
Lp Nazwa zadania                      
Postęp rzeczowej realizacji zadania w 

okresie objętym sprawozdaniem* 
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1
Rejon ulic: Pionierów i Komuny Paryskiej. I 

etap zakończony, II etap w trakcie realizacji.
39 261,60 - budżet miasta - - - Wydział Architektury

2

Rejon ulic: Poznańskiej, Kossaka,  Al. 

Wolności, rz. Łeby i linii kolejowej Lębork-

Łeba. I etap zakończony, II etap w trakcie 

realizacji.

30 848,40 - budżet miasta - - - Wydział Architektury

3
Osiedle „Lębork - Wschód”. Zadanie 

zakończone.
36 838,50 10 393,50 budżet miasta - - - Wydział Architektury

4
Rejon ulic: Harcerzy i Artylerzystów. Zadanie 

zostało zakończone.
23 124,00   23 124,00   budżet miasta - - - Wydział Architektury

5
Rejon ulicy Głowackiego. I etap zadania jest w 

trakcie realizacji.
30 504,00   - budżet miasta - - - Wydział Architektury

6

Rejon osiedla „Sportowa” pomiędzy ulicami: 

Krzywoustego, Jana Pawła II, Kusocińskiego. 

Zadanie zostało zakończone.

33 825,00   13 530,00   budżet miasta - - - Wydział Architektury

7

Wykonanie 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego.

Rejon Parku Chrobrego i tereny rekreacyjno-

sportowe nad rz. Łebą i Okalicą. Zadanie 

zakończone.

51 537,00 11 316,00 budżet miasta - - - Wydział Architektury

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Lęborka

Raport z realizacji Strategii sporządzony na podstawie informacji uzyskanych z Wydziałów Urzędu Miejskiego w Lęborku oraz jednostek realizujących działania wskazane w Strategii 

Rozwoju Miasta Lęborka.

Cel strategiczny I - Nowoczesna Gospodarka

 1.1. Wzrost przedsiębiorczości

Zmiana miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego.

Zmiana miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego.

Raport za rok: 2019
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Obszar w kwartale ulic: Słupskiej, Jana Pawła 

II, Krzywoustego i linii kolejowej Gdynia-

Słupsk. Etapy od I do IV zostały zakończone.

47 970,00   41 205,00   budżet miasta - - - Wydział Architektury

9

Rejon ulic: Majkowskiego, Kaszubskiej i linii 

kolejowej Lębork-Maszewo. Etapy od I do III 

zostały zakończone.

45 510,00   40 590,00   budżet miasta - - - Wydział Architektury

10
Rejon ulicy Spółdzielczej. Etap I i II 

zakończony.
50 430,00   36 900,00   budżet miasta - - - Wydział Architektury

11
Rejon ulic: Piotr Skargi i Staszica. I etap 

zadania jest w trakcie realizacji.
19 926,00   - budżet miasta - - - Wydział Architektury

12

Uzbrojenie terenów 

usługowo-

przemysłowych.

Wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnej w 

ulicach: Spółdzielczej, Nadmorskiej - Kossaka, 

Weterynaryjnej, Abrahama - Majkowskiego, 

Gdańskiej, Kukuczki oraz na Os. Lębork - 

Wschód. Wybudowane sieci pozwoliły 

zaopatrzyć w wodę i odbierać ścieki z terenów 

o łącznej powierzchni 8,64 ha. 

854 600,00   854 600,00   środki własne

tereny zaopatrzone w 

nowopowstałą sieć 

wodno-kanalizacyjną 

ha 8,64   

Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji 

13
Promocja 

gospodarcza.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej (dotacje) dla mieszkańców 

Miasta Lęborka: 27 osób.

535 909,84   535 909,84   
Fundusz Pracy, 

środki unijne 

liczba 

nowopowstałych 

działalności 

gospodarczych

l. 27
Powiatowy Urząd 

Pracy

14
Promocja 

gospodarcza.

Refundacje kosztów wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska pracy dla 

skierowanych bezrobotnych mieszkańców 

Miasta Lęborka: 16 stanowisk pracy.

330 000,00   330 000,00   
Fundusz Pracy, 

środki unijne 

liczba utworzonych 

stanowisk pracy
l. 16

Powiatowy Urząd 

Pracy

15

Utworzenie i 

funkcjonowanie 

zaplecza doradczo-

biznesowego w 

Kaszubskim 

Inkubatorze 

Przedsiębiorczości 

"STOLEM" w 

Lęborku.

W Inkubatorze Przedsiębiorczości 

inkubowanych było 8 firm, zajęta powierzchnia 

biurowa wynosiła 100% powierzchni 

Inkubatora. Przeprowadzono m.in. 50 spotkań 

z doradztwa biznesowego, 6 szkoleń z 

wykorzystaniem komputerów, odbyły się 

szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy 

zewnętrznych oraz wiele innych wydarzeń i 

aktywności sprzyjających rozwojowi 

przedsiębiorczości i aktywności obywatelskiej. 

W 2019 r. prowadzono 6 projektów unijnych.

działania w 

ramach 

obowiązków 

Operatora 

Inkubatora 

działania w ramach 

obowiązków 

Operatora 

Inkubatora 

działania w ramach 

obowiązków 

Operatora 

Inkubatora 

liczba firm objętych 

inkubacją
l. 8

Wydział Współpracy 

i Rozwoju

16

Wsparcie działań 

służących 

doskonaleniu kadry.

Szkolenia pracowników biblioteki. 1 714,00 1 714,00 środki własne

liczba 

zorganizowanych 

szkoleń 

l. 22
Miejska Biblioteka 

Publiczna

1.2. Wykwalifikowane kadry

Wykonanie 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego.
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Wsparcie działań 

służących 

doskonaleniu kadry.

Szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego. 26 192,00 26 192,00 środki własne

liczba 

zorganizowanych 

szkoleń 

l. 56

Stanowiska ds. Kadr 

i Spraw 

Pracowniczych UM

18

Wsparcie działań 

służących 

doskonaleniu kadry.

Szkolenia pracowników MOPS. 14 220,44 14 220,44 środki własne

liczba 

zorganizowanych 

szkoleń 

l. 31
Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej

19

Wsparcie działań 

służących 

doskonaleniu kadry.

Szkolenia pracowników PUP. 12 265,00   12 265,00   
Fundusz Pracy, 

środki własne

liczba 

zorganizowanych 

szkoleń 

l. 21
Powiatowy Urząd 

Pracy

20

Wzrost poziomu 

uczestnictwa w 

kształceniu 

ustawicznym.

Szkolenia oraz Krajowy Fundusz Szkoleniowy - 

na szkolenia zostały skierowane 53 os. 

bezrobotne - mieszkańcy Lęborka, w tym 28 

kobiety. 

440 821,82   440 821,82   
Fundusz Pracy, 

środki unijne

liczba osób 

korzystających ze 

szkoleń

os. 53
Powiatowy Urząd 

Pracy

21

Dostosowanie 

kształcenia do 

potrzeb gospodarki.

"Barometr zawodów" - monitoring zawodów 

deficytowych i nadwyżkowych - celem jest 

dostarczenie informacji samorządom oraz 

lokalnym władzom oświatowym o aktualnych 

potrzebach rynku pracy. Monitoring jest 

wykorzystywany również przy tworzeniu planów 

szkoleń dla osób bezrobotnych oraz 

planowaniu projektów. Zawody nadwyżkowe: 

ekonomiści, pedagodzy, pracownicy biur 

podróży i organizatorzy obsługi turystycznej. 

Przykładowe zawody deficytowe: betoniarze i 

zbrojarze, brukarze, cieśle i stolarze, dekarze i 

blacharze budowlani, elektrycy, fizjoterapeuci i 

masażyści, inżynierowie budownictwa, 

kierowcy autobusów, kierowcy samochodów 

ciężarowych, kierownicy budowy, kucharze, 

listonosze i kurierzy, mechanicy, operatorzy 

maszyn (...)

899,00   899,00   Fundusz Pracy
liczba powstałych 

raportów
l. 1

Powiatowy Urząd 

Pracy

22

Wzrost świadomości 

uczenia się przez 

całe życie u 

mieszkańców.

Stypendia dla osób kontynuujących naukę - 1 

kobiecie mieszkającej na terenie miasta 

przyznano świadczenie.

8 532,40   8 532,40   Fundusz Pracy 
liczba osób, które 

otrzymały stypendium
os. 1

Powiatowy Urząd 

Pracy

23

Rozwój i 

profesjonalizacja 

systemu doradztwa 

zawodowego.

Usługi poradnictwa zawodowego realizowane 

są w stosunku do osób bezrobotnych i 

poszukujących pracy w celu zwiększenia 

motywacji klientów oraz ich przygotowania do 

skuteczniejszego poszukiwania pracy. 

- - -

liczba osób, które 

skorzystały z 

poradnictwa 

zawodowego

os. 286
Powiatowy Urząd 

Pracy

1.3. Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej miasta
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Wsparcie kampanii 

promocyjnej miasta 

Lęborka – w oparciu 

o potencjał 

turystyczny.

Organizacja XIV Otwartego Konkursu 

Literackiego Legendy Błękitnej Krainy. 

Głównym celem zadania była popularyzacja 

wiedzy o Lęborku i naszym regionie. Tematem 

inspirującym wyobraźnię uczestników było 

napisanie legendy. Każda praca zawierała 

elementy historii, architektury bądź krajobrazu 

związane z naszym regionem. Ogłoszenie 

konkursu – październik 2019 r., rozstrzygnięcie 

(całość kosztów) – I kw. 2020 r.

2 900,00   -

Urząd Miejski w 

Lęborku - 600 zł,  

Powiat Lęborski – 

grant 1 500 zł, 

Dziennik Bałtycki - 

400 zł, środki 

własne - 400 zł

liczba zgłoszonych 

prac
l. 36

LOT Ziemia 

Lęborska - Łeba

25

Wsparcie kampanii 

promocyjnej miasta 

Lęborka – w oparciu 

o potencjał 

turystyczny.

Organizacja IV Nocnego Rajdu po Lęborku. 

Trasa wędrówki biegła w głównej mierze 

miejskim szlakiem współczesnego Lęborka. 

Uczestnicy mieli sposobność zapoznać się 

zarówno z historią, jak i anegdotami 

związanymi z najciekawszymi obiektami na 

trasie. Finałowym akcentem imprezy był 

posiłek regeneracyjny przy wspólnym ognisku  

w Parku im. Bolesława Chrobrego, gdzie 

przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji  w 

Lęborku zapoznał dzieci uczestniczące w 

rajdzie z zasadami używania po zmierzchu 

elementów odblaskowych.

300,00   300,00   
Centrum Sportu i 

Rekreacji
liczba uczestników os. 100

LOT Ziemia 

Lęborska - Łeba

26

Wsparcie kampanii 

promocyjnej miasta 

Lęborka – w oparciu 

o potencjał 

turystyczny.

Prowadzenie w Lęborku punktów informacji 

turystycznej: 

– całorocznego na dworcu PKP oraz w Bramie 

Pierścienia przy Al. Niepodległości; 

– sezonowego na pl. Żwirki i Wigury;

Obsługa punktów it polegała na udzielaniu 

informacji o atrakcjach turystycznych Lęborka i 

okolic, wydawaniu nieodpłatnych ulotek i 

folderów, sprzedaży pamiątek, map, 

przewodników turystycznych itd., wybijaniu 

lokalnych żetonów kolekcjonerskich.

