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I. Wstęp.  
 

Szanowni Państwo! 
 

Przedstawiam w tym dokumencie sprawozdanie z rocznych działań podjętych 

na rzecz Lęborka i jego mieszkańców we większości sfer życia. Celem tych 

działań jest zrównoważony rozwój  naszego miasta, rozwiązywanie współczesnych 

problemów i wyzwań oraz zaspokajanie codziennych potrzeb mieszkańców, a w 

efekcie lepsze, wygodniejsze życie nas wszystkich. 

Rok 2019 był kolejnym rokiem znaczących inwestycji – jedne były 

kontynuowane, inne rozpoczynane lub planowane - w zakresie min. drogownictwa, 

budownictwa, infrastruktury miejskiej. Działania społeczne, zapewnienie jak 

najlepszej edukacji, bezpieczeństwa, ale także stwarzanie warunków do rekreacji, 

rozrywki i zdrowia to nie mniej ważne zadania, na które staramy się przeznaczać 

środki na poziomie zapewniającym ich dobrą realizację. Ich finansowanie 

zapewnia budżet miasta, jednocześnie wiele działań i przedsięwzięć realizowanych 

jest dzięki pozyskiwanym funduszom zewnętrznym, w tym unijnym.  

Nie mniej ważna jest współpraca z lokalną społecznością – z 

przedsiębiorcami oraz rzemieślnikami. Mamy ważny cel: dobro wspólne 

mieszkańców Lęborka. To fundament naszej współpracy.  

Ważna jest działalność stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, których 

zaangażowanie w różne sfery życia i funkcjonowanie miasta owocuje cennymi 

inicjatywami i działaniami na rzecz mieszkańców Lęborka. Społeczeństwo 

obywatelskie, zaangażowanie nas wszystkich, wspólne działania, pomagają 

realizować plany dla dobrego życia i rozwoju miasta. 

Rok 2019 był kolejnym pracowitym, dobrym rokiem, czego efekty są  coraz 

bardziej widoczne i odczuwalne. 

 
Burmistrz Lęborka 
  
 Witold Namyślak 
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II. Informacje ogólne.  

A. Ogólna charakterystyka miasta.  

 Lębork położony jest w pradolinie rzeki Łeby, otoczony wzgórzami 

morenowymi, blisko morza Bałtyckiego i jeziora Lubowidz. Przez miasto 

przepływa rzeka Łeba oraz jej dopływ - Okalica. Jest miastem powiatowym w woj. 

pomorskim, w którym zamieszkuje ok. 33 tysiące mieszkańców. 

 Miasto leży przy głównym szlaku komunikacyjnym Szczecin-Gdańsk. 

Niespełna 30 km na północ leży nadmorska Łeba oraz unikatowe ruchome wydmy, 

ok. 50 km dzieli miasto od Słupska, około 60 km od Trójmiasta. 

 Lębork usytuowany jest na turystyczno - pielgrzymkowej Pomorskiej Drodze 

św. Jakuba Ap., która jest częścią sieci europejskiej prowadzącej do Santiago de 

Compostela w Hiszpanii. 

 Centrum miasta wraz z ulicą Staromiejską stanowiącą miejski deptak z 

kamienicami z przełomu XIX i XX wieku, kawiarnianymi ogródkami, 

ławeczkami, kwiatowymi gazonami na latarniach oraz pobliskim bulwarem nad 

rzeką Łebą - stanowi ulubione miejsce spotkań i spacerów mieszkańców i 

turystów. 

 Dziedzictwo wieków kryje się w zachowanych średniowiecznych zabytkach: 

Kościele Św. Jakuba (XIV w.), Zamku Krzyżackim oraz unikalnych miejskich 

murach obronnych z Basztą Bluszczową. Atrakcyjność turystyczna miasta wzrosła 

dzięki rewitalizacji unikalnych średniowiecznych obwarowań miejskich wraz z 

basztami, które zaadaptowane zostały na cele kulturalne i udostępnione turystom. 

Zabytki i miejsca warte uwagi to także: neogotycki Ratusz Miejski z 1900 r., 

kamienice przy ulicy Staromiejskiej, Spichlerz Solny (XVI w.), Młyn (XIV-XV 

w.), neogotyckie: Kościół NMP Królowej Polski i budynek Poczty Polskiej, 

Muzeum z galerią sztuki. 

 Bogatą ofertę kulturalną oraz wsparcie lokalnego ruchu kulturalnego 

zapewnia Lęborskie Centrum Kultury „Fregata”, a także Miejska Biblioteka 

Publiczna.  



5 
 

 Największą cykliczną imprezą rekreacyjno – kulturalną, przyciągającą tysiące 

lęborczan i turystów, są kilkudniowe Lęborskie Dni Jakubowe organizowane w 

lipcu. 

 Miasto posiada rozwiniętą bazę sportowo - rekreacyjną: stadion, halę 

sportową, nowoczesne boiska i kompleksy sportowe, liczne siłownie zewnętrzne, 

pływalnię, korty tenisowe. W mieście nie brakuje zieleni – 3 parki, niedawno w 

dużym stopniu zrewitalizowane, skwery, nadrzeczny bulwar. 

 Współczesny Lębork to jednak nie tylko piękne, klimatyczne uliczki i zabytki 

w centrum miasta. To miasto otwarte na przyszłość, na zmiany, przyjazne do życia 

i prowadzenia działalności gospodarczej. 

 W ostatnich latach w Lęborku zrealizowano wiele projektów, przedsięwzięć - 

zarówno inwestycyjnych, w zakresie ochrony środowiska, jak i społecznych. 

Podejmowane działania zmieniły miasto i jego funkcjonowanie, czyniąc je 

piękniejszym, nowocześniejszym, bardziej przyjaznym i bezpiecznym zarówno dla 

mieszkańców, jak i dla przedsiębiorców oraz turystów. 

 Rewitalizacja dużych obszarów miasta, odpowiadające współczesnym 

potrzebom rozwiązania komunikacyjne sprawiają, że w Lęborku żyje się coraz 

wygodniej.  

 Nadal jednym z priorytetów jest rozwój mieszkalnictwa – poprzez 

przygotowanie terenów pod budownictwo, jak również modernizację i budowę 

nowych budynków komunalnych. 

 Miasto ma dobrze rozbudowaną infrastrukturę: nowoczesne wysypisko 

odpadów, punkt segregacji, nowoczesną elektrociepłownię na biomasę, stację 

uzdatniania wody i oczyszczalnię ścieków. 

 Ważnym kierunkiem działań jest wciąż rozwój i modernizacja infrastruktury 

drogowej i nowoczesne rozwiązania komunikacyjne. Elementem większości  

drogowych inwestycji jest budowa ścieżek rowerowych. 

 Prace remontowo - rewitalizacyjne diametralnie zmieniły wygląd uliczek w 

ścisłym centrum, rozpoczęły się kolejne inwestycje usprawniające komunikację, 

zaawansowane są prace przy realizacji Lęborskiego Węzła Przesiadkowego. 
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 Kierunkiem rozwoju przestrzennego - zarówno gospodarczego, jak i 

mieszkaniowego - jest na najbliższe lata obszar os. Lębork-Wschód, gdzie 

funkcjonuje, w ramach Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa 

Lębork, która daje szansę na dalszy rozwój regionu. 

 Zmiany przebiegające w mieście są m.in. efektem realizacji wielu projektów, 

w dużej mierze realizowanych dzięki pozyskiwaniu przez samorząd znacznych 

funduszy unijnych. 

B. Demografia.  

Stan na 31.12.2018 r. 

Wiek 
Mężczyźni Kobiety Wszyscy 

Stali Czasowi Razem Stali Czasowi Razem Stali Czasowi Razem 

0- 15.795 206 16.001 17.486 244 17.730 33.281 450 33.731 

0-2 551 7 558 526 13 539 1.077 20 1.097 

3 178 2 180 166 2 168 344 4 348 

4-5 358 8 366 365 5 370 723 13 736 

6 180 1 181 164 2 166 344 3 347 

7 186 7 193 171 7 178 357 14 371 

8-12 990 18 1.008 913 18 931 1.903 36 1.939 

13-15 467 9 476 443 4 447 910 13 923 

16-17 338 9 347 299 6 305 637 15 652 

18- 12.547 145 12.692 14.439 187 14.626 26.986 332 27.318 

0-6 1.267 18 1.285 1.221 22 1.243 2.488 40 2.528 

7-15 1.643 34 1.677 1.527 29 1.556 3.170 63 3.233 

16-19 661 14 675 615 10 625 1.276 24 1.300 

0-18 3.416 63 3.479 3.190 57 3.247 6.606 120 6.726 

18-65:18-60 10.452 137 10.589 9.698 164 9.862 20.150 301 20.451 

Stan na 31.12.2019 r. 

Wiek Mężczyźni Kobiety Wszyscy 

Stali Czasowi Razem Stali Czasowi Razem Stali Czasowi Razem 

0- 15.626 219 15.845 17.338 223 17.561 32.964 442 33.406 

0-2 550 11 561 508 11 519 1.058 22 1.080 

3 155 1 156 173 3 176 328 4 332 

4-5 368 10 378 356 5 361 724 15 739 

6 162 5 167 167 4 171 329 9 338 

7 177 4 181 165 4 169 342 8 350 

8-12 973 20 993 888 19 907 1.861 39 1.900 

13-15 477 6 483 469 6 475 946 12 958 

16-17 328 3 331 306 5 311 634 8 642 
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Wiek Mężczyźni Kobiety Wszyscy 

Stali Czasowi Razem Stali Czasowi Razem Stali Czasowi Razem 

18- 12.436 159 12.595 14.306 166 14.472 26.742 325 27.067 

0-6 1.235 27 1.262 1.204 23 1.227 2.439 50 2.489 

7-15 1.627 30 1.657 1.522 29 1.551 3.149 59 3.208 

16-19 674 12 686 581 10 591 1.255 22 1.277 

0-18 3.369 66 3.435 3.168 60 3.228 6.537 126 6.663 
18-65:18-60 10.231 148 10.379 9.415 149 9.564 19646 297 19.943 

C. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi.  

Miasto Lębork przynależy do stowarzyszeń (łącznie z kwotą rocznych 

składek): 

1. Euroregion Bałtyk – 7.083,00 zł. 

2. Związek Miast i Gmin Morskich – 6.680,60 zł. 

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

4. Związek Miast Polskich – 11.462,91 zł. 

5. Polskie Zamki Gotyckie – 6.656,60 zł. 

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

7. Obszar Metropolitalny – 6.809,71 zł. + 2.848,93 zł. Panel Kulturalny. 

8. Lokalna Organizacja Turystyczna LOT – 35.800 zł . 

9. Związek Miast Hanzeatyckich – bez składki.  

 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, 
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 Mezőszilas   na Węgrzech,  

 Doboj w Bośni i Hercegowinie.  

W listopadzie 2019 roku Lębork odwiedziła delegacja z miasta partnerskiego 

– litewskiej Kretingi. Celem wizyty było zapoznanie się z działalnością miejskich 

instytucji kultury i sportu. Delegacja Kretingi spotkała się z kierownictwem 

Muzeum, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Lęborskiego Centrum Kultury „Fregata” 

i Centrum Sportu i Rekreacji oraz władzami Lęborka. Istnieje realna szansa na 

podjęcie współpracy, przede wszystkim w ramach europejskich projektów.  

D. 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. Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku. 

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

7. Przedszkole Nr 2 w Lęborku. 

8. Przedszkole Nr 5 w Lęborku. 

9. Przedszkole Nr 6 w Lęborku. 

10. Przedszkole Nr 9 w Lęborku. 

11. Przedszkole Nr 10 w Lęborku. 

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

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

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

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

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

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

W dniu 28 lipca 2019 r.  zlikwidowany został Miejski Zarząd Gospodarki 

Komunalnej w Lęborku. 
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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. 

5. Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w 

Lęborku – 100 % udziałów. 

Spółki, w których Miasto Lębork ma udziały oraz wysokość tych udziałów 

nie zmieniły się w stosunku do roku wcześniejszego.   

III. Informacje finansowe.  

A. Dane liczbowe i wskaźniki.  

1. Budżet gminy miejskiej Lębork na dzień 31.12.2019 r. zamknął się 

następującymi kwotami: 

a) dochody ogółem – 204.488.845,08 zł. w tym: 

1) dochody bieżące – 169.826.425,96 zł. 

w tym dotacje na zadania zlecone – 52.792.329,49 zł.  

2) dochody majątkowe: 34.662.419,12 zł.  

w tym dotacje na zadania zlecone – 300.000,00 zł. 

b) wydatki ogółem – 208.688.935,45 zł. w tym: 

1) wydatki bieżące – 161.536.142,52 zł.  

w tym wydatki na zadania zlecone – 52.792.329,49 zł.  

2) wydatki majątkowe – 47.152.792,93 zł.  

w tym wydatki na zadania zlecone – 300.000,00 zł. 

2. Wykonanie dochodów ogółem – 93,66%. 

3. Wykonanie wydatków ogółem – 91,79%. 

4. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 22,59%. 
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5. Wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu tych wydatków – 

80,13 %. 

6. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do planu tych 

wydatków – 79,89 %. 

7. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem – 57,83%. 

8. Wynik - deficyt – 2,05% wykonanych dochodów ogółem. 

9. Dochody ze sprzedaży majątku – 4,30% wykonanych dochodów ogółem. 

10. Gmina miejska Lębork zamknęła rok deficytem budżetowym w kwocie 

4.200,090,37 zł.  

11. Zadłużenie gminy miejskiej Lębork na dzień 31.12.2019 r. wynosiło 

86.993.915,55 zł. co stanowiło 42,54 % wykonanych dochodów ogółem. 

12. Gmina miejska Lębork w 2019 r. pozyskała ze środków zewnętrznych 

łącznie kwotę 23.044.151,22 zł. m.in. na realizację następujących zadań 

inwestycyjnych:  

a) „Skarby Lęborka – ukazanie dziedzictwa kulturowego miasta przez 

odratowanie i wyeksponowanie elementów zabytkowego centrum” -

projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na kwotę 1.100.839,78 zł. 

b) „Lęborski Węzeł Przesiadkowy” - projekt finansowany w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020 – na kwotę 14.782.251,89 zł.  

c) „Więcej drzew i krzewów – zielony Lębork” - projekt dofinansowany z 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – na 

kwotę 2.404386,50 zł.  

d) „Odnowiony Lębork” rewitalizacja obszaru Nowy Świat – projekt 

dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 – na kwotę 4.756.673,05 zł. 

13. Z dochodów majątkowych w 2019 r. gmina miejska Lębork uzyskała 

kwotę 34.662.419,12 zł. z czego: 
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a) 23.675.883,31 zł. stanowiły środki na inwestycje uzyskane z UE, 

b) 1.894.827,23 zł. stanowiły środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł, 

c) 8.788.955,46 zł stanowiły dochody ze sprzedaży majątku, 

d) 302.753,12 zł. – inne pozostałe. 

B. Wieloletnia prognoza finansowa:  

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miejskiej Lębork została uchwalona 

na lata 2019 – 2031. Wskaźniki, liczone dla gminy miejskiej Lębork na podstawie 

w/w wzoru wynoszą odpowiednio: 

1. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w 

art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku 

współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 

ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok – 3,73%, 

2. wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży 

majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów budżetu (wskaźnik 

jednoroczny) – 6,94 %. 

C. Realizacja zadań inwestycyjnych: 

Nazwa 

Plan wg 

uchwały 

budżetowej 

Plan na 

31.12.2019 r. 

Wykonanie 

na  

31.12.2019 r. 

% 

DROGI PUBLICZNE GMINNE 17.149.445,44 24.607.851,98 17.915.321,73 72.80 

Budowa i modernizacja dróg i ulic  980.000,00 4.001.910,47 2.565.468,61 64,11 

Lęborski Węzeł Przesiadkowy 15.929.445,44 18.383.754,51 14.439.436,33 78,54 

Środki własne 200.000,00 350.000,00 298.221,21 85,21 

dotacja 10.596.830,05 15.328.691,33 11.927.452,11 77,81 

Wkład własny 5.132.615,39 2.705.063,18 2.213.763,01 81,84 

Przebudowa z rozbudową ul. 

Weterynaryjnej w Lęborku wraz z 

instalacjami technicznymi 

0,00 600.000,00 590.154,00 98,36 

Dotacja 0,00 464.280,00 464.280,00 100,00 

Wkład własny 0,00 135.720,00 125.874,00 92,75 

Zwiększenie dostępności, 

bezpieczeństwa i płynności ruchu 

dojazdu z drogi krajowej nr 6 do drogi 

nr 1330 (do ul. Kaszubskiej) poprzez 

budowę II etapu ul. Majkowskiego -  

dotacja 

0,00 1.290.187,00 242.617,50 18,80 



12 
 

Wykonanie miejsc parkingowych przy 

ul. Jagiellońskiej BIS (Przedszkole 9) 
0,00 92.000,00 67.190,29 73,03 

„Kocie oczka”- inteligentne przejścia 

dla pieszych (Budżet Obywatelski  2019) 
40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 

Bezpieczny chodnik na ulicy Harcerzy 

(Budżet Obywatelski  2019) 
200.000,00 200.000,00 10.455,00 5,23 

TURYSTYKA - POZOSTAŁA 

DZIAŁALNOŚĆ 
6.327.084,74 11.709.425,80 9.239.825,48 78,91 

Skarby Lęborka- ukazanie dziedzictwa 

kulturowego miasta przez odratowanie 

i wyeksponowanie elementów 

zabytkowego centrum 

5.963.151,00 11.304.725,80 9.229.285,48 81,64 

Środki własne 200.000,00 1.051.034,00 749.839,46 71,34 

Dotacja 512.635,78 1.741.201,58 1.741.201,58 100,00 

Wkład własny 5.250.515,22 8.512.490,22 6.738.244,44 79,16 

Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka 

Łeba – uwolnij energię natury 
363.933,74 404.700,00 10.540,00 2,60 

Środki własne 30.000,00 30.000,00 700,00 2,33 

Dotacja  283.843,69 283.843,69 8.364,00 2,95 

Wkład własny 50.090,05 90.856,31 1.476,00 1,62 

RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI 

GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ - 

Remonty zasobów komunalnych  

200.000,00 1.195.651,91 1.195.476,40 99,99 

GOSPODARKA GRUNTAMI I 

NIERUCHOMOŚCIAMI 
1.317.000,00 2.691.659,24 1.632.874,22 60,66 

Zakup terenu przy ul. Łokietka (Baza 

ZKM) 
700.000,00 700.000,00 700.000,00 100,00 

Zakup nieruchomości przy Alei 

Wolności 73 
617.000,00 617.000,00 617.000,00 100,00 

Zakup gruntu na cele drogowe w 

rejonie ulic Polnej i Pułaskiego 
0,00 38.475,00 38.475,00 100,00 

Remont schodów od ul. Stwosza do ul. 

Syrokomli 
0,00 100.000,00 113.857,32 113,86 

Budowa budynków komunalnych przy 

Pl. Piastowskim, ul. Grunwaldzkiej i ul. 

Stryjewskiego 

0,00 1.177.684,24 124.641,90 10,58 

Środki własne 0,00 412.189,48 0,00 0,00 

dotacja 0,00 765.494,76 124.641,90 16,28 

Wykonanie i montaż komórek 

gospodarczych 
0,00 58.500,00 38.900,00 66,50 

URZĘDY GMIN - Zakup sprzętu 

komputerowego i oprogramowania 
90.000,00 509,58 0,00 0,00 

PPOZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 

Modernizacja Monitoringu Miejskiego 
150.000,00 150.000,00 2.083,84 1,39 

OŚRODKI WSPARCIA - Nadbudowa 

części parterowej budynku ŚDS z 

instalacją windy 

0,00 300.000,00 300.000,00 100,00 
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GOSPODARKA ODPADAMI 70.000,00 516.617,10 507.547,10 98,24 

Zakup i montaż wagi najazdowej – 

PSZOK 
70.000,00 36.617,10 36.617,10 100,00 

Rozbudowa Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych w 

Lęborku 

0,00 480.000,00 470.930,00 98,11 

UTRZYMANIE ZIELENI W 

MIASTACH I GMINACH 
3.215.620,82 4.658.829,00 4.334.982,49 93,05 

Więcej drzew i krzewów – Zielony 

Lębork 
2.695.620,82 4.115.829,00 3.888.037,49 94,47 

Środki własne 100.000,00 200.000,00 0,00 0,00 

Dotacja 2.206.277,69 3.328.454,65 3.304.831,87 99,29 

Wkład własny 389.343,13 587.374,35 583.205,62 99,29 

Budowa placu zabaw w rejonie ul. 

