzinie. Zorganizowano wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni. W spektaklu „Hair 

spray” uczestniczyło 20 osób. Zorganizowano spływ kajakowy, w którym wzięło 

udział 35 osób. Spotkanie integracyjne dla członków i sympatyków Klubu odbyło się 

w grudniu 2020 na plaży w Łebie i związane było z uczestnictwem kilku członków 

Klubu w tzw. morsowaniu i integrowało wokół trzeźwego życia. W spotkaniu 

uczestniczyło 38 osób.  

Realizowane w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku zadania, zawarte w 

ofercie „STOP Uzależnieniom 2020” pomagały beneficjentom m. in. w: 

o utrzymywaniu abstynencji, 

o uczyły postaw i umiejętności pomocnych do życia bez uzależnień, 

o uczyły postaw prozdrowotnych, 

o zwiększeniu osobistej motywacji do zmiany, 

o zdobywaniu nowych, ważnych umiejętności i wiedzy nt. zdrowego, trzeźwego 

życia, 

o dostarczały wiedzy potrzebnej do dokonywania świadomych wyborów, 

o nawiązywaniu nowych, konstruktywnych kontaktów z osobami znajdującymi 

się w podobnej sytuacji życiowej. 

Koszt realizacji zadania: 72 800,00 zł. 

W ramach konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego 

dofinansowano projekt Fundacji Regionalne Centrum Młodzieży w Lęborku pn.: 

„Biuro Mentoringu-Wehikuł Usamodzielnienia”, którego przedmiotem jest 

aktywizacja młodzieży usamodzielnianej, w tym przebywającej w pieczy zastępczej 



40 
 

oraz zagrożonej marginalizacją społeczną. W ramach realizacji zadania prowadzono 

zajęcia warsztatowe wspierające proces usamodzielniania młodzieży w wieku 16-25 

roku życia. 

Dofinansowano realizację projektu profilaktyczno-kulturalnego, realizowanego 

przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lęborku dotyczącego rozwijania zainteresowań 

i pasji jako alternatywy dla uzależnień i patologii poprzez udostępnianie czytelnikom 

- mieszkańcom Lęborka – zakupionych w ramach projektu tabletów i czytników oraz 

szeregu e-boków poświęconych m.in. problematyce uzależnień i przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie.    

Dofinansowano organizację XXIII Balu Bezalkoholowego im. ks. Franciszka 

Blachnickiego, zorganizowanego dla mieszkańców Lęborka we współpracy z Parafią 

pw. św. Jakuba Apostoła w Lęborku, Krucjatą Wyzwolenia Człowieka i Ruch Światło 

– Życie Diecezji Pelplińskiej. Celem organizacji bezalkoholowych balów jest 

promocja zabawy bezalkoholowej i zdrowego stylu życia. W balu uczestniczyło 120 

osób. 

Dofinansowano koszty związane z organizacją i realizacją spotkań 

konsultacyjnych związanych z przygotowaniem Diagnozy Lokalnych Problemów 

Społecznych oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2021 rok, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Lęborku. W ramach podjętych działań zorganizowano cykl spotkań 

stacjonarnych oraz online, podczas których przeprowadzono analizę oraz 

wypracowano kierunki i cele działania w zakresie opracowywanych dokumentów. 

W spotkaniach uczestniczyli m.in. przedstawiciele lęborskich instytucji, placówek 

oświatowych, organizacji pozarządowych, zainteresowanych współpracą w zakresie 

tworzenia opracowywanych dokumentów.  

5) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych 

w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 

publicznego. 

W ramach realizacji zadania prowadzono m.in. kampanie informacyjno-

edukacyjne. We współpracy z przedstawicielem Polskiego Przemysłu Spirytusowego 
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zorganizowano realizację bezpłatnego szkolenia dla właścicieli i sprzedawców 

punktów handlowych oraz gastronomicznych prowadzących sprzedaż i podawanie 

napojów alkoholowych w wersji online. Za pośrednictwem linku udostępniono 

materiał szkoleniowy wraz z testem/ankietą ewaluacyjną. Zaproszenie wysłano do 60 

przedsiębiorców prowadzących handel alkoholem na terenie Lęborka.  

6) Czynności Miejskiej Komisji Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w 

Lęborku. 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lęborku liczy 11 

członków. W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku funkcjonowały 4 zespoły 

robocze: 3 (dwuosobowe) zespoły ds. rozmów z osobami zgłaszanymi w zakresie 

nadużywania alkoholu oraz 1 (dwuosobowy) zespół ds. kontroli zasad i warunków 

korzystania z zezwoleń na sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. W 2020 

roku odbyło się 12 posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych (w roku 2019 - 13 posiedzeń).  

Koszty wynagrodzenia Komisji za wykonywanie czynności wyniosł 35.650,00 zł. 

Komisja w 2020 roku prowadziła postępowanie z udziałem 70 zgłoszonych osób 

z problemem alkoholowym. Wnioski kierowane były przez Komendę Powiatową 

Policji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, rodziny osób z problemem alkoholowym 

oraz Prokuraturę Rejonową w Lęborku. W ramach dyżurów Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z osobami nadużywającymi alkoholu, 

stosującymi przemoc oraz mającymi problemy z innymi uzależnieniami prowadzono 

rozmowy interwencyjno-motywujące. Łącznie w okresie od stycznia do grudnia 2020  

r. odbyło się 25 dyżurów zespołów. Dla potrzeb spotkań wysłano 175 zaproszeń, 

skutkiem czego przeprowadzono 66 rozmów interwencyjno-motywujących. W 109 

przypadkach osoby zapraszane nie zgłosiły się w wyznaczanych terminach spotkań z 

MKRPA. Wśród zaproszonych osób było 17 osób stosujących przemoc, wobec których 

realizowana była procedura "Niebieskie karty". Biegłym sądowym przekazano 

dokumentację 19 osób, zlecając przeprowadzenie badań w przedmiocie uzależnienia 

od alkoholu oraz wydania pisemnych opinii w tym zakresie. Do końca grudnia 2020 r. 

na badania zgłosiły się 8 osoby, wobec kolejnych 2 osób odstąpiono od 
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przeprowadzenia badań z uwagi na zgon 1 osoby oraz rozpoczęcie terapii na terenie 

ośrodka leczenia uzależnień przez druga osobę. 8 osób nadal oczekuje na badania. W 

stosunku do 16 osób skierowano wnioski do Sądu Rejonowego w Lęborku o 

zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu oraz wskazania 

odpowiedniego rodzaju zakładu leczenia uzależnień.  

Zespół MKRPA ds. kontroli zasad i warunków korzystania z zezwoleń 

przeprowadził 18 kontroli,  w ramach których skontrolował 18 punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych - punktów handlowych i gastronomicznych zlokalizowanych 

na terenie Lęborka (w roku 2019: 31 kontroli punktów sprzedaży). 

Komisja zaopiniowała łącznie 26 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych usytuowanych w punktach handlowych i gastronomicznych na 

terenie Lęborka (w roku 2019: 23 wnioski). Wszystkie opinie były pozytywne pod 

względem usytuowania miejsc sprzedaży oraz w ramach obowiązujących limitów 

zezwoleń ustalonych przez Radę Miejską w Lęborku.  

W Biurze Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz w siedzibie Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lęborku znajdują się aktualne wykazy 

miejsc pomocowych, placówek lecznictwa odwykowego oraz instytucji prowadzących 

działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanii oraz 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Na stronie Miasta Lęborka zamieszczono 

również przydatne informacje w zakresie często pojawiających się pytań związanych 

z problematyka leczenia uzależnień oraz procedowania w tych sprawach.  

5. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

Współpraca w 2020 roku realizowana była zgodnie z zapisami określonymi 

uchwałą Nr X-141/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25.10.2019 r. w sprawie 

przyjęcia Rocznego Programu współpracy na 2020 rok Gminy Miasto Lębork z 

organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, przez które może być 

prowadzona działalność pożytku publicznego w 2020 rok. 

1. ogłoszono 5 otwartych konkursów ofert, w tym:  
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na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie ogłoszono dwa konkursy:  

a) w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności    

lokalnych - „Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych 2020”, 

b) w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 - 

„Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych”, 

oraz na podstawie art. 14 ust. 1 oraz art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu 

publicznym ogłoszono trzy konkursy: 

a. „Stop uzależnieniom 2020”, 

b. „Biuro Mentoringu – Wehikuł Usamodzielnienia” (dwukrotnie z uwagi na brak 

ofert). 

2. W w/w konkursach wpłynęło ogółem 5 ofert, zawarto 5 umów na realizację zadań 

publicznych, na ogólną kwotę  

101.800,00 zł,  

w tym: 

a) na zadania w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności  

lokalnych 7.000,00 zł, 

b) na zadania w sferze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32  

10.000,00 zł., 

c) na zadania  z zakresu zdrowia publicznego 84.800,00 zł, 

Na realizację powyższych zadań organizacje wykorzystały kwotę dotacji w 

wysokości 89.613,75 zł. 

3. Wysokość własnych środków finansowych zaangażowanych przez organizacje 

pozarządowe w realizację w/w zadań publicznych zleconych w ramach otwartych 

konkursów ofert wg informacji podanych przez organizacje pozarządowe wyniosła: 

a) deklarowana  21.042,00 zł.  b) sprawozdana  26.902,55 zł 

Adresatami działań zgodnie z informacjami pozyskanymi od organizacji 

pozarządowych było w 2020 roku około 900 osób. 
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4. Realizacji zadań publicznych podjęły się: 

a) 4 organizacje pozarządowe w oparciu o dotacje udzielone w ramach otwartych 

konkursów ofert na zadania publiczne miasta Lęborka. 

b) 21 organizacji w oparciu o współpracę z jednostkami organizacyjnymi miasta, 

w tym: 

   2 organizacje we współpracy z LCK Fregata na kwotę 1.253,35 zł,  

   3 organizacje we współpracy z Centrum Sportu i Rekreacji na kwotę 

11.494,14 zł, 

 16  organizacji we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej na 

kwotę 29.922,06 zł. 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań we 

współpracy z jednostkami organizacyjnymi miasta wyniosła  42.669,55 zł. 

Ogółem kwota jaką przekazano organizacjom pozarządowym wyniosła 132.283,30 zł. 

6. Inne formy pomocowe. 

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej oraz statutem MOPS, w 2020 roku 

realizowano zadania własne gminy – obowiązkowe i fakultatywne – finansowane  

z budżetu gminy oraz zadania zlecone – w tym specjalne programy rządowe 

finansowane z budżetu centralnego, Rządowy Program „Posiłek w szkole  

i w domu”. 

W 2020 roku ze świadczeń przyznanych niezależnie od źródeł finansowania 

skorzystało 1.461 osób tj.1.203 rodziny, w których było 1.968 osób (w 2019 roku 

odpowiedni: 1.618 osób; 1.275 rodzin; 2.149 osób). 

Bez zasadniczych zmian pozostała struktura powodów przyznania pomocy.  

W roku 2020 rodziny zgłaszały się po wsparcie przede wszystkim z powodu: 

o ubóstwa - 839 rodzin; 

o bezrobocia - 330 rodziny; 

o niepełnosprawności - 781 rodzin; 

o długotrwałej lub ciężkiej choroby - 692 rodziny; 

o bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego - 179 rodzin; 
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o alkoholizmu - 139 rodzin; narkomanii - 13 osób, 

o wielodzietności - 60 rodzin; 

o bezdomności - 64 osoby; 

o trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego - 23 

osoby; przemocy - 13 rodzin; 

Ze świadczeń należących do zadań zleconych gminie skorzystały 34 rodziny  

(63 osoby w tych rodzinach). Łącznie z pomocy w zakresie zadań własnych 

skorzystało 1.181 rodzin (1.928 osób w tych rodzinach). 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania w zakresie usług 

opiekuńczych przez prywatną firmę wyłonioną w drodze przetargu. 

W zależności od stanu fizycznego i psychicznego podopiecznych usługi 

podzielone były na dwie grupy: 

I grupa - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania własne), 

II grupa - usługi opiekuńcze specjalistyczne - psychiatryczne (zadania zlecone). 

Wszystkie rodzaje usług opiekuńczych przyznawane były poszczególnym 

podopiecznym na wniosek, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego  

a następnie przyznane decyzją administracyjną. W 2020 roku zlecono usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wymiarze 115.126 godzin, ilość 

godzin niewykonanych wyniosła 9.565,50 (pobyt podopiecznych w szpitalu lub u 

rodziny) czyli faktycznie wykonano 105.560,50 godzin usług opiekuńczych. Łącznie 

objętych pomocą w formie usług opiekuńczych było 221 środowisk.  

Dodatki mieszkaniowe 

Kwota wypłaconych dodatków w 2020 r. wyniosła 588.494 zł. (w 2019 roku 

652.381 zł.) z tego użytkownikom mieszkań:  

komunalnych   168.266 zł. 

spółdzielczych   177.587 zł. 

wspólnot mieszkaniowych   215.883 zł. 

towarzystw budownictwa społecznego     13.007 zł. 

innych     13.751 zł. 
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Dodatki energetyczne 

Na podstawie ustawy Prawo energetyczne od 1 stycznia 2014 r. osoby 

otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają dodatkowo prawo do świadczenia tj. dodatku 

energetycznego. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu 

administracji rządowej. Przyjęto ogółem 619 wniosków. 

Liczba wypłaconych dodatków energetycznych - 2.246 zł. 

Kwota wypłaconych dodatków energetycznych - 42.082 zł. 

Średnia kowta wypłaconego dodatku energetycznego - 18,74 zł. 

w tym - koszty wypłacania dodatku energetycznego 2% - 842 zł. 