102 370,00   102 370,00   środki Organizacji
liczba 

odwiedzających
os. 2 500

LOT Ziemia 

Lęborska - Łeba

27

Wsparcie kampanii 

promocyjnej miasta 

Lęborka – w oparciu 

o potencjał 

turystyczny.

Świadczenie usług przewodnickich. Działanie 

polegało na oprowadzaniu grup turystycznych 

po najważniejszych atrakcjach Lęborka, 

wydawaniu nieodpłatnych ulotek i folderów, 

zapoznawaniu przyjezdnych zarówno z 

historią, jak i anegdotami związanymi z 

najciekawszymi obiektami na trasie.

2 500,00   2 500,00   
firmy turystyczne, 

biura podróży

liczba turystów 

korzystających z 

usług przewodnika

os. 300
LOT Ziemia 

Lęborska - Łeba

28
Wykonanie siłowni na 

wolnym powietrzu.

Utworzenie siłowni na powietrzu przy ul. 

Krzywoustego.
8 487,00   8 487,00   środki własne

liczba powstałych 

siłowni
l. 1

Centrum Sportu i 

Rekreacji
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Remont pływalni 

miejskiej.

Remonty na pływalni krytej - modernizacja 

układu sterowania centralną wentylacją.
33 234,90 33 234,90 środki własne - - -

Centrum Sportu i 

Rekreacji

30
Remont pływalni 

miejskiej.

Remonty na pływalni krytej - uszczelnienie 

zbiornika wyrównawczego na pływalni.
30 843,90   30 843,90   środki własne

powierzchnia 

zbiornika
m3 86,4

Centrum Sportu i 

Rekreacji

31

Budowa marki 

Lęborka jako miejsca 

atrakcyjnego 

turystycznie.

Przebudowa 7 ulic: Armii Krajowej, Długosza, 

Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej, 

Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku 

wraz z budową i przebudową infrastruktury 

technicznej.

3 977 820,00   3 977 820,00   

budżet miasta - 

60,12%,                     

środki unijne - 

39,88%

łączna długość 

przebudowanych ulic
m 515

Wydział Realizacji 

Inwestycji

32

Budowa marki 

Lęborka jako miejsca 

atrakcyjnego 

turystycznie.

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu 

użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku 

Chrobrego w Lęborku. Budowa została 

zakończona, trwają dostawy.

8 799 420,00 5 288 752,92

budżet miasta - 

60,12%,             

środki unijne - 

39,88%

liczba obiektów 

zasobów kultury 

objętych wsparciem

l. 1
Wydział Realizacji 

Inwestycji

33

Budowa marki 

Lęborka jako miejsca 

atrakcyjnego 

turystycznie.

Pomorskie Szlaki Kajakowe. Inwestycja w 

trakcie realizacji.
455 341,19 87 765,50

budżet miasta - 

15%, środki unijne - 

85%

- - -
Wydział Realizacji 

Inwestycji

34

Budowa marki 

Lęborka jako miejsca 

atrakcyjnego 

turystycznie.

Więcej drzew i krzewów - zielony Lębork. 

Inwestycja zakończona.
4 336 550,00 3 888 037,49

budżet miasta 

15%, środki unijne - 

85%

powierzchnia terenów 

objętych zadaniem
ha 6,1

Wydział Realizacji 

Inwestycji

260 000,00 

(Lęborskie Dni 

Jakubowe)

259 265,48 środki własne

liczba imprez 

otwierających sezon 

turystyczny

1

135 000,00 

(Pożegnanie Lata)
150 493,24 środki własne

liczba imprez 

zamykających sezon 

turystyczny

1

Centrum Sportu i 

Rekreacji
35

Wspieranie działań 

zmierzających do 

stworzenia produktu 

turystycznego.

Wspieranie działań zmierzających do 

stworzenia produktu turystycznego, budowanie 

marki Lęborka i wzajemna promocja 

turystyczna poprzez przynależność do NORDA 

Gdynia Północne Kaszuby, organizacja 

Lęborskich Dni Jakubowych, "Pożegnanie 

Lata".

l.
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Wspieranie badań 

archeologicznych na 

terenie dawnej 

zabudowy miejskiej.

1. Prowadzenie badań archeologicznych dla 

inwestycji związanej z przebudową ulic: 

Długosza, Młynarskiej, Franciszkańskiej, Armii 

Krajowej, Przyzamcze, Chodukiewicza i 

Gdańskiej. 

2. Przeprowadzenie nadzoru archeologicznego 

dla inwestycji związanej z budową budynku 

wielorodzinnego na Pl. Piastowskim, przy ul. 

Stryjewskiego oraz dla inwestycji związanej z 

budową Zakątka Kultury przy ul. Gdańskiej.

3. Przeprowadzenie nadzoru archeologicznego 

badań weryfikacyjnych w Chocielewku.

4. Przygotowanie dokumentacji oraz 

organizacja archeologicznych badań 

ratowniczych w Grąbkowie gm. Łupawa.

5. Przeprowadzenie badań ratowniczych o 

charakterze sondażowo – weryfikacyjnym w 

Grąbkowie gm. Łupawa w miejscu odkrycia 

brązowych grocików scytyjskich.

11 977,00   2 477,00   środki własne liczba nadzorów l. 6 Muzeum 

37

Promocja 

mechanizmu 

inicjatywy lokalnej 

wśród mieszkańców 

Lęborka.

Organizacja trzech edycji pchlego targu w 

Lęborku. Podstawowym celem przedsięwzięcia 

było zwiększenie aktywności mieszkańców 

Lęborka i okolic poprzez zachęcenie ich do 

wystawienia stoisk i sprzedaży lub wymiany 

rzeczy używanych, już niepotrzebnych, a 

zachowanych w należytym stanie.

- - - liczba stoisk l. 40
LOT Ziemia 

Lęborska - Łeba

38
Prace społecznie - 

użyteczne.
Aktywizacja klientów MOPS. 4 431,00 1 772,40 środki własne

liczba osób 

korzystających z 

aktywizacji

os. 3
Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej

39
Wsparcie organizacji 

pozarządowych.