Wojska Polskiego 
0,00 50.000,00 50.000,00 100,00 

Małpi gaj- os Sportowe obok placu 

zabaw przy basenie Rafa (Budżet 

Obywatelski 2018) 

0,00 200.000,00 192.150,00 96,08 

Budowa fontanny w stawie w Parku 

Chrobrego  (Budżet Obywatelski 2019) 
40.000,00 40.000,00 5.535,00 13,84 

Wypoczynek rodzinny nad rzeką Łebą  

(Budżet Obywatelski 2019) 
40.000,00 13.000,00 0,00 0,00 

„Wskocz go gry”- centrum 

gigantycznych gier plenerowych 

(szachownica, chińczyk, warcaby)  

(Budżet Obywatelski  2019) 

40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 

Plac zabaw przy ul .Komuny Paryskiej 

przystosowany dla dzieci 

niepełnosprawnych (Budżet Obywatelski 

2017) 

200.000,00 200.000,00 199.260,00 99,63 

„Lęborski skwer z duszą”- 

rewitalizacja skweru przy Pl. Pokoju 

(Budżet Obywatelski 2019) 

200.000,00 0,00 0,00 0,00 

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I 

DRÓG 
300.000,00 100.000,00 94.263,75 94,26 

Budowa i modernizacja oświetlenia 100.000,00 100.000,00 94.263,75 94,26 

„Bezpieczna zebra”- doświetlenie 

przejść ulicznych dla pieszych w celu 

zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu 

użytkowników drogi 

200.000,00 0,00 0,00 0,00 

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE 

Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z 

OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE 

ZE ŚRODOWISKA - Zakup 

spektrofotometru jednowiązkowego 

0,00 18.000,00 17.700,93 98,34 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC - 

Dokumentacje i ekspertyzy  
300.000,00 296.750,00 273.723,26 92,24 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 

Odnowiony Lębork – Rewitalizacja 
11.428.833,28 11.428.833,28 10.571.179,34 92,50 
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obszaru Nowy Świat 

Środki własne  150.000,00 150.000,00 149.332,16 99,55 

Dotacja 6.697.629,63 5.667.225,08 5.261.385,42 92,84 

Wkład własny 4.581.203,65 5.611.608,20 5.160.461,76 91,96 

OBIEKTY SPORTOWE 240.000,00 105.000,00 72.565,80 69,11 

Remonty obiektów sportowych CSiR 40.000,00 105.000,00 72.565,80 69,11 

Budowa boiska sportowo-

rekreacyjnego przy Powiatowym 

Centrum Edukacyjnym-Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Lęborku 

(Budżet Obywatelski 2019) 

200.000,00 0,00 0,00 0,00 

Łącznie zadania inwestycyjne za rok 2019  40 787 984,28 57 779 127,89 46 157 544,34 79,89 

Łącznie zadania inwestycyjne za rok 2018 44 904 874,46 43 680 582,69 28 839 946,99 66,02 
 

D. Realizacja Budżetu Obywatelskiego:  

Lębork wprowadził konsultacje miejskie w formie Budżetu Obywatelskiego 

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

W związku z nowelizacją Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018, poz. 

994) w zakresie przeprowadzania konsultacji społecznych, w tym budżetu 

obywatelskiego oraz kontrolą przeprowadzoną w 2017 roku przez Najwyższą Izbę 

Kontroli, w 2019 roku dokonano zmiany uchwały. W ich wyniku: 

1. dostosowano wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających 

projekt do wymogów Ustawy; 

2. odstąpiono od wymogu żądania numeru PESEL od mieszkańców; 

3. obniżono wiek osób uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach do 

13 lat, co miało na celu zniesienie ograniczeń w dostępności do 

współdecydowania o budżecie obywatelskim a jednocześnie zapewniając 

świadome działanie uczestników biorących udział w konsultacjach; 

4. dokonano aktualizacji przepisów uchwały dotyczących zbierania danych 

osobowych. 

Głosowanie przeprowadzono w dniach 10-24 czerwca 2019 r. w formie: 

a) elektronicznej przez formularz zamieszczony na stronie lebork.budzet-

obywatelski.org 
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b) papierowej w Urzędzie Miejskim w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, w 

dniach 15-16 czerwca 2019 r. w godz. 10.00 – 18.00. 

Do głosowania uprawnionych było 28.550 osób, głosy oddało ogółem 4.062 

osoby, tj. 14,23 % uprawnionych do głosowania, w tym: elektronicznie 3.980 osób 

(97,98%), papierowo 82 osoby (2,02 %). Porównawczo w 2108 -  uprawnionych 

było 26.827 osób, głosy oddało ogółem 2.690 osoby, tj. 10,03 % uprawnionych do 

głosowania, w tym: elektronicznie 2.352 osób (97,98%).  

Do głosowania dopuszczono 29 projektów w następujących kategoriach: 

 projekt – zadanie nieinwestycyjne (do 10.000 zł) – 13 projektów, 

 mały projekt – zadanie inwestycyjne (do 40.000 zł) – 3 projekty, 

 duży projekt – zadanie inwestycyjne (do 200.000 zł) – 13 projektów. 

Do realizacji wybrano projekty, które osiągnęły największą liczbę głosów: 

a) projekty – zadania nieinwestycyjne: 

1. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku w aparaty ochrony 

układu oddechowego . 

2. Doposażenie Drużyny Reprezentacyjnej Hufca ZHP Lębork w 

umundurowanie. 

3. Piknik Graffiti "Bitwa o Miasto Lębork 2020. 

4. Telewizja sportowa - relacje z zawodów transmitowane na żywo w 

internecie. 

b) małe projekty – zadania inwestycyjne: 

1. Miasteczko ruchu drogowego dla dzieci z placem gier podwórkowych. 

2. Ścianki wspinaczkowe w parku Michalskiego. 

3. Samoobsługowa, rowerowa stacja serwisowa. 

c) duże projekty – zadania inwestycyjne: 

1. Park Żeroma. 

2. Nowe toalety w SP8. 

3. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w Lęborku. 

4. Budowa chodnika oś. Sportowa. 
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Stan realizacji projektów wybranych do realizacji w 2018 roku – Edycja 

Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. 

L.p. Tytuł projektu 
Kwota 

planowana 
Kwota wydatku 

Jednostka 

realizująca 

1. Doposażenie Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Lęborku w ubrania 

specjalne Raptor NTX Gold 

10 000,00 9.320,00 BZK 

2. Pokoloruj sobie Miasto – lęborski 

mural (malowidło na ścieżce 

turystycznej przy ul. Solnej) oraz 

malowidło na schodach do ul. 

Syrokomli 

10 000,00 10.000,00 WR 

3. Stworzenie systemu mobilnego 

zgłaszania usterek miejskich 

10 000,00 Wstrzymany do realizacji. UM/UTK 

4. Gram w Piłkę Nożną z DIEGO 

Lębork 

10 000,00 9.983,07 CSiR 

5. Budowa fontanny w stawie w Parku 

Chrobrego w Lęborku 

40 000,00 W 2019 roku wykonano 

projekt fontanny i 

uzyskano warunki 

zasilania. Energa 

Operator wykonał 

przyłącze w styczniu 2020. 

Trwają prace nad 

zakupem fontanny i 

wyłonieniem wykonawcy 

zasilania. 

UM/RI 

6. „Kocie oczka” – inteligentne 

przejścia dla pieszych 

40.000,00 Przed wykonaniem 

instalacji elektrycznej 

konieczne jest 

przebudowanie 

przedmiotowego przejścia. 

Projektowana obecnie jest 

branża drogowa i trwa 

uzgadnianie organizacji 

ruchu. 

UM/RI 

7. Wypoczynek rodzinny nad rzeką 

Łebą (ul. Przymurna) 

40 000,00 W związku ze 

zrealizowanym 

całościowym 

zagospodarowaniem 

skweru przy ul. 

Przymurnej uzgodniono z 

wnioskodawcami inną 

lokalizację – przy 

planowanym zapleczu 

„przenoski kajakowej”. Z 

realizacją musimy 

poczekać do wykon. robót 

związanych z projektem 

UM/RI 
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„Pomorskie Szlaki 

Kajakowe – Rzeka Łeba – 

Uwolnij Energię Natury”. 

8. Wskocz do gry – centrum 

gigantycznych gier plenerowych 

(szachownica, chińczyk, warcaby) 

40 000,00 Wstrzymany do realizacji. UTK/UM 

9. Bezpieczny chodnik na ulicy 

Harcerzy 

200 000,00 W 2019 roku wykonano 

projekt. Całość zadania to 

ok. 300 tys. Zł. Wyłanianie 

wykonawcy jeszcze się nie 

rozpoczęło. 

UM/RI 

10. „Lęborski skwer z duszą” – 

rewitalizacja skweru przy Pl. Pokoju 

(chodniki, ławki, zieleń, kwiaty, 

oświetlenie, elementy małej 

architekt.) 

200 000,00 W 2019 roku wyłoniono 

wykonawcę projektu. 

Projekt z pozwoleniem na 

budowę powinniśmy 

uzyskać do połowy 2020. 

UM/RI 

11. „Bezpieczna Zebra” – doświetlenie 

przejść ulicznych dla pieszych w celu 

zwiększenia bezpieczeństwa i 

komfortu użytkowników drogi 

(pieszych i kierowców) 

200 000,00 Wniosek realizowany 

będzie poprzez Energa 

oświetlenie Sp. z o.o. W 

lutym 2020 podpisane 

zostało stosowne 

porozumienie. 

UM/RI 

12. Budowa boiska sportowo-

rekreacyjnego przy Powiatowym 

Centrum Edukacyjnym – Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Lęborku 

200 000,00 200.000,00 Starostwo 

Powiatowe 

 RAZEM: 1 000 000,00  ------ 

 

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 r.  

Majątek Gminy Miasto Lębork Wartość bilansowa 

Wartości niematerialne i prawne 3.268,22 

Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 892.028.277,98 

Grunty 633.270.420,00 

Budynki, lokale i obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 
161.989.487,29 

Maszyny i urządzenia techniczne  22.819.974,96 

Środki transportowe 144.665,23 



18 
 

Inne środki trwałe  274.993,30 

Wartość środków trwałych w budowie 73.528737,20 

Należności długoterminowe 4.153.096,16 

Długoterminowe aktywa finansowe 45.690.797,20 

Aktywa obrotowe 112.198.319,59 

 

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 

2018/2019 

rok 

szkolny 

2019/2020 

przedszkola - organ prowadzący Gmina Miasto Lębork 6 6 

przedszkola – niepubliczne 7 9 

szkoły podstawowe - organ prowadzący Gmina Miasto Lębork 6 6 

szkoły podstawowe – niepubliczne 1 1 

gimnazjum – niepubliczne 1 0 
 

Dodatkowo na terenie Gminy Miasto Lębork funkcjonowały cztery 

niesamorządowe żłobki:  

1. „Żłobek nr 33 Pozytywnych Inicjatyw w Lęborku” prowadzony przy ul. 

Olimpijczyków 10 posiadający 15 miejsc (wykreślony w dniu 01.10.2019 r. z 

rejestru żłobków z uwagi na zaprzestanie działalności) 

2. „Bajkowy Żłobek” prowadzony w Lęborku przy ul. Wojska Polskiego 6 

posiadający 25 miejsc. (wykreślony z rejestru żłobków w miesiącu lutym 2019 r. z 

uwagi na zmianę siedziby i utworzenie nowego żłobka). Powstał Żłobek "U 

Majki", zlokalizowany w Lęborku przy ul. Jesionowej 23, posiadający 32 miejsca.  

3. Żłobek "Szczęśliwa Przystań" prowadzony w Lęborku przy ul. Wojska 

Polskiego 6, od 01.10.2019 r. posiadający 25 miejsc. 

Na podstawie umów zawartych z podmiotami prowadzącymi w/w żłobki 

Gmina Miasto Lębork w roku 2018 udzieliła dofinansowania w formie dotacji 
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celowej w ogólnej kwocie 115.710,00 zł. na dzieci objęte opieką w w/w żłobkach a 

w 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 2018/2019 

Liczba uczniów rok 

szkolny 2019/2020 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 529 446 

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 480 448 

3. Szkoła Podstawowa Nr 4 558 484 

4. Szkoła Podstawowa Nr 5 454 487 

5. Szkoła Podstawowa Nr 7 430 367 

6. Szkoła Podstawowa Nr 8 852 799 

RAZEM 3.303 3.031 

7. Przedszkole Nr 1 228 224 

8. Przedszkole Nr 2 294 279 

9. Przedszkole Nr 5 166 167 

10. Przedszkole Nr 6 122 122 

11. Przedszkole Nr 9 158 153 

12. Przedszkole Nr 10 98 102 

RAZEM 1.066 1.047 

13. Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa  254 207 

14. Społeczne Gimnazjum Językowe LTO 53 0 

RAZEM  307 207 

16. Niepubliczne Przedszkole "Baśniowe" 31 36 

17. 
Prywatne Przedszkole Językowe – 

Terapeutyczne "Tęczowa Kraina" 
77 84 

18. 
 Przedszkole Integracyjne "Jesteśmy 

Razem" 
59 59 

19. 
Niepubliczne Przedszkole "Akademia 

Juniora" 
17 18 

20. 
Niepubliczny Punkt Przedszkolny 

„Zielona Łąka” 
15 15 

21.  Przedszkole „U Majki”  0 21 

22. 

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt 

Przedszkolny „Bursztynek” (zmiana 

nazwy na „Rybka”) 

0 4 

23.  
Punkt Przedszkolny Językowy 

Terapeutyczny „Tęczowa Kraina” 
0 8 

24. 
Punkt Przedszkolny Terapeutyczno - 

Językowy "Podaruj Odrobinę Szczęścia" 
13 20 

RAZEM 212 265 

ŁĄCZNIE 4.888 4.550 
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Wielkość dotacji w roku 2019 na jednego ucznia w placówkach 

niepublicznych wynosiła: 

1. w przedszkolach (75%) – 564,23 zł. (520,27 zł. w 2018 r.), 

2. w szkołach podstawowych – klasy I-III – 527,59 zł. klasy IV-VIII – 496,16 

zł. (klasy I-III – 501,15 zł. klasy IV-VIII – 470,59 zł. w 2018 r.). 

Wysokość kwoty na jednego ucznia w placówkach publicznych: 

1. w przedszkolach (100%) – 752,30 zł, (693,70 zł. w 2018 r.), 

2. w szkołach podstawowych – 854,33 zł. (771,97 zł. w 2018 r.). 

Gmina Miasto Lębork w roku 2019 poniosła na oświatę wydatki w łącznej 

wysokości 50.611.698,88 zł. dopłacając do wydatków z uzyskanych dochodów 

17.509.461,98 zł, co stanowi 34,6 % wszystkich wydatków na oświatę, (w 2018 

kwota wydatków – 47.579.632,57 zł.; dopłata 16.035.638,79 zł; procent wydatków 

– 33,7). 

Zatrudnienie nauczycieli w samorządowych placówkach oświatowych: 

Lp. Wyszczególnienie 

Zatrudnienie 

nauczycieli w 

roku szkolnym 

2018/2019 

Zatrudnienie 

nauczycieli w 

roku szkolnym 

2019/2020 

etaty osoby etaty osoby 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 41,54 45 37,00 37 

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 37,56 39 40,03 41 

3. Szkoła Podstawowa Nr 4 55,38 58 49,78 53 

4. Szkoła Podstawowa Nr 5 44,89 45 47,08 55 

5. Szkoła Podstawowa Nr 7 40,56 41 39,22 41 

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

RAZEM 290,65 300 281,52 297 

7. Przedszkole Nr 1 15,36 17 15,3 18 

8. Przedszkole Nr 2 19,14 20 19,52 21 

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

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

11. Przedszkole Nr 9 12,28 14 13,3 16 

12. Przedszkole Nr 10 8,75 12 9,72 12 

RAZEM 77,88 88 80,19 93 

ŁĄCZNIE 368,53 388 361,71 390 
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Zatrudnienie administracji i obsługi w samorządowych placówkach 

oświatowych: 

Lp. Wyszczególnienie 

Zatrudnienie 

administracji i 

obsługi w roku 

szkolnym 

2018/2019 

Zatrudnienie 

administracji i 

obsługi w roku 

szkolnym 

2019/2020 

etaty osoby etaty Osoby 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 15,5 16 15 15 

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 16 16 15 15 

3. Szkoła Podstawowa Nr 4 21 21 19 19 

4. Szkoła Podstawowa Nr 5 20 20 18 18 

5. Szkoła Podstawowa Nr 7 15 15 16 16 

6. Szkoła Podstawowa Nr 8 19,2 20 21,45 22 

RAZEM 106,7 108 104,45 105 

7. Przedszkole Nr 1 16,5 17 17,75 18 

8. Przedszkole Nr 2 21,5 22 20,25 21 

9. Przedszkole Nr 5 13 14 12,75 13 

10. Przedszkole Nr 6 9,5 10 10,6 11 

11. Przedszkole Nr 9 13,5 14 12,75 13 

12. Przedszkole Nr 10 10,5 11 9,75 10 

RAZEM 84,5 88 83,85 86 

Ogółem 191,2 196 188,30 191 
 

Wyniki egzaminacyjne uczniów szkół podstawowych na tle powiatu i 

województwa w 2019 roku: 

1. egzamin ósmoklasisty – odbył się po raz pierwszy 

WYNIKI NA POZIOMIE 

ję
zy

k
 p

o
ls

k
i 

m
a
te

m
a
ty

k
a
 

ję
zy

k
 a

n
g
ie

ls
k

i 

ję
zy

k
 n

ie
m

ie
ck

i 

GMINA MIASTO LĘBORK 57% 39% 54% 36% 

 POWIAT LĘBORSKI 56% 36% 49% 33% 

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 62% 44% 58% 35% 
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2. egzamin gimnazjalny – odbył się po raz ostatni 
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GMINA MIASTO LĘBORK 59% 55% 37% 44% 66% 49% 58% 39% 

 POWIAT LĘBORSKI 58% 54% 37% 44% 64% 47% 52% 37% 
WOJEWÓDZTWO 

POMORSKIE 
62% 58% 42% 48% 68% 53% 49% 38% 

 

  W roku szkolnym 2018/2019 w wyniku kontroli spełniania obowiązku nauki 

stwierdzono: 

Wyszczególnienie 16 lat 17 lat 18 lat ogółem 

Liczba młodzieży w wieku 16-18 lat, spełniającej 
obowiązek nauki 7 3 10 20 

Liczba 

młodzieży 
spełniająca 

obowiązek 

nauki 

w publicznej lub niepublicznej szkole 

ponadgimnazjalnej\ponadpodstawowej 
285 298 286 869 

przez realizowanie przygotowania 
zawodowego u pracodawcy 3 7 2 12 

przez uczęszczanie do szkoły w kraju, w 

którym przebywają 
23 20 22 65 

Liczba młodzieży zameldowanej, lecz niezamieszkałej na 

terenie gminy, co do której brak informacji o spełnianiu 

bądź niespełnianiu obowiązku nauki 
3 1 0 4 

Liczba młodzieży niespełniającej obowiązku nauki 0 0 0 0 

Ogółem 321 329 320 970 

Liczba młodzieży w wieku 16-18 lat zameldowanej na 

terenie gminy 
321 329 320 970 

  

Na podstawie umowy nr 109/2019 w sprawie trybu przekazywania w 2019 r. 

środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie 

pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich 

rozliczenia, wydatkowano środki finansowe w wysokości 138.789,05 zł. 
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Dofinansowanie kosztów za kształcenie przyznano 27 pracodawcom na 22 

młodocianych pracowników. 