 Świadczenia rodzinne 

Wydatki budżetu państwa na wypłaty świadczeń na podstawie ustawy  

o świadczeniach rodzinnych, ustawy o zasiłku dla opiekuna i ustawy „Za życiem” 

wyniosły ogółem 19.865.325,48 zł (w 2019 roku 16.543.825 zł). Z tej kwoty główne 

wydatki to: 

a) zasiłki rodzinne wyniosły 2.451.265 zł. (w 2019 roku 2.819.878 zł.), 

b) dodatki do zasiłku rodzinnego – 1.345.067 zł. (w 2019 roku 1.448.589 zł.), 

c) świadczenia pielęgnacyjne – 9.257.663 zł. (w 2019 roku 5.834.518 zł), 

d) zasiłek pielęgnacyjny – 4.959.452 zł. (w 2019 roku 4.270.744 zł.), 

e) specjalny zasiłek opiekuńczy – 49.472 zł., 

f) zasiłek dla opiekuna – 79.360 zł., 

g) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 256.000 zł., 

h) świadczenia rodzicielskie – 1.350.514 zł. (w 2019 roku 1.411.416 zł.), 

i) jednorazowe świadczenie z ustawy „Za życiem” – 8.000 zł., 

j) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.772.946,00 zł. 

Fundusz Alimentacyjny 

Wypłacano średniomiesięcznie 302 świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

Zdecydowaną większość świadczeń z funduszu alimentacyjnego (92%) wypłacano na 

osoby w wieku do ukończenia 18 roku życia. Ogółem w 2020r. ze świadczeń  

z funduszu alimentacyjnego korzystało 425 osób, które wychowywane były w 281 
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rodzinach. Wydatki budżetu państwa na wypłaty świadczeń alimentacyjnych wyniosły 

ogółem 1.869.981,99 zł. (w 2019 roku 1.984.325,56 zł). 

Świadczenie Wychowawcze (500+) 

W związku ze zmianą przepisów dotyczących zlikwidowania kryterium 

dochodowego kwalifikującego do otrzymania świadczenia wychowawczego, wzrosła 

liczba przyjętych wniosków a co za tym idzie kwota wydatków na ww. świadczenie. 

W 2020 r. złożono dodatkowo 559 wniosków (w 2019 roku 4.483), wydano 963 

decyzji/informacji, w tym 672 (w 2019 roku 4.193) przyznających świadczenie. 

Wypłacono świadczenia wychowawcze dla 6.473 dzieci (w 2019 roku 6.144)  

z 3.953 rodzin (w 2019 roku 3.894). Wydatki na świadczenia wychowawcze wyniosły 

36.423.368,86 zł. (w 2019 roku 27.890.260,30 zł). 

Stypendia szkolne 

Wydatki na wypłatę świadczeń materialnych o charakterze socjalnym dla 

uczniów wyniosły 178.565,44 zł, z czego kwota 142.852,35 zł. stanowiła dotacja  

otrzymana z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz 35.713,09 zł 

środki własne. Kwotę wydatkowano na 316 decyzji w sprawie przyznania w/w pomocy 

(w 2019 roku 346 decyzji). W zależności od dochodu rodziny, uczniowie otrzymali 

miesięcznie kwoty po 119 zł, 149 zł i 179 zł. 

Świadczenia „Dobry start” (300+) 

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu „Dobry start”, udzielano wsparcia dla rodzin, bez 

względu na dochód, które mają na utrzymaniu dzieci w wieku szkolnym. Jest to 

jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny w 

kwocie 300,00 zł. W 2020 r. złożono 2.921 wniosków, wydano 2.863 

decyzje/informacje w tym 2.863 informacje przyznające świadczenia. W 2020 r. 

wypłacono świadczeń dobry start dla 3.922 uczniów z 2762 rodzin na kwotę 

1.215.038,84 zł. (w 2019 roku 1.201.050 zł). 

OŚRODKI WSPARCIA 

Środowiskowy Dom Samopomocy „Lwiątko” 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lęborku został powołany jako ośrodek 



48 
 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi mającymi trudności w adaptacji 

w środowisku. Dom czynny był od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 

15.00.  W ramach usług prowadzone są  treningi: funkcjonowania w codziennym życiu, 

umiejętności interpersonalnych, umiejętności spędzania czasu wolego, aktywizacja 

ruchowa oraz terapia zajęciowa. Podczas pobytu zapewniany jest  posiłek (śniadanie i 

obiad). W 2020 roku do ŚDS zostało skierowanych 35 osób. W związku z covid-19 

placówka w części roku funkcjonowała zdalnie. Uczestnicy byli objęci wsparciem 

psychologicznym oraz propozycjami zajęć. Dotychczasowa współpraca z instytucjami, 

placówkami i organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi w Lęborku i powiecie 

lęborskim w związku z obostrzeniami, została ograniczona do przestrzeni 

komunikatorów internetowych. W 2020 roku zakończony został drugi etap 

rozbudowy/nadbudowy placówki. Podwyższono standard proponowanych usług 

poprzez uzyskanie pomieszczenia wielofunkcyjnego z wydzieloną pracownią 

rehabilitacyjną.  

Dzienny Dom Pomocy  

Dzienny Dom Pomocy to placówka wsparcia dziennego Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Lęborku. Jego głównym zadaniem jest wspieranie osób 

samotnych i niepełnosprawnych ze środowiska lokalnego. Podopiecznym zapewnia się 

całodzienny pobyt, podczas którego zapewnia się świadczenia rekreacyjno - 

kulturalne, edukacyjne oraz posiłki: śniadanie i podwieczorek. W 2020 r. z DDP 

skorzystało 19 osób. 

Schronisko dla osób bezdomnych 

Schronisko dla Osób Bezdomnych przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Lęborku przy ulicy Łokietka 13 rozpoczęło działalność 1 marca 2016r. Schronisko 

posiada 5 segmentów, w których znajdują się 34 pokoje dla 56 osób, z czego 8 miejsc 

noclegowych przeznaczonych jest na pomoc w ramach interwencji kryzysowej. W 

2020 r. w Schronisku przebywały osoby bezdomne 

a) z wydanymi decyzjami 

- mężczyźni – 66     - kobiety – 9 

b) w ramach interwencji kryzysowej 
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- mężczyźni – 8               - kobiety – 2 

c) dotknięci przemocą      - kobiety – 2 

d) opuszczający zakłady karne 

- mężczyźni – 2 

e) osoby z niepełnosprawnością 

           - mężczyźni – 5 osób 

f)  izolacja lub kwarantanna ze względu na COVID 19 - 7 osób. 

Noclegownia 

Jej celem jest udostępnienie schronienia osobom, które są pozbawione takiego 

miejsca. Noclegownia działa w godzinach od 20:00 do 08:00 w dni robocze oraz  

w soboty i dni świąteczne całodobowo. Placówka dysponuje 20 miejscami 

noclegowymi i 2 miejscami interwencyjnymi. Prawo do korzystania z noclegowni 

mają osoby skierowane do placówki przez pracowników socjalnych. Noclegownia jest 

przeznaczona wyłącznie dla mężczyzn. W 2020 roku z noclegowni skorzystało 85 

podopiecznych, 50 osób na podstawie skierowania i 35 osób interwencyjnie.  

Realizacja programu: Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny: 

rok 

liczba wniosków  

o wydanie karty 

dużej rodziny 

liczba 

wydanych kart 

tradycyjnych 

liczba wydanych 

kart 

elektronicznych 

liczba wydanych 

duplikatów kart 

liczba 

wydanych 

kart łącznie 

2019 749 1.275 936 13 2.224 

2020 110 1914 1448 11 3.373 

 

Realizacja programu „Lębork Miastem dla Dużej Rodziny”  

W budżecie gminy na realizację Programu „Lębork Miastem dla Dużej Rodziny” 

zabezpieczono środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł. (w roku 2019 również 

10.000,00 zł). Łączna kwota wydatkowana na realizację programu wyniosła w 2020 

roku 5.108,28 zł. (2019: 5.253,90 zł). Zniżki dla osób posiadających lęborską „kartę 

dużej rodziny 3+”: 
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Ilość ulg przyznanych przez instytucje/podmioty: 

rok 

  Zakład 

Komunikacji 

Miejskiej   

Muzeum   
 Lęborskie Centrum 

Kultury Fregata   

Centrum Spostu 

i Rekreacji    

liczba uczniów, 

którym przyznano 

bon edukacyjny 

2019 45 49 2.847 1.510 28 

2020 21 0 950 632 11 

 

L.P. FIRMA/INSTYTUCJA 
RODZAJ I WYSOKOŚĆ 

OFEROWANYCH ZNIŻEK 

1. 

Lęborskie Centrum Kultury „Fregata”  

w Lęborku ul. Gdańska 12-13  

84-300 Lębork tel. 59/ 86 22 530   

www.lck-fregata.pl  

 5 zł zniżki od uśrednionej ceny biletu 

indywidualnego do kina 

2. 
Muzeum w Lęborku ul. Młynarska 14-15 

84-300 Lębork tel. 59/ 86 22 414 

www.muzeum.lebork.pl  

 50% zniżki na indywidualne bilety 

wstępu na wystawy i imprezy 

3. 

Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku - 

Pływalnia „Rafa” ul. Olimpijczyków 31 

84-300 Lębork tel. 59/86 27 274 

www.csir.lebork.pl  

 50% zniżki na indywidualne, 

jednorazowe bilety wstępu 

4. 
Miejskie lodowisko przy Placu 

Piastowskim w Lęborku 
 50% zniżki na indywidualne bilety 

wstępu oraz wypożyczenie łyżew 

5. 
Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku 

ul. Łokietka 5 84-300 Lębork 

tel. 59/ 86 21 451 www.zkm.lebork.pl  

 20% zniżki na bilety miesięczne dla 

osób niekorzystających z innego rodzaju 

ulg uprawniających do przejazdu 

środkami komunikacji miejskiej 

6. 
„TOMAQUA” Arkadiusz Mielewczyk 

ul. Polna 11, 84-300 Lębork 

tel. 698 497 324 www.tomaqua.pl  

 2% zniżki na zakup kotłów 

 5% zniżki na usługi serwisowe 

7. 
„tusz majster” Sebastian Dawidowski 

ul. Sienkiewicza 24, 84-300 Lębork 

tel. 721 545 355 www.tuszmajster.pl 

 10% zniżka na serwis sprzętu 

komputerowego i peryferii 

 10% zniżka na zakup zamiennych 

materiałów eksploatacyjnych; 

 5% zniżka na zakup oryginalnych 

materiałów eksploatacyjnych 

8. Alfa Tour - Biuro Podróży  Zniżki - Biuro Podróży Alfa Tour 

sp.j. www.alfatour.pl 

9. Burmistrz Miasta Lęborka 

 jednorazowy „bon edukacyjny 3+”  

w wysokości 100 zł dla dziecka 

rozpoczynającego naukę w klasie 

pierwszej szkoły podstawowej na 

terenie Lęborka, dla której organem 

prowadzącym jest Gmina Miasto 

Lębork  

http://www.lck-fregata.pl/
http://www.muzeum.lebork.pl/
http://www.csir.lebork.pl/
http://www.zkm.lebork.pl/
http://www.tomaqua.pl/
http://www.alfatour.pl/
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Karta Seniora. 

Gmina Miasto Lębork jest partnerem Stowarzyszenia MANKO w Krakowie w 

zakresie udziału w Ogólnopolskim Programie „Karta Seniora”. W ramach realizacji 

programu w 2020 roku wydano 30 kart seniora (rok 2019 - 302) mieszkańcom miasta 

Lęborka w wieku 60+. Występowano z apelem do przedsiębiorców o przystąpienie do 

Programu w charakterze partnera i zastosowanie dla posiadaczy karty seniora ulg i 

zniżek na zakupy towarów i usług. Realizowana jest dystrybucja bezpłatnego 

miesięcznika poświęconego polityce senioralnej.  

C. Polityka przestrzenna.   

Obszar miasta objęty obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego - 1.057 ha  co stanowi  

59,4 % powierzchni miasta 

Opracowania planistyczne zakończone: 

- Uchwałą  Nr XII-179/2020 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31 stycznia 2020 r. 

przyjęty został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie 

ulic: Majkowskiego, Kaszubskiej i linii kolejowej Lębork-Maszewo.   

- Uchwałą  Nr XX-313/2020 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 listopada 2020 r. 

przyjęty został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie 

ulic: P. Skargi i Staszica w Lęborku.   

- Uchwałą  Nr XX-314/2020 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 listopada 2020r. 

przyjęta została zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru w rejonie ulicy Głowackiego w Lęborku. 

- Uchwałą  Nr XXI-335/2020 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22 grudnia 2020r. 

przyjęta została zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru w rejonie ulicy Spółdzielczej w Lęborku.  

 Trwały prace nad kolejnymi planami zagospodarowania przestrzennego lub ich 

zmianami: 
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- w trakcie był etap wewnętrznego opiniowania projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Stryjewskiego, Pl. 

Kopernika, Łokietka, Boh. Westerplatte w Lęborku; 

- w trakcie był etap wewnętrznego opiniowania projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Mostnika i rzeki Łeby                     

w Lęborku; 

- w trakcie był etap sporządzania roboczej wersji projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic: Pionierów i 

Komuny Paryskiej w Lęborku; 

- zakończył się etap uzgodnień i opiniowania projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Poznańskiej, Kossaka w 

Lęborku; 

- zakończył się etap uzgodnień i opiniowania projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Poznańskiej, 

Nadmorskiej, Malczewskiego i Al. Wolności w Lęborku 

- zakończył się etap uzgodnień i opiniowania projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Polnej, Pułaskiego i 

Cegielnianej w Lęborku; 

- przystąpiono do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Buczka (obecnie Nadmorska) i Kossaka w 

Lęborku, zatwierdzonego Uchwałą Nr XV-170/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 

2 lutego 2012 roku obejmującej działkę nr 86/7 obręb 13 w Lęborku;  

- przystąpiono do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr IX-101/2019 Rady Miejskiej w Lęborku 

z dnia 16 września 2019 roku dla obszaru w rejonie ulic: Konopackiej, Łasaka i 

Olimpijczyków w Lęborku; 

- przystąpiono do sporządzenia zmiany zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIX-311/2008 

Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 2 grudnia 2008 roku miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Lęborka dla obszarów: 

 1. w rejonie ulicy Młynarskiej i Placu Pokoju; 
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 2. w rejonie ulicy Staromiejskiej i Al. Wolności. 