Wsparcie działań realizowanych przez 

organizacje pozarządowe.
72 516,94   72 516,94   środki własne

liczba organizacji 

pozarządowych
l. 17

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej

519 693,87   519 693,87   
Fundusz Pracy, 

środki unijne 

liczba osób 

korzystających ze 

staży

os. 94
Powiatowy Urząd 

Pracy

Wsparcie działań 

zmierzających do 

aktywizacji społecznej 

i zawodowej 

mieszkańców 

Lęborka ze 

szczególnym 

uwzględnieniem osób 

bezrobotnych i 

biernych zawodowo.

Cel strategiczny II - Aktywne Społeczeństwo

Staż - 95 bezrobotnych mieszkańców Miasta 

Lęborka skierowano do odbycia stażu.

2.1. Wzrost zatrudnienia i aktywności społecznej mieszkańców Lęborka

40



7 960,17   7 960,17   

Państwowy 

Fundusz 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnospraw.

liczba osób 

niepełnosprawnych 

korzystających ze 

staży

os. 1
Powiatowy Urząd 

Pracy

1 561,98 (staż) 1 561,98 (staż)

1 074,05 

(szkolenie)
1 074,05 (szkolenie)

12 742,78 (staż) 12 742,78 (staż)

153,44 (szkolenia) 153,44    (szkolenia)

43

Wsparcie działań 

zmierzających do 

aktywizacji społecznej 

i zawodowej 

mieszkańców 

Lęborka ze 

szczególnym 

uwzględnieniem osób 

bezrobotnych i 

biernych zawodowo.

Prace interwencyjne - zwrot pracodawcy, który 

zatrudnił w ramach prac interwencyjnych 

skierowanych bezrobotnych część kosztów 

poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz 

składki na ubezpieczenia społeczne.

104 343,19   104 343,19   
Fundusz Pracy liczba osób 

zatrudnionych 
os. 35

Powiatowy Urząd 

Pracy

44

Wsparcie działań 

zmierzających do 

aktywizacji społecznej 

i zawodowej 

mieszkańców 

Lęborka ze 

szczególnym 

uwzględnieniem osób 

bezrobotnych i 

biernych zawodowo.

Roboty publiczne - to zatrudnienie 

bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 

miesięcy przy wykonywaniu określonych prac. 

Pracodawcy, przysługuje zwrot części kosztów 

poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz 

składki na ubezpieczenia społeczne.

47 951,74   47 951,74   Fundusz Pracy 
liczba osób 

zatrudnionych 
os. 8

Powiatowy Urząd 

Pracy

45

Prace społecznie użyteczne - oznacza prace 

wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do 

zasiłku na skutek skierowania, organizowane 

przez gminę w jednostkach organizacyjnych 

pomocy społecznej, w tym na rzecz opiekunów 

osób niepełnosprawnych, organizacjach lub 

instytucjach statutowo zajmujących się pomocą 

charytatywną lub na rzecz społeczności 

lokalnej.

2 658,80   2 658,80   Fundusz Pracy

liczba osób 

skierowanych do 

prac społecznie 

użytecznych

os. 5
Powiatowy Urząd 

Pracy

Powiatowy Urząd 

Pracy
9

Wsparcie działań 

zmierzających do 

aktywizacji społecznej 

i zawodowej 

mieszkańców 

Lęborka ze 

szczególnym 

uwzględnieniem osób 

bezrobotnych i 

biernych zawodowo.

os.

liczba osób 

korzystających z 

refundacji 

os.

Staż - 95 bezrobotnych mieszkańców Miasta 

Lęborka skierowano do odbycia stażu.

Zwrotu kosztów przejazdu w związku ze 

skierowaniem na staż (3 os.) lub szkoleniem (6 

os.).

Fundusz Pracy, 

środki unijne

Powiatowy Urząd 

Pracy
1442

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub 

dziećmi do 7 roku życia dla osób bezrobotnych 

odbywający staż (12 os.) lub szkolenia (2 os.).

Wsparcie działań 

zmierzających do 

aktywizacji społecznej 

i zawodowej 

mieszkańców 

Lęborka ze 

szczególnym 

uwzględnieniem osób 

bezrobotnych i 

biernych zawodowo.

40

liczba osób 

korzystających ze 

zwrotu kosztów 

przejazdu

41

Fundusz Pracy, 

środki unijne
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Bon na zasiedlenie - skierowany do osoby 

bezrobotne do 30 roku życia. 
14 000,00   14 000,00   Fundusz Pracy

liczba osób 

korzystających z 

bonów 

os. 2
Powiatowy Urząd 

Pracy

47

Dofinansowanie wynagrodzenia za 

zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 

rok życia. 

- - -

liczba osób 

zatrudnionych w 

ramach 

dofinansowania 

os. 1
Powiatowy Urząd 

Pracy

48

Dodatek aktywizacyjny przyznawany jest 

bezrobotnemu posiadającemu prawo do 

zasiłku.

66 901,50   66 901,50   Fundusz Pracy

liczba osób 

korzystających z 

dodatków

os. 90
Powiatowy Urząd 

Pracy
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Promocja 

mechanizmu 

inicjatywy lokalnej 

wśród mieszkańców 

Lęborka.

Budżet Obywatelski. Głosowanie 

przeprowadzono w dniach 10-24 czerwca 

2019r. Do realizacji na 2020 rok 

zakwalifikowało się 11 projektów w tym:

- projekty - zadania nieinwestycyjne (4), 

- małe projekty – zadania inwestycyjne (3), 

- duże projekty – zadania inwestycyjne (4).

1 000 000,00 - budżet miasta
liczba głosujących 

mieszkańców
os. 4062

Wydział Współpracy 

i Rozwoju 
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Wzmacnianie 

potencjału organizacji 

pozarządowych.