Corocznie w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i 

młodzieży (Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII-460/2013 z dnia 20 czerwca 2013 

r. w sprawie przyjęcia lęborskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych 

dzieci i młodzieży), Burmistrz Miasta Lęborka przyznaje nagrody i wyróżnienia w 

trzech dziedzinach: nauka, kultura i sztuka oraz sport; w czterech kategoriach 

wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna oraz szkoła 

wyższa. W 2019 roku, za rok szkolny 2018/2019, nagrodę główną otrzymało 7 

uczniów, natomiast wyróżnienie – 49 uczniów. Nagrodzeni otrzymali nagrody 

pieniężne, na które przeznaczono 21.350 zł. Jednocześnie corocznie w planach 

finansowych szkół zaplanowane są środki finansowe z przeznaczeniem na 

motywowanie uczniów (stypendia szkolne). W roku 2019 wypłacono uczniom na 

stypendia szkolne środki finansowe w łącznej wysokości 26.779,76 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 1.618 osób z 1.275 rodzin. MOPS 

2 
Zapewnienie 364 dzieciom pomocy w formie obiadów w ramach 
programu dożywiania.  

MOPS 

3 
Wytypowanie 17 dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem 
społecznym na letni wypoczynek. 

MOPS, Kuratorium Oświaty w 
Gdańsku 

4 
Pomoc w nauce 20 dzieciom przez 16 wolontariuszy z przedmiotów 
z zakresu szkoły podstawowej i gimnazjum.  

 MOPS 

5 

Przeprowadzanie spotkań w ramach bezpośredniej pomocy dziecku 
i rodzicowi: 
- terapii logopedycznej  521 godzin 
- terapii psychologicznej 70 godzin 
- terapii pedagogicznej 218  godzin. 

Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna 

6 
Zorganizowanie wieczerzy wigilijnej i przygotowanie paczek 
żywnościowych dla ok. 100 uczestników spotkania. 

MOPS, Parafia św. Jakuba w 
Lęborku 

7 Wytypowanie 73 rodzin do pomocy w formie paczek świątecznych. 
MOPS, ZHP, org. wyznaniowe, 

instytucje, osoby prywatne 
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L.p. Kierunki działań Realizator/Współpraca 

8 
Zorganizowanie 125 konsultacji dla rodziców i 85 konsultacji dla 

dzieci sprawiających problemy wychowawcze. 
MOPS 

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 
Kontynuacja dotychczasowej współpracy MOPS i PUP  w 
szczególności poprzez organizowanie prac społecznie 
użytecznych dla 5 osób w 5 różnych podmiotach. 

MOPS, PUP, MZGK 

4 

Przekazywanie informacji PUP o aktualnych formach 
aktywizacji osób bezrobotnych, upowszechnienie ofert pracy, 
upowszechnianie informacji o usługach poradnictwa 
zawodowego i szkoleniach. 

MOPS, PUP 

5 
Obsługa systemu Samorządowej Elektronicznej Platformy 
Informacyjnej (SEPI) – 6 stanowisk. 

MOPS, PUP 

6 
Zorganizowanie  6 projektów na rzecz przeciwdziałania 
bezrobociu. 

PUP 

7 Zorganizowanie 30 szkoleń dla osób bezrobotnych. PUP 

8 Przekwalifikowanie 53 osób bezrobotnych. PUP 

9 Udział 53 osób bezrobotnych w szkoleniach. PUP 

10 Zatrudnienie 876 osób bezrobotnych. PUP 

11 
Udział 43 osób bezrobotnych w pracach interwencyjnych i 
robotach publicznych. 

PUP 

12 Udzielenie 286 osobom poradnictwa zawodowego. PUP 

13 Pomoc 3829 osobom w zakresie pośrednictwa pracy. PUP 

14 
Zrefundowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia 16 
stanowisk pracy.  

PUP 

15 
Skorzystanie  46 przedsiębiorców z Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego. 

PUP 

16 Zorganizowanie u 35 przedsiębiorców prac interwencyjnych. PUP 

17 Zorganizowanie u 8 przedsiębiorców robót publicznych. PUP 

18 
Dofinansowanie w 1 przypadku wynagrodzenia za 
zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 
rok życia. 

PUP 

19 Zorganizowanie 1 spotkania informacyjnego  z pracodawcami. PUP 

20 Przeprowadzenie 425 wizyt u pracodawców. PUP 

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

1 Objęcie pomocą 885 rodzin dotkniętych ubóstwem. MOPS 
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L.p. Kierunki działań Realizator/Współpraca 

2 
Na pomoc materialną rodzinom ubogim przeznaczono 
4.830.107,82 zł 

MOPS 

3 
Wsparcie asystenta rodziny w 38 rodzinach z dysfunkcjami 
opiekuńczo-wychowawczymi. 

MOPS 

4 
Objęcie 50 dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem 
społecznym pomocą pedagogów ulicy ( 35 chłopców, 15 
dziewcząt w wieku od 8 do 18 lat). 

MOPS 

Cel strategiczny 4: Poprawa warunków społecznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w 
społeczności lokalnej 

1 
Udzielenie wsparcia psychologicznego i społecznego 26 
osobom z zaburzeniami psychicznymi w formie pobytu w ŚDS. 

MOPS 

2 
Udzielono 13 osobom niepełnosprawnym wsparcia 
psychologicznego i społecznego w ramach pobytu w ŚDS. 

MOPS 

3 
Udzielono 700 porad psychologicznych w ramach statutowej 
działalności ŚDS. 

MOPS 

4 
Udzielenie wsparcia finansowego 852 rodzinom, w których 
jest osoba niepełnosprawna. 

Pracownicy socjalni MOPS 

5 
Udział pensjonariuszy ŚDS w imprezach kulturalnych na 
terenie miasta Lęborka. 

MOPS 

6 
Korzystanie z usług tłumacza języka migowego w celu 
umożliwienia osobom głuchoniemym korzystanie z 
dostępnych form pomocy. 

MOPS 

7 Uczestnictwo 2 osób niepełnosprawnych w szkoleniach. PUP 

8 
Zatrudnienie 11 osób niepełnosprawnych, które uzyskały 
zatrudnienie w wyniku odbytych szkoleń. 

PUP 

9 
Przeznaczenie 16.354.716,74 zł na wsparcie finansowe osób 
niepełnosprawnych. 

MOPS 

10 
W 27  lokalach mieszkalnych zniesiono bariery 
architektoniczne 

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 31 osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie i 2 osoby stosujące przemoc). 

MOPS, MKRPA 

3 
Zakwalifikowanie 11 osób podejrzanych o stosowanie 
przemocy do programu korekcyjno-edukacyjnego 

MOPS, PCPR 

4 
Spisanie przez KPP w Lęborku 73 formularzy „Niebieska Karta” 
w związku z przemocą w rodzinie, przez MOPS w Lęborku 9 

MOPS, KPP, oświata, MKRPA, 
służba zdrowia 
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L.p. Kierunki działań Realizator/Współpraca 

Niebieskich Kart, lęborską oświatę 2 formularzy i 1 przez 
MKRPA  

5 
Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy 
w rodzinie. Spotkania odbywały się raz w miesiącu i 
uczestniczyło w nich 8 kobiet. 

Stowarzyszenia „SZANSA”  
w Lęborku 

6 
Udzielenie wsparcia psychologicznego 18 osobom dotkniętym 
problemem przemocy. 

MOPS 

7 
Udzielenie wsparcia prawnego 11 osobom dotkniętych 
problemem przemocy w rodzinie. 

MOPS 

8 
Udzielenie osobom dotkniętym problemem przemocy 
wsparcia socjalnego ( 170 osoby), zawodowego i rodzinnego 
(90 osób). 

MOPS 

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

1 
Udzielono pomocy 56 dzieciom z powodu alkoholizmu 
rodziców. 

MOPS 

2 

Specjalistycznej pomocy terapeutycznej udzielono 349 
osobom  uzależnionym od alkoholu. 

MOPS, Klub Abstynenta „Odnowa” 
w Lęborku, Lęborskie 

Stowarzyszenie „Alternatywa dla 
Uzależnień” 

3 

Specjalistycznej pomocy terapeutycznej udzielono 58 osobom 
uzależnionym od narkotyków. 

MOPS, Klub Abstynenta „Odnowa” 
w Lęborku, Lęborskie 

Stowarzyszenie „Alternatywa dla 
Uzależnień” 

4 

Przeprowadzenie 41 spotkań profilaktycznych z zakresu 
uzależnienia od alkoholu w lęborskich placówkach 
oświatowych. 

MOPS, Klub Abstynenta „Odnowa” 
w Lęborku, Lęborskie 

Stowarzyszenie „Alternatywa dla 
Uzależnień” 

5 

Przeprowadzenie 41 spotkań profilaktycznych z zakresu 
uzależnienia od narkotyków w lęborskich placówkach 
oświatowych. 

MOPS, Klub Abstynenta „Odnowa” 
w Lęborku, Lęborskie 

Stowarzyszenie „Alternatywa dla 
Uzależnień” 

6 

W przeprowadzonych spotkaniach profilaktycznych wzięło 
udział około 534 odbiorców. 

MOPS, Klub Abstynenta „Odnowa” 
w Lęborku, Lęborskie 

Stowarzyszenie „Alternatywa dla 
Uzależnień” 

7 
Wyjazd na imprezę profilaktyczną „Niećpa” do Słupska ( 57 
osób). 

MKRPA, lęborskie placówki 
oświatowe 

8 

Pomocą w formie porad i konsultacji zostało objętych 110 
osób uzależnionych od alkoholu. 

MOPS, Klub Abstynenta „Odnowa” 
w Lęborku, Lęborskie 

Stowarzyszenie „Alternatywa dla 
Uzależnień” 

9 
Pomocą w formie porad i konsultacji zostało objętych 48 osób 
uzależnionych od narkotyków. 

MOPS, Klub Abstynenta „Odnowa” 
w Lęborku, Lęborskie 
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L.p. Kierunki działań Realizator/Współpraca 

Stowarzyszenie „Alternatywa dla 
Uzależnień” 

10 

Rozpowszechniono 300 publikacji i materiałów 
informacyjnych 

MOPS, Klub Abstynenta „Odnowa” 
w Lęborku, Lęborskie 

Stowarzyszenie „Alternatywa dla 
Uzależnień” 

11 

Udzielono około 527 porad osobom z problemem uzależnień. MOPS, Klub Abstynenta „Odnowa” 
w Lęborku, Lęborskie 

Stowarzyszenie „Alternatywa dla 
Uzależnień” 

12 

Udzielono pomocy w formie porad i konsultacji 216 rodzinom, 
w których istnieje problem alkoholizmu jednego z członków. 

MOPS, Klub Abstynenta „Odnowa” 
w Lęborku, Lęborskie 

Stowarzyszenie „Alternatywa dla 
Uzależnień” 

13 

Udzielono pomocy w formie porad i konsultacji 97 rodzinom, 
w których istnieje problem uzależnienia od narkotyków 
jednego z członków. 

MOPS, Klub Abstynenta „Odnowa” 
w Lęborku, Lęborskie 

Stowarzyszenie „Alternatywa dla 
Uzależnień” 

14 

Kontynuacja działań prowadzonych przez organizacje 
pozarządowe: Klub Abstynenta „Odnowa”, „Alternatywa dla 
uzależnień”, których działalność jest współfinansowana przez 
Gminę Miasto Lębork. Wartość udzielonego wsparcia wyniosła  
66.325 zł 

MOPS, Klub Abstynenta „Odnowa” 
w Lęborku, Lęborskie 

Stowarzyszenie „Alternatywa dla 
Uzależnień”, MKRPA 

15 

Prowadzenie na terenie Noclegowni grupy psychoedukacyjnej 
dla osób bezdomnych z problemem uzależnienia (odbyło się 
12 mitingów i 19 spotkań terapeutycznych, w których 
uczestniczyło ok. 15 osób) 

MOPS 

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

1 Objęcie 209 środowisk pomocą w formie usług opiekuńczych. MOPS 

2 
Funkcjonowanie 3 ośrodków oferujących pomoc osobom 
starszym i niepełnosprawnym (Dom Pomocy Społecznej Nr 1, 
Dom Pomocy Społecznej Nr 2, Dom Seniora „Magnolia”).  

Starostwo Powiatowe w Lęborku 

3 Prowadzenie Karty Seniora. Wydano 302 karty UM Lębork 

4 Wspomaganie działalności Rady Seniorów. UM Lębork 

5 
Pomoc 4 wolontariuszy 4 starszym osobom w ich 
środowiskach 

MOPS 

Cel strategiczny 8: Wspieranie integracji społecznej mieszkańców Lęborka 

1 
Warsztaty i wyjazdy integracyjno-rehabilitacyjne osób 
starszych i niepełnosprawnych. 

MOPS, DUK, PZN, PZD 
Stowarzyszenie Kobiet po 
Mastektomii „Amazonka” 

2 
W Biurze Wolontariatu w Lęborku było zgłoszonych 33 
wolontariuszy. 

MOPS 



28 
 

Objaśnienia skrótów: 
1. MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku 
2. PIK – Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie przy MOPS 
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 
7. ZHP – Związek Harcerstwa Polskiego w Lęborku 
8. MZGK – Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku 
9. DUK – Demokratyczna Unia Kobiet w Lęborku 
10. PZN – Polski Związek Niewidomych w Lęborku 
11. PZD – Polski Związek Diabetyków w Lęborku 
12. UM – Urząd Miasta w Lęborku 
13. PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku 
14. LCK – Lęborskie Centrum Kultury w Lęborku 
15. 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 2019 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lęborku na 

stanowisku asystenta rodziny zatrudnione były 3 osoby ze środków Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej, w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny 

i systemu pieczy zastępczej”. Jedna osoba pełniła funkcję asystenta rodziny przez 

cały rok, druga do dnia 30.09.2019 roku. Na jej miejsce od 1.10.2019 roku został 

zatrudniony nowy asystent. 

W minionym  roku objęli oni opieką 38 rodzin, w których wychowywało 

się 129 dzieci, w tym jedna rodzina była objęta pomocą w oparciu o Ustawę „Za 

życiem” (2 dzieci). Asystenci rodziny pracowali w 2019 roku z 4 rodzinami 

zobowiązanymi przez sąd do współpracy z asystentem. 

 Zadania asystenta rodziny realizowane są zgodnie z przepisami ustawowymi 

i polegają przede wszystkim na prowadzeniu pracy z rodzinami, u których 

występują problemy, do których należą m.in.: niskie umiejętności opiekuńczo-

wychowawcze oraz brak umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, 
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uzależnienia, bezrobocie, ubóstwo, przewlekła choroba, niepełnosprawność, 

przemoc, wyuczona bezradność, zaburzenia psychiczne, demoralizacja dzieci i 

młodzieży. 

 Ze względu na charakter i natężenie problemów w rodzinie, czas pracy 

asystentów rodzin w środowisku był zróżnicowany. Powodami, które najczęściej 

decydowały o zakończeniu pracy były: osiągnięcie zakładanych celów, 

wyprowadzka rodziny poza Lębork oraz zaprzestanie współpracy z asystentem 

rodziny. 

 W pracy asystenta rodziny najczęściej stosuje się metodę indywidualnych 

przypadków, do której dobierane są odpowiednie formy i narzędzia pracy w celu 

realizacji zamierzonych celów.  

Zadania asystenta rodziny różnią się od siebie w zależności od sytuacji 

zastanej w środowisku. Rodziny zostają zakwalifikowane do pracy z asystentem 

gdy: 

- w rodzinie niewydolnej wychowawczo dorastają  małoletnie dzieci, 

- rodzicom odebrano dzieci, umieszczając je w pieczy zastępczej, 

- jest zobowiązanie sądowe do współpracy z asystentem rodziny. 

W sytuacji, gdy dzieci odebrano rodzicom, zadaniem asystenta jest dołożenie 

wszelkich starań, aby małoletni mogli powrócić do środowiska rodzinnego, które 

nabędzie umiejętności prawidłowego i samodzielnego sprawowania opieki. 

Zadanie to asystent rodziny wypełnia poprzez zastosowanie wielu technik 

motywacyjnych, a także współpracuje z gronem specjalistów. Ważna jest 

współpraca asystenta z pracownikiem socjalnym. Do grona specjalistów, z którymi 

współpracuje asystent rodziny należą: specjalista d/s przeciwdziałania przemocy, 

specjalista terapii uzależnień, socjoterapeuta, psycholog, pedagog, prawnik. 

W 2019 roku członkowie rodzin współpracujących z asystentami rodziny 

zostali skierowani przez asystentów do skorzystania z dostępnego poradnictwa 

specjalistycznego. 

 
  

Rodzaj dostępnego poradnictwa Liczba Rodzaj udzielonych porad Liczba rodzin 
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specjalistycznego udzielonych 

porad 

specjalist. 

specjalistycznych korzystających              

z poradnictwa 

specjalist. 

Poradnictwo w formie nieodpłatnej pomocy 

prawnej przy ul. Krzywoustego 1 
7 

Porady prawne w zakresie prawa 

rodzinnego i karnego, 
              5 

Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne dla 

dzieci przy ul Aleja Wolności 32, MODUS 

 

216 

- logopeda i neurologopedia, 
- zajęcia fizjoterapeutyczne          

ze wczesnego wspomagania, 

- psycholog, 
- pedagog, 

5 

Konsultacje i poradnictwo dla dzieci i dorosłych w 

ramach MOPS w Lęborku – sekcja pomocy 
interdyscyplinarnej 
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-socjoterapia dla dzieci 

(pedagog), 
- pomoc w nauce dzieciom 

(biuro wolontariatu), 

- poradnictwo dla rodziców 
(pedagog), 

- terapia psychologiczna, 

- poradnictwo w zakresie 
problemów rodzinnych i 

wychowawczych (pedagog), 

- terapia indywidualna dla osób 

uzależnionych od alkoholu i 
narkotyków, 

 
26 

Poradnictwo grupowe przy ul. Krzywoustego 1 
- Stowarzyszenie „Odnowa” 

131 

- 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, 

11 

Konsultacje i poradnictwo dla osób dorosłych 

w Centrum Zdrowia Psychicznego w lęborskim 
szpitalu przy ul. Węgrzynowicza13 

11 
- porada psychiatryczna, 

- porada psychologiczna, 
5 

Konsultacje i poradnictwo psychiatryczne i 

psychologiczne dla osób dorosłych w Poradni 
Zdrowia Psychicznego przy ul. Al. Wolności 40 A 

84 

- indywidualna terapia 
psychiatryczna, 

- indywidualna terapia 

psychologiczna, 

11 

Poradnictwo specjalistyczne dla rodziców w 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Okrzei 

15 

30 Szkoła dla rodziców, 3 

Asystenci rodziny pracowali z rodzinami, których dzieci zostały czasowo 

umieszczone poza rodziną, co obrazuje poniższa tabela: 

Miejsce umieszczenia dziecka Liczba rodzin Liczba dzieci 

Rodzinny Dom Dziecka 2 4 

Pogotowie Rodzinne 4 6 

Spokrewniona rodzina  zastępcza 5 9 

Rodzina zastępcza instytucjonalna poza Lęborkiem 1 2 
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Razem 12 21 

Asystenci brali również udział, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Lęborku, w 8 posiedzeniach w sprawie oceny sytuacji dzieci umieszczonych w 

pieczy zastępczej. 

Najbardziej krytyczny etap pracy w rodzinie następuje, gdy zastosowane  

działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, a rodzice odmawiają dalszej 

współpracy z asystentem. Sytuacja taka nie daje dzieciom możliwości 

zaspokojenia podstawowych potrzeb, naraża na krzywdy wymuszone błędami 

wychowawczymi, a przede wszystkim zmusza do przeżywania traumy 

spowodowanej kryzysową sytuacją. MOPS w Lęborku podejmuje wówczas 

działania mające na celu skierowanie małoletnich do pieczy zastępczej 

(instytucjonalnej lub rodzinnej pieczy zastępczej). Zgodnie z przepisami Ustawy, 

Ośrodek współfinansuje koszty pobytu małoletnich umieszczonych w pieczy.  