Inne działania: 

- podjęto uchwałę Nr XVIII-282/2020 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25 września 

2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Legionów Polskich w Lęborku; 

- podjęto uchwałę Nr XIX-292/2020 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 30 października 

2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na działkach nr 

309/1, 309/3 i 309/4 obręb 7 w Lęborku; 

- udzielono dotacji w wysokości 111.315,00 zł Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. 

Jakuba Apostoła w Lęborku na ‘Prace konserwatorskie istniejącej konstrukcji i ścian 

wieży oraz montaż instalacji i zabezpieczeń przeciwpożarowych wieży w kościele 

parafialnym p.w. św. Jakuba Apostoła przy ul. Basztowej 8 w Lęborku. 

- Przeprowadzono stosowne postępowania administracyjne  i wydano: 

  9 decyzji o warunkach zabudowy, 

  19 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

D. Polityka mieszkaniowa.  

W 2020 roku podjęto uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz 

najemców. 

1. Uchwała  Nr XII-185/2020 z dnia 31.01.2020 w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork ich 

najemcom wraz ze sprzedażą udziału w prawie własności gruntu. 

2. Uchwała  Nr XII-186/2020 z dnia 31.01.2020 w sprawie bonifikat od ceny 

nieruchomości przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. 

Powyższe uchwały dotyczą sprzedaży lokali w budynkach wybudowanych do 

1945 roku. 

W dniu 20 maja 2020 roku wysłano  informację dot. możliwości wykupu lokali 

mieszkalnych do 215 najemców zamieszkujący w budynkach wybudowanych do 1945 

roku. 
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3. Uchwała  Nr XVI-252/2020 z dnia 03.07.2020 w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork ich 

najemcom wraz ze sprzedażą udziału w prawie własności gruntu. 

4. Uchwała  Nr XVI-253/2020 z dnia 03.07.2020 w sprawie bonifikat od ceny 

nieruchomości przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. 

Powyższe uchwały dotyczą sprzedaży lokali w budynkach wybudowanych do 

2002 roku.  

W dniu 03.11.2020r. wysłano  informację dot. możliwości wykupu lokali 

mieszkalnych do 93 najemców zamieszkujący w budynkach wybudowanych w latach 

1946-2002. 

Od dnia podjęcia powyższych uchwał ( pkt. 1 -  4) do 31 grudnia 2020 roku 

wpłynęło 78 wniosków w sprawie nabycia lokali przez najemców. Ponadto realizuje 

się 23 wnioski złożone w poprzednich latach i prowadzone są postępowania dot. 

regulacji udziałów w nieruchomości wspólnej. 

Informacja dotycząca sprzedaży lokali mieszkalnych: 

rok 
sprzedaż w przetargu sprzedaż dla najemców łącznie 

lokali 
łącznie kwota 

ilość lokali łączna kwota ilość lokali łączna kwota 

2018 41 3 349 892,58 98 621 143,33 139 3 971 035,91 

2019 33 2 988 990,00 70 400 072,82 103 3 389 062,82 

2020 54 4 543 599,00 22 237 405,19 76 4 781 004,19 
 

Zasób komunalny - lokale i budynki: 

  ogółem 
lokale o umowie na 

czas nieoznaczony 

lokale socjalne i 

tymczasowe 

Lokale - 

wspólnoty 

mieszkan. 

lokale 

socjalne - 

wspólnoty 

mieszkan. 

liczba budynków 

ilość 

Pow. 

użytkowa w 

m2 

ilość 

Pow. 

użytkowa w 

m2  

ilość 

 Pow. 

użytkowa w 

m2 

ilość ilość 
100% 

gminy 

z lokalami 

gminy we 

Wspólnotach  

Mieszkan. 

1.271 46.576,48 758 33.443,89 513 13.132,59 416 6 73 197 

1.373 49.630,00 866 36.838,00 512 12.792,00 547 24 74 221 

 

Realizowane inwestycje mieszkaniowe: 

Grunwaldzka 17 A - 12 lokali mieszkalnych- zakończenie budowy w 2021 roku 

Złożone wnioski na dzień 31.12.2020 r,  
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Rejestr A - przydział 

lokalu na czas 

nieoznaczony 

Rejestr B - zamiana i 

wykwaterowanie 

Rejestr C - realizacja 

wyroków o eksmisję 

Rejestr D - przydział 

lokalu o najmie 

socjalnym 

27 61 110+43 (bez prawa) 207 

Realizacja wyroków o eksmisję z prawem do lokalu socjalnego 

rok zarejestrowanych wyroków  realizacja wyroków 

2018 61 40 

2019 70 27 

2020 110 52 

Realizacja wyroków o eksmisję bez prawa do lokalu socjalnego 

rok zarejestrowanych wyroków  realizacja wyroków 

2018 14 9 

2019 24 14 

2020 43 18 

Zadłużenie (Tabela dotyczy lokali mieszkalnych): 

Wyszczególnienie/ 

stan zadłużenia na 

zadłużenie z tytułu 

czynszu 

należności zasądzone 

RAZEM najem lokale 

mieszkalne 

eksmisja  

najem należności 

bieżące 

w tym 

odsetki 

  31.12.2020 r 811.520,49 110.672,39 8.546.623,62 237.825,67 8.784.449,29 

  31.12.2019 r 665.027,98 120.703,88 8.913.643,87 252.182,64 9.830.854,49 

  31.12.2018 r 625.195,52 161.004,15 9.144.386,48 279.145,53 10.048.727,53 

 

OGÓŁEM Stan zadłużenia na 31.12.2020 r. 

RAZEM – 13.662.216,25 zł. w tym odsetki - 5.646.164,38 zł. w tym min.:  

1. najemcy z tytułu należności bieżących - 811.520,49 zł. w tym odsetki 110.672,39 zł. 

dzierżawy,  

2. pomieszczenia gospodarcze, garaże -  87.345,00 zł. w tym odsetki 2.914,28 zł. 

3. należności zasądzone - 9.777.767,61 zł w tym odsetki  4.360.444,19 zł. 

Liczba  spraw zasądzonych na  31.12.2020 -  3.951 

   31.12.2019 r. -   3.667 

   31.12.2018 r. -  3.457 

   31.12.2017 r. -  3.231 

   31.12.2016 .r -  2.973 

   31.12.2015 r. – 2.581 
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W 2020 roku zawarto 11 ugód na spłatę zadłużenia z tytułu najmu lokalu 

mieszkalnego  i dzierżaw na kwotę 70.910,90 zł . 

  W 2020 roku skierowano do Sądu 167 pozwów na kwotę 129.048 zł plus odsetki 

w tym 80 pozwów o zapłatę oraz 87 pozwów o eksmisję. Nie przeprowadzono 

żadnej  eksmisji komorniczej. 

Po otrzymaniu tytułu wykonawczego z sądu, wszystkie sprawy niezwłocznie 

są   kierowane do egzekucji komorniczej. Dodatkowo od m-ca stycznia 2014 Gmina 

współpracuje z Biurem Informacji Gospodarczej Info Monitor z siedzibą w 

Warszawie  umieszczając dłużników w w/w rejestrze. 

W przypadku zgonów dłużników prowadzone są postępowania o stwierdzenie 

nabycia spadku po zmarłym. 

Do wszystkich dłużników w stosunku do których Sąd Rejonowy w Lęborku 

wydał nakazy zapłaty zaległych opłat z tytułu czynszu zostały wysłane pisma 

informujące o możliwości odpracowania zadłużenia zgodnie z Zarządzeniem 

Burmistrza Miasta  Lęborka Nr 153/2019 z dnia  31.10.2019r, w sprawie umożliwienia 

spłaty zadłużenia za lokale mieszkalne oraz pomieszczenia tymczasowe osobom 

będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie świadczenia rzeczowego na rzecz 

Gminy Miasto Lębork. 

Wyszczególnienie dot. zawartych umów i kwot odpracowanych w 2020 roku: 

 
ilość 

umów 

kwota do zaliczenia na 

poczet zasądzonych nakazów 
uwagi 

styczeń 2020 5 1.680,00 zł  

luty 2020 5 1.830,00 zł  

marzec 2020 5   270,00 zł 
w związku z pandemią COVID 

19 prace zostały wstrzymane 

kwiecień 2020 2 1.140,00 zł  

maj 2020 12 6 450,00 zł 

umowy nie zostały podpisane od 

początku miesiąca, ponadto 

świadczenia rzeczowe 

prowadzone są na terenach 

zieleni miejskiej i prace 

uzależnione są od pogody 

czerwiec 2020 15 7 080,00 zł  

lipiec 2020 8 6 315,00 zł 
świadczenia rzeczowe 

prowadzone są na terenach 
sierpień 2020 9 7 395,00 zł 

wrzesień 2020 11 7 590,00 zł 
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październik 2020 6 5 175,00 zł zieleni miejskiej i prace 

uzależnione są od pogody listopad 2020 8 4 725,00 zł 

grudzień 2020 7 5 055,00 zł 
 

Wydatki dot. Lokali mieszkalnych 

30.991,85 zł. - zakup materiałów do remontu lokali komunalnych, 

                      - wyposażenie lokali komunalnych do zasiedlenia, 

1.023.375,31 zł. - prace ogólnobudowlane w lokalach, 

5.556,76 zł. - naprawa pieców kaflowych (11 szt.), 

3.078,00 zł. - naprawa instalacji domofonowej, 

8.630,11zł - zmiana systemu  ogrzewania,  

3.240,00 zł. - naprawa elewacji  budynku, 

79.040,40 zł. - ubezpieczenie budynków komunalnych, 

71.782,23 zł. - koszty postępowania sądowego, koszty komornicze,  

261.179,51 zł. - wykonanie pomieszczeń WC w lokalach mieszkalnych (6 szt.) 

odbudowa lokali, roboty ogólnobudowlane, 

82.000,00 - odtworzenie dokumentacji technicznej budynków (18 szt.) ,  

34.064,19 - wymiana instalacji elektrycznej  (8 lokali), 

808.906,09 - remont budynku po pożarze Gdańska 93,   

77.415,33 - remont budynku po pożarze ul. Pileckiego 7, 

6.677,96 - wymiana drzwi wejściowych do mieszkań (3 szt),   

110.493,60 - przestawienie i postawienie nowych pieców (34 szt),   

8.645,40 - wymiana stolarki okiennej (5 szt.),   

78.130,00 - remont elewacji budynków (2 szt.). 

E. Polityka kulturalna. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku   

Lęborska placówka działa w budynku przy ul. Armii Krajowej 16, ponadto 

prowadzi filię przy ul. Kościuszki 14 oraz punkty biblioteczne w 10 miejscach – 

przedszkolach, domach opieki, ŚDS „Lwiątko” i  w SP w Szczenurzy. W okresie 

pandemii biblioteka w porównaniu z innymi instytucjami kultury stosunkowo krótko 
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nie realizowała swoich statutowych zadań. Jedynie w okresach od 12 marca do 5 maja 

2020 r. i 9 -29 listopada 2020 r. biblioteka była zamknięta dla czytelników.  

Nietypowy rok 2020 charakteryzował się ograniczeniem oferty dostępnej w 

formie stacjonarnej i  realizowanie części zadań w trybie online.  Zachowany został w 

pełni  dostęp do zbiorów biblioteki czy to w postaci tradycyjnej, jak i ebooków 

udostępnianych online.  

W okresie zamknięcia materiały dostarczane były do domów. W hybrydowej 

formie MBP w Lęborku prowadziła działalność daleko szerszą niż statutowe zadania, 

prowadząc zajęcia edukacyjne i kulturalne, kierując swoją ofertę do różnych grup 

wiekowych. 

Z ważniejszych w 2020 r. przedsięwzięć wymienić nalezy: prowadzenie w 

Lęborku ogólnopolskich akcji „Z książką na start” i „Mała książka, wielki człowiek” 

promujących czytanie wśród maluchów, przeprowadzenie konkursów -  

recytatorskiego „O Złotą Maskę Dobrej Wróżki”, plastycznego na projekt świątecznej 

kartki, akcji głośnego czytania „Lębork czyta o zwierzętach” , organizacja 35. 

Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. M. Stryjewskiego. Nowym 

przedsięwzięciem było zrealizowanie cyklu gawęd o Lęborku w wykonaniu Wiesława 

Budkowskiego oraz organizacja seansów w planetarium. Ogółem w działaniach 

stacjonarnych wzięło udział 4 640 osób. Wydarzenia online na FB wyświetliło ponad 

120 tys. odbiorców. 

Biblioteka współredaguje i wspiera wydawanie publikacji – w 2020 r.  wydała 

niskonakładowego zina, gromadzącego dorobek lęborskich twórców, zarówno ludzi 

pióra, jak i grafików, malarzy, fotografów.  Wydała także m. in. tomik poezji Leszka 

Wołosiuka i książeczkę dla dzieci „Lauro, leć”.  

Zbiory w 2020 r.  liczyły 94.125 woluminów i 8.510 jednostki zbiorów 

audiowizualnych, elektronicznych i gier planszowych, zakupiono 5.161 książek, 

uzupełniono zbiory specjalne – audiobooki, filmy i gry planszowe o 632 jednostki. Do 

końca 2020 r. zarejestrowano 6.221 czytelnikow,  biblioteka udostępniła 965.221 

jednostek różnego rodzaju zbiorów. W bibliotece w 2020 r. zatrudnionych było 16 osób 

na 15,75 etatu. 
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Granty i inne dotacje wyniosły w 2020 r.  77.041 zł. W ramach porozumienia z 

Pow. Lęborskim MBP realizuje zadania na rzecz bibliotek powiatu, na co Starostwo 

przekazało środki w wysokości 21.000 zł. 

Muzeum w Lęborku. 

Muzeum prowadzi działalność wystawienniczą (wystawy stałe i czasowe) z 

zakresu historii, archeologii, sztuki współczesnej. Działająca pracownia konserwacji 

zabytków opracowuje i zabezpiecza znaleziska archeologiczne. Muzeum prowadzi 

projekty współfinansowane z pozyskanych środków zewnętrznych.  

W placówce zatrudnionych jest 19 osób. 