Efektem realizacji zadania było stworzenie 

odpowiednich warunków do włączania się w 

życie społeczno - gospodarcze. Zadanie 

realizowano w ramach konkursu na zadanie 

publiczne miasta Lęborka w zakresie 

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych pn.: "Wspieranie 

młodzieżowych inicjatyw". Głównym celem 

zadania było wsparcie młodych organizacji 

pozarządowych i grup nieformalnych, 

działających samodzielnie bądź pod 

patronatem organizacji na terenie Gminy 

Miasto Lębork poprzez konkurs grantowy oraz 

ścieżkę wsparcia animacyjnego i 

szkoleniowego. Dzięki szkoleniu pozyskano 

wiedzę z zakresu budowania projektu, 

wypełniania aplikacji finansowych, 

raportowania i rozliczania projektów, a 

realizowane w ramach ogłoszonego konkursu 

inicjatywy przygotowały społeczność do 

samodzielnej realizacji zadań oraz nabycie 

praktycznych umiejętności. 

19 017,35   19 017,35   

budżet miasta, 

środki własne 

organizacji 

pozarządowej

liczba inicjatyw 

młodzieżowych 

objętych wsparciem

l. 6
Referat Spraw 

Społecznych

Wsparcie działań 

zmierzających do 

aktywizacji społecznej 

i zawodowej 

mieszkańców 

Lęborka ze 

szczególnym 

uwzględnieniem osób 

bezrobotnych i 

biernych zawodowo.
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Opracowanie i 

wdrożenie 

skutecznego systemu 

informowania 

mieszkańców 

Lęborka o działaniach 

władz, 

umożliwiającego 

angażowanie 

mieszkańców w 

sprawy miasta.

Prowadzenie stron internetowych  

www.lebork.pl, www.re-creat.pl, 

www.balticrally.eu

7 721,15   7 721,15   budżet miasta

liczba osób 

korzystających z 

serwisu (w skali roku 

kalendarzowego)

os. 981 634
Wydział Współpracy 

i Rozwoju 
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MUS.NET – to projekt opracowany dla sieci 

europejskich instytucji kultury zarządzających 

małymi muzeami. Partnerzy dokonają 

przeglądu najlepszych praktyk innowacyjnych, 

które mają na celu polepszenie odbioru i 

zwiększenie zainteresowania zwiedzających, 

kończąc na testowaniu i przyjmowaniu 

najbardziej udanych rozwiązań. Termin 

projektu: 1.09.2019 r. - 30.04.2022 r. Całkowity 

koszt projektu 46 799,00 euro (204 469,51 zł)

204 469,51   1 733,00   
środki własne 40%, 

środki unijne 60%
- - - Muzeum

53

We wrześniu 2018 roku muzeum w Lęborku 

podjęło współpracę z 7 lęborskimi 

przedszkolami w celu realizacji projektu „Mały 

Polak - Niepodległy Polak”. 

1 130,00   100,00   środki własne

liczba przedszkoli 

biorąca udział w 

projekcie

l. 7 Muzeum

54

Sukcesywne uzupełnianie wystaw stałych oraz 

kolekcji muzealnych:

Listopad 2018 – maj 2019:

„ Cernutur in agendo virutes”. Działania na 

rzecz polskości na ziemi lęborskiej.” 

Czerwiec  - wrzesień 2019:

„Ojcowie niepodległości_ - obwoźna wystawa 

historyczna

Październik -  listopad 2019

„Co zdobi mundur żołnierza WP. Odznaki 

pamiątkowe, oznaki rozpoznawcze, orły, 

proporczyki”

Grudzień 2019 – marzec 2020

„Peperkuch. Ciastko z pieprzem. Tradycje 

piernikarskie na Pomorzu i nie tylko”.

20 590,00   20 590,00   środki własne
liczba osób 

zwiedzających 
os. 20 822 Muzeum

2.2. Wzrost efektywności systemu edukacyjnego i zdrowotnego

Poprawa warunków i 

możliwości 

korzystania z dorobku 

naukowego, 

literackiego i 

kulturalnego, 

służących szerokiemu 

rozwojowi 

intelektualnemu 

mieszkańców.

Poprawa warunków i 

możliwości 

korzystania z dorobku 

naukowego, 

literackiego i 

kulturalnego, 

służących szerokiemu 

rozwojowi 

intelektualnemu 

mieszkańców.
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Organizacja wydarzenia pt. „Noc Muzeów” pod 

hasłem „Otwórzmy się na przeszłość”  

poprzedzona historycznym piknikiem pt. „Z 

historią w tle” zorganizowanym z inicjatywy 

budżetu obywatelskiego. 

7 000,00   7 000,00   środki własne
liczba osób 

zwiedzających 
os. 4 128 Muzeum

56

Poprawa warunków i 

możliwości 

korzystania z dorobku 

naukowego, 

literackiego i 

kulturalnego, 

służących szerokiemu 

rozwojowi 

intelektualnemu 

mieszkańców.

Organizacja ferii w muzeum dla dzieci i 

młodzieży. W ramach zajęć uczestnicy 

poznawali różne techniki tworzenia: malowanie 

jaśków oraz ekologicznych toreb, lepienie 

różnych przedmiotów z gliny, własnoręczne 

wykonywanie biżuterii z filcu itp. W ramach 

zajęć odbywają się również lekcje muzealne, 

które w sposób przystępny opowiadają o 

historii, archeologii oraz etnografii. 

1 400,00   1 400,00   środki własne liczba uczestników os. 254 Muzeum
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Wspieranie działań 

służących 

wzmocnieniu i 

poszerzeniu oferty 

edukacyjnej dla 

dzieci, młodzieży i 

osób dorosłych.

Wspieranie działań służących wzmocnieniu i 

poszerzeniu oferty edukacyjnej dla dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych poprzez  

prowadzenie zajęć edukacyjnych (lekcje 

biblioteczne, warsztaty, szkolenia) dla różnych 

grup odbiorców.