W 2019 roku Ośrodek współfinansował koszty pobytu 10-ciorga małoletnich 

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz 46 małoletnich w rodzinach 

zastępczych, co obrazuje tabela: 

 Koszt w 2019 
Liczba dzieci 

w 2019 
Koszt w 2018 

Liczba dzieci 

w 2018 

Dotacje MOPS za pobyt dzieci  

w rodzinach zastępczych 
226.698,63 46 165.877,94 52 

Dotacje MOPS za pobyt dzieci  

w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych 

212.364,96 10 165.883,64 16 

Razem 439.063,59 56 331.761,58 68 

  

Asystenci rodziny w 2019 roku brali udział w 12 grupach roboczych  

w związku z zaistnieniem problemu przemocy w 7 rodzinach. 

 W 2019 roku asystenci rodziny zakończyli pracę z 6 rodzinami: w 3 ze 

względu na osiągnięcie celów oraz w 3 ze względu na zaprzestanie współpracy 

przez rodzinę. 

 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  
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w razie potrzeby. W 2019 roku asystenci rodziny monitorowali w sumie 11 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 
Sporządzenie sprawozdania z działalności PIK, Centrum Wsparcia 
dla Osób w Kryzysie oraz prac Zespołu Interdyscyplinarnego i 
Grup Roboczych za 2019 rok. 

MOPS 

2 

W 2019 roku MOPS w Lęborku sporządził  9 Niebieskich Kart, KPP 
w Lęborku sporządziła 73 Niebieskie Karty, w placówkach 
oświatowych spisano 2 Niebieskie Karty, a  MKRPA 1 Niebieską 
Kartę. Sąd Rejonowy w Lęborku wydał wyroki skazujące za czyn z 
art. 207 kk (znęcanie się nad rodziną) wobec 23 osób w tym 9 
osób skazano na karę pozbawienia wolności z warunkowym 
zawieszeniem jej wykonania. Natomiast z art. 200 kk (seksualne 
wykorzystanie małoletniego) wydał wyroki skazujące wobec 1 
osoby na karę pozbawienia wolności bez warunkowego 
zawieszenia jej wykonania.  

ZI 

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 2 pracowników socjalnych w szkoleniu z dialogu 
motywującego, przydatnego w pracy z osobami dotkniętymi 
problemem przemocy w rodzinie. 

PCPR 

3 
Udział specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie w szkoleniu z zakresu praktycznych aspektów 
realizowania procedury „Niebieskie Karty”. 

FRDL 

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, lekarzami rodzinnymi, 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 2019 roku odbyły się 
4 spotkania, podczas których zapoznano się  
z diagnozą skali zjawiska przemocy za 2018 roku, zostało 

ZI 
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L.p. Kierunki działań Realizator/Współpraca 

złożone sprawozdanie z prac grup roboczych za 2018 rok, 
poruszano bieżące problemy związane z realizacją Procedury 
„Niebieskie Karty”). 

4 

Kontynuowanie prac w ramach grup roboczych (w 2019 roku 
odbyły się 323 posiedzenia w sprawie 101 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, 

przedstawiciele służby zdrowia 

5 

Zapewnienie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom zgodnie z 
art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
Odebrano 3 dzieci z 2 rodzin, które zostały umieszczone w 
rodzinie zastępczej. 

MOPS, KPP, PCPR, służba 

zdrowia 

6 
Prowadzenie lokalu interwencyjnego w Schronisku dla Osób 
Bezdomnych w celu umożliwienia izolacji osoby doznającej 
przemocy od osoby stosującej przemoc. 

MOPS 

7 

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 2019 roku z pomocy 
skorzystało 116 osób dotkniętych przemocą  w rodzinie w tym 
53 kobiety, 44 mężczyzn i 19 małoletnich. 

MOPS 

8 

Dostęp do usług prawnych i psychologicznych w Centrum 
Wsparcia dla Osób w Kryzysie. W 2019 roku z pomocy prawnej 
skorzystało 11 osób doznających przemocy w rodzinie a z 
pomocy psychologicznej 18 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 
2019 roku Prokuratura Rejonowa w Lęborku zastosowała 
wobec 7 osób środek zapobiegawczy w postaci nakazu 
opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z 
pokrzywdzonym. 

Prokuratura Rejonowa w 
Lęborku 

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 2019 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 osób). Udzielana pomoc 
koncentrowała się głównie na pomocy w postaci szeroko 
rozumianego wsparcia i pomocy psychologicznej. 

MOPS 

2 
Kontynuowanie dyżurów psychologa i pedagoga  
w Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie (w 2019 roku z 
pomocy skorzystało łącznie 128 osób i udzielono 682 

MOPS, UM 
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L.p. Kierunki działań Realizator/Współpraca 

konsultacji).Pomocą zostało objętych 30 osób doznających 
przemocy. Osoby doznające przemocy w rodzinie, stosujące 
przemoc, świadkowie przemocy oraz osoby, które znalazły się 
w sytuacji kryzysowej były kierowane przez Zespół Kuratorskiej 
Służby Sądowej w Lęborku, pracowników socjalnych, 
pełnomocnika MKRPA oraz specjalistę w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie na spotkania ze 
specjalistami i uczestniczyły w cyklicznych spotkaniach, których 
celem było udzielenie szeroko rozumianego wsparcia i pomocy 
psychologicznej. 

3 

Prowadzenie pracy socjalnej w środowiskach dotkniętych 
problemem przemocy oraz monitorowanie sytuacji rodzin. 
Poradnictwem socjalnym zostało objętych 170 osób  a 
poradnictwem rodzinnym 90 osób. 

MOPS, KPP 

4 

Prowadzenie przez specjalistów ze Stowarzyszenia „SZANSA” 
grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie. 
Spotkania odbywały się raz w miesiącu i uczestniczyło w nich 8 
kobiet.  

Stowarzyszenie „SZANSA” 

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 12 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 przy MOPS  
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” – Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy „SZANSA” w 
Lęborku 
FRDL – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Gdańsku 
 
 

 

4. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

Program przeciwdziałania narkomanii.  
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lęborka na 2019 rok, został przyjęty do 

realizacji Uchwałą nr III-18/2018 z dnia 21.12.2018 r. Na realizację programu 

przeznaczono w budżecie gminy łączną kwotę 929.000,00 zł. (w roku 2018 – 

906.000,00 zł), z czego na przeciwdziałanie narkomanii kwotę 382.300,00 zł, na 

przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 546.700,00 zł. 

Wydatkowano łącznie 914.678,58 zł, (w roku 2018: 879.186,42 zł.) z czego z 

rozdziału na przeciwdziałanie narkomanii 381.701,01 zł, a na przeciwdziałanie 

alkoholizmowi 532.977,57 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 

2019 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 - realizowane poprzez dofinansowanie kosztów podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych, specjalistów ds. uzależnień i innych osób zajmujących 

się problematyką uzależnień, dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników 

lecznictwa odwykowego, służące poprawie dostępności pomocy terapeutycznej; 

dofinansowanie kosztów terapii osób uzależnionych. Wydatkowano na realizację: 

3.810,00 zł. 

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, 
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pedagogami szkolnymi, Strażą Miejską oraz innymi specjalistycznymi miejscami 

pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie, dofinansowując między innymi ich 

działalność a także poprzez dofinansowanie i finansowanie innych formy działań 

zmierzających do zmniejszenia skali przemocy w rodzinie (np.: programy 

korekcyjne, konsultacje, szkolenia, konferencje). Wydatkowano na realizację 

zadania: 43.773,62 zł. 

W ramach realizacji zadania jedną z głównych ról odgrywało Centrum 

Wsparcia dla Osób w Kryzysie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Lęborku mające swoją siedzibę w Lęborku, ul. Bolesława Krzywoustego 1/127. 

Centrum realizowało w szczególności działania terapeutyczne dla osób uwikłanych 

w przemoc, udzielało wsparcia rodzinom dotkniętym przemocą oraz 

przeżywającym kryzysy, organizowało pomoc pedagogiczną i psychologiczną, 

informowało o instytucjach i podmiotach świadczących pomoc długoterminową, 

prowadziło działalność profilaktyczną i informacyjną ukierunkowaną na pomoc 

dzieciom i młodzieży, udzielało wsparcia w radzeniu sobie z aktualnym kryzysem 

i budowaniu motywacji do pozytywnych zmian, realizowało spotkania grupy 

wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie, współpracowało z 

placówkami udzielającymi pomocy w rozwiązywaniu sytuacji problemowych. W 

Centrum zatrudnieni są pedagog i psycholog, Centrum udzieliło łącznie 673 

konsultacje (w roku 2018 - 654 konsultacje), z czego 108 stanowiło pomoc 

osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, 8 dotyczyło pomocy osobom 

stosującym przemoc, problemy emocjonalne (w tym np. żałoba) – 106 konsultacji, 

problemy wychowawcze – 90 konsultacji, problemy w zachowaniu 28 konsultacji, 

problemy egzystencjonalne – 7 konsultacji, kryzys rodzinny – 78 konsultacji.  

Z kontaktu ze specjalistami skorzystało 425 osób (w roku 2018 - 397 osób)             

– w tym 122 małoletnich. Finansowanie obejmowało koszty wynagrodzenia 2 

specjalistów prowadzących konsultacje psychologiczne oraz wsparcie  

w sytuacjach kryzysowych – kwota 30.912,42 zł,  prowadzenie grupy wsparcia dla 

osób doznających przemocy w rodzinie – kwota 1.802,11 zł, koszty utrzymania 
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pomieszczeń CWOK – kwota 3.962,32 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 

kwota 7.096,77 zł.  

W ramach zadania zorganizowano cyklicznie odbywającą się „Konferencję 

Przeciw Przemocy”, która odbyła się w Urzędzie Miejskim w Lęborku. 

Uczestnikami byli pracownicy socjalni MOPS/GOPS z terenu Lęborka i 

okolicznych gmin, funkcjonariusze policji, kuratorzy sądowi, pedagodzy szkolni, 

członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Lęborku oraz pracownicy służby zdrowia. W ramach organizowanego 

przedsięwzięcia odbyły się również warsztaty z zakresu rozpoznawania 

symptomów „dziecka krzywdzonego”, w których udział wzięło ponad 25 osób, 

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: 

─  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku, 

─  Szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto 

Lębork,  

─  Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku, 

─  Miejską Bibliotekę Publiczna w Lęborku, 

─  Muzeum w Lęborku,  

─  Lęborskie Centrum Kultury "Fregata” w Lęborku, 

─  Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku, 

─  Parafię pw. św. Jakuba Apostoła w Lęborku, 

─  Parafię pw. św. Jadwigi Śląskiej w Lęborku, 

─  Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku. 
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Zorganizowano szereg różnorodnych zajęć dla dzieci i młodzieży oraz całych 

rodzin w okresie ferii zimowych. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lęborku w 

akcji wzięło udział 120 dzieci. Organizowano m.in. warsztaty aktorskie z aktorem 

Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie, spotkanie z sokolnikiem i 

sokołem, warsztaty kulinarne, turniej gier planszowych. Muzeum w Lęborku 

zorganizowało lekcje muzealne oraz szereg warsztatów (archeologiczne, 

garncarskie, biżuteria z filcu, "Mały Polak - Niepodległy Polak"), w których udział 

wzięło 254 dzieci. W ramach ferii w szkołach, zorganizowano 665 godzin zajęć, w 

których uczestniczyło ponad 1340 uczniów. Akcję "Bezpieczne Ferie zimowe" 

zorganizowało również Centrum Sportu i Rekreacji, organizując dla dzieci i 

młodzieży cykl rozgrywek sportowych, w których udział wzięło około 200 osób. 

W działania włączył się również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                       

w Lęborku współorganizując całodniową imprezę pn.: "Nuda, nam zima nie 

straszna" oraz organizując wyjazd 20 osobowej grupy dzieci do centrum zabaw 

Loopy's World.  

Dofinansowano realizację zajęć powszechnej nauki pływania organizowanych 

na pływalni miejskiej dla klas czwartych lęborskich szkół podstawowych; 

wydatkowano kwotę 88.915,09 zł. 

Dofinansowano realizację 8.100 godzin pozalekcyjnych zajęć sportowo-

rekreacyjnych realizowanych dla uczniów lęborskich szkół podstawowych na 

łączną kwotą wydatków - 376.232,48 zł.  

Dofinansowano cykl warsztatów profilaktycznych dla 23 oddziałów 

szkolnych oraz Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i 

Agrobiznesu w Lęborku.  

Dofinansowano realizację szeregu projektów szkolnych i pozaszkolnych 

skierowanych zarówno do dzieci i młodzieży jak i nauczycieli, rodziców uczniów, 

w tym np.: w zakresie problemowego używania smartfonów, Internetu, mediów 

cyfrowych i nowych technologii. W zakresie tej tematyki wzbogacono również 

ogólnodostępne zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku, finansując 

zakup literatury i multimediów. Ponadto organizowano warsztaty i projekty 
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profilaktyczne skierowane do uczniów przejawiających objawy niedostosowania 

społecznego, realizowano zajęcia przeciwdziałające agresji i ostracyzmowi, 

organizowano rajdy rowerowe, szkolne tygodnie profilaktyki, cykliczny projekt 

"Niećpa", w którym udział wzięło prawie 60 uczniów, projekt "Rola emocji", 

"Czym skorupka za młodu nasiąknie …" oraz spektakle profilaktyczne. 

Sfinansowano realizację rekomendowanego przez Państwową Agencję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych programu profilaktycznego "Debata". 

Dofinansowano kwotą 112.193,51 zł, działalność świetlic środowiskowych  

i opiekuńczo-wychowawczych przy lęborskich szkołach podstawowych. 

Zrealizowano blisko 2.300 godzin zajęć skierowanych głównie do uczestników 

zajęć z rodzin dysfunkcyjnych niewydolnych wychowawczo, potrzebujących 

pomocy.  

Dofinansowano działania „pedagogów ulicy” zatrudnionych przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku, prowadzących zajęcia profilaktyczno-

socjalizacyjne z grupą dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych                              

i zagrożonych patologią z terenu miasta Lęborka 

Dofinansowano realizację wielu działań w ramach projektu "Bezpieczne 

wakacje" w tym m.in. zorganizowano seanse filmowe dla grupy 242 dzieci i 

młodzieży, cykl rozgrywek sportowych, warsztatów. W działania włączyły się: 

Centrum Sportu i Rekreacji, Miejska Bibliotekę Publiczna, Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej i Lęborskie Centrum Kultury "Fregata".    

4) Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych, 

stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych i narkomanii. 

Dofinansowanie w łącznej kwocie 67.000,00 zł, na realizację zadania  

w zakresie ochrony i promocji, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym pn.: „Stop uzależnieniom 2019” otrzymały 2 stowarzyszenia: "Klub 

Abstynenta Odnowa w Lęborku" oraz Lęborskie Stowarzyszenie "Alternatywa dla 

Uzależnień w Lęborku". 
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W ramach realizacji zadania, dla osób uzależnionych od alkoholu, 

narkotyków, środków zastępczych i innych substancji chemicznych oraz dla ich 

rodzin prowadzone były działania psychoedukacyjne, motywowano osoby 

uzależnione i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach 

leczenia uzależnienia, prowadzono grupy wsparcia dla osób uzależnionych i ich 

rodzin, działania związane z edukacją i informacją w środowisku lokalnym, w tym 

dla młodzieży szkolnej w zakresie uzależnień od alkoholu, narkotyków, środków 

zastępczych, innych substancji chemicznych oraz w zakresie uzależnień 

behawioralnych, prowadzono punkty pomocy terapeutycznej i poradnictwa. 

Działania te pomagały beneficjentom w utrzymywaniu abstynencji, uczyły postaw 

i umiejętności pomocnych do życia bez uzależnień, uczyły postaw 

prozdrowotnych, dostarczały wiedzy potrzebnej do dokonywania świadomych 

wyborów, integrowały społeczność lokalną poprzez pokazywanie zasadności 

pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. 

W ramach konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia 

publicznego dofinansowano kwotą 8.000,00 zł projekt pn.: „Biuro Mentoringu - 

Wehikuł Usamodzielnienia”, którego przedmiotem była aktywizacja młodzieży 

usamodzielnianej, w tym przebywającej w pieczy zastępczej oraz zagrożonej 

marginalizacją społeczną. W ramach realizacji zadania prowadzono zajęcia 

warsztatowe wspierające proces usamodzielniania młodzieży w wieku 16 - 25 roku 

życia, zagrożonej wykluczeniem społecznym i marginalizacją społeczną, 

pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych oraz z różnych instytucji opieki zastępczej. 

Dofinansowano kwotą 5.500 zł organizację XXII 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. W balu uczestniczyło 

około 125 osób. 

Dofinansowano organizację "XIII Lęborskich Wydarzeń". W ramach tego 

wydarzenia zorganizowano Międzynarodową Konferencję pn.: "Między nauką a 

praktyką, prawne, psychologiczne i socjologiczne konteksty resocjalizacji", która 
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odbyła się w dniu 28 czerwca 2019 r. w Sali Rajców Urzędu Miejskiego w 

Lęborku, II Kuratorski Zlot Motocyklowy oraz XIII Międzynarodowy Probacyjny 

Turniej Piłkarski. Uczestnicy spotkań wsparli finansowo Fundację Lęborskie 

Hospicjum Stacjonarne. 

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 wśród kierowców, sprzedawców napojów alkoholowych  

i wyrobów tytoniowych. Zorganizowano i sfinansowano realizację szkoleń dla 

właścicieli i sprzedawców punktów handlowych oraz gastronomicznych 

prowadzących sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, połączone  

z dyskusją nt. rynku alkoholowego na terenie Lęborka, problemów związanych ze 

sprzedażą oraz spożywaniem alkoholu. W szkoleniu wzięło udział 21 osób, w tym 

przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Policji, Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Straży Miejskiej w Lęborku.  

6) Czynności Miejskiej Komisji Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych w Lęborku. 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lęborku liczy 

11 członków. Ze składu Komisji wyodrębniono (podobnie jak w roku 2018) 4 

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

zakresie nadużywania alkoholu oraz 1 trzyosobowy zespół ds. kontroli zasad i 

warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych. W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku odbyło się 13 

posiedzeń (w roku 2018 - 14 posiedzeń). Do Komisji wpłynęły 42 wnioski (w roku 

2018: 51 wniosków) o podjęcie działań wobec osób nadużywających alkoholu. 

Wnioski dotyczyły 7 kobiet (w roku 2018 - 16 kobiet) i 35 mężczyzn (w roku 2018 

- również 35). W wyniku prowadzonych postępowań Komisja podjęła 58 uchwał 

(w roku 2018: 52 uchwały), z tego: 

1. w sprawie zakończenia/umorzenia postępowania: 30 uchwał (rok 2018 -15 
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uchwał), 

2. w sprawie skierowania wniosku do Sądu Rejonowego: 13 uchwał; (rok 

2018: 18 uchwał), 

3. w sprawie skierowania na badanie przez biegłych sądowych: 15 uchwał 

(rok 2018: 19 uchwał). 

Zespół MKRPA ds. kontroli zasad i warunków korzystania z zezwoleń 

przeprowadził 31 kontroli w ramach których skontrolował 31 (w roku 2018:           

29 kontroli) punktów sprzedaży. W wyniku czynności kontrolnych skierowano 1 

wniosek o cofnięcie wydanego zezwolenia.  

Komisja zaopiniowała łącznie 23 wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych usytuowanych na terenach w punktach handlowych  

i gastronomicznych (w roku 2018: 34 wnioski). Wszystkie opinie były pozytywne 

pod względem usytuowania miejsc sprzedaży oraz w ramach obowiązujących 

limitów zezwoleń ustalonych przez Radę Miejską w Lęborku. Łącznie w okresie 

styczeń-grudzień 2019 odbyły się 33 dyżury dwuosobowych zespołów ds. rozmów 

interwencyjno-motywujących dot. osób zgłaszanych do MKRPA w Lęborku, na 

które wystosowano łącznie 235 zaproszeń (w tym 52 dla świadków), skutkiem 

czego przeprowadzono 88 rozmów (z tego z 20 osobami w charakterze świadka). 

Biegłym sądowym przekazano dokumentację 13 osób, z wnioskiem o 

przeprowadzenie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wydania 

pisemnych opinii w tym zakresie. 

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. 

5. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Współpraca w 2019 roku realizowana była zgodnie z zadaniami określonymi 

w uchwale Nr XXXVIII-582/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 24.10.2018 r. 
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w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy na 2019 rok Gminy Miasto 

Lębork z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, przez które 

może być prowadzona działalność pożytku publicznego. 