W 2020 roku zrealizowano szereg prac adaptacyjnych i wyposażeniowych na 

Wieży Ciśnień. 

Organizacja wystaw: 

-  „Peperkuch…ciastko z pieprzem. Tradycje piernikarskie na Pomorzu i nie tylko”. 

(grudzień 2019 – marzec 2020) 

 - „Równowaga kontrastów” – wystawa sztuki współczesnej ze zbiorów własnych 

Muzeum w Lęborku ( kwiecień 2020 – grudzień 2020 )  

Ogólna frekwencja w 2020 roku - muzeum, baszty i (od października Wieża Ciśnień) 

wyniosła  6.145 osób.  W kwietniu, maju, listopadzie i grudniu liczba zwiedzających 

była znikoma ze względu na obostrzenia spowodowane COVID 19.  

Działalność w mediach społecznościowych: 

Muzeum w Lęborku prowadzi stronę w mediach społecznościowych (Facebook). 

Łączna liczba polubień strony: 2.036 osób, obserwujący stronę: 2.195 osób. Zasięg 

postów muzealnych to około 5.000 odbiorców. Treści redagowane na muzealnego FB 

dotyczą historii, archeologii, etnografii, sztuki, konserwacji. Regularnie prowadzone 

są cykle ( np. „Z muzealnego regału”, „Muzealne zagadki” , „Czy wiesz, że…”, 

„Lęborskie Kroniki Szpitalne”, „Pocztówki Dawnego Lęborka”) Umieszczane są 

również konkursy oraz bieżące treści związane z funkcjonowanie muzeum.  

Od października 2020 roku został uruchomiony fanpage Wieży Ciśnień. Łączna 

liczba polubieni strony: 584 osoby, obserwujący stronę: 620 osób. Zasięg postów 

wynosi ok. 1.000 osób. Zorganizowane wydarzenia: 
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- organizacja wirtualnej Nocy Muzeów i Dnia Muzealnika w ramach 

Międzynarodowego Dnia Muzealnika oraz Europejskiej Nocy Muzeów - cykl 

filmików opublikowanych na koncie Facebook oraz You Tube. 

Filmik pt. „Upiorna Noc Muzeów 2020 – Muzeum w Lęborku” -  2,4 tyś wyświetleń 

na kanale You Tube Filmik pt. „Upiorna Noc Muzeów 2020 – Muzeum w Lęborku od 

zaplecza” – 1,1tyś wyświetleń na kanale You Tube. 

- organizacja cyklu warsztatów  oraz lekcji muzealnych zanikających rzemiosł w 

ramach „Wakacji w Muzeum” 

Projekty krajowe, Miniosterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Unii 

Europejskiej: 

- Projekt UE „MUSeum NETwork - MUS.NET” w ramach programu Kreatywna 

Europa Realizacja rozpoczęła się we wrześniu 2019 roku i potrwa do kwietnia 2022 

roku. Jest to projekt opracowany dla sieci europejskich instytucji kultury 

zarządzających małymi muzeami, partnerzy dokonują przeglądu najlepszych praktyk 

innowacyjnych, które mają na celu polepszenie odbioru i zwiększenie zainteresowania 

zwiedzających, testują i przyjmują najbardziej udane rozwiązania.  

Głównym założeniem projektu jest wzrost liczby odwiedzających Muzeum przy 

zastosowaniu innowacji technologicznych, stworzenie filmu reklamującego zbiory 

Muzeum w Lęborku oraz działalność partnerów projektu (z Włoch, Słowenii, 

Hiszpanii i Polski), uruchomienie aplikacji umożliwiającej dostęp do wiedzy o 

najciekawszych zabytkach prezentowanych na muzealnych ekspozycjach.  

Liderem projektu jest Prowincja Padova. Dofinansowanie UE – 28.079,00 EUR na lata 

2019 – 2022. 

W 2020 roku zgodnie z zalecaniami instytucji nadrzędnych, związanymi 

z  pandemią COVID-19, Muzeum w Lęborku było niedostępne dla zwiedzających  w 

terminach: od 12 marca do 24 maja, od 23 października do 2 listopada oraz od 7 

listopada do końca roku. 
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Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” w Lęborku. 

W 2020 roku, w związku ze stanem epidemiologicznym, Lęborskie Centrum 

Kultury „Fregata” wprowadzało okresowo ograniczenia w działalności:  

- 12 marca 2020 roku została zawieszona działalność Lęborskiego Centrum Kultury 

„Fregata”, 9 czerwca 2020 roku odwieszona. Liczba widzów ograniczona została do 

50 procent (126 miejsc). 

- 10 października 2020 roku, w związku z wprowadzeniem tak zwanej „żółtej strefy”, 

liczba widzów przebywających na sali została ograniczona do 25 procent (63 miejsca). 

Obostrzenie to obowiązywało również po wprowadzeniu tak zwanej „czerwonej 

strefy”, 

- na podstawie decyzji władz centralnych, od 7 listopada do końca 2020 roku została 

zawieszona działalność centrów kultury oraz kin. 

Placówka, poza okresami wyłączenia i obostrzeń, prowadziła szeroką działalność 

kulturalną – koncerty, przedstawienia teatralne, występy, spektakle dla dzieci. Liczba 

filmów premierowych w  2020 roku – 16.  W 2020 roku bilety w kinie działającym w 

ramach LCK „Fregata” zakupiło 25.619 osób, co daje średnią miesięczną frekwencję 

na poziomie ponad 2.134 widzów. Frekwencja kinowa spadła o 69 procent w 

porównaniu z rokiem 2019 (liczba widzów w roku 2019 – 77.865). To pierwszy spadek 

frekwencji od ponownego uruchomienia kina w 2009 roku. Łącznie w kinie „Fregata” 

w 2020 roku wyświetlonych zostało 78 tytułów. Liczba seansów - 542. 

Działalność bieżąca LCK „Fregata” prowadzona była w sali kinowej, w Stacji 

Kultura i w Bramie Kaszubskiego Pierścienia. W okresie letnim organizowane było 

kino plenerowe na Placu Pokoju.  

Przychody i wpływy LCK "Fregata" w 2020 roku: 1.015.087,00 złotych, w tym 

przychody własne 457.337,00 zł. (tj. 45,05 %), dotacja z UM w Lęborku 530.250,00 

złotych (tj. 54,95 %) (w 2019 roku odpowiedni ok. 70 i 30 %). Dotacja celowa na 

realizację zadań Powiatu Lęborskiego wyniosła 27.500,00 złotych. Liczba etatów w 

LCK Fregata wynosi: 8,5. 

Najważniejsze wydarzenia/imprezy w 2020 roku: organizacja XVI. Konkursu 

„Rozświetlmy Lębork”, koncert kolęd w wykonaniu Magdy Steczkowskiej, 
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współorganizacja Orszaku Trzech Króli, organizacja XVI. Miejskiego Przeglądu 

Jasełek, spektakl „Opera jak z bajki”, spektakl „Niedźwiedź i Masza, czyli gdzie moja 

kasza”, XI. Pomorski Festiwal Piosenki Zimowej, koncert „Piaf po polsku 2”, 

retransmisja koncertu „André Rieu, czyli 70 lat młodości”, koncert Starego Dobrego 

Małżeństwa, spektakl „Pół na pół” w reżyserii Wojciecha Malajkata, kino plenerowe 

na Placu Pokoju – dwa seanse, spektakl plenerowy „Cztery mile za piec”, retransmisja 

koncertu „Razem z André Rieu. Muzyka z magicznego Maastricht”, premiera filmu 

„Nieletni inżynierowie”, koncert świąteczny online pod tytułem „Raduj się świecie”. 

W zakresie kultury Centrum Sportu i Rekreacji zorganizowało wydarzenia za 

łączną kwotę 83.855,90 zł. Wydatki poniesiono na: 

 

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  31.634,36 zł 

Organizacja Sylwestra  22.440,34 zł 

Lęborskie Dni Jakubowe  24.894,00 zł 

Opłaty ZAiKS 887,20 zł 

Zabezpieczenie ratownicze  4.000,00 zł 

 

F. Kultura fizyczna i sport.  

W 2020 r. przyznano dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu sportu na 

łączną kwotę  

1.020.000 zł. 

w tym: 

1. na sport powszechny przyznano dotację w wysokości 2.000 zł, w tym: 

a. sport osób niepełnosprawnych - 0 zł (nie wpłynął żaden wniosek), 

b. sport dzieci i młodzieży – 2.000 zł, 

c. sport osób dorosłych - 0 zł (nie wpłynął żaden wniosek). 

2. na sport kwalifikowany przyznano dotacje w wysokości 1.018.000 zł, w tym: 

a. sport osób niepełnosprawnych - 0 zł (nie wpłynął żaden wniosek), 

b. sport dzieci i młodzieży – 356.700 zł, 

c. sport osób dorosłych – 661.300 zł. 
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Kluby otrzymały dotację zgodnie z poniższym zestawieniem: 

SPORT KWALIFIKOWANY - dyscypliny drużynowe 

Nazwa podmiotu Dyscyplina 
Kwota dotacji 

na rok 2020 

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Siatkówki 

Piłka siatkowa - dzieci i młodzież     65.000,00 zł  

Piłka siatkowa - dorośli    40.000,00 zł  

Uczniowski Klub Sportowy 

„Trójka” 
Piłka nożna - dzieci i młodzież 6.500,00 zł 

Miejski Klub Sportowy „Lew 

Lębork” 

Piłka nożna - dzieci i młodzież     12.450,00 zł  

Piłka nożna - dorośli    15.000,00 zł  

Lęborskie Stowarzyszenie 

Sympatyków Sportu 

Piłka nożna - dzieci i młodzież    15.000,00 zł  

Piłka nożna - dorośli    95.000,00 zł  

Lęborski Klub Sportowy „Pogoń” 
Piłka nożna - dzieci i młodzież     62.500,00 zł  

Piłka nożna - dorośli  273.000,00 zł  

Lęborski Klub Sportowy „Pogoń” 
Tenis stołowy - dzieci i młodzież    10.500,00 zł  

Tenis stołowy - dorośli  217.500,00 zł  

Uczniowski Klub Sportowy 

„jedynka” 
Koszykówka - dzieci i młodzież    9.400,00 zł  

Razem: 821.850,00 zł 

SPORT KWALIFIKOWANY - dyscypliny indywidualne 

Nazwa podmiotu Dyscyplina 
Kwota dotacji 

na rok 2020 

Lęborski Klub Bokserski 

„Orkan” 
Boks – dzieci i młodzież 8.000,00 zł 

Klub Karate „Shotokan” Sztuki walki - dzieci i młodzież 13.000,00 zł 

Lęborski Klub Biegacza im. 

Braci Petk 

Lekkoatletyka biegi - dzieci i młodzież 15.000,00 zł 

Lekkoatletyka biegi - dorośli 10.400,00 zł 

Uczniowski Klub Sportowy 

„Ekonomik-Maratończyk” 

Lekkoatletyka biegi - dzieci i młodzież 2.100,00 zł 

Lekkoatletyka biegi - dorośli 10.400,00 zł 

Klub Strzelecki LOK „Lider 

– Amicus” 
Strzelectwo sportowe - dzieci i młodzież 36.250,00 zł 

Uczniowski Klub Sportowy 

„jedynka” 
Pływanie - dzieci i młodzież 101.000,00 zł 

Razem: 196.150,00 zł 
  

SPORT POWSZECHNY - dyscypliny indywidualne 

Nazwa podmiotu Dyscyplina 
Kwota dotacji 

na rok 2020 

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Tańca Nowoczesnego 
Taniec nowoczesny - dzieci i młodzież 2 000,00 zł 

Razem: 2 000,00 zł 
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Ponadto Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku było  w 2020 r. organizatorem 

imprez sportowych dla mieszkańców naszego miasta, na które przeznaczyło 57.782,90 

zł. (w 2019 r. – 302.349,73 zł.) Zrealizowano m. in.: 

„Ferie na sportowo 2020”  - cykl imprez sportowych dla dzieci  

i młodzieży w dyscyplinach: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis 

stołowy i ziemny, 

2.877,72 zł 

Zawody sportowe dla dzieci i młodzieży „Sport szkolny”,  2.023,23 zł 

Amatorska Liga Siatkówki,  2.634,93 zł 

Amatorska Liga Futsalu,  5.715,00 zł 

Amatorska Liga Koszykówki,  7.329,71 zł 

Międzynarodowy Turniej Siatkówki, 3.000,00 zł 

Indywidualne Biegi Przełajowe Grand-Prix,  8.195,49 zł 

„Bezpieczne Wakacje 2020” – cykl imprez sportowych dla dzieci i młodzieży 

w piłkę nożną i koszykową, siatkówkę plażową, i tenis ziemny, 
2.268,04 zł 

Igrzyska dzieci i młodzieży szkolnej,  1.722,36 zł 

Halowy Turniej Piłki Nożnej,  1.605,23 zł 

Zabezpieczenie ratownicze,  4.000,00 zł 

 

Dochody i liczba osób korzystających z Pływalni Miejskiej w roku 2020 (z uwagi 

na stan epidemiczny w Polsce pływalnia była zamknięta w ub. roku ponad 3,5 

miesiąca, a w pozostałych miesiącach funkcjonowała z dużymi ograniczeniami w 

pełnym reżimie sanitarny): 

a) dochody- 381.047,00 zł. (w 2019 r. – 675.752,69 zł.), 

b) liczba osób korzystających z usług pływalni: 

Rodzaj podmiotu 
Liczba osób 

korzystających 

Szkoły  4.252 

Uczniowski Klub Sportowy 7.695 

Działalność gospodarcza 11.001 

Osoby indywidualne 20.086 

Pozostali m.in. zajęcia w sekcjach pływackich dla osób z 

niepełnosprawnościami; wojsko; osoby korzystające z kart fit 

profit, multisport, ok system, zawody; duża rodzina 3+, 

10.774 

Ogółem liczba osób korzystających z usług pływalni w 2020 

r. (2019 r. – 97.590 osób) 
53.808 
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Dochody i liczba osób korzystających z Miejskiej Hali Sportowej: (z uwagi na 

stan epidemiczny w Polsce hala sportowa zamknięta w ub. roku ponad 2 miesiące, a w 

pozostałych miesiącach funkcjonowała z dużymi ograniczeniami w pełnym reżimie 

sanitarny): 

a) dochody  - 31.520,00 zł. (rok 2019 – 47.032,06 zł.),  

b) liczba osób korzystających z hali sportowej: 

Rodzaj podmiotu 
Liczba 

podmiotów 

Łączna liczba 

godzin 

Liczba osób 

korzystających 

Szkoły  2 595 217 

Kluby i stowarzyszenia 

sportowe  
12 1.177,5 305 

Podmioty prowadzące 

działalność gospodarczą  
1 15 10 

Osoby prywatne 1 18 15 

RAZEM 16 1.805,5 547 

Rozgrywki amatorskie 

CSiR 
   

Amatorska Liga Futsalu x 49 100 

Amatorska Liga 

Koszykówki 
x 45 100 

Amatorska Liga Siatkówki  x 23 120 

 

G. Środowisko. 

1. W roku 2020 wpłynęło 140 wniosków o dofinansowanie do wymiany pieców na 

nowy – ekologiczny. Udzielono dotacji 67 osobom na łączną kwotę 199.518,12 zł. 