- - środki własne liczba uczestników os. 3 206
Miejska Biblioteka 

Publiczna
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Wspieranie działań 

służących 

wzmocnieniu i 

poszerzeniu oferty 

edukacyjnej dla 

dzieci, młodzieży i 

osób dorosłych.

Poprawa warunków i możliwości korzystania z 

dorobku naukowego, literackiego 

i kulturalnego, służących szerokiemu rozwojowi 

intelektualnemu mieszkańców poprzez zakup 

zbiorów tj.  notebooki, audiobooki, zbiory 

audiowizualne, gry komputerowe i planszowe 

oraz zakup wszystkich typów literatury.

134 222,00   134 222,00   

Program MKiDN i 

Biblioteki 

Narodowej; środki 

własne

liczba osób 

korzystających ze 

zbiorów

os. 83 182
Miejska Biblioteka 

Publiczna
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Realizacja projektów 

edukacyjno-

sportowych.

Organizacja lęborskich obchodów Pierwszego 

Dnia Wiosny. Zadanie polegało na organizacji 

konkursu marzann. Uczestnicy (dzieci z 

lęborskich przedszkoli i szkół podstawowych) 

zebrały od przechodniów – zgodnie z tradycją 

– zło nagromadzone w ciągu roku, a następnie 

symbolicznie wrzuciły razem z przygotowanymi 

uprzednio marzannami do rzeki Łeby. 

Dodatkową atrakcją imprezy było 

przeprowadzenie rajdu pieszego po terenie 

gm. Nowa Wieś Lęborska. 

1 700,00   1 700,00   

Urząd Miejski w 

Lęborku 1 000 zł, 

Centrum Sportu i 

Rekreacji w 

Lęborku 700 zł

liczba 

przygotowanych 

marzann

l. 25
LOT Ziemia 

Lęborska - Łeba

Poprawa warunków i 

możliwości 

korzystania z dorobku 

naukowego, 

literackiego i 

kulturalnego, 

służących szerokiemu 

rozwojowi 

intelektualnemu 

mieszkańców.
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Realizacja projektów 

edukacyjno-

sportowych.

Organizacja X edycji wyścigu rowerowego MTB 

Pazur Lęborskiego Lwa. Uczestnicy ścigali się 

w ramach czterech kategorii (Smerfy, Mini, 

Hobby, Mega), pokonując zróżnicowane trasy, 

dostosowane stopniem trudności i długością 

dystansu do umiejętności startujących. 

Zawodnicy rywalizujący w najbardziej 

prestiżowych kategoriach pokonywali rundy 

prowadzące w głównej mierze skrajem 

wysoczyzny sąsiadującej ze Stadionem 

Miejskim w Lęborku – po oznakowanej górskiej 

ścieżce rowerowej. 

12 300,00   12 300,00   

Centrum Sportu i 

Rekreacji 10 300 

zł, Powiat Lęborski 

– grant  1 400 zł, 

Zakład 

Komunikacji 

Miejskiej 250 zł, 

środki własne 350 

zł

liczba uczestników os. 76
LOT Ziemia 

Lęborska - Łeba
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Promocja zdrowia i 

zdrowego stylu życia, 

wsparcie działań 

zmierzających do 

ograniczenia 

zagrożeń zjawiskami 

patologicznymi 

poprzez wzrost liczby 

podejmowanych 

działań 

wychowawczych 

obejmujących 

programy szkolne i 

zajęcia pozalekcyjne.

Prowadzenie profilaktycznej działalności 

informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej 

w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych i problemów narkomanii, w 

szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 

prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowo- 

rekreacyjnych, a także działań na rzecz 

dożywiania dzieci uczestniczących w 

pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych i socjoterapeutycznych.

686 775,76 686 775,76 budżet miasta 

liczba ogólnych 

działań 

profilaktycznych 

l. 30
Referat Spraw 

Społecznych

62

Dofinansowanie 

realizacji zadań 

publicznych z zakresu 

sportu.

Lęborski Sport 2019 - dofinansowanie realizacji 

zadań publicznych z zakresu sportu.
1 024 000,00 1 015 500,00 budżet miasta

liczba podmiotów, 

które otrzymały 

dotacje

l. 12
Wydział Współpracy 

i Rozwoju
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Akcje edukacyjne: Sprawny przedszkolak; 

Moje zdrowie, moja moc; Kultura spożywania 

posiłków. 

działania w 

ramach zajęć 

edukacyjnych

działania w ramach 

zajęć edukacyjnych
środki własne

liczba dzieci biorąca 

udział w projektach
os. 225 Przedszkole nr 1

64

Akcje edukacyjne: Przedszkole w ruchu; 

Bezpieczny przedszkolak; Przedszkole 

promujące zdrowie.

działania w 

ramach zajęć 

edukacyjnych

działania w ramach 

zajęć edukacyjnych
środki własne

liczba dzieci biorąca 

udział w projektach
os. 285 Przedszkole nr 2

65

Akcje edukacyjne: Mamo, tato wolę wodę; 

Skąd się biorą produkty ekologiczne; 

Czyściochowe Przedszkole; Smacznie i 

wesoło. 

działania w 

ramach zajęć 

edukacyjnych

działania w ramach 

zajęć edukacyjnych
środki własne

liczba dzieci biorąca 

udział w projektach
os. 107 Przedszkole nr 5

Działania 

profilaktyczne z 

zakresu promocji i 

ochrony zdrowia, 

zdrowego stylu życia.
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Akcje edukacyjne: Czyste powietrze wokół nas; 

Akademia Zdrowego Przedszkolaka; Piramida 

żywienia; Mamo, tato, wolę wodę; Akademia 

Aquafresh; Kubusiowi Przyjaciele Natury; 

Dzieciństwo bez próchnicy.