W 2019 roku ogłoszono 6 otwartych konkursów ofert, w tym: na podstawie 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłoszono dwa 

konkursy:  

1. w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych: „Wspieranie Młodzieżowych Inicjatyw 2019”, 

2. 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 ustawy o zdrowiu publicznym ogłoszono trzy konkursy: „Stop 

uzależnieniom 2019”, „Biuro Mentoringu – Wehikuł Usamodzielnienia” „Wakacje 

2019”. W w/w konkursach wpłynęło ogółem 5 ofert, zawarto 5 umów na realizację 

zadań publicznych, na ogólną kwotę 92.000,00 zł. w tym: na zadania                      

w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych                  

7.000,00 zł, 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 na zadania  z zakresu zdrowia publicznego 75.000,00 zł.Na realizację 

powyższych zadań organizacje wykorzystały kwotę dotacji w wysokości 91.969,72 

zł. 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: deklarowana 24.593,00 zł, sprawozdana 40.360,19 zł. 

Adresatami działań zgodnie z informacjami pozyskanymi od organizacji 

pozarządowych było w 2019 roku około 1.420 osób. 

Realizacji zadań publicznych podjęły się:  

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

otwartych konkursów ofert na zadania publiczne miasta Lęborka, 
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b)  27 organizacji w oparciu o współpracę z jednostkami organizacyjnymi 

miasta, w tym: 

1) 2 organizacje we współpracy z LCK Fregata na kwotę1.997,16 zł, 

2)  8 organizacji we współpracy z Centrum Sportu i Rekreacji na kwotę 

24.085,43 zł, 

3) 17 organizacji we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej na kwotę 72.516,91 zł. 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań we 

współpracy z jednostkami organizacyjnymi miasta wyniosła 98.599,50 zł. 

Ogółem kwota jaką zaangażowano do realizacji zadań własnych we 

współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2019 wyniosła 190.569,22 zł. 

6. Inne formy pomocowe. 

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej oraz statutem MOPS, w 2019 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”. Realizowane były zadania mające na celu zaspokojenie niezbędnych 

potrzeb rodzin kwalifikujących się do pomocy, a także zadania mające na celu 

zapobieżenie spiętrzeniu się trudności wynikających z niezaspokojenia 

materialnych potrzeb w środowisku. Wzorem lat ubiegłych miasto podzielone było 

na 16 rejonów.  

W 2019 roku z pomocy, niezależnie od źródeł finansowania skorzystało 1.618 

osób tj.1.275 rodziny, w których było 2.149 osób. 

Bez zasadniczych zmian pozostawała lista powodów przyznania pomocy.  

W roku 2019 rodziny zgłaszały się po wsparcie przede wszystkim z powodu: 

- ubóstwa - 885 rodzin, 

- bezrobocia - 282 rodziny, 

- niepełnosprawności - 852 rodziny, 

- długotrwałej lub ciężkiej choroby - 777 rodzin, 
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- bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego - 164 rodziny, 

- alkoholizmu - 149 rodzin, 

- wielodzietności - 77 rodzin, 

- bezdomności - 76 osób, 

- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego - 17 osób, 

- przemocy - 14 rodzin, 

- narkomanii - 9 osób. 

Zadania zlecone gminie obejmują: 

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,  

- pomoc udzielana cudzoziemcom,  

- wynagrodzenie należne opiekunom z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez 

sąd.  

Ze świadczeń należących do zadań zleconych gminie skorzystało 35 rodzin  

(68 osób w tych rodzinach). 

Do zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej należy udzielanie 

pomocy w formie: 

- zasiłków stałych i okresowych,  

- schronienia,  

- posiłku,  

- usług opiekuńczych,  

- zasiłków celowych,  

- sprawianie pogrzebu.  

Łącznie z pomocy w zakresie zadań własnych skorzystało 1.256 rodzin (2.135 

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), 
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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 2019 roku zlecono usługi opiekuńcze w wymiarze 118.230,50 godzin, 

ilość godzin niewykonanych wyniosła 8.690,75 (pobyt podopiecznych w szpitalu 

lub u rodziny) czyli faktycznie wykonano 109.539,75 godzin usług opiekuńczych  

(w 2018 roku 86.889,45 godzin). Łącznie objętych pomocą w formie usług 

opiekuńczych było 118 środowisk.  

Dodatki mieszkaniowe 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które posiadają tytuł prawny do 

zajmowanego lokalu (tj. najemca, podnajemca, członek spółdzielni mieszkaniowej, 

właściciel lokalu mieszkalnego, inna osoba mająca tytuł prawny i ponosząca 

wydatki związane z zajmowaniem lokalu, osoba zajmująca lokal bez tytułu 

prawnego, ale oczekująca na lokal zamienny lub socjalny). 

Kwota wypłaconych dodatków wyniosła 652.381 zł (w 2018 roku 721.814 zł) 

z tego użytkownikom mieszkań:  

a/ komunalnych   225.422 zł. (w 2018r. - 293.281 zł.) 

b/ spółdzielczych   185.273 zł. (w 2018r. – 185.737 zł.) 

c/ wspólnot mieszkaniowych   211.109 zł. (w 2018r. – 210.039 zł.) 

d/ towarzystw budownictwa społecznego   10.833 zł. (w 2018r. – 13.303 zł.) 

e/ innych   19.744 zł. (w 2018r. – 19.454 zł.) 

 

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 (w 2018 roku 694). 

Liczba dodatków energetycznych wypłaconych: 2.246 (w 2018 roku 2.620).  
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Kwota wypłaconych dodatków energetycznych: 42.082 zł. (w 2018 roku 46.825 

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 16.543.825 zł (w 2018 roku 14.393.327 zł). Z tej kwoty główne 

wydatki to: 

a) zasiłki rodzinne wyniosły 2.819.878 zł. (w 2018 roku 3.015.490 zł.), 

b) dodatki do zasiłku rodzinnego – 1.448.589 zł. (w 2018 roku 1.534.818 zł.), 

c) świadczenia pielęgnacyjne – 5.834.518 zł. (w 2018 roku 4.203.152 zł), 

d) zasiłek pielęgnacyjny – 4.270.744 zł. (w 2018 roku 3.266.064 zł.), 

e) specjalny zasiłek opiekuńczy – 311.140 zł., 

f) zasiłek dla opiekuna – 180.540 zł., 

g) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 255.000 zł., 

h) świadczenia rodzicielskie – 1.411.416 zł. (w 2018 roku 1.382.550 zł.), 

i) jednorazowe świadczenie z ustawy „Za życiem” – 12.000 zł., 

j) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.169.868,92 zł. 

Fundusz Alimentacyjny 

Wypłacano średniomiesięcznie 395 świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego. Zdecydowaną większość świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

(91%) wypłacano na osoby w wieku do ukończenia 18 roku życia. Ogółem w 

2019r. ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystało 463 osóby, które 

wychowywane były w 312 rodzinach. Wydatki budżetu państwa na wypłaty 

świadczeń alimentacyjnych wyniosły ogółem 1.984.325,56 zł. (w 2018 roku 

2.203.344,43 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 2019 r. złożono 4.483 wnioski (w 2018 roku 2.730), wydano 4.508 
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decyzji/informacji, w tym 4.193 (w 2018 roku 2.677) przyznających świadczenie. 

Wypłacono świadczenia wychowawcze dla 6.144 dzieci (w 2018 roku 3.994) z 

3.894 rodzin (w 2018 roku 2.604). Wydatki na świadczenia wychowawcze 

wyniosły 27.890.260,30 zł. (w 2018 roku 21.521.717,91 zł). 

Stypendia szkolne 

Wydatki na wypłatę świadczeń materialnych o charakterze socjalnym dla 

uczniów wyniosły 212.692,25 zł, z czego kwota 170.153,80 zł. stanowiła dotacja  

otrzymana z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz 42.538,45 zł 

środki własne. Kwotę wydatkowano na 346 decyzji w sprawie przyznania w/w 

pomocy (w 2018 roku 425 decyzji). W zależności od dochodu rodziny, uczniowie 

otrzymali miesięcznie kwoty po 119 zł, 149 zł i 179 zł, W przypadku zasiłków 

szkolnych jednorazowo 620 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 2019 r. złożono 2.935 wniosków, wydano 

2.926 decyzji/informacji w tym 2.873 informacje przyznające świadczenia. W 

2019 r. wypłacono świadczeń dobry start dla 4.000 uczniów z 2816 rodzin na 

kwotę 1.201.050 zł. (w 2018 roku 1.174.200 zł). 

OŚRODKI WSPARCIA 

Środowiskowy Dom Samopomocy „Lwiątko” 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lęborku został powołany jako ośrodek 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi mającymi trudności w adaptacji 

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

15.00. Podczas pobytu zapewniany jest pensjonariuszom posiłek (śniadanie  

i obiad). W 2019 roku do ŚDS zostało skierowanych 38 osób. Wydarzenia w ŚDS 

łączyły się z polską tradycją, kulturą i historią. Działalność opierała się na ścisłej 

współpracy z instytucjami, placówkami i organizacjami pozarządowymi 
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funkcjonującymi w Lęborku i powiecie lęborskim. 

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 2019 r. z DDP skorzystały 24 osoby. 

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 2019 roku łącznie skorzystało ze schroniska 78 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 2019 roku z noclegowni skorzystały 

72 osoby skierowane na podstawie decyzji i 42 osoby interwencyjnie w krótkich 

okresach.  

W dniach 13 i 14 lutego 2019 zostało przeprowadzone badanie liczby osób 

bezdomnych na terenie Lęborka w ramach Ogólnopolskiego Badania Osób 

Bezdomnych. W wyniku tych działań spisano 70 osób bezdomnych, w tym 26 

osób przebywało na terenie Noclegowni, a 42 osoby w Schronisku dla Osób 

Bezdomnych. Kolejne badanie zostało przeprowadzone 5 i 6 grudnia 2019 roku. W 

trakcie tych działań spisano 57 osób w tym 27 mężczyzn przebywających na 

terenie Noclegowni i 27 osób przebywających w Schronisku dla Osób 
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Bezdomnych, w tym 7 kobiet. W miejscach niemieszkalnych zarejestrowano 3 

mężczyzn. 

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 

2018 89 293 260 9 562 

2019 749 1.275 936 13 2.224 

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 zł. (w roku 2018 

również 10.000,00 zł). Łączna kwota wydatkowana na realizację programu 

wyniosła w 2019 roku 5.253,90 zł. (2018 2.370 zł.). Zniżki dla osób posiadających 

lęborską „kartę dużej rodziny 3+”: 

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 

http://www.lck-fregata.pl/
http://www.muzeum.lebork.pl/
http://www.csir.lebork.pl/
http://www.zkm.lebork.pl/
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rok 

ilość ulg 

przyznanych przez 

ZKM w ramach 

realizacji programu 

ilość ulg 

przyznanych 

przez Muzeum 

w Lęborku 

ilość ulg 

przyznanych  

przez LCK 

Fregata w 

Lęborku 

ilość ulg 

przyznanych  

przez CSiR  

w Lęborku 

liczba uczniów, 

którym 

przyznano bon 

edukacyjny 

2018 34 61 2.566 1.993 10 

2019 45 49 2.847 1.510 28 

Karta Seniora. 

Gmina Miasto Lębork jest partnerem Stowarzyszenia MANKO w Krakowie 

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

realizacji programu w 2019 roku wydano 302 karty seniora (rok 2018 - 110) 

mieszkańcom miasta Lęborka w wieku 60+, którzy zgłosili się w tej sprawie. 

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. Poprzez współpracę z Gminną Radą Seniorów oraz 

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.tomaqua.pl/
http://www.alfatour.pl/
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„Stowarzyszeniem na 102” w Lęborku rozpowszechniano opracowany poradnik 

seniora. Realizowana jest dystrybucja bezpłatnego miesięcznika poświęconego 

polityce senioralnej.  

W ramach działań skierowanych do seniorów Gmina Miasto Lębork 

współpracowała z lokalnymi mediami, Miejską Biblioteką Publiczną w Lęborku 

oraz Gminną Radą Seniorów. Gminna Rada Seniorów powołana została uchwałą 

Rady Miejskiej w Lęborku w dniu 18.12.2015 roku w celu pobudzenia aktywności 

osób starszych w społeczności lokalnej poprzez zapewnienie seniorom możliwości 

wyrażania opinii na sprawy dotyczące społeczności miasta Lęborka ze 

szczególnym uwzględnieniem osób starszych. Pełni ona funkcję doradczą, 

konsultacyjną i inicjatywną. 

C. Polityka przestrzenna. 

1.057 ha  obszaru miasta objęte jest obowiązującymi miejscowymi planami  

zagospodarowania przestrzennego - co stanowi 59,4 % powierzchni miasta (w 

2018 r. odpowiednio – 979 ha; 55% powierzchni). 

Opracowania planistyczne zakończone: 

1. Uchwałą  Nr VI-64/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia  31 maja 2019 

roku przyjęta została zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

osiedla „Lębork - Wschód” w Lęborku  w zakresie obejmującym część terenu 

elementarnego oznaczonego 4.MC.14, stanowiącego wydzielenia wewnętrzne 

oznaczone 14/1.1 i 14/1.2.ZP oraz  teren elementarny oznaczony 4.UO.01. 

Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. pod poz. 3141. 

2. Uchwałą Nr IX-101/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 16 września 

2019 roku przyjęta została zmiana zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVIII-

715/2014 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 września 2014 roku miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie osiedla 

”Sportowa” pomiędzy ulicami: Krzywoustego, Jana Pawła II, Kusocińskiego w 

Lęborku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 16 października 2014 roku, poz. 
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3477).Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego z dnia 22 października 2019r. pod poz. 4625. 

3. Uchwałą Nr IX-102/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 16 września 

2019 roku został przyjęty miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru w rejonie Parku Chrobrego i terenów rekreacyjno - sportowych nad rz. 

Łebą i Okalicą w Lęborku. Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 9 października 2019r. pod poz. 

4492. 

4. Uchwałą Nr IX-103/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 16 września 

2019 roku została przyjęta zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Harcerzy i Artylerzystów w Lęborku. 

Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r. pod poz. 4493. 

5. Uchwałą  Nr XI-161/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia  20 grudnia 

2019 roku został przyjęty miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru  w kwartale ulic: Słupskiej, Jana Pawła II, Krzywoustego i linii kolejowej 

Gdynia-Słupsk w Lęborku. Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2020r. pod poz. 714.  

Trwały prace nad kolejnymi planami zagospodarowania przestrzennego lub 

ich zmianami: 

1. w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu był projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu  w rejonie ulic: Majkowskiego, 

Kaszubskiej i linii kolejowej Lębork-Maszewo; 

2. przystąpiono do opracowania projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Głowackiego 

w Lęborku w zakresie obejmującym część terenu elementarnego 11.11.MW 

stanowiącego wydzielenie wewnętrzne 1.1.ZP oraz teren elementarny 11.13.UG. 

3. opracowano projekt roboczy miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Staszica i Piotra Skargi (do 

wewnętrznego opiniowania); 
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4. w trakcie był etap uzgodnień i opiniowania projekt zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Spółdzielczej. 

W związku z uchwaleniem nowego „studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka” podjęto zmiany planów 

miejscowych w przypadkach gdy brak było zgodności ustaleń zamiarów 

planistycznych z dotychczasowym studium miasta. Dotyczy to zmian 

obowiązujących planów miejscowych w rejonie ulic: Komuny Paryskiej, 

Pionierów oraz w rejonie ulic: Poznańskiej, Kossaka,  Al. Wolności, rz. Łeby  i 

linii kolejowej Lębork-Łeba. W tych przypadkach konieczna jest weryfikacja 

wcześniej podjętych ustaleń oraz wprowadzenie zmian wynikających z aktualnej 

oceny kierunków zagospodarowania tych terenów. 

Inne działania: 

Uchwałą Nr IX-105/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 16 września 

2019 roku został przyjęty  Gminny program opieki nad zabytkami miasta Lęborka 

na lata 2019-2022. 

Przeprowadzono stosowne postępowania administracyjne  i wydano: 

1.  15 decyzji o warunkach zabudowy, 

2.  8 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Inne informacje: 

W roku 2019 nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków. 

Informacje dotyczące przeznaczenia terenów dla budownictwa 

jednorodzinnego i wielorodzinnego dla obszarów posiadających plany wynikają 

wprost z tych dokumentów, stanowiących akty prawa miejscowego.  

Spośród trwających opracowań obejmujących przeznaczenie terenów dla 

różnych form zabudowy mieszkaniowej wymienić można obszary w rejonie: 

- ul. Staszica, 

- ul. Głowackiego, 

- ul. Łokietka, ul. Stryjewskiego i ul. Malczewskiego, 



55 
 

- ul. Poznańskiej ul. Mostnika, 

- ul. Komuny Paryskiej, ul. Weterynaryjnej i ul. Matejki, 

- ul. Pułaskiego, ul. Cegielnianej, ul. Syrokomli i ul. Polnej. 

Tereny nie objęte planami miejscowymi, co do których nie podjęto uchwały                  

o przystąpieniu do ich opracowania dotyczą obszarów istniejącej lub potencjalnej 

zabudowy mieszkaniowej i są to: 

- rejon ul. Wojska Polskiego, ul. Zwycięstwa, ul. Targowej i ul. Dworcowej, 

- rejon ul. Krzywoustego i ul. Mieszka I (w pobliżu jednostki wojskowej). 

Na terenach tych występują tylko pojedyncze, niewielkie rezerwy lokalizacji 

nowych funkcji mieszkaniowych. 

D. Polityka mieszkaniowa. 

Sprzedaż lokali 

rok 
sprzedaż w przetargu sprzedaż dla najemców 

Łącznie lokali Łączna 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 

 

W miesiącu marcu zbyto w przetargu 3 lokale, których sprzedaż w formie aktu 

notarialnego zostanie sfinalizowana na przełomie kwietnia i maja 2020 r. - łączna 

kwotę - 676.360,00 zł: 

1. 172.800,00 ( Pl. Piastowski 1/2), 

2. 86.860,00 ( Chopina 9/9), 

3. 416.700,00 ( Harcówka). 

 Stan zadłużenia na 31.12.2019 r.: 

1. Najemcy z tytułu należności bieżących - 665.027,98 zł. w tym odsetki 

120.703,88 zł. 

2. Dzierżawy, pomieszczenia gospodarcze, garaże - 105.154,97 zł. w tym 

odsetki 3.215,30 zł. 

3. Zajęcie pasa drogowego - 17.946,05 zł. w tym odsetki 996,21 zł. 

4. Należności zasądzone - 10.156.884,04 zł. w tym odsetki  4.480.368,20 zł. 

   a) najem lokale mieszkalne     - 8.913.643,87 zł. 
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   b) dzierżawa                            -    452.031,06 zł. 

   c) eksmisja  najem                   -    252.182,64 zł. 

   d) eksmisja dzierżawa             -        2.691,73 zł. 

   e) lokale użytkowe                  -    244.080,08 zł. 

   f) zajęcie pasa drogowego       -      98.658,95 zł. 

   g) inne                                      -    193.595,71 zł. 

5. Kara za zajęcie pasa drogowego 2.868.914,00 zł. w tym odsetki 

1.063.621,88 zł. 

 Ogółem zadłużenie zasądzone 13.025.798,04 zł. w tym odsetki  

5.543.990,08 zł. RAZEM – 13.813.927,04 zł w tym odsetki 5.668.905,47 zł. 

 Dokonane wpłaty w 2019 r. tytułem należności zasądzonych – 455.058,48zł. 

W porównaniu do roku 2018 nastąpił spadek zadłużenia ogółem o kwotę 

151.911,23 zł. (uwzględniając  umorzenia z tytułu zgonów  w kwocie 540.333,05 

zł.).  

Liczba  spraw zasądzonych (należności): 

Na 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 

      31.12.2014 r. – 2.412 

31.12.2013 r. -  2.129 

31.12.2012 r. – 1.782 

31.12.2011 r. – 1.407 

31.12.2010 r. – 1.099 

31.12.2009 r. -    957 

W 2019 roku zawarto 8 ugód na spłatę zadłużenia z tytułu najmu lokali 

mieszkalnych i dzierżaw na kwotę 214.778,94 zł . 