Zlikwidowanych zostało 67 nieekologicznych źródeł ciepła (w tym kotły na paliwo 

stałe i piece kaflowe) i zastąpione zostały: 63 kotłami gazowymi, 3 kotłami 

bezrusztowymi na ekogroszek i 1 kotłem na biomasę (pellet).  

2. Udzielono dotacji 14 osobom do usunięcia wyrobów zawierających azbest z ich 

posesji, korzystając z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – koszt łączny w 2020 roku 14.912,70 

zł (w tym 12.333,00 zł z WFOŚiGW w Gdańsku). W roku 2020 usunięto łącznie 

24,03 Mg (tony) wyrobów zawierających azbest. Na terenie Lęborka do usunięcia i 

utylizacji jest jeszcze ok. 600 Mg (tony) wyrobów zawierających azbest. 
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3. Dofinansowano przeprowadzenie przez MDK w Lęborku konkursów i akcji 

ekologicznych – wysokość dofinansowania 7.003,19 zł. 

4. Dofinansowano zakup materiałów i urządzeń na potrzeby prowadzenia przez 

Miejską Bibliotekę Publiczną w Lęborku działań edukacyjnych Eko-Poddasze – 

wysokość dofinansowania 1.179,70 zł. 

5. Zakupiono narzędzia do poboru próbek popiołu paleniskowego do badań i 

przeprowadzone zostało szkolenie dla pracowników i funkcjonariuszy Straży 

Miejskiej z dokonywania poboru próbek popiołu – za łączną kwotę 3.084,84 zł. 

6. W Lęborku są zamontowane 3 czujniki monitorujące jakość powietrza: na terenie 

Przedszkola Nr 9 (czujnik skierowany jest w stronę ul. Glinianej i osiedla domów 

jednorodzinnych), na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5 (czujnik skierowany w 

stronę zabudowy ul. Kościuszki i Bema) oraz na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 

(czujnik skierowany jest w stronę zabudowy przy ul. Targowej, Skargi i Staszica). 

Łączny koszt abonamentu za czujniki poniesiony w roku 2020 wynosi 2.435,40 zł. 

Dodatkowo przy ul. Malczewskiego zamontowana jest stacja pomiarowa Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska, która również mierzy jakość powietrza w tym 

rejonie miasta. Wgląd do bieżących wyników pomiarów, zarówno z czujników 

„urzędowych”, jak i ze stacji GIOŚ dostępny jest ze strony internetowej: 

www.panel.syngeos.pl/sensor/pm10, wybierając konkretną lokalizację. Na holu 

głównym Urzędu Miejskiego zamontowany jest monitor, który również pokazuje 

bieżące wyniki pomiarów z ww. czujników i stacji pomiarowej. 

7. W roku 2020 przeprowadzono 5 interwencji pod kątem spalania w piecach 

niewłaściwych substancji. Interwencje są podejmowanie na zgłoszenia telefoniczne 

lub e-mailowe mieszkańców Lęborka, a także podczas patrolowania miasta przez 

funkcjonariuszy Straży Miejskiej. W wyniku kontroli Straż Miejska w 2020 roku 

nałożyła 1 mandat. 

8. Utrzymanie zieleni w mieście – główne wydatki: 

a. zakupiono sadzonki na zieleńce i rabaty za kwotę łączną 36.440,05 zł, 

b. pielęgnacja drzewostanu na terenach komunalnych za kwotę 208.237,00 zł, 

c. bieżące prace ogrodnicze wykonano za kwotę 152.482,77 zł, 

http://www.panel.syngeos.pl/sensor/pm10
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d. oczyszczanie, podlewanie i pielęgnacja zieleni za kwotę łączną 641.325,81 zł, 

e. rewitalizacja stawku przy ul. Gierymskiego za kwotę 81.795,00 zł, 

9. Opieka nad zwierzętami – wydatkowane środki: 

a. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt wraz z ich przetrzymywaniem w schronisku dla 

zwierząt – koszt 118.572,00 zł, 

b. całodobowa opieka weterynaryjna nad zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach 

drogowych – koszt 35.945,00 zł, 

c. zabiegi sterylizacji, kastracji i leczenia kotów wolno żyjących – koszt 58.556,00 zł, 

d. zakup karmy dla kotów wolno żyjących – koszt 8.933,40 zł. 

10. Gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

Wpływy do budżetu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 

2020 rok były w wysokości  

7.735.398,14 zł. 

(w 2019 r. 5.139.021,20 zł.). Dodatkowo dochodem w gospodarowaniu odpadami były 

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, odsetek itp. w wysokości 19.067,85 zł. 

W roku 2020 wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 

przekroczyły wpływy. Około 900 właścicieli nieruchomości zalega w mniejszym lub 

większym stopniu w opłatach. Wobec nich wystawiane są upomnienia, na podstawie 

których wystawiane są tytuły wykonawcze, które następnie kierowane są do Urzędu 

Skarbowego celem egzekucji. Ilość deklaracji złożonych przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych (wspólnoty mieszkaniowe): 

- spółdzielnie mieszkaniowe:     102 

- LTBS:                        56 

- pozostali administratorzy:        480 

- Ref. Zasobów Komunalnych:   87 

Ilość deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych: 491 

Ilość deklaracji mieszanych (działalności gospodarcze w zabudowie mieszk.): 113 

Kontrole: - w nieruchomościach niezamieszkałych: 23 (dot. obowiązku złożenia dekl.) 

w związku z monitorowaniem miejsc gromadzenia odpadów: 15 
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Wydano 1 decyzję zwiększającą wysokość opłaty w związku z brakiem segregacji 

odpadów komunalnych. 

Za 2020 rok osiągnięto następujące poziomy: 

- przygotowania do ponownego użycia i recyklingu następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości 201,94 % 

(wymagane na 2020 rok min. 50 % wagowo), 

- recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady 

komunalne w wysokości 100 % (wymagane na 2020 rok min. 70 % wagowo), 

- ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania: 20,65 % (wymagane max. 35% wagowo całkowitej 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania - w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.). 

Wydatki w okresie od 2018 do 2020 roku kształtowały się następująco:  

Wydział OŚG wydatek 2018 r. wydatek 2019 r. wydatek 2020 r. 

wynagrodzenie podmiotów odbierających odpady 1 644 384,16 2 764 226,80 4 912 978,14 

zagospodarowanie odpadów 2 278 491,88 2 344 240,63 3 152 764,30 

PSZOK w Czarnówku 60 000,00 60 000,00 40 000,00 

PSZOK w Lęborku 30 701,54 84 333,23 201 641,04 

dzierżawa dzwonów 21 906,30 18 819,00 12 189,30 

zakup pojemników do selektywnej zbiórki 45 104,10 126 960,60 236 866,64 

kampania informacyjno-edukacyjna 12 725,89 18 337,69 15 385,33 

apteki - zbiórka przeterminowanych leków 9 396,86 8 467,20 13 541,47 

monitoring - wsparcie działania systemu 28 677,38 27 593,20 36 597,30 

koszty administracyjne 310 733,11 348 525,77 430 550,67 

uprzątanie odp. porzuconych w różnych 

miejscach     14 047,63 

usuwanie i utylizacja odpadów kat. I - martwe 

zwierz.     19 950,00 

  4 442 121,22 5 801 504,12 9 086 511,82 

 

Poniższe tabele obrazują różnice wynagrodzeń podmiotów odbierających odpady 

oraz zagospodarowanie tych odpadów w ostatnich dwóch latach: 

ODBIÓR ODPADÓW 

rodzaj odpadów 

 I SEKTOR   

PGK 
do końca 05.2019 1.06-15.07.2019 16.07-30.09.2019 1.10.2019-31.12.2020 
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zmieszane 93,96 318,60 334,80 356,40 

bio - 318,60 302,40 291,60 

szkło 702,00 766,80 756,00 766,80 

opakowania 357,48 594,00 648,00 658,80 

papier - 594,00 648,00 658,80 

zielone 140,40 324,00 324,00 334,80 

wielkogabaryty 140,40 324,00 334,80 334,80 

opony 1 296,00  -  1 296,00 1 296,00 

niebezpieczne 21 600,00  - -  21 600,00 

inne (pobudowl.) -   - -  334,80 

rodzaj odpadów 

II SEKTOR    

PGK REMONDIS 
do końca 05.2019 1.06-15.07.2019 16.07-30.09.2019 1.10.2019-31.12.2020 

zmieszane 89,64 318,60 367,74 365,04 

bio  - 318,60 367,74 365,04 

szkło 586,44 766,80 367,74 365,04 

opakowania 302,40 594,00 367,74 365,04 

papier  - 594,00 367,74 365,04 

zielone 140,40 324,00 367,74 365,04 

wielkogabaryty 140,40 324,00 367,74 365,04 

opony 1 296,00  -   -  365,04 

niebezpieczne 21 600,00 -  - 365,04 

rodzaj odpadów 

III SEKTOR    

REMONDIS 
do końca 05.2019 1.06-15.07.2019 16.07-30.09.2019 1.10.2019-31.12.2020 

zmieszane 146,02 372,60 370,44 

bio  - 372,60 370,44 

szkło 213,30 372,60 370,44 

opakowania 190,62 372,60 370,44 

papier  - 372,60 370,44 

zielone 153,36 372,60 370,44 

wielkogabaryty 198,29 372,60 370,44 

opony 54,00  - 370,44 

niebezpieczne 1 080,00  - 370,44 
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ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 

rodzaj odpadów 
ZZO CBK Sp zoo w Czarnówku 

 
2019 2020 2021  

zmieszane 250,33 384,99 384,99  

bio 108,00 113,46 113,46  

szkło 11,88 11,88 11,88  

opakowania 22,68 22,68 22,68  

papier 11,88 11,88 11,88  

zielone 60,23 71,27 71,27  

wielkogabaryty 263,36 378,00 378,00  

opony 216,00 486,00 486,00  

niebezpieczne 2 160,00 - -  

inne (bud.) - 248,40 -  

kuchenne miesz. - 216,00 -  

 

H. Bezpieczeństwo.  

W roku 2020 Sraż miejska w Lęborku zrealizowała 3.223 interwenje w zakresie: 

 

Lp                                         Rodzaj wykroczeń Razem 

1 wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi 230 

2 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia   34 

3 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 284 

4 wykroczenia przeciwko osobie   27 

5 wykroczenia przeciwko zdrowiu 158 

6 wykroczenia przeciwko mieniu   23 

7 wykroczenia przeciwko interesom konsumentów   53 

8 wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej   79 

9 wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 163 

10 szkodnictwo leśne polne   14 

11 ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 102 

12 ustawie o ochronie zdrowia przd następstwami używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych 

  67 

13 ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 153 

14 ustawie o ochronie zwierząt   83 



71 
 

15 ustawie o odpadach 122 

16 ustawie – Prawo ochrony Srodowiska i gospodarki odpadami  177 

17 ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakażnych zwierząt    83 

18 ustawie o ochronie przyrody    52 

19 ustawie o recyklingu pojazdów     7 

20 ustawie o zurzytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym   13 

21 ustawie- Kodeks wyborczy     4 

22 akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 372 

23 osoby doprowadzone do izby wytrzeżwień lub miejsca zamieszkania   23 

24 zabezpieczenie miejsca zdarzenia albo miejsca przestępstwa, katastrofy lub 

innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożonego takim zdarzeniem   

  27 

25 pozostałe inne zgłoszenia 873 

Razem 3.223 

                                                                                             

 Decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 14 marca 2020 r. na podstawie art. 11 

ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 dokonywanie dyslokacji patroli Straży 

Miejskiej oraz organizowanie wspólnych patroli z Policją odbywa się zgodnie ze 

wskazaniami Komendanta KPP w Lęborku. 

Straż Miejska w Lęborku w czasie zagrożenia epidemicznego do dnia 

31.12.2020r. podejmowała działania; 

o przeprowadzono pod względem przestrzegania obostrzeń epidemicznych 81 

kontroli  sklepów wielkopowierzchniowych, powiązanych z akcją informacyjną, 

o wykonano 93 wspólnych patroli z Policją (kontrole mieszkańców będących na 

kwarantannie i izolacji), 

o podjęto 456 interwencji w stosunku do osób nieprzestrzegających obostrzeń 

związanych z wprowadzonym stanem epidemicznym, 

o przeprowadzano akcje przekazywania masek ochronnych mieszkańcom Lęborka, 

o rozwożenie do przedszkoli i szkól na terenie Lęborka środków dezynfekcyjnych, 

Obecnie Monitoring Miejski liczy 32 punkty obserwacyjne na terenie miasta. W 

roku 2020 uruchomiono nowe punkty kamerowe: 
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1. Bulwar rzeki Łeby Przystań kajakowa 

2. Bulwar rzeki Łeby Przystań kajakowa, most A. Niepodległości 

3. Kazimierza Wielkiego Oś. Czołgistów, Mostnika, tory Łeba 

4. Skarżyńskiego Ul. Skarżyńskiego, Orlińskiego 

5. Malczewskiego Ul. Malczewskiego, Krótka 

6. Stryjewskiego Ul. Stryjewskiego, zaplecze klubu „Baza” 

7. Mostnika Ul. Mostnika, Westerplatte 

8. Gdańska Ul. Gdańska, Styki 

9. Park  ul. Malczewskiego Park na zapleczu Malczewskiego 32 

10. Legionów Polskich Legionów Polskich, Wysockiego 

W roku 2020 zabezpieczono i przekazano funkcjonariuszom KPP Lębork 42 

materiały z zapisu wykroczeń/przestępstw. Operatorzy monitoringu wykonali 57 

zgłoszeń dot wykroczeń. 