działania w 

ramach zajęć 

edukacyjnych

działania w ramach 

zajęć edukacyjnych
środki własne

liczba dzieci biorąca 

udział w projektach
os. 123 Przedszkole nr 6

67

Akcje edukacyjne: Przedszkole promujące 

zdrowie; Zdrowo jem, więcej wiem!; Czyste 

powietrze wokół nas; Drzewa dla klimatu; 

XXXIV Igrzyskach sportowo-zabawowych 

dzieci przedszkolnych.

działania w 

ramach zajęć 

edukacyjnych

działania w ramach 

zajęć edukacyjnych
środki własne

liczba dzieci biorąca 

udział w projektach
os. 157 Przedszkole nr 9

68

Akcje edukacyjne: Bezpieczny przedszkolak; 

Przedszkole promujące zdrowie; Mamo, tato 

wolę wodę.

działania w 

ramach zajęć 

edukacyjnych

działania w ramach 

zajęć edukacyjnych
środki własne

liczba dzieci biorąca 

udział w projektach
os. 101 Przedszkole nr 10

69 os. 62 Przedszkole nr 1

70 os. 36 Przedszkole nr 2

71 os. 17 Przedszkole nr 5

72 os. 12 Przedszkole nr 6

73 os. 10 Przedszkole nr 9

74 os. 29 Przedszkole nr 10

75 środki własne os. 52 Przedszkole nr 1

76 środki własne os. 79 Przedszkole nr 2

77 środki własne os. 42 Przedszkole nr 5

78 środki własne os. 30 Przedszkole nr 6

79 środki własne os. 30 Przedszkole nr 9

80 środki własne os. 26 Przedszkole nr 10

Zajęcia logopedyczne

zadanie 

realizowane przez 

zatrudnionego 

logopedę

zadanie realizowane 

przez zatrudnionego 

logopedę

działania w ramach 

zajęć edukacyjnych

środki własne

działania w 

ramach zajęć 

edukacyjnych

liczba dzieci biorąca 

udział w projektach

liczba dzieci biorąca 

udział w projektach

Działania 

profilaktyczne z 

zakresu promocji i 

ochrony zdrowia, 

zdrowego stylu życia.

Wzmocnienie i 

poszerzenie oferty 

edukacyjnej.

Poprawa warunków i 

możliwości 

korzystania z dorobku 

naukowego i 

literackiego.

Mały Miś w świecie wielkiej literatury – punkt 

biblioteczny na terenie przedszkola, projekt 

czytelniczy.
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Działania 

profilaktyczne z 

zakresu promocji i 

ochrony zdrowia, 

zdrowego stylu życia.

1. Udział w Programie - "Szklanka mleka", 

"Owoce i warzywa w szkole", „Trzymaj formę” 

oraz zapewnienie uczniom stałego dostępu do 

wody pitnej, „Zdrowe soki”, „ Dzień zdrowego 

jedzenia i gotowania”, lekcje śniadaniowe.

2. Warsztaty na temat fonoholizmu i 

nałogowego korzystania z tel.komórkowych.

3. Małe Formy Teatralne nt. wartości własnej, 

jej postrzegania, rozumienia i akceptacji.

4. Spotkania z funkcjonariuszami policji w 

Lęborku na temat odpowiedzialności nieletnich 

w myśl ustawy o postępowaniu w sprawach 

nieletnich, cyberprzemocy, dyskryminacji i 

konsekwencjach mowy nienawiści oraz  

odpowiedzialności karnej osób nieletnich.

5. Warsztaty dla dziewcząt oddz. gmin, nt. 

pielęgnacji urody, odpowiedniej diety, 

makijażu, sprawności fizycznej, rozwoju 

osobistego.

6. Warsztaty profilaktyczne „ Używki czy są mi 

potrzebne” oraz „Alkohol – gwarant dobrej 

zabawy, krok w dorosłość czy uszczerbek na 

zdrowiu”.

działania i 

programy 

realizowane przez 

szkoły w ramach 

zajęć 

edukacyjnych

działania i programy 

realizowane przez 

szkoły w ramach 

zajęć edukacyjnych

środki własne

liczba uczniów 

biorących udział w 

kampaniach, 

projektach

os. 440
Szkoła Podstawowa 

nr 1
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Wspieranie działań 

propagujących 

doradztwo zawodowe.

1. Obowiązkowe zajęcia z doradztwa 

zawodowego dla uczniów gmin.

2. Realizacja projektu „ Otwarta firma”.

3. Spotkanie uczniów z przedstawicielami szkół 

średnich na terenie Lęborka.

4. Udział w Jesiennych Targach Edukacyjnych.

5. Udział w Dniach Otwartych Centrum 

Kształcenia Praktycznego w Lęborku.

działania i 

programy 

realizowane przez 

szkoły w ramach 

zajęć 

edukacyjnych

działania i programy 

realizowane przez 

szkoły w ramach 

zajęć edukacyjnych

środki własne

liczba uczniów 

gimnazjum 

korzystających z 

doradztwa 

zawodowego

os. 286
Szkoła Podstawowa 

nr 1
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Działania edukacyjne 

prowadzone w szkole. 

1. Realizacja innowacji pedagogicznej: „Języki 

obce kluczem do naszej przyszłości” / 2 godz. 

dodatkowe dla kl. VII na zajęcia z angielskiego 

i niemieckiego w dwuletnim cyklu kształcenia; 

„Wyobraźnia ważniejsza od wiedzy ” - 

współpraca z Uniwersytetem Morskim w Gdyni, 

udział w wykładach, zajęciach laboratoryjnych - 

21 uczniów, „Języki obce kluczem do Europy - 

realizacja projektu „Erasmus +” - 18 uczniów.

2. Udział młodzieży w  obozie naukowym w 

Wielu - zajęcia dydaktyczne z matematyki, 

fizyki, informatyki, angielskiego, warsztaty 

kształtujące kompetencje społeczne - 49 

uczniów. 