 Skierowano do Sądu 273 pozwy na kwotę 185.301,40 zł plus odsetki. 

Poniesione nakłady w 2019 roku na remonty zasobów komunalnych: 

 - materiały                                                     25.452,63 zł. 

 - usługi remontowo-budowlane                1.779.534,89 zł. 

 - wpłaty na fundusz remontowy                  534.446,95 zł. 

 - konserwacje azart, usł.komin.                     72.859,92 zł. 

          - awarie, pogotowie awaryjno-techn.           189.550,57 zł. 
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 - usługi budowlane                                    1.178.256,40 zł. 

 Razem                                                        3.780.101,36 zł.  

Realizacja wyroków o eksmisję z prawem do lokalu socjalnego 

rok 
Zarejestrowanych 

wyroków  

z tego nowych wyroków 

wydanych w danym roku 
zrealizowane wyroki 

2018 61 23 40 

2019 70 49 27 

 

Realizacja wyroków o eksmisję bez prawa do lokalu socjalnego 

rok 
Zarejestrowanych 

wyroków  

z tego nowych wyroków 

wydanych w danym roku 
zrealizowane wyroki 

2018 14 11 9 

2019 24 17 14 

 

Złożone wnioski na dzień 31.12.2019  

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 54 53 185 

 

Zasób komunalny - lokale i budynki: 

 

zasób 

mieszkaniowy 

ogółem 

lokale o 

umowie na 

czas 

nieoznaczony 

lokale 

socjalne i 

tymcz. 

lokale gminy we 

wspólnotach 

mieszkaniowych 

lokale socjalne 

we wspólnotach 

mieszkaniowych 

liczba budynków 

 ilość 
pow. 

uż. 
ilość 

pow. 

uż. 
ilość 

pow. 

uż. 
ilość ilość 

100% 

gminy 

z lokalami gminy 

we Wspólnotach  

Mieszkaniowych 

2019 1.373 49.630 866 36.838 512 12.792 547 24 74 221 

 

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 12 miejscach – 

przedszkolach, domach opieki, ŚDS, w SP w Szczenurzy i SJSP w Lęborku. Od 

1.02.2019 r. uchwałą RM w Lęborku MBP został przekazany na własność budynek 

przy al. Wolności 73, którym jednostka zarządza od lipca 2018 r.  

MBP zapewnia dostęp do literatury, zarówno w postaci tradycyjnej, jak i 

ebooków, prasy, organizuje konkursy literackie, wystawy, warsztaty i spotkania z 
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pisarzami, w swej działalności daleko wykracza poza statutową działalność, 

prowadząc działalność edukacyjną, rozwijając różnorodne zainteresowania i 

kierując ofertę do różnych grup wiekowych.  

Lęborska biblioteka współorganizuje i organizuje także różne wydarzenia w 

mieście. Są to cykle wykładów, spotkań z ciekawymi ludźmi, artystami, 

podróżnikami, specjalistami np. psychologiem, ze stylistą, couchem itp., a dla 

dzieci m.in. warsztaty naukowe. Bogata oferta skierowana jest m.in. do lęborskich 

seniorów.  

Ważniejsze przedsięwzięć w 2019 r. to: impreza tematyczna Babi Raj – dla 

pań i nie tylko, wystawa „Surrealizm to ja” 36 prac (litografii i drzeworytów) 

Salvadora Dali z prywatnej kolekcji, akcja Kolorowe Podwórka ph. „Mamo, Tato 

zapisz mnie do biblioteki” na Pl. Pokoju, przystąpienie do 2 akcji ogólnopolskich 

promujących czytanie wśród maluchów „Z książką na start” i „Mała książka, 

wielki człowiek”, organizacja Przeglądu teatrzyków dziecięcych (baśnie J. Ch. 

Andersena), zorganizowanie po raz pierwszy Lęborskiego Dyktanda 

Bibliotecznego „Złap byka za rogi”, organizacja 34. Ogólnopolskiego Konkursu 

Literackiego im. M. Stryjewskiego. Nowym przedsięwzięciem było stworzenie 

audioprzewodnika po Lęborku, z legendami i opowieściami o historycznych 

obiektach i ciekawych wydarzeniach,  do bezpłatnego pobrania na telefony. 

Biblioteka współredaguje i wspiera wydawanie publikacji, m.in. wydała 

tomik poezji Małgorzaty Borzeszkowskiej „Wpisani w pejzaż”. 

Zbiory w 2019 r.  liczyły 99.125 woluminów i 7.883 jednostki zbiorów 

audiowizualnych, elektronicznych i gier planszowych, zakupiono 4.713 książek, 

uzupełniono zbiory specjalne – audiobooki, filmy i gry planszowe o 702 jednostki. 

Do końca 2019 r. zarejestrowano 8113 czytelnikow (23% mieszkańców),  

biblioteka udostępniła 157.111  jednostek różnego rodzaju zbiorów. W bibliotece 

w 2019 r. zatrudnionych było  19 osób na 17 etatów. 

Granty i inne dotacje wyniosły w 2019 r.  41.283 zł. W ramach porozumienia 

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

Starostwo przekazało środki w wysokości 21.000 zł. 
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 Przychody MBP w Lęborku za rok 2019 wyniosły 1.356.607,00 zł. Dotacja z 

budżetu miasta – 1.250.000,00 zł. inne dotacje i dofinansowania – 41.284,00 zł; 

przychody instytucji kultury – 65.323,00 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. 

Prowadzi również projekty współfinansowane z pozyskanych środków 

zewnętrznych. W placówce zatrudnionych jest 19 osób (w tym 1 osoba ½ etatu). 

W 2019 roku zrealizowanych zostało kilka inwestycji - przebudowa instalacji 

kanalizacji deszczowej dziedzińca Muzeum - prace rozpoczęte w 2018 r., a 

zakończono w 2019 r.); naprawiona i wykonana została instalacja elektryczna 

Baszty 32 przy ul. Korczaka (prace rozpoczęte w 2018 r.), ponadto prowadzony 

był nadzór nad pracami remontowymi i instalacyjnymi, w tym sieci strukturalnej 

(internetowej), systemu telewizji dozorowanej oraz projektu 29 drzwi objętych 

dozorem elektronicznym w Wieży Ciśnień. 

Organizacja wystaw: 

-  „Cernutur in agendo virutes”. Działania na rzecz polskości na ziemi lęborskiej”. 

-  „Ojcowie Niepodległości”. 

- „Co zdobi mundur żołnierza WP. Odznaki pamiątkowe, oznaki rozpoznawcze, 

orły, proporczyki”. 

Wystawy te zorganizowano w ramach kontynuacji obchodów 100-lecia 

odzyskania niepodległości przez Polskę (1918-1920) na Pomorzu. 

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

tylko”. 

Imprezy 

Organizacja Nocy Muzeów (liczba odwiedzających ok 2.520 osób) i Dnia 

Muzealnika w ramach Międzynarodowego Dnia Muzealnika oraz Europejskiej 

Nocy pod hasłem „Granice wolności”; zaangażowanie w organizację Lęborskich 

Dni Jakubowych; Europejskie Dni Dziedzictwa. 
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Inne działania 

1. organizacja etapu gminnego corocznego Konkursu wiedzy o zamkach 

gotyckich (org. Stowarzyszenie gmin Polskie zamki gotyckie) dla uczniów szkół 

podstawowych i klas gimnazjalnych (dwóch laureatów wzięło udział w finale we 

Fromborku), 

2. organizacja cyklu warsztatów zanikających rzemiosł (papier czerpany, 

tkactwo, garncarstwo, filcowanie, linoryt, garncarstwo, witrażownictwo, kaligrafia, 

biżuteria pradziejowa, biżuteria z filcu itd.). 

3. oferta muzealna pt. Urodzinki w muzeum skierowana do dzieci i młodzieży 

(ciekawe zajęcia dydaktyczne o wybranej tematyce (historia, archeologia, 

etnografia) oraz warsztaty (malowanie ekologicznych toreb lub powłoczek, szycie 

biżuterii z filcu, lepienie w glinie itd.). 

Projekty krajowe, MK i DN oraz UE: 

1. Projekt „Mały Polak – Niepodległy Polak” realizowany w ramach 

obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (rozpoczęty w 

2018, zakończony w 2019). Realizowany kilkuetapowo w lęborskich 

przedszkolach, miał na celu kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych i 

świadomości historycznej. Efektem była czasowa wystawa prac dziecięcych, a 

także film podsumowujący edukacyjny wymiar podjętych działań i rezultaty pracy 

muzealników z dziećmi. 

2. Muzeum w Lęborku zrealizowało dwuletni (kontynuacja z 2018 r.) 

projekt „Blask kruszcu i pokusy Rzymu. Groby okazałe z okresu wpływów 

rzymskich na nekropolii w Czarnówku, pow. lęborski”, w ramach programu 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem projektu było 

monograficzne opracowanie ośmiu pochówków, należących do grobów 

"książęcych", odkrytych dotychczas w Czarnówku, na tle przemian osadniczych na 

Pomorzu w okresie rzymskim oraz analiza roli, jaką pochowane w nich osoby 

odgrywały w procesie formowania się nowych elit władzy w basenie Morza 

Bałtyckiego w okresie przekształceń politycznych w efekcie tzw. wojen 

markomańskich. Materialnym efektem realizacji projektu były m.in. dwie 
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publikacje książkowe w ramach prestiżowej serii wydawniczej Monumenta 

Archeologica Barbaria, których promocja odbyła się na początku 2019 roku w 

Urzędzie Miasta Lęborka oraz w Instytucie Archeologii Uniwersytetu 

Warszawskiego. Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego – 69.000,00 zł, Generalsekretär Deutsches Archäologisches Institut 

Berlin – 6.292,95 zł – dodruk książki Czarnówko, Fpl. 5 (w języku niemieckim). 

3. 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.  

Przychody Muzeum w Lęborku za rok 2019 wyniosły 1.191.903,49 zł. 

dotacja z budżetu miasta – 1.100.000,00 zł. inne dotacje i dofinansowania – 

6.292,95 zł; przychody instytucji kultury – 91.903,49 zł.  

Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” w Lęborku. 

Placówka prowadzi szeroką działalność kulturalną – koncerty, przedstawienia 

teatralne, występy kabaretowe, spektakle dla dzieci.  

Bogata jest oferta filmowa, w tym wiele pokazów premierowych 23 w 2019 r.  

Frekwencja w kinie wynosiła w 2019 roku 77.865 widzów (wzrost o ok. 4% w 

porównaniu z 2018). W kinie działa DKF.  
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Działalność prowadzona jest w sali kinowej, w Stacji Kultura i w Bramie 

Kaszubskiego Pierścienia. W okresie letnim organizowane było kino plenerowe, w 

tym samochodowe.  

LCK angażuje się w organizację imprez kulturalnych w mieście (m.in. 

Ożywiona Staromiejska – Lęborskie Dni Jakubowe, Tydzień Kultury 

Chrześcijańskiej) i współpracuje z lęborskimi stowarzyszeniami i grupami 

twórczymi oraz zespołami artystycznymi, udostępnia miejsca do prób i spotkań, 

opiekuje się i wspiera działalność  Lęborskiego Klubu Fotograficznego, organizuje 

warsztaty muzyczne, szkoły gitary, perkusji, wokalu. Od lat corocznie jest 

współorganizatorem konkursu dekoracji świątecznych w mieście, Konkursu 

Literackiego im. M. Stryjewskiego, XV Miejskiego Przeglądu Jasełek itp. 

Przychody i wpływy LCK "Fregata" w 2019 roku: 1.833.421 złotych, w tym 

przychody własne 1.293.421 zł, dotacja z UM w Lęborku – 540.000 zł (przychody 

własne - 70,55 %, dotacja - 29,45 %). Środki pozyskane od sponsorów i partnerów 

wydarzeń organizowanych przez LCK "Fregata" w 2019 roku – 33.210 złotych. 

Liczba etatów w LCK Fregata wynosi: 8,5. 

Najważniejsze wydarzenia/imprezy w 2019 r.: sześć pokazów kina letniego 

(w tym kino samochodowe), dwa występy kabaretu "Hrabi”, koncerty Krzysztofa 

Daukszewicza, Pawła Domagały z zespołem, zespołu Raz Dwa Trzy, koncert w 

ramach Komeda Jazz Festival, pokazy w ramach Festiwalu Polskich Filmów 

Fabularnych w Gdyni, Festiwal Gdynia Dzieciom - bezpłatna oferta dla 

najmłodszych - ponad 1400 uczestników, Koncert Olgi Szomańskiej i Macieja 

Miecznikowskiego, koncert świąteczny w wykonaniu Szkoły Wokalu działającej w 

LCK. 

LCK organizowało wystawy fotograficzne, plastyczne, organizuje imprezy 

jak wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych 11 listopada i inne. 

W 2019 roku w zakresie kultury Centrum Sportu i Rekreacji zorganizowało 

szereg wydarzeń dodatkowych za łączną kwotę 549.651,54 zł. Wydatki poniesiono 

przede wszystkim na: 
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Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 23.000,53 zł. 

Organizację Sylwestra 33.669,73 zł. 

Lęborską Majówkę 40.338,52 zł. 

Dzień Dziecka  17.248,18 zł. 

Lęborskie Dni Jakubowe  259.265,48 zł. 

Pożegnanie lata  150.493,24 zł. 

pozostałe 4.555,13 zł.  

Opłaty ZAIKS związane z ww. imprezami  21.080,73 zł. 

F. Kultura fizyczna i sport.  

W 2019 roku Burmistrz Miasta przyznał dotacje:  

1. na sport powszechny - 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. 

2. na sport kwalifikowany - w wysokości 1.022.000 zł, w tym: 

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

b. sport dzieci i młodzieży – 372.500 zł, 

c. sport osób dorosłych – 649.500 zł. 

SPORT KWALIFIKOWANY - dyscypliny indywidualne 

Nazwa podmiotu Dyscyplina 
Kwota 

dotacji 

Klub Karate Shotokan Sztuki walki dzieci i młodzież 12.000 

LKB Braci Petk 
Lekkoatletyka – biegi - dzieci i młodzież 

Lekkoatletyka – biegi - dorośli 

16.000                   

8.000  

UKS Ekonomik - 

Maratończyk 

Lekkoatletyka – biegi - dzieci i młodzież 

Lekkoatletyka – biegi - dorośli 

3.000                     

8.000  

Klub Strzelecki LOK 

Lider Amicus  
Strzelectwo sportowe dzieci i młodzież 35.500 

UKS Jedynka Pływanie dzieci i młodzież 131.000 

Klub Kolarski 

Lew Lębork 
Kolarstwo dorośli 19.000 
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SPORT KWALIFIKOWANY - dyscypliny drużynowe 

Nazwa podmiotu Dyscyplina 
Kwota 

dotacji 

UKS Jedynka Koszykówka dzieci i młodzież            17.000 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Siatkówki 
Piłka siatkowa dzieci i młodzież     65.000 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Siatkówki 
Piłka siatkowa dorośli 

                

40.000 

KTS-K Lew Lębork 
Piłka nożna dzieci i młodzież 

Piłka nożna dorośli 

10.000                   

9.000  

LKS Pogoń Lębork 
Piłka nożna dzieci i młodzież  

Piłka nożna dorośli 

          62.500                  

273.000   

LKS Pogoń Lębork 
Tenis stołowy dzieci i młodzież  

Tenis stołowy dorośli 

           10.500                

234.500   

LKS Pogoń Lębork Koszykówka dorośli      8.000 

LSSS Team Lębork Piłka nożna dzieci i młodzież     10.000 

LSSS Team Lębork Piłka nożna dorośli 50.000 

SPORT POWSZECHNY- dyscypliny indywidualne  

Nazwa podmiotu Dyscyplina Kwota dotacji 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Tańca 

Nowoczesnego 

Taniec nowoczesny dzieci i młodzież                   2.000 

 

Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku było w 2019 r. organizatorem wielu 

imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców, na które przeznaczyło 

łącznie 302.349,73 zł. Zrealizowano m. in.: 

Zawody sportowe dla dzieci i młodzieży 48.005,03 zł 

Imprezy biegowe (min. Indywidualne Biegi Przełajowe o Puchar 

Grand-Prix Lęborka 5 biegów + Bieg Uliczny św. Jakuba + Biegi 

Mikołajkowe) 

100.327,41 zł 

Turniej Łuczniczy 4.952,87 zł 

Półmaraton Wrotkarski 18.206,87 zł 

Turniej Siłaczy Tytan  8.810,43 zł 

MTB Tour Lębork 11.126,75 zł 

Zawody rowerowe – Energa Cyklo Cup 14.999,87 zł 
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Pływanie Długodystansowe 7.892,88 zł 

Grand-Prix Lęborka w Karate 10.784,00 zł 

W 2019 r. z usług Pływalni Miejskiej Rafa w Lęborku skorzystało 97.598 

osób; dochód z pływalni – 675.598 zł.   

G. Środowisko. 

Działania w zakresie ochrony środowiska podjęte w 2019 roku: 

1. Udzielono dotacji 130 osobom do wymiany pieca na nowy – ekologiczny – 

koszt 210.000 zł, zlikwidowano źródła ciepła na paliwa stałe. Nowe źródła 

ciepła to: 

a) 116 kotłów gazowych, 

b) 12 kotłów na ekogroszek, 

c) 1 kocioł opalany biomasą (pelletem), 

d) 1 pompa ciepła. 

2. Udzielono dotacji 23 osobom do wymiany pieca w zabudowie 

wielorodzinnej korzystając z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – koszt łączny 

85.248,59 zł. wszystkie inwestycje dotyczyły montażu nowych kotłów 

gazowych. 

3. Udzielono 6 dotacji na usunięcia wyrobów zawierających azbest z posesji, 

korzystając z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – koszt łączny 6.387,30 zł. 

4. Dofinansowano przeprowadzenie przez MDK w Lęborku konkursów i akcji 

ekologicznych – wysokość dofinansowania 6.990,10 zł. 

5. Dofinansowano przeprowadzenie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w 

Lęborku konkursu ekologicznego EKO-DINO – wysokość dofinansowania 

696,59 zł. 

6. Zakupiono 3 czujniki monitorujące jakość powietrza na terenie Lęborka oraz 

monitor wyświetlający dane z czujników – łączny koszt, wraz z 

abonamentem monitorowania jakości powietrza 12.263,10 zł. 
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7. Zakupiono miernik – spektrofotometr Nanocolor vis II, na potrzeby 

Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w celu badań jakości wody 

– koszt 17.700,93 zł. 

8. Utrzymanie zieleni w mieście (od sierpnia 2019 r. w Wydz. OŚG): 

a. zakupiono sadzonki na zieleńce i rabaty za kwotę łączną 3.928,60 zł, 

b. pielęgnacja drzewostanu na terenach komunalnych – 16.010,20 zł, 

c. bieżące prace ogrodnicze wykonano za kwotę 45.414,58 zł, 

d. oczyszczanie, podlewanie i pielęgnacja zieleni za kwotę 54.974,35 zł. 