I. Infrastruktura komunalna.   

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku.  

Podstawowym zadaniem działalności MPWiK jest ujmowanie, uzdatnianie i 

dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, z nieruchomości 

mieszkańców Lęborka. MPWiK działa głównie na terenie Lęborka, ale obsługuje 

również okoliczne miejscowości: Mosty, Lubowidz, Rybki i Nową Wieś Lęborską. 

Obecnie MPWiK eksploatuje dwa ujęcia wody głębinowej: ujęcie Dolina Łeby 

położone w dolinie rzeki Łeby, u podnóża Wzgórza Czartoryja, w Parku Chrobrego w 

Lęborku; oraz artezyjskie ujęcie Okalice – położone ok. 12 km na południe od miasta, 

usytuowane na „polach górnych” w Okalicach, działające od 1912 roku. Woda surowa 

z obu ujęć jest doprowadzana do stacji uzdatniania, skąd – po jej uzdatnieniu – trafia 

do zbiorników retencyjnych, a następnie do kranów w domach lęborczan, poprzez 

system ww. sieci i instalacji. 

Do oczyszczalni ścieków dostarczane są ścieki z Lęborka oraz z miejscowości 

położonych w gminie Cewice: Bukowina, Cewice, Kamieniec, Łebunia, Maszewo 

Lęborskie, Oskowo, Osowiec, Osowo Lęborskie i Siemirowice, oraz miejscowości 

położonych w gminie Nowa Wieś Lęborska: Mosty i Nowa Wieś Lęborska. 

Roczny obrót ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji 

finansowych, wynikający z podstawowej działalności MPWiK wynosi 14.800.550,61 
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zł, a suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec 2020 roku stanowi 

28.992.241,87 zł. Ponadto MPWiK w 2020 roku uzyskał pomoc de minimis w kwocie 

6.947,51 zł, jako rekompensatę za wzrost energii elektrycznej. 

MPWiK zatrudnia osiemdziesięciu dwóch specjalistów, którzy realizują zadania 

w różnych obszarach, zaczynając od inwestycji, poprzez utrzymanie sieci, uzdatnianie 

wody, kończąc na działalności akredytowanego laboratorium. 

MPWiK odpowiada za stan i eksploatację sieci wodociągowej i sieci 

kanalizacyjnej. Długość eksploatowanej sieci wodociągowej wynosi ok. 161,4 km a 

sieci kanalizacyjnej ok. 103,6 km (w 2019 r. odpowiednio 159 i 102 km).  

Działania rozwojowe i modernizacyjne MPWiK prowadzi w oparciu o 

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku na lata 

2018 – 2021, który został przyjęty przez Radę Miejską w Lęborku, uchwałą nr XXXIII-

495/2018 z dnia 23 marca 2018 r. 

Celem planu jest realizacja zadań inwestycyjnych, mających wpływ na rozwój i 

modernizację urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, poprzez ich 

budowę, rozbudowę i przebudowę.  

Ogólna kwota zainwestowanych środków w roku 2020 roku, przez MPWiK 

wyniosła 2.319.287,10 zł. Natomiast na realizację wyżej opisanego planu wydano 

kwotę 1.904.100,00 zł. Poza zadaniami inwestycyjnymi dotyczącymi urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, MPWiK zrealizował zadania 

inwestycyjne w zakresie modernizacji budynku administracyjno-socjalnego oraz 

zakupu: maszyn, sprzętu, narzędzi oraz urządzeń niezbędnych do eksploatacji ww. 

sieci i obiektów, zakupu środków transportu, zakupu sprzętu komputerowego oraz 

programów komputerowych. 

Sieci wodociągowe, to budowa nowej infrastruktury w celu rozbudowy systemu 

wodociągowego miasta Lęborka. Rozbudowywany system stanowi uzbrojenie terenów 

przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod 

budownictwo mieszkalne, mieszkalno-usługowe oraz przemysłowe. 
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Ujęcia wody: „Dolina Łeby” i „Okalice”, z których ujmowana jest woda 

podziemna, a następnie uzdatniana i dostarczana do mieszkańców, są na bieżąco 

konserwowane i modernizowane. 

Wybudowano sieci wodociągowe, w ulicach: Pionierów, Nadmorskiej, 

Poznańskiej, Władysława IV, M. Stryjewskiego, Podchorążych. Ponadto wybudowano 

sieć wodociągową Dn 315,0 mm od Stacji Uzdatniania Wody do ul. A. Abrahama, 

która stanowi drugostronne zasilanie w wodę oś. Wschód. Natomiast, w rejonie ulic: 

Dworcowej i Wojska Polskiego kontynuowano roboty z poprzedniego roku, w ramach 

których przebudowano istniejące sieci wodociągowe, w związku z prowadzonymi 

przez Miasto Lębork robotami polegającymi na modernizacji i przebudowie ulic 

miejskich.  

Sieci kanalizacyjne to budowa nowej infrastruktury w celu rozbudowy systemu 

kanalizacyjnego miasta Lęborka. Rozbudowywany system stanowi uzbrojenie terenów 

przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod 

budownictwo mieszkalne, mieszkalno-usługowe oraz przemysłowe. 

Wybudowano sieci kanalizacyjne, w ulicach: Pionierów, Nadmorskiej, 

Poznańskiej, A. Majkowskiego, M. Stryjewskiego. Natomiast, w rejonie - ul. 

Dworcowej  przebudowano istniejące sieci kanalizacyjne, w związku z prowadzonymi 

przez Miasto Lębork robotami polegającymi na modernizacji i przebudowie ulic 

miejskich.  

Oczyszczalnia Ścieków jako zespół obiektów budowlanych i urządzeń, stanowi 

główny element systemu kanalizacyjnego miasta Lęborka, w procesie odbioru ścieków 

od mieszkańców i ich oczyszczania. Bieżące jej modernizowanie jest nieodzowne. 

Główna przepompownia ścieków i lokalne przepompownie to przebudowa i 

modernizacja istniejących przepompowni, w celu usprawnienia ich pracy i eksploatacji 

oraz budowa nowych. Przy ul. Pionierów wybudowano nową przepompownię 

ścieków. Przepompownia składa się z: zbiornika, 2 kpl. pomp, komory zasuw oraz 

szafy sterowniczej z modułem, zezwalającym na zaprogramowanie sterownika i 

skonfigurowanie zdalnego monitoringu. Trwają nadal prace przy przepompowniach 

zlokalizowanych, przy ulicach: Myśliwskiej i Komuny Paryskiej. 



75 
 

Jednocześnie podjęto prace projektowe w zakresie rozbudowy sieci 

wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej miasta Lęborka, w celu uzbrojenia 

terenów, na których są wydzielane nowe nieruchomości gruntowe.  

Miejskie Przedsiębiorstow Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku.  

 średnioroczna liczba zatrudnionych pracowników: 70,21 (etaty),  

 roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji 

finansowych: 22.171.520,00 zł, 

 suma aktywów bilansu: 24.687.145,00 zł, 

Najważniejsze inwestycje: 

 Przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną w rejonie ul. 

Legionów Polskich i Wojska Polskiego, o dł. L=1042mb wraz z montażem 17 

szt. węzłów cieplnych (Osiedle Leg. Pol., Wojska Polskiego) – całkowity koszt 

inwestycji: 1.613.834,94 zł netto. 

 Rozpoczęcie prac związanych z „Budową kotła na zrębkę drzewną o mocy 

5,1MW”  (prace demontażowe). Przewidywany termin zakończenia budowy to 

rok 2023. 

Wysokość zainwestowanych środków: 2.605.231,00 zł. 

Wysokość pozyskanych środków zewnętrznych:  

 0,00 zł (rok 2020), 

 821.734,00 zł (wg daty wpływu dotacji), 

Plany inwestycyjne spółki na lata 2021/2022: 

 wymiana głównej magistrali cieplnej o średnicy 2xDN400, na odcinku od 

Kotłowni Rejonowej KR-1 – w kierunku ul. Legionów Polskich (ok 300 mb sieci), 

o przebudowa sieci i przyłącza przy ul. Wojska Polskiego, 

o przyłącze do budynku przy ul Okrzei, 

o przyłącze do budynku przy ul. Różyckiego, 

o przyłącze do budynku przy ul. Kościuszki, 

o przyłącze do budynku przy ul. Przyzamcze, 

o przebudowa sieci przy ul. Słupskiej, 
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o przyłącze do budynku NFM przy ul. Słupskiej, 

o montaż węzła cieplnego w budynku przy ul. Stryjewskiego, 

Ilość km sieci ciepłowniczej: 33.015 km.(w 2019 r. 31.554 km). 

Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku Sp. z o.o.  

 Średnioroczna liczba zatrudnionych pracowników w 2020 roku : 25 osób  

 Roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji 

finansowych: 2.708.197,90 PLN 

 Sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec 2020 r: 6.704.652,44 PLN 

 Liczba posiadanych autobusów: 

Lp Nr taborowy 

norma EURO 

Nr 

rejestracyjny 

 

Marka 

typ 

Rok 

prod. 

Wymiary 

długość 

szerokość 

miejsca: 

siedzące 

stojące 

1. 695 EURO 3 GLE 27RV Mercedes-Benz 

0 530 CITARO 

2000 12 

2,5 

34 

37 

2. 700 EURO 3 GLE EH73 Man 

A 20  

2002 12 

2,5 

37 

47 

3. 699 EURO 3 GLE 23XV Neoplan 

N4409 

2003 8,96 

2,5 

20 

36 

4. 694 EURO 4 GLE 35XL 

 

Cacciamali Iveco 

65c18 URBY 

2008 8 

2,1 

18 

20 

5. 693 EURO 5 GLE 01XK IRISBUS 

CROSSWAY 

LOWENTRY 

2009 12 

2,5 

31 

84 

6. 698 EURO 6 GLE 55XT SOLARIS 

Urbino12 

2014 12 

2,55 

35 

60 

7. 701 EURO 6 GLE LE20 SOALARIS 

URBINO 12 

2018 12 

2,5 

31+1 

58 

8. 702 EURO 6 GLE LE12 SOLARIS 

URBINO 12 

2018 12 

2,5 

31+1 

58 

9. 703 EURO 6 GLE LP 51 SOLARIS  

URBINO 12 

2019 12 

2,5 

31+1 

58 

10. 704 EURO 6 GLE MN 30 SOLARIS 

URBINO 12 

2019 12 

2,5 

31+1 

58 

11. 705 EURO 6 GLE MK03 SOLARIS 

URBINO 10 

2019 10,5 

2,5 

25+1 

54 

 

Ilość linii autobusowych 

Według stanu na 31 grudnia 2020 r. na sieć lęborskiej komunikacji miejskiej 

składało się 7 całorocznych, dziennych linii autobusowych. 

Kryterium liczby obsługiwanych jednostek administracyjnych podzieliło linie 

lęborskiej komunikacji miejskiej na dwie grupy: 
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 linie miejskie (5,6,20) – o trasach w całości zawierających się w granicach 

administracyjnych Lęborka; 

 linie podmiejskie (1, 2, 3 i 4) – o trasach łączących Lębork z okolicznymi 

miejscowościami, położonymi w Gminie Nowa Wieś Lęborska. 

Kryterium zakresu kursowania, pozwoliło na wyodrębnienie trzech kategorii linii: 

 całotygodniowych (2, 4,5,6,20); 

 funkcjonujących tylko w dni robocze oraz w soboty (1 i 3); 

 funkcjonujących tylko w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w dni nauki 

szkolnej, w godzinach porannego szczytu przewozowego (5) 

 funkcjonujących sezonowo tylko w niedziele (7). 

Długość sieci komunikacji miejskiej: 25 km. Mapka sieci: 
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Liczba wykonanych wozokilometrów w 2020 roku:  

372.077 
 (w 2019 r. -  444.215 wozo/km. Ilość sprzedanych biletów w 2020 roku:  

- jednorazowe : 168.356 szt. (w 2019 r. 322.431 szt.), 

- miesięczne: 3 248 szt. (w 2019 r. 7.442 szt.), 

W 2020 roku w związku z epidemią covid-19 spółka nie zrealizowała żadnej 

inwestycji. Plany inwestycyjne spółki - w 2019 roku Spółka zakupiła nieruchomość 

pod nową siedzibę firmy przy ul. Warszawskiej 15A, która wymaga dostosowania do 

naszych potrzeb. Utwardzenie placu manewrowego, odprowadzenie wód deszczowych 

i rozbudowa hali napraw to najważniejsze zadania do wykonania.  

Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  

Średnioroczna liczba zatrudnionych pracowników: 9,5 et. 

Roczny obrót netto ze sprzedaży towarów ,wyrobów i usług oraz operacji finansowych: 

4 741 430,50 zł. Suma aktywów bilansu: 33 967438,34 zł. 