Wpływy do budżetu miasta z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w roku 2019 wyniosły 5.139.021,20 zł. wobec 5.049.402,11 zł. w 

2018r., a wydatki zgodnie z poniższą tabelą: 

L.p. Wydział OŚG wydatek 2018 r.: wydatek 2019 r.: 

1 wynagrodzenie podmiotów odbierających odpady 1 644 384,16 2 764 226,80 

2 zagospodarowanie odpadów 2 278 491,88 2 344 240,63 

3 PSZOK w Czarnówku 60 000,00 60 000,00 

4 PSZOK w Lęborku 30 701,54 84 333,23 

5 dzierżawa dzwonów 21 906,30 18 819,00 

6 zakup pojemników do selektywnej zbiórki 45 104,10 126 960,60 

7 Kampania informacyjno-edukacyjna 12 725,89 18 337,69 

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

9 monitoring 28 677,38 27 593,20 

10 koszty administracyjne 310 733,11 348 525,77 

 
      

 
  4 442 121,22 5 801 504,12 

 

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTÓW ROKU 2019: 
 4 PSZOK w Lęborku 2019, w tym: 84 333,23 

  zakup materiałów do wyposażenia PSZOK 13 657,43 

  zakup energii i koszty zużycia wody 2 697,69 

  różne usługi dotyczące organizacji PSZOK (dostawy) 9 803,32 

  ubezpieczenie PSZOK 318,00 

  zakup i montaż wagi najazdowej PSZOK 36 617,10 

  transport odpadów z PSZOK 20 347,20 

  zakup odzieży roboczej dla pracownika PSZOK 892,49 

  koszat zagospod. odpadów z PSZOK w poz. 2   

   7 kampania informacyjno-edukacyjna, w tym: 18 337,69 

  zakup nagród w konkursie ekologicznym  9 555,69 

  wydruki ulotek informacyjnych 2 693,70 

  koszt ogłoszeń prasowych informacyjnych 1 119,30 

  konwersja filmu Państwo Świadomi do pliku DPC 600,00 
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  zajęcia edukacyjne 4 000,00 

  drukowanie deklaracji DOK-3 i DOK-4 369,00 

   9 monitoring, w tym: 27 593,20 

  wsparcie techniczne Xtrack - OMEGA 10 314,57 

  wsparcie działania systemu monitoringu 4 178,80 

  zakup etykiet foliowych i kalki do kodów kreskow. 13 099,83 

   10 koszty administracyjne, w tym: 348 525,77 

  wynagrodzenia pracowników, w tym składki różne 340 509,32 

  wsparcie techniczne oprogramowania RADIX 738,00 

  szkolenia pracowników i zakup publikacji  3 685,00 

  wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 211,59 

  prowizje od wpływów bankowych 955,66 

  koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 559,50 

 

k. różne w tym m.in. sprawdzenie czytnika kodów,  niszczenie 
zużytych kalek, wydanie interpretacji w sprawie VAT 

1 866,70 

 

Wskaźniki ekologiczne (osiągnięte poziomy recyklingu) za rok 2019 będą 

możliwe do określenia do końca października br. Z uwagi na sytuację związaną z 

epidemią przedłużono termin składania przez firmy odbierające odpady do 

Burmistrza rocznych sprawozdań (do 31 sierpnia 2020 r.) oraz termin składania 

przez Burmistrza do Marszałka Województwa rocznego sprawozdania (do 31 

października 2020 r.). W związku z przedłużeniem terminów składania 

sprawozdań, zmianie uległ również termin sporządzenia corocznej analizy stanu 

gospodarki odpadami za rok 2019 (do 30 listopada 2020 r.). Dlatego też określenie 

poziomów recyklingu za rok 2019 jest na tę chwilę niemożliwe. 

H. Infrastruktura komunalna.   

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

Właścicielem MPEC-Lębork jest w 100% Miasto Lębork. Podstawę 

działalności Spółki stanowi produkcja i dystrybucja energii cieplnej wytwarzanej 

we własnych źródłach.  

Na dzień dzisiejszy przedmiotem działania Spółki jest: 

 produkcja ciepła, 

 produkcja energii elektrycznej, 

 dystrybucja ciepła, 
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 budowa sieci ciepłowniczych, 

Ilość zatrudnionych pracowników (stan na koniec 2019r.) - 69 osób. 

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

finansowych –19.323.000,00 zł. 

Sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec 2019r. - 24.179.000,00 zł. 

Najważniejsze inwestycje: 

1. Instalacja urządzenia do ciągłego czyszczenia wężownic kotła robot – 

220.000,00 zł. 

2. Przebudowa sieci ciepłowniczej przy ul. I Maja/Armii Krajowej 2xDN65-

20  L=312mb z przebudową węzłów cieplnych (7 szt.) – 619.000,00 zł. 

3. Modernizacja sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Legionów Polskich (od ul. 

Słowackiego do ul. Mireckiego) 2xDN300 L=212mb – 664.100,00 zł.  

Wielkość zainwestowanych środków - 2.486.000,00 zł. 

Wielkość pozyskanych środków zewnętrznych – 875.000,00 zł. 

Plany inwestycyjne spółki 

1. Przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wojska Polskiego i 

ul. Warszawskiej (węzeł przesiadkowy). 

2. Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej, dofinansowywana ze środków 

RPO WP na lata 2017/2021, obejmująca wymianę ok. 530mb sieci kanałowej na 

preizolowaną różnych średnic oraz instalacja 7 węzłów cieplnych. 

3. Modernizacja urządzeń sterujących na kotłowni rejonowej KR-1 i 

urządzenia do ciągłego czyszczenia wężownic kotła na elektrociepłowni na 

biomasę, 

Długość sieci ciepłowniczej (w km), (kanałowych i preizolowanych) na 

koniec roku 2019 wyniosła 31,554 km. 

 Wszystkie działania inwestycyjne MPEC w Lęborku ukierunkowane są na 

klienta, na zaspakajanie jego potrzeb energetycznych, poprawę niezawodności i 

bezpieczeństwa dostaw energii cieplnej. Planowane do realizacji przez Spółkę 

zadania uwzględniają aspekt techniczny, ale również i ekonomiczny. 

Dostosowywane są do nowych wymagań i zapewniają dalszy rozwój miejskiej 
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sieci ciepłowniczej. Ponadto są planowane i realizowane w ramach zapewnienia 

optymalizacji uzyskanych efektów i ponoszonych kosztów. Dotyczy to w 

szczególności koordynacji działań w zakresie modernizacji i rozbudowy 

infrastruktury drogowej. Planowane obszary podłączeń nowych odbiorców na rok 

obrotowy 2020/2021: 

 obszar w obrębie ulicy Legionów Polskich i Wojska Polskiego, 

 obszar w obrębie ulicy Mieszka I, Mściwoja II, Grudziądzkiej, 

 obszar w obrębie ul. Krzywoustego, 

 obszar w obrębie ul. Mireckiego, 

 obszar w obrębie ul. Stryjewskiego, 

 obszar w obrębie ul. Pionierów, 

 obszar w obrębie Placu Pokoju. 

Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku Sp. z o.o. 

Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku działa jako Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. Siedzibą Spółki jest miasto Lębork. Terenem działania Spółki 

jest Gmina Miasto Lębork i Gmina Nowa Wieś Lęborska. 100 % udziałów 

obejmuje jedyny wspólnik – Gmina Miasto Lębork. Historia: 

1. 01.05.1974 r. uruchomienie zakładu jako oddziału Wojewódzkiego 

Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Gdańsk – Gdynia. Zakład obsługuje 2 linie 

autobusowe. 

2. W roku 1975 zakład przechodzi pod zarząd dyrekcji Wojewódzkiego 

Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Słupsku. 

3. Na podstawie Uchwały nr L III –566/2002 Rady Miejskiej w Lęborku z 

dniem 01 października 2002 roku przekształcono Zakład Komunikacji Miejskiej w 

Lęborku z zakładu budżetowego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, 

której jedynym udziałowcem jest Gmina Miejska Miasta Lęborka. 

4. Osobowość prawną Spółka uzyskała 11.09.2002 r. poprzez wpis do 

Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem  KRS: 

0000130594 
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5. Podstawową działalnością Spółki w okresie sprawozdawczym był transport 

pasażerski miejski. 

Ilość zatrudnionych pracowników ( stan na koniec 2019r.) - 26 osób.  

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

finansowych – 3.171.809,33 PLN 

Sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec 2019r.: 

7.317.660,84 zł. 

W styczniu 2019 r. Spółka zmieniła swoją siedzibę. Zajezdnia autobusowa 

wraz z częścią administracyjno-socjalną mieści się obecnie w Lęborku na ul. 

Warszawskiej 15A. Zakup nowej siedziby w styczniu 2019 r. dokonano za kwotę 

1.730.000 zł.  

W związku z przeprowadzką konieczne były inne inwestycje: 

1. Instalacja co, cw, gaz w kwocie 38.500,00 zł. 

2. Wyrównanie terenu pod plac manewrowy w kwocie 40.775,00 zł. 

3. Utwardzenie placu manewrowego 31 214,00 zł. 

4. Remont stołówki i pomieszczeń socjalnych w kwocie 27.500,00 zł. 

W okresie od stycznia do sierpnia 2019 r. miała miejsce dostawa 5 

fabrycznie nowych autobusów marki Solaris. Na zakup autobusów przeznaczono 

łącznie netto 4.441.500,00 zł. w tym: 85 procent czyli 3.775.275,00 zł. z dotacji w 

ramach „Lęborskiego Węzła Przesiadkowego”, 15 procent wkład własny tj. 

666.225,00 zł.  

Plany inwestycyjne spółki 

Aby firma mogła prawidłowo funkcjonować na rynku przewozowym 

powinna się rozwijać, odtwarzać majątek trwały, jako niezbędne narzędzie do 

świadczenia usług na odpowiednim poziomie. 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. W 2020 r. spółka planuje zakup auta serwisowego w 
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miejsce 30 letniego samochodu marki Lublin, który jest już wyeksploatowany i nie 

nadaje się do bezpiecznej jazdy. 

Liczba autobusów. 

Obecnie spółka posiada 11 autobusów, najstarszy z 2000 r., najmłodsze rok 

produkcji 2018 i 2019 r. Średni wiek taboru na koniec 2019 r. wynosił 7 lat. 

Linie autobusowe. 

Według stanu na 31 grudnia 2019 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: 

1. linie miejskie (5,6,20) – o trasach w całości zawierających się w granicach 

administracyjnych Lęborka; 

2. 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: 

1. całotygodniowych (2,4,5,6,20), 

2. funkcjonujących tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku oraz w 

soboty (1 i 3), 

3. funkcjonujących tylko w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w dni 

nauki szkolnej, w godzinach porannego szczytu przewozowego (5), 

4. funkcjonujących sezonowo tylko w niedziele (7). 
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Schemat linii komunikacji miejskiej, przedstawiający siatkę połączeń na 

terenie Gminy Miasto Lębork oraz Gminy Nowa Wieś Lęborska. 
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Jesienią 2019 r., na zlecenie Zakładu Komunikacji Miejskiej w Lębork, 

przeprowadzono badanie marketingowe, na podstawie, których wprowadzono 

zmiany w rozkładzie jazdy autobusów linii nr 2 i nr 3, a wprowadzanie innych 

ewentualnych zmian w przebiegu linii komunikacji miejskiej możliwe będzie po 

zakończeniu prac przy budowie lęborskiego węzła przesiadkowego.  

Ilość przejechanych wozokilometrów – 2018 r. - 444.260, 2019 r. – 444.215. 

Liczba sprzedanych biletów jednorazowych – 322.431 szt., miesięcznych – 7.442 

szt.; w 2018 r. odpowiednio – 288.438 szt.; 5.653 szt.. 

Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego działa jako spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością. Siedzibą spółki jest Miasto Lębork. Terenem 

działania spółki jest Gmina Miasto Lębork. Wszystkie udziały w liczbie 100% 

obejmuje jedyny wspólnik – Gmina Miasto Lębork.  

W dniu 28.06.1996 r. na podstawie Uchwały Nr XXIV-235/96 Rady Miasta 

Lęborka utworzono LTBS, jako jednoosobową spółkę z o.o., której jedynym 

udziałowcem jest Gmina Miasto Lębork. Dnia 29.04.98 r. został zatwierdzony Akt 

Założycielski LTBS przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.  

Osobowość prawną Spółka uzyskała 29.05.98 r. przez wpis do rejestru handlowego 

Sądu Gospodarczego w Słupsku RH.B - 1518/98. Jednostka działalność rozpoczęła  

01.06.1998r. jako Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z 

o.o. w Lęborku. Przedmiotem działalności Towarzystwa jest budowanie domów 

mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu, budowanie budynków 

wielorodzinnych na sprzedaż, zarządzanie nieruchomościami 

Ilość zatrudnionych pracowników (stan na koniec 2019r.) - 10 osób.                                                                                           

Roczny obrót netto ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych 

2.145.947,26 zł.  

Sumy aktywów bilansu sporządzonego  na koniec 2019 r. - 34 627 978,78 zł.  

Najważniejsze inwestycje w Spółce w roku 2019:                                                                                     
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1. W dniu 07-10-2019 r. po przeprowadzeniu procedury przetargowej na 

podstawie ustawy o zamówieniach publicznych w wyniku której wyłoniono 

Wykonawcę robót budowlanych tj. Przedsiębiorstwo Budowlane Żmuda 

Marian Żmuda Trzebiatowski, rozpoczęto inwestycję dotyczącą budowy 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego  (18 mieszkań), nr rob. 1 przy ul. 

Mieszka I , której zakończenie przewidziano na koniec września 2020 r.  

2. Przygotowanie do rozpoczęcia prac projektowych  dotyczących budowy 2 

budynków wielorodzinnych przy ul. Emilii Plater – uzgodnienia z biurem 

projektowym INWESTPROJEKT SŁUPSK Spółka zoo. w sprawie wykonania 

koncepcji zagospodarowania terenu oraz dokumentacji technicznej 

Wielkość zainwestowanych środków w 2019r. - 735.244,46 zł.  

Plany inwestycyjne Spółki 

1. Najbliższe zamierzenia inwestycyjne Lęborskiego TBS dotyczą budowy 

kolejnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mieszka I - 

sporządzenia dokumentacji technicznej i uzyskania pozwolenia na budowę oraz 2 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Emilii Plater – przygotowanie 

dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę .  

2. 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 . 

  LTBS  wybudował 8 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem  

o łącznej liczbie 198 lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej 10.017,90 m
2
 – 

Syrokomli 38,38A,39,39A , Sienkiewicza 15,  Konopackiej 1,2, Łasaka 15, które 

stanowią własny zasób  mieszkaniowy. 

Ponadto Spółka wybudowała : 

1. budynek 32 lokalowy przy ul Łasaka 17, oddany do użytkowania we 

wrześniu 2013 r. - przeniesiono prawa własności 32 lokali mieszkalnych wraz  z 

udziałem w gruncie i niewyodrębnionych częściach wspólnych budynku, 

powierzchnia użytkowa mieszkań 1565,39 m
2,
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2. budynek 32 lokalowy przy ul Łasaka 19, oddany do użytkowania w 

listopadzie 2014 r. - przeniesiono prawa własności 16 lokali mieszkalnych wraz  z 

udziałem w gruncie i niewyodrębnionych  częściach wspólnych budynku , 16 

lokali przeznaczonych było dla Gminy, która na podstawie Ustawy z dnia 8 

grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych , mieszkań 

chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych uzyskała wsparcie finansowe z 

Funduszu Dopłat. powierzchnia użytkowa mieszkań 1681,51 m
2
 

3. budynek 24 lokalowy przy ul Łasaka 2 oddany do użytkowania w 

październiku 2015 r. - przeniesiono prawa własności 12 lokali mieszkalnych wraz  

z udziałem w gruncie i niewyodrębnionych  częściach wspólnych budynku, 12 

lokali przeznaczonych było dla Gminy, która na podstawie Ustawy z dnia 8 

grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych , mieszkań 

chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych uzyskała wsparcie finansowe z 

Funduszu Dopłat, powierzchnia użytkowa mieszkań 1092,92 m
2
 

4. budynek 24 lokalowy przy ul Łasaka 2A, oddany do użytkowania w 

sierpniu 2016 r. - przeniesiono prawa własności 12 lokali mieszkalnych wraz  z 

udziałem w gruncie i niewyodrębnionych  częściach wspólnych budynku , 12 

lokali przeznaczonych było dla Gmina, która na podstawie Ustawy z dnia 8 

grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań 

chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych uzyskała wsparcie finansowe z 

Funduszu Dopłat, powierzchnia użytkowa mieszkań 1228,88 m
2
 

5. budynek 16 lokalowy przy ul Konopackiej 3, oddany do użytkowania w 

sierpniu 2017 r. - przeniesiono prawa własności 8 lokali mieszkalnych wraz  z 

udziałem w gruncie i niewyodrębnionych  częściach wspólnych budynku , 8 lokali 

przeznaczonych było dla Gminy, która na podstawie Ustawy z dnia 8 grudnia 

2006r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, 

noclegowni i domów dla bezdomnych uzyskała wsparcie finansowe z Funduszu 

Dopłat, powierzchnia użytkowa mieszkań 880,08 m
2
 

LTBS na koniec roku 2019 miał w administracji 79 (w 2018 r. 69 lokali) 

nieruchomości zabudowanych przejętych od wspólnot mieszkaniowych i 
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lokalowych na mocy stosownych uchwał o łącznej powierzchni użytkowej 

82.096,51 m
2
 i liczbie lokali 1.747. 

Zakład Zagospodarowania Odpadów ,,Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. 

w Czarnówku  

Zakład położony jest w miejscowości Czarnówko na terenie gminy Nowa Wieś 

Lęborska  w odległości ok. 3 km na północ od miasta powiatowego Lębork. Obiekt 

wybudowano  w  1994 roku, eksploatację  rozpoczęto w lipcu 1995 roku. Zakład 

zajmuje powierzchnie 28,8548 ha, na który składają się: 

 teren składowania odpadów  ok. 10 ha, 

 sortownia, 

 kompostownia bioreaktorowa i polowa, 

 instalacja do energetycznego wykorzystania biogazu, 

 ścieżka ekologiczna, 

 zieleń  izolacyjna,       

 drogi i place technologiczne, 

 PSZOK 

Na terenie zakładu znajdują się: 

1. mechaniczno-ręczna sortownia o przepustowości do 43.000 Mg/rok 

przeznaczona do sortowania odpadów komunalnych wraz z placem manewrowym 

i magazynowym, 

2. kompostownia bioreaktorowa o przepustowości 30 000 Mg/rok, 

przeznaczona do kompostowania frakcji organicznej wydzielanej na sortowni oraz 

osadów ściekowych wraz z placem dojrzewania i placem manewrowym oraz 

magazynem materiału wsadowego, 

3. kompostownia polowa na odpady zielone selektywnie zebrane do 5.000 

Mg/rok, 

4. kwatera na balast o powierzchni ok. 10 ha, pojemności składowej powyżej 

25 000 Mg odpadów wraz ze zbiornikiem wód odciekowych o kubaturze 10 000 m 

3 i 11.000 m
3
 uszczelnienie stanowi folia HDPE 2 mm, oraz około 15 metrowa 



77 
 

warstwa naturalna nieprzepuszczalna oddzielająca dno niecki od poziomu 

wodonośnego składająca się głównie z gliny i iłów, 

5. sito stacjonarnego bębnowego, napędzanego elektrycznie, z wymiennymi 

wkładami (2 sztuki- jedno 10 mm oczka w sicie, drugie 20 mm oczka w sicie). Sito 

posiada separator balistyczny. Sito wykorzystywane do przesiewu kompostu, kory 

drzewa, stabilizatu z odpadów komunalnych, rozdrobnionego materiału 

strukturalnego. Sito pracuje na kompostowni bioreaktorowej, gdzie trafia od 45% – 

55% frakcji biologicznej ze zmieszanych odpadów komunalnych (FOOK). Gotowy 

kompost będzie wykorzystywany do rozpoczętej rekultywacji składowiska oraz po 

uzyskaniu certyfikacji do sprzedaży (dotyczy to głównie kompostu uzyskanego z 

odpadów zielonych i osadów ściekowych), 

6. kompaktor kołowy o masie około 24.000 kg, współczynniku zagęszczania 

1:3,8, z łyżką do 4,0 m3 z listwą kątową. Urządzenie to wykorzystane jest do 

rozgarnięcia, rozdrabniania oraz zagęszczania podłoża wysypiska. W ten sposób 

zmniejszy się objętość odpadów, co pozwoli efektywniej wykorzystać przestrzeń, 

7. instalacja do energetycznego wykorzystania biogazu, polegająca na 

instalacji generatora o mocy 180 kW, rurociągu gazowego, armatury regulująco 

odcinającej, kolektora, odwadniacza, ssawki gazowej oraz pochodni. Przyjęte 

rozwiązania technologiczne są optymalne i sprawdzone na polskim rynku. Ponadto 

zgodne z obowiązującymi normami, z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i 

ochrony środowiska oraz zapewnia trwałość technologiczną projektu. Rozwiązania 

technologiczne standardowe, tak dobrane, aby infrastruktura była bezpieczna, 

wydajna i wygodna dla osób z niej korzystających (pracujących, eksploatujących), 

8. Ścieżka edukacyjna. 

Ilość zatrudnionych pracowników (stan na koniec 2019r.)  

wyniosła 70 osób. 

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

finansowych – 16.435.703,18 zł. 

Suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec 2019r.  

– 27.556.641,05 zł. 
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Najważniejsze inwestycje w spółce 

W 2019 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 zrealizowano projekt pn. „Rozbudowa 

kompostowni w RIPOK Czarnówko”. Przedmiotem inwestycji było: 

1. budowa 3 bioreaktorów (plus 1 bez uzbrojenia) o konstrukcji żelbetowej 

odpornej na działanie agresywnego środowiska panującego wewnątrz 

bioreaktorów, 

2. budowa systemu napowietrzania, składającego się z wentylatorów oraz 

kanałów napowietrzania zapewniających odpowiednie napowietrzenie 

kompostowanych odpadów, 

3. budowa systemu sterowania i monitoringu, który kontroluje oraz 

dokumentuje parametry procesu kompostowania, 

4. zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi oraz odorami, 

5. budowa systemu zraszania zlokalizowanego wewnątrz bioreaktorów, 

oddzielnie dla każdej komory, 

6. budowa systemu odprowadzania i zawracania odcieków procesowych, 

7. budowa placu dojrzewania kompostu, 

8. budowa pełnej infrastruktury: wodociągowej, kanalizacji technologicznej, 

kanalizacji deszczowej zbiornika na ścieki procesowe, zbiornika na wody 

deszczowe, instalacji Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki, 

9. zakup rozdrabniarki do odpadów gabarytowych w tym gałęzi. 

Celem instalacji kompostowania jest stabilizacja biologiczna odpadów frakcji 0-80 

mm zawierającej odpady biodegradowalne oraz produkcja kompostu z odpadów 

zielonych i kuchennych z selektywnej zbiórki, a także osadów ściekowych. 

Przepustowość reaktorów to ok. 9500 Mg/rok. Celem projektu jest  redukcja 

składowania odpadów, zwiększenie recyklingu i poprawa jakości przetwarzania. 

Wielkość zainwestowanych i pozyskanych środków zewnętrznych: 

 Dane finansowe projektu „Rozbudowa kompostowni w RIPOK Czarnówko” 

wyglądają następująco: 

1. Całkowita wartość realizacji projektu: 8.991.824,12 zł. 
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2. Kwota kosztów kwalifikowalnych: 7.215.426,11 zł. 

3. Kwota dofinansowania projektu: 6.133.112,19 zł. 

4. Wkład własny: 1.082.313,92 zł 

Zakończenie inwestycji 28.02.2020 r. 

Plany inwestycyjne Spółki: 

1. budowa instalacji do zagospodarowania frakcji energetycznej z odpadów 

komunalnych tzw. RDF, 

2. rozbudowa sortowni odpadów, 

3. dostosowanie Zakładu do zaleceń operatu przeciwpożarowego, montaż 

klap dymnych, dodatkowy zbiornik p.poż., hydrantów, 

4. rozbudowa monitoringu wizyjnego zakładu w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu 

kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. 

Struktura ilościowa przyjmowanych odpadów z Lęborka (tony) 
 

 2018 r. 2019 r. 

 Niesegregowane zmieszane odpady komunalne 8.933,83 8.360,50 

 Opakowania z papieru i tektury 2,39 137,57 

 Zmieszane odpady opakowaniowe 1.515,64 1.458,23 

 Opakowania ze szkła 395,65 443,37 
 

Dane z zakresu wodociągów i kanalizacji.   

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością (MPWiK) jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Lębork 

(Miasto Lębork), która posiada 100% jej udziałów. MPWiK w obecnej formie 

organizacyjnej istnieje od 1 września 1992 roku. Powstało w wyniku 

przekształcenia przedsiębiorstwa, na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o 

prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, w spółkę Miasta Lęborka na wniosek 

tymczasowego kierownika Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Rady 

Pracowniczej z 11 marca 1992 roku złożonego do Zarządu Miasta Lęborka. 

Natomiast Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku powstało 31 

maja 1991 roku w wyniku podziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji w Słupsku. 
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Istnienie sieci wodociągowej w mieście Lęborku ma ponad stuletnią historię. 

W 1906 roku zdecydowano o budowie centralnego wodociągu dla miasta, który 

miał wpłynąć na jakość życia mieszkańców poprzez dostarczanie dobrej 

jakościowo wody do ich nieruchomości. Realizację zamierzenia rozpoczęto od 

poszukiwania ujęcia wody o odpowiednich parametrach, w zakresie wydajności i 

jakości, co zajęło kilka lat. Dopiero w 1910 roku, nieopodal miejscowości Okalice, 

znaleziono właściwe źródło wody dla miasta Lęborka. W roku 1911 rozpoczęto 

budowę wodociągu o długości ok. 11,0 km z Okalic do Lęborka i wieży ciśnień w 

parku miejskim oraz sieci wodociągowej w samym mieście. Inwestycję ukończono 

w listopadzie 1912 roku i rozpoczęto dostarczanie wody do domów. W marcu roku 

1913 roku wodociągami miejskimi dostarczano wodę do 301 nieruchomości. Wraz 

z budową sieci wodociągowej, rozpoczęto prace nad planowaniem i budową sieci 

kanalizacyjnej.  

Podstawowym zadaniem działalności MPWiK jest ujmowanie, uzdatnianie i 

dostarczanie uzdatnionej 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. 
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Roczny obrót ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji 

finansowych, wynikający z podstawowej działalności MPWiK wynosi 

14.950.553,59 zł, a suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec 2019 roku 

stanowi 28.779.303,44 zł. 

MPWiK zatrudnia osiemdziesięciu jeden 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. 159,0 km, 

a sieci kanalizacyjnej ok. 102,0 km. Dzięki codziennej pracy, sieć utrzymana jest 

w bardzo dobrym stanie technicznym. Służby utrzymania ruchu, wyposażone w 

specjalistyczny sprzęt czuwają nad prawidłową eksploatacją dwudziestu trzech 

lokalnych przepompowni ścieków. 

Przez ponad sto lat, do dnia dzisiejszego, trwają prace nad rozbudową sieci 

wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Lęborka wraz z jego 

postępującym, w swoim tempie rozwojem. Ponadto istniejąca sieć wodociągowa i 

sieć kanalizacyjna jest poddawana modernizacji.  

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. Działania te MPWiK podejmuje 

samodzielnie lub w koordynacji z Miastem Lęborkiem i zarządcami dróg, podczas 

prowadzonych robót budowlanych związanych z budową, przebudową lub 

remontem ulic oraz ciągów pieszo-rowerowych. 

Plan zawiera dwa główne elementy: urządzenia wodociągowe  zakres ten 

obejmuje sieci wodociągowe i ujęcia wody oraz urządzenia kanalizacyjne  zakres 
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ten obejmuje sieci kanalizacyjne, oczyszczalnię ścieków oraz przepompownie 

ścieków – główną i lokalne. Środki finansowe na działania 

modernizacyjnorozwojowe pochodzą ze środków własnych MPWiK, uzyskanych 

z amortyzacji i ewentualnego zysku. 

Ogólna kwota zainwestowanych środków w roku 2019 roku, przez MPWiK 

wyniosła 2.234.651,00 zł. Natomiast na realizację wyżej opisanego planu wydano 

kwotę 1.700.763,00 zł. Poza zadaniami inwestycyjnymi dotyczącymi urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, MPWiK zrealizował zadania 

inwestycyjne w zakresie: modernizacji budynku administracyjnosocjalnego 

polegającą na likwidacji kotłowni i przyłączenia budynku do miejskiej sieci 

ciepłowniczej, zakupu: maszyn, sprzętu, narzędzi oraz urządzeń niezbędnych do 

eksploatacji ww. sieci i obiektów, zakupu środków transportu, zakupu sprzętu 

komputerowego oraz programów komputerowych m.in. systemu informacji 

przestrzennej do obsługi sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. 

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, mieszkalnousługowe oraz 

przemysłowe. 

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: Weterynaryjnej, Nadmorskiej, 

Gdańskiej, A. Majkowskiego, Spółdzielczej i J. Kukuczki oraz na oś. Wschód. 

Natomiast, w rejonie: ul. J. Długosza (Starego Miasta) oraz Dworcowej 

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. Prace 

wykonywano w ulicach: J. Długosza, Młynarskiej, Gdańskiej i Armii Krajowej 

oraz Dworcowej, Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego. 
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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, mieszkalnousługowe oraz 

przemysłowe. 

Wybudowano sieci kanalizacyjne, w ulicach: Weterynaryjnej, Nadmorskiej, 

Gdańskiej, A. Majkowskiego, Spółdzielczej i J. Kukuczki. Natomiast, w rejonie  

ul. Dworcowej (ulice: Wojska Polskiego i Warszawska) przebudowano istniejące 

sieci kanalizacyjne, w związku z prowadzonymi przez Miasto Lębork robotami 

polegającymi na modernizacji i przebudowie ulic miejskich. Ponadto 

zmodernizowano, podczas prac remontowych prowadzonych przez Miasto Lębork, 

sieci w ulicach: M. Mostnika i Witkacego. 

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. Weterynaryjnej, zakończono roboty 

nad nowobudowaną przepompownią ścieków. Przepompownia składa się z: 

zbiornika, 2 kpl. pomp KSB, komory zasuw oraz szafy sterowniczej z modułem, 

zezwalającym na zaprogramowanie sterownika i skonfigurowanie zdalnego 

monitoringu. Ponadto zagospodarowano teren, dokonując jego wygrodzenia i 

wybrukowania. 

Przy ulicach: Pomorskiej i Tatrzańskiej zmodernizowano istniejące 

przepompownie. Zdemontowano w nich nieefektywne rozdzielnie sterujące z 

okablowaniem, w miejsce których sprefabrykowano i zamontowano nowe szafy 

sterujące z modułem, zezwalającym na zaprogramowanie sterownika i 

skonfigurowanie zdalnego monitoringu. Zamontowano w nich nowe pompy Flygt 



84 
 

typu Concertor. Ponadto zagospodarowano teren, dokonując jego wygrodzenia i 

wybrukowania oraz go oświetlono. 

Trwają nadal prace przy przepompowniach zlokalizowanych, przy ulicach: 

Myśliwskiej i Komuny Paryskiej. 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. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę lub 

zgłoszenie do realizacji robót budowlanych nie wymagających uzyskania 

pozwolenia na budowę, w następujących obszarach: rejon ul. Myśliwskiej  ul. 

Artylerzystów, rejon ul. Nadmorskiej  ul. W. Kossaka, rejon ul. Poznańskiej i ul. 

J. Kukuczki. Ponadto zaprojektowano i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę 

sieci wodociągowej Dn 315,0 mm od Stacji Uzdatniania Wody do ul. A. 

Abrahama. W ramach współpracy z Miastem Lęborkiem, który planuje 

przebudować ul. Kazimierza Wlk., MPWiK zaprojektowało i uzyskało decyzję o 

pozwoleniu na budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowę sieci 

wodociągowej. 

I. Zasób nieruchomości gminnych. 

1.Grunty: 

powierzchnia stanowiących własność gminy,  

w tym: 586,3615 ha 

w użytkowaniu wieczystym 103,4813 ha 

w dzierżawie najmie, użyczeniu, użytkowaniu bezumownym 27,0576 ha 

w zarządzie jednostek komunalnych, oraz pozostały zasób 455,8226 ha 

w użytkowaniu wieczystym stanowiące własność Skarbu Państwa 0,0310 ha 
 

2. Budynki z lokalami, garaże, pomieszczenia gospodarcze, komórki: 

    74 - budynki mieszkalne stanowiące wyłączną własność gminy w tym : 

           866 lokale mieszkalne, 1 użytkowy, 

    219 - budynki mieszkalne, w których gmina jest udziałowcem w tym: 

           494 lokali mieszkalnych, 8 lokali użytkowych, 

    13 - lokale mieszkalne w miejscowości Siemirowice którymi gmina dysponuje     

na podstawie porozumienia i których gmina nie jest właścicielem, 
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    64 - lokale niemieszkalno - użytkowe, inne pomieszczenia stanowiące własność 

gminy, 

    423 - komórki gospodarcze związane z mieszkaniowym zasobem gminy, 

    79 - obiekty gospodarczo – garażowe, wolnostojące oddane do korzystania na      

        podstawie umów cywilno – prawnych. 

1. Obrót nieruchomościami : 

W roku 2019 gmina zbyła : 

63 nieruchomości niezabudowanych pod zabudowę mieszkaniową  63.408 m
2
     

2 nieruchomości niezabudowanych pod zabudowę komercyjną 
 

12.111 m
2
 

1 nieruchomość niezabudowaną na poprawienie warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej  
89 m

2
                                     

3 nieruchomości zabudowane na rzecz użytkowników wieczystych  10.825 m
2
                                            

2 nieruchomości  przekształcono z użytkowania wieczystego we 

własność na podstawie decyzji Burmistrza Miasta  
39 m

2
                         

oddano nieodpłatnie w trwały zarząd na podstawie dec. Burmistrza 

Miasta na rzecz jednostek nieposiadających osobowości prawnej 
 7.202m

2
 

wygaszono zarząd jednostkom organizacyjnym nieposiadającym 

osobowości prawnej, decyzjami Burmistrza Miasta oraz Starosty 

Powiatowego (ZRID)  

13 m
2
 

 101 nieruchomości przekształcono z użytkowania wieczystego we 

własność z mocy prawa, w tym: 

          a) 20 nieruchomości zabudowa jednorodzinna, 

          b) 81 nieruchomości zabudowa wielorodzinna.  

32.497 m
2
     

sprzedano wraz z udziałem w gruncie na rzecz dzierżawców z 

zaliczeniem nakładów budowlanych (Centrum Handlowe)  
4 lokale 

użytkowe       

Gmina nabyła : 

pod drogi publiczne: 

  a/ w trybie  administracyjnym: 

-  podstawie decyzji wojewody (nieodpłatna komunalizacja)   16.166 m
2 

- na podstawie decyzji ZRID                                                       248 m
2 

- na podstawie ostatecznych decyzji zatwierdzających podział         903 m
2 

  b/ w trybie cywilno-prawnym                                                           12.235 m
2
    

inne nieruchomości : 

  a/ od osób prawnych                                                                     10.931 m
2 

  b/ od osób fizycznych                                                                    1.304 m
2
         

 

Dochody z obrotu nieruchomościami ogółem: 

sprzedano 6,3608 ha gruntów  3.501.938,00 zł. 

sprzedano 1,2 ha gruntów w ramach SSSE   404.390,00 zł. 
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sprzedano 1,0825 ha gruntów na rzecz użytkowników 

wieczystych 

309.752,60 zł. 

przekształcono odpłatnie użytkowanie wieczyste 0,0039 ha na 

własność 

2.404,00 zł. 

przekształcono użytkowanie wieczyste 3,2497 ha z mocy prawa 

we własność 

52.980,27 zł. 

sprzedano 4 lokale użytkowe na rzecz dzierżawców z 

uwzględnieniem nakładów 

33.966,10 zł.  

najem mieszkań z komórkami                                          4.119.361,12 zł. 

najem i dzierżawa komunalnych lokali użytkowych i innych 

pomieszczeń  

362.049,52 zł. 

najem i dzierżawa obiektów gospodarczych i garażowych            5.313,53 zł. 

opłaty za zajęcie pasa drogowego                                       263.969,47 zł. 

Dzierżawy, najem, bezumowne użytkowanie gruntów      661,279,96 zł.  

sprzedano 143 lokale mieszkalne 3.961.907,94 zł. 
 

W 2019 roku Burmistrz miasta wydał 28 decyzji zatwierdzających podziały 

nieruchomości oraz 1 odmawiającą, 2 o umorzeniu postępowania 

administracyjnego w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości. Podjął 1 

decyzję o wygaśnięciu i ustanowieniu trwałego zarządu. Wydano 2 decyzje 

przekształcające prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości oraz 1164 zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności.  

Na podstawie ostatecznych decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości 

pod zabudowę jednorodzinną ogółem wydzielono 52 działki budowlane, w tym 

gminne stanowią 10 działek a prywatne 42; pod zabudowę wielorodzinną i 

jednorodzinną (obydwie funkcje dopuszczalne) wydzielono jedna działkę gminną, 

pod zabudowę wielorodzinną – na zasadzie wyłącznej funkcji – nie wydzielono 

żadnej działki.  

Informacja o obrocie działkami budowlanymi:  

2018 r. 

a) 7 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną: obręb 13: 48/1, 48/4, 

48/5, 48/8, 48/10, 48/12, 48/6 (ul. Nadmorska), 

b) 3 działki pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną: 

– 1 działka obr. 11: 142/8 (ul. Mieszka I) 
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– 2 działki obr. 7: 114/11, 114/12 (ul. E.Plater) 

c) 1 działka o dominującej funkcji komercyjnej z dopuszczalną zabudową 

jednorodzinną i bliźniaczą: obręb 3: 254/3 (ul. K. Wielkiego), 

d) 3 nieruchomości o dominującej funkcji mieszkalnej z dopuszczalną zabudową 

jednorodzinną i wielorodzinną: 

– 1 nieruchomość składająca się z 4 działek: 155/1, 155/2, 155/4, 161/3 

obr. 3 (ul. Kossaka) 

– 2 działki obr. 6: 252/2 i udział w dz. 252/4; 252/3 i udział w dz. 252/4 (ul. 

Kukuczki) 

2019 r. 

a) 23 działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną: obręb 4: 154/25, 154/23, 

154/17, 154/16, 154/21, 154/11, 154/10, 153/10, 154/4,  154/5, 154/6, 154/7, 

153/13, 153/9, 153/16, 153/17, 153/19, 153/14, 153/15, 154/9, 154/14 i udział w 

dz. 154/13, 153/12 i udział w dz. 152/3, 153/20 i udział w dz. 154/3 (ul. Polna i ul. 

Pułaskiego), 

b) 39 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną: obręb 

4: 151/8, 151/10, 151/7, 154/24, 151/6, 151/9, 154/22, 154/21, 154/26, 159/25, 

159/21, 159/24, 159/22, 159/27, 159/23, 159/26, 159/14, 159/15, 159/17, 159/10, 

159/4, 159/5, 159/18, 159/20, 159/8, 159/19, 159/9, 159/6, 159/7, 159/16, 172/1, 

172/4, 172/6, 172/5, 172/2, 172/3, 172/9, 172/7, 172/8 (ul. Polna i ul. Pułaskiego), 

c) 1 działka pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową: obręb 4: 

151/11 (ul. Polna i ul. Pułaskiego), 

d) 1 nieruchomość o dominującej funkcji usługowej z dopuszczalną zabudową 

jednorodzinną i wielorodzinną składająca się z 2 działek: 206/4 i 208/6 obr. 3 (ul. 

Mostnika i ul. Stryjewskiego), 

J. Strategia miasta. 

Strategia Miasta Lęborka 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 
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podlega procesowi monitorowania i oceny każdego roku, raport z realizacji 

strategii za rok 2018 został przekazany i omówiony na Komisji Strategii i Rozwoju  

Rady Miejskiej w Lęborku, komisja Raport zaopiniowała pozytywnie. Raport z 

realizacji Strategii Miasta Lęborka stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu. 

K. Gminny program rewitalizacji.      

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” za okres czerwiec 2017 – grudzień 2018 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu.   

L. 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 
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Województwa Pomorskiego 2014-2020. Raport z realizacji Strategii Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Lęborka stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu.  

 V.  Informacja pozostałe.   

A. W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Rada Miejska w Lęborku 

podjęła 153 uchwał. Spośród tych uchwał zrealizowano 116 uchwały.   

B. Dane dot. funkcjonowania UM, w nawiasie ilości w 2018 r.: 

1. ilość podjętych zarządzeń przez Burmistrza Miasta – 187 (162),  

2. ilość przyjętych interesantów – 93 (111),  

3. ilość skarg złożonych do Burmistrza Miasta i Rady – 11 (7),  

4. ilość petycji złożonych do Burmistrza Miasta i Rady – 29 (10), 

5. ilość pism zarejestrowanych w E-urzędzie – 17.897 (15.364), 

6. ilość wniosków o udostepnienie informacji publicznej – 75 (87). 