Ilość wybudowanych budynków wielorodzinnych (ilość mieszkań): 8 - budynków (198 

mieszkań), 6 - bydynków w systemie deweloperskim – własnościowych (98 mieszkań), 

48 mieszkań komunalnych (łącznie 146). Ilość administrowanych wspólnot: 86 

Najważniejsze inwestycje: Budynki LTBS:  

1. Sienkiewicza 15 

2. Konopackiej 1 i 2 

3. Syrokomki 38,39,38a,39a 

4. Łasaka 15 

Budynki deweloperskie 

1. Łasaka 17 

2. Łasaka 19 

3. Łasaka 2 

4. Łasaka 2a 

5. Konopackiej 3 

6. Mieszka 

7. I/12b 

  Najbliższe zamierzenia inwestycyjne Lęborskiego TBS dotyczą wybudowania 

budynku mieszkalnego 28 - rodzinnego przy ul. Emilii Plater – inwestycję rozpoczęto 

w styczniu 2021 r a zakończenie planowane jest na sierpień 2022 r. Rozpoczęcie 

budowy drugiego budynku 28 - rodzinnego przy ul. Emilii Plater – planowane 

rozpoczęcie w 2022 r. a zakończenie 2023 r. oraz wybudowanie kolejnego budynku 
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wielorodzinnego  mieszkalnego przy ul. Mieszka I . Budynki te wybudowane będą w 

systemie deweloperskim z przeniesieniem prawa własności na przyszłych nabywców.  

W dalszej przyszłości rozważana jest budowa 2 budynków mieszkalnych przy 

ul. Kusocińskiego (spółka jest właścicielem gruntu) dla którego to w roku 2019 

zgodnie z wnioskiem LTBS do projektu planu zmieniono przeznaczenie części terenu  

pod budownictwo mieszkaniowe. W związku z wejściem w życie pakietu 

mieszkaniowego czyli ustawy z 10.12.2020 r. o zmianie niektórych ustaw 

wspierających rozwój mieszkalnictwa LTBS w porozumieniu z Gminą Miasto Lębork 

w ramach programu społecznego budownictwa czynszowego postanowiło korzystając 

z nowych instrumentów wsparcia , przystąpić do budownictwa czynszowego . W 

związku z tym Gmina ma zamiar przekazać w najbliższym czasie aportem do spółki 

niezabudowane grunty przeznaczone pod zabudowę wielorodzinną , na których to 

LTBS zrealizuje w ramach budownictwa społecznego nowe inwestycje polegające na 

wybudowaniu lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem z limitowaną 

ustawowo stawką czynszu oraz możliwością zawarcia umowy najmu z dojściem do 

własności. Źródłem finansowania będą: grant w  wysokości do 35% , partycypacje 

lokatorów  w wysokości około 20-25% , preferencyjny kredyt z BGK oraz dodatkowe 

wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 10% wartości 

inwestycji. Najbliższe zamierzenia to budowa 2 budynków wielorodzinnych przy ul 

Mieszka I na dwóch działkach , budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

przy ul. Stryjewskiego 12 oraz Stryjewskiego 57( tworzona jest obecnie dokumentacja 

techniczna).Aktualnie planowana jest również inwestycja dotycząca wybudowania 

budynku wielorodzinnego o liczbie 40 mieszkań przy ul. Obrońców Wybrzeża 

wspólnie z KZN , który to wniesie aportem do LTBS grunt w zamian za objęcie 

udziałów w spółce. Na dzień dzisiejszy prace związane z tą inwestycją są 

kontynuowane przy obopólnym zaangażowaniu . Przewidywany termin rozpoczęcia 

inwestycji to rok 2022 a zakończenie w roku 2023. Źródłem finansowania będą: grant 

w  wysokości do 35% , partycypacje lokatorów  w wysokości około 20-25% , 

preferencyjny kredyt z BGK oraz dodatkowe wsparcie z Rządowego Funduszu 

Rozwoju Mieszkalnictwa w  wysokości 10% wartości inwestycji 
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Zakład Zagospodarowania Odpadów ,,Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. w 

Czarnówku  

 średnioroczna liczba zatrudnionych pracowników 66 osób,  

 roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji 

finansowych,- 18.714.608,09 zł., 

 suma aktywów bilansu - 27.950.431,71 zł., 

Struktura ilościowa przyjmowanych odpadów z Lęborka w tonach z podziałem na: 

 niesegregowane zmieszane odpady komunalne - 7318,58 Mg, 

 opakowania z papieru i tektury - 550,85 Mg, 

 zmieszane odpady opakowaniowe - 1212,93 Mg + 256,02 Mg (opakowania z 

tworzyw sztucznych), 

 opakowania ze szkła - 585,57 Mg, 

Najważniejsze inwestycje „Rozbudowa kompostowni w RIPOK Czarnówko" 

Przedmiotem inwestycji było: 

o budowa 3 bioreaktorów (plus 1 bez uzbrojenia) o konstrukcji żelbetowej odpornej 

na działanie agresywnego środowiska panującego wewnątrz bioreaktorów, 

o budowa systemu napowietrzania, składającego się z wentylatorów oraz kanałów 

napowietrzania zapewniających odpowiednie napowietrzenie kompostowanych 

odpadów, 

o budowa systemu sterowania i monitoringu, który kontroluje oraz dokumentuje 

parametry procesu kompostowania, 

o zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi oraz odorami, 

o budowa systemu zraszania zlokalizowanego wewnątrz bioreaktorów, oddzielnie dla 

każdej komory, 

o budowa systemu odprowadzania i zawracania odcieków procesowych, 

o budowa placu dojrzewania kompostu, 

o budowa pełnej infrastruktury: wodociągowej, kanalizacji technologicznej, 

kanalizacji deszczowej zbiornika na ścieki procesowe, zbiornika na wody 

deszczowe, instalacji Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki, 
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o zakup rozdrabniarki do odpadów gabarytowych w tym gałęzi. 

Wysokość zainwestowanych środków - wysokość pozyskanych środków 

zewnętrznych: Wartość ogółem: 8.991.824,12 zł. w tym: 

Wydatki kwalifikowalne: 7.215.426,11 zł., 

Dofinansowanie (85,00%): 6.133.112,19 zł., 

Wkład własny: 1.082.313,92 zł. 

Plany inwestycyjne spółki - koncepcja rozbudowy Zakładu, czyli sortownia z 

linią do RDf (brykietowanie). 

InnoBaltica Sp. Z o.o. z siedzibą w Gdańsku.  

Celem działalności Spółki jest kreowanie i wdrażanie na terenie województwa 

pomorskiego innowacyjnych, przyjaznych środowisku rozwiązań wspierających 

zrównoważony transport zbiorowy oraz inne formy zrównoważonej mobilności. 

Udziałowcy spółki, z podaniem ich udziałów, 

Województwo Pomorskie 7.110 32,20% 

Miasto Gdańsk 7.110 32,20% 

Miasto Gdynia 7.010 31,75% 

Słupsk 450 2,04% 

Tczew 211 0,96% 

Lębork 81 0,37% 

Puck 32 0,15% 

Uniwersytet Gdański 25 0,11% 

Politechnika Gdańska 25 0,11% 

Gdański Uniwersytet Medyczny 25 0,11% 

Razem 22.079 100,00% 
 

Średnioroczna liczba zatrudnionych pracowników w spółce – 27 osób, 

Roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 

-70 265,36 zł., suma aktywów bilansu - 14 802 514,26 zł.. 

Najważniejsze inwestycje - realizacja projektu „Zwiększenie dostępności 

regionalnego transportu kolejowego w Województwie Pomorskim poprzez jego 

integrację z transportem lokalnym – budowa elektronicznej Platformy Zintegrowanych 

Usług Mobilności”. Szacowana wartość projektu netto 132,81 mln zł, dofinansowanie 

ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 90,67 

mln zł. 
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Wysokość zainwestowanych środków – 1.281.273,55 zł., 

Wysokość pozyskanych środków zewnętrznych: 

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – 90,67 mln zł 

- Mechanizm Finansowy ELENA – 2,30 mln Euro 

Plany inwestycyjne spółki - realizacja projektu „Zwiększenie dostępności 

regionalnego transportu kolejowego w Województwie Pomorskim poprzez jego 

integrację z transportem lokalnym – budowa elektronicznej Platformy Zintegrowanych 

Usług Mobilności” i jego pełne wdrożenie do końca 2023 r. 

J. Infrastruktura drogowa.  

1. Długość dróg na terenie gminy wynosi odpowiednio: 

- drogi gminne (w tym wewnętrzne) –  

80.689 metrów (218 ulic) 

- drogi powiatowe – 3.550 m. (4 ulice), 

- drogi wojewódzkie – 5.640 m. (4 ulice), 

- drogi krajowe – 7.320 m. (2 ulice). 

2. Na drogach gminnych i powiatowych istnieje sieć ścieżek rowerowych o łącznej 

długości 15.254 m.. W roku 2020 wybudowano 2.050 m ścieżek rowerowych.  

3. W roku 2020 przeprowadzono prace remontowe i modernizacyjne na drogoch 

na terenie gminy zgodnie z poniższym zestawieniem: 

 

L.p. Nazwa zadania Całkowity koszt 

zadania w zł. 
Powierzchnia w m2 

1. Wykonanie miejsc parkingowych 

przy ul. Słowackiego 
76.215,99 powierzchnia parkingu - 488,50 

2. Wykonanie miejsc parkingowych 

przy ul. Kusocińskiego 
17.288,72 powierzchnia parkingu - 157,63 

3. Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego 

przy ul. Słupskiej 
19.458,60 powierzchnia chodnika - 90,00 

powierzchnia ścieżki rowerowej 

- 90,00 4. Remont chodnika przy ul. Bohaterów 

Westerplatte 
15.706,92 powierzchnia chodnika - 151,33  

5.. Remont nawierzchni ul. 

Wyczółkowskiego 
20.022,80 długość przebudowanej drogi - 

67,00  

6. Remont i modernizacja  nawierzchni 

parkingu przy Al. Niepodległości                                                                  
28.753,00 powierzchnia parkingu - 573,64  

7. Remont nawierzchni ul. Obrońców 

Wybrzeża 
85.233,29 długość przebudowanej drogi - 

190,00  
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8. Remont nawierzchni ul. 

Olimpijczyków 
47.455,25 długość przebudowanej drogi - 

148,50 

9. Remont nawierzchni skrzyżowania 

ul.: Targowej, Węgrzynowicza, 

Różyckiego 

26.216,77 powierzchnia przebudowanego 

skrzyżowania - 233,40  

10. 
Wykonanie miejsc parkingowych 

przy ul. Olimpijczyków 
71.842,00 

powierzchnia parkingu – 

1.227,35 

11. Remont chodnika przy ul. Brzozowej 46.304,58 
powierzchnia chodnika - 479,00 

powierzchnia zjazdu- 65,80 

12. 
Budowa chodnika przy ul. 

Nadmorskiej 
31.706,94 

powierzchnia chodnika - 288,90 

powierzchnia zjazdu- 9,00 

13. 
Wykonanie miejsc parkingowych i 

chodnika przy ul. Stryjewskiego 
64.018,08 

powierzchnia chodnika - 215,47 

powierzchnia zatoki 

postojowej- 148,71 
14. 

Remont chodnika przy ul. 

Architektów 
12.301,54 powierzchnia chodnika - 98,25  

15. Wykonanie nawierzchni ul. Kukuczki 12.490,65 powierzchnia jezdni - 75,00  

16. Wykonanie miejsc parkingowych i 

chodnika przy ul. Łasaka 
66.872,15 powierzchnia chodnika - 431,70 

powierzchnia parkingu- 101,50 

17. 
Remont ciągu pieszo-rowerowego 

przy ul. Krzywoustego 
13.564,58 

powierzchnia chodnika - 713,14 

powierzchnia ścieżki 

rowerowej - 636,00                
18. 

Budowa chodnika przy ul. 

Spółdzielczej 
60.517,84 

powierzchnia chodnika - 415,00 

powierzchnia zjazdów - 84,50 

19. 
Budowa zatoki autobusowej przy                    

Alei Wolności 
27.365,57 

powierzchnia chodnika - 74,81 

zjazdy - 109,57 powierzchnia 

zat. autobusowej - 57,24  

K. Zasób nieruchomości gminnych. 

1.Grunty: 

powierzchnia stanowiących własność gminy,  

w tym: 568,4560 ha 

w użytkowaniu wieczystym 98,8085 ha 

w dzierżawie najmie, użyczeniu, użytkowaniu bezumownym 26,2575 ha 

w zarządzie jednostek komunalnych, oraz pozostały zasób 443,3900 ha 

w użytkowaniu wieczystym stanowiące własność Skarbu Państwa 0,5987 ha 
 

1. Obrót nieruchomościami : 

W roku 2020 gmina zbyła : 

41 nieruchomości niezabudowanych pod zabudowę mieszkaniową  52.770 m2     

4 nieruchomości niezabudowane pod zabudowę przemysłowo - usługową 77.277 m2     

2 nieruchomości pod zabudowę mieszkalno - usługową  8.167 m2 

5 nieruchomości niezabudowanych na poprawienie warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległych  
405 m2                                     

2 nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych  3.271 m2                                            

12 nieruchomości  przekształcono z użytkowania wieczystego we własność na 

podstawie decyzji Burmistrza Miasta  
242 m2                         

oddano nieodpłatnie w trwały zarząd na podstawie dec. Burmistrza Miasta na 

rzecz jednostek nieposiadających osobowości prawnej  
1.555 m2 

1 nieruchomość pod budowę stacji transformatorowej  62 m2 
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1 nieruchomość pod garażem na rzecz dzierżawcy 25 m2 

wygaszono i oddano w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym 

nieposiadającym osobowości prawnej,  
1.029 m2 

 88 nieruchomości przekształcono z użytkowania wieczystego we własność z 

mocy prawa, w tym: 

          a) 35 nieruchomości zabudowa jednorodzinna, 

          b) 53 nieruchomości zabudowa wielorodzinna.  

43.215 m2     

sprzedano 2 lokale użytkowe wraz z udziałem w gruncie na rzecz dzierżawców z 

zaliczeniem nakładów budowlanych (Centrum Handlowe) oraz 1 lokal użytkowy 

w przetargu 

987 m2 

      

Gmina nabyła : 

pod drogi publiczne: 

  a/ w trybie  administracyjnym: 

- na podstawie decyzji ZRID                                                       5.315 m2 

- na podstawie ostatecznych decyzji zatwierdzających podział         1.143 m2 

  b/ w trybie cywilno-prawnym                                                           908 m2    

prawo użytkowania wieczystego działek „gazownia”                                                   5.677 m2 

 

Dochody z obrotu nieruchomościami ogółem: 

sprzedano 6,1429 ha gruntów  5.494.007,00 zł. 

sprzedano 7,7277 ha gruntów w ramach SSSE   2.798.400,00 zł. 

sprzedano 0,3271 ha gruntów na rzecz użytkowników wieczystych 77.176,00 zł. 

przekształcono odpłatnie użytkowanie wieczyste 0,0242 ha na własność 15.077,00 zł. 

przekształcono użytkowanie wieczyste 4,3215 ha z mocy prawa we 

własność 

154.186,79 zł. 

sprzedano 2 lokale użytkowe na rzecz dzierżawców z uwzględnieniem 

nakładów oraz 1 lokal użytkowy w przetargu 

123.315,00 zł.  

najem mieszkań z komórkami                                          4.092.420,83 zł. 

najem i dzierżawa komunalnych lokali użytkowych i innych pomieszczeń  321.970,99 zł. 

najem i dzierżawa obiektów gospodarczych i garażowych            94.523,78 zł. 

opłaty za zajęcie pasa drogowego                                       288.496,04 zł. 

Dzierżawy, najem, bezumowne użytkowanie gruntów      665.910,09 zł.  

sprzedano 76 lokali mieszkalnych 4.781.004,19 zł. 
 

Postępowania administracyjne 

1. Podziały nieruchomości : 

  Wydano 32 decyzje zatwierdzające podziały nieruchomości.   

  Wydano 6 decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie 

zatwierdzenia podziału nieruchomości.  

2. Trwały zarząd : 

   Wydano 1 decyzję o wygaśnięciu i ustanowieniu trwałego zarządu. 

   Wydano 2 decyzje o ustanowieniu trwałego zarządu. 



85 
 

3. Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność : 

   Wydano 12 decyzji przekształcających prawo użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości. 

   Wydano 857 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności (w 2019 roku – 1.164 decyzje).  

4. Nie wydano decyzji ustalających opłaty planistyczne i adiacenckie. 

2018 r. Gmiona zbyła:  

a) 7 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (ul. Nadmorska), 

b) 3 działki pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną: 

– 1 działka (ul. Mieszka I), 

– 2 działki (ul. E.Plater), 

c) 1 działka o dominującej funkcji komercyjnej z dopuszczalną zabudową 

jednorodzinną i bliźniaczą: (ul. K. Wielkiego), 

d) 3 nieruchomości o dominującej funkcji mieszkalnej z dopuszczalną zabudową 

jednorodzinną i wielorodzinną: 

– 1 nieruchomość składająca się z 4 działek: (ul. Kossaka) 

– 2 działki obr. 6: 252/2 i udział w działce (ul. Kukuczki) 

2019 r. Gmiona zbyła: 

a) 23 działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (ul. Polna i ul. Pułaskiego), 

b) 39 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną (ul. Polna i 

ul. Pułaskiego), 

c) 1 działka pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową (ul. Polna i ul. 

Pułaskiego), 

d) 1 nieruchomość o dominującej funkcji usługowej z dopuszczalną zabudową 

jednorodzinną i wielorodzinną składająca się z 2 działek (ul. Mostnika i ul. 

Stryjewskiego), 

2020 r.  Gmiona zbyła: 

a) 30 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną: 

– 10 działek (ul. Polna-Pułaskiego), 

– 7 działek (rejon ul. Harcerzy, Dywizjonu 303, Artylerzystów, Strzelców 
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Podhalańskich), 

– 9 działek (ul. Malinowa-Wrzosowa), 

– 4 działki (ul. Kusocińskiego), 

b) 11 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną (ul Polna-

Pułaskiego), 

c) 1 działka o dominującej funkcji mieszkaniowej i usługowej (ul. Mostnika), 

d) 1 działka pod zabudowę mieszkaniowo – usługową (ul. Wrzosowa). 

Na podstawie ostatecznych decyzji zatwierdzaqjących podziały nieruchomości 

wydzielono: 

a) 71 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w tym gminne stanowią 17 

działek a prywatne 54; 

b) 4 działki pod zabudowę jednorodzinną bliźniaczą (prywatne), 

c) 1 działka  pod zabudowę mieszkaniową i usługową (prywatne), 

d) 1 działka pod zabudowę wielorodzinną (gminne). 

L. Strategia miasta. 

„Strategia Rozwoju Miasta Lęborka 2020” wyznacza cele i kierunki rozwoju 

Lęborka na lata 2013 –2020. W Strategii Miasta przyjęto trzy cele strategiczne:  

• nowoczesna gospodarka,  

• aktywni mieszkańcy,  

• atrakcyjna przestrzeń,  

do których odwołują się przedsięwzięcia priorytetowe – kierunki działania. Realizacja 

strategii miasta podlega procesowi monitorowania i oceny każdego roku. Raport z 

realizacji Strategii Miasta Lęborka stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu. 

12.03.2020 r. popisana została umowa z firmą EU-Consult sp. z o.o. z siedzibą w 

Gdańsku na opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta na lata 2021-

2030”. „Strategia Rozwoju Miasta Lęborka na lata 2021-2030” stanowić będzie istotny 

dokument planowania rozwoju lokalnego, określający kluczowe kierunki rozwoju 

Miasta. Strategia wskazuje misję, wizję, cele strategiczne i operacyjne oraz kierunki 

działań wyznaczone do realizacji w okresie jej obowiązywania. 

M. Gminny program rewitalizacji.      
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Gminny Program Rewitalizacji Miasta Lęborka jest strategicznym programem 

kompleksowej poprawy sytuacji w najbardziej zdegradowanym obszarze miasta, 

którym jest Lębork Nowy Świat. Został on przyjęty uchwałą Rady Miejskiej 28 

czerwca 2017 roku. Przewiduje kilkadziesiąt spójnych działań do 2025 roku, które 

mają pomóc mieszkańcom obszaru wyjść z kryzysowych sytuacji społecznych (pomoc 

zwłaszcza dla rodzin, młodzieży i seniorów) oraz poprawić warunki życia – m.in. nowe 

tereny rekreacyjne, remonty części wspólnych wszystkich budynków komunalnych 

oraz ośmiu wspólnot mieszkaniowych, poprawa rozwiązań komunikacyjnych oraz 

monitoring dzielnicy. Efektem ma być ożywienie i odnowienie dzielnicy, aby stała się 

atrakcyjnym miejscem zamieszkania. Raport z realizacji Gminnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Lęborka Obszar „Nowy Świat” wg stanu na dzień 30 czerwca 

2020 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu.   

N. Miejski Obszar Funkcjonalny Lębork.  

Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka wypracowana została 

wspólnie przez sześć samorządów lokalnych oraz samorząd powiatowy. Obejmuje 

najważniejsze zagadnienia, które podejmowane są razem – ponad granicami 

administracyjnymi gmin. Misją dokumentu jest ułatwienie koordynacji działań – 

odpowiedzi na wyzwania rozwojowe, także w oparciu o dostępne środki publiczne z 

regionalnego i krajowych programów operacyjnych. Horyzont Strategii to rok 2020. 

Jednym z narzędzi realizacji Strategii MOF są przedsięwzięcia wynegocjowane 

w ramach Zintegrowanych Przedsięwzięć Terytorialnych – instrumentu 

finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego 2014-2020. Raport z realizacji Strategii Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Lęborka stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu. 

Przedsięwzięcia ujęte w Zintegrowanym Porozumieniu Terytorialnym w trakcie 

realizacji:  

1. Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej, wartości projektu – 9.340.000 zł., lider 

zadania – MPEC Sp. z o.o., termin zakończenia zadania - grudzień 2021 r. 

2. Budowa węzła integrującego podsystemy transportu zbiorowego i indywidualnego 

wraz z budową i modernizacją dróg, ścieżek oraz tworzenie tras rowerowych o 
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charakterze transportowym, wartości projektu – 33.990.519,23 zł., lider zadania – 

Urząd Miejski w Lęborku, termin zakończenia zadania – czerwiec 2021 r. 

 VI.  Informacja pozostałe.    

A. W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Rada Miejska w Lęborku podjęła 

168 uchwał. Spośród tych uchwał zrealizowano 123 uchwały. 40 uchwał - w trakcie 

realizacji. 1 uchwała została unieważniona przez Wojewodę Pomorskiego (w sprawie 

ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Legionów Polskich). 1 uchwała 

utraciła moc (w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków). 1 uchwała została negatywnie zaopiniowana przez Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków). 2 uchwały nie zostały zrealizowane (w sprawie: 

przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Lęborku z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych oraz 

udzielenia pomocy finansowej powiatowi lęborskiemu „Park Żeroma”). 

B. Dane dot. funkcjonowania Urzędu Miejskiego, w nawiasie ilości w 2019 r.: 

1. ilość podjętych zarządzeń przez Burmistrza Miasta – 124 (187),  

2. ilość przyjętych interesantów – 15 (93),  

3. ilość skarg złożonych do Burmistrza Miasta i Rady – 6 (11),  

4. ilość petycji złożonych do Burmistrza Miasta i Rady – 10 (29), 

5. ilość pism zarejestrowanych w E-urzędzie – 19.808 (17.897), 

6. ilość wniosków o udostepnienie informacji publicznej – 63 (75), 

7. liczba interpelacji, wniosków i zapytań Radnych Rady Miejskiej – 115 (81), 

8. liczna wniosków komisji Rady Miejskiej w Lęborku 84 (102).  

VI. Koronawirus. Stan epidemii. 

Stan epidemii na terenie całej Polski wprowadzono 20 marca 2020 r. do odwołania 

na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. To sytuacja prawna 

wprowadzona na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia 

określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla 

zminimalizowania skutków epidemii. Od tego czasu wydano liczne akty prawne 
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odwołujące się do wielu dziedzin życia społecznego, wytyczne czy apele Głównego 

Inspektora Sanitarnego, komunikaty wojewody i informacje dotyczące zasad 

postępowania i funkcjonowania np. systemu oświaty, obiektów hotelarskich, czy w 

sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń  

koronawirusem SARS - CoV-2 oraz wiele innych. W/w dokumenty były wielokrotnie 

zmieniane, nowelizowane i dostosowywane do istniejącej sytuacji. 

 4 marca 2020 r. pierwszy przypadek zachorowania na Covid-19 w Polsce, 

 25 kwietnia 2020 r. pierwszy przypadek zachorowania w powiecie lęborskim, 

 07 sierpnia 2020 r. pierwszy przypadek zachorowania na Covid-19 w Lęborku. 

Liczba osób przebywających na kwarantannie i w izolacji oraz liczba zgonów w 

okresie od 20.03.2020 r. do 31.12.2020 r. (na podstawie informacji uzyskanej z 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lęborku) 

Lp. miesiąc 

Liczba osób  

poddanych 

kwarantannie 

Liczba osób 

poddanych 

izolacji 

Liczba 

zgonów 
Razem  

% 

mieszkańców 

Lęborka 

1. Marzec 177 0 0 177 0,53 

2. Kwiecień 236 0 0 236 0,71 

3. Maj 123 0 0 123 0,37 

4. Czerwiec 28 0 0 28 0,08 

5. Lipiec 30 0 0 30 0,09 

6. Sierpień 67 9 0 76 0,23 

7. Wrzesień 61 12 0 73 0,22 

8. Październik 1.785 413 1 2.199 6,65 

9. Listopad 752* 607 20 1.379 4,17 

10 Grudzień 333* 320 10 663 2,01 

RAZEM 3.592 1.361 31 4.984 15,07 

*liczba osób rozpoczynających kwarantannę 

 

 Sytuacja w jednostkach organizacyjnych i spółkach Gminy Miasto Lębork. 

Liczba osób (pracowników) przebywających w kwarantannie/izolacji w okresie od 

20.03.2020 r. do 31.12.2020 r. (dane uzyskane z w/w jednostek): 

Lp. Nazwa jednostki 
Liczba 

pracowników 

Liczba osób w 

kwarantannie 

/izolacji 
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Lęborskie jednostki organizacyjne i spółki Gminy Miasto 

Lębork  

ok. 415 95  

Szkoły podstawowe i przedszkola dla których Gmina Miasto 

Lębork jest organem prowadzącym 

ok. 575 178 

Koszty związane z przeciwdziałaniem epidemii Covid -19: 

Lp. Nazwa produktu/usługi Koszt w zł. Uwagi 

1. Wynajem miejsc do odbywania 

kwarantanny przez mieszkańców miasta. 

7.234,44 10 razy 

2. Dezynfekcja miejsc publicznych. 23.571,00 Pomieszczeń socjalnych na 

stadionie miejskim, ławek, 

przystanków autobusowych, szkół 

podstawowych, MOPS-u, 

noclegowni, SPZOZ Lębork, 

3. Zakup maseczek ochronnych wielokrotnego 

użytku dla pracowników jednostek 

miejskiech. 

19.838,00 4.000 szt. 

4. Zakup termometrów bezdotykowych dla 

urzędu, szkół i przedszkoli. 

3.989,88 21 szt. 

5. Zakup kombinezonów ochronnych do szkół 

i przedszkoli 

3.004,59 16 szt. 

6. Zakup specjalistycznych maseczek z 

filtrami dla  OSP Lębork. 

3.719,52 16 szt. masek i 48 szt. filtrów 

7. Zakup kombinezonów dla OSP Lębork. 2.814,96 14 szt. 

8. Zakup pulsoksymetrów do SPS ZOZ. 10.530,00 5 szt. 

9. Zakup maseczek ochronnych dla SPS ZOZ. 11.193,00 700 szt. 

10. Odbiór odpadów od osób zarażonych 

SARS-COV2. 

ok. 50 tyś.  Od osób przebywających na 

kwarantannie/izolacji. 

11. Zakup zestawu głośnomówiącego. 960,00 Dla straży miejskiej do 

informowania ludności. 

12. Zakup przyłbic. 238,21 Dla Urzędu Miejskiego. 

13. Zakup rękawic nitrylowych. 2.659,23 Dla Urzędu Miejskiego. 

14. Zakupy pozostałe.  34.000,00 min. płyn dezynfekujący do rąk i 

powierzchni, dozowniki do płynu, 

przegrody na lady lub biurka, 

RAZEM ok. 173.750,00  

 