3. Żywa lekcja historii przy współpracy z 

Chorągwią Kompturstwa Gniewskiego – 

pielęgnowanie postaw patriotycznych, 

popularyzacja historii – 151 uczniów.

4. Lekcje przedmiotowe z wolontariuszami z 

Hiszpanii, Maroka, Turcji, Gruzji dla kl. 7 i 8. 

7. Udział w akcjach: „ Szlachetna paczka”, 

Razem na święta”, „ Szkoła pamięta”, „ Do 

hymnu”, „Rodacy Bohaterom”, „Pielucha dla 

malucha”, „Góra grosza”, „Dbam o zasięg” pod 

hasłem „ Idą święta, nie o sms-ie, lecz o kartce 

pamiętaj”.

działania i 

programy 

realizowane przez 

szkoły w ramach 

zajęć 

edukacyjnych

działania i programy 

realizowane przez 

szkoły w ramach 

zajęć edukacyjnych

środki własne

liczba uczniów 

korzystająca z 

działań edukacyjnych 

os. 229
Szkoła Podstawowa 

nr 1

84
Działania edukacyjne 

prowadzone w szkole. 

Udział w programach: "Mleko dla szkół", 

"Owoce i warzywa w szkole", "Trzymaj formę", 

"Bieg po zdrowie", "Nie pal przy mnie, proszę", 

"Znajdź właściwe rozwiązanie", "Bezpieczny 

Puchatek", "Granie na ekranie", "Między nami 

kobietkami", projekty SKS.

działania i 

programy 

realizowane przez 

szkoły w ramach 

zajęć 

edukacyjnych

działania i programy 

realizowane przez 

szkoły w ramach 

zajęć edukacyjnych

środki własne

liczba uczniów 

korzystająca z 

działań edukacyjnych 

os. 229
Szkoła Podstawowa 

nr 3

85

Wspieranie działań 

służących 

wzmocnieniu i 

poszerzeniu oferty 

edukacyjnej dla 

dzieci, młodzieży.

1. Udział w programach: "Owoce w szkole", 

"Szklanka mleka", "Trzymaj formę", "Szkoła 

promująca zdrowie", "Nie pal przy mnie", 

"Niećpam".

2. Piknik szkolne, ferie zimowe oraz weekend 

na rowerze. 

3. Spotkania z przedstawicielami szkół 

ponadpodstawowych.                                       

4. Udział uczniów w Targach Edukacyjnych.    

5. Organizacja zajęć pozalekcyjnych, zajęć na 

basenie oraz zajęć opiekuńczo-

wychowawczych.

działania i 

programy 

realizowane przez 

szkoły w ramach 

zajęć 

edukacyjnych

działania i programy 

realizowane przez 

szkoły w ramach 

zajęć edukacyjnych

środki własne

liczba uczniów 

korzystająca z 

programów

os. 487
Szkoła Podstawowa 

nr 4



86
Zapewnienie wysokiej 

jakości edukacji. 

Przygotowanie uczniów do Kuratoryjnych 

konkursów przedmiotowych, tematycznych, 

egzaminu gimnazjalnego. Praca z uczniami 

zdolnymi, rozwijanie zainteresowań i pasji, 

organizowanie zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych z polskiego, j. obcych, 

matematyki, konsultacji przedmiotowych.

działania i 

programy 

realizowane przez 

szkoły w ramach 

zajęć 

edukacyjnych

działania i programy 

realizowane przez 

szkoły w ramach 

zajęć edukacyjnych

środki własne

liczba uczniów 

korzystająca z 

programów

os. 487
Szkoła Podstawowa 

nr 4

87
Zapewnienie wysokiej 

jakości edukacji. 

1. Promocja zdrowego stylu życia poprzez 

udział w projekcie „Program dla Szkół”.

2. Zbieranie zużytych baterii. 

3. Prowadzenie świetlicy szkolnej i 

środowiskowej.

4. Programy profilaktyczne „Trzymaj formę”, 

„Bieg po zdrowie”.

5. Unijny program dla szkół Szkolna przerwa 

śniadaniowa- mleczna, z warzyw, owocowa. 

6. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.

działania i 

programy 

realizowane przez 

szkoły w ramach 

zajęć 

edukacyjnych

działania i programy 

realizowane przez 

szkoły w ramach 

zajęć edukacyjnych

środki własne

liczba uczniów 

korzystająca z 

programów

os. 485
Szkoła Podstawowa 

nr 5

88

Wspieranie działań  

służących 

wzmacnianiu i 

poszerzaniu oferty 

edukacyjnej dla dzieci 

i młodzieży.

1. Zajęcia wyrównawcze.

2. Zajęcia rewalidacyjne.

3. Zajęcia logopedyczne.

4. Doradztwo zawodowe.

5. Wyjazdy edukacyjne.

6. Wyjścia do szkół.

7. Targi edukacyjne.

8. Wyjazdy na zajęcia Na Uniwersytecie 

Gdańskim, Centrum Solidarności Eksplorery.

działania i 

programy 

realizowane przez 

szkoły w ramach 

zajęć 

edukacyjnych

działania i programy 

realizowane przez 

szkoły w ramach 

zajęć edukacyjnych

środki własne

liczba uczniów 

korzystająca z 

programów

os. 365
Szkoła Podstawowa 

nr 7

89

Zapewnienie wysokiej 

jakości  edukacji na 

poziomie 

podstawowym 

1. Zakup książek do biblioteki szkolnej w 

ramach Narodowego Programu Czytelnictwa.

2. Innowacje pedagogiczne.

działania i 

programy 

realizowane przez 

szkoły w ramach 

zajęć 

edukacyjnych

działania i programy 

realizowane przez 

szkoły w ramach 

zajęć edukacyjnych

środki własne

liczba uczniów 

korzystająca z 

programów

os. 365
Szkoła Podstawowa 

nr 7

90

Działania 

profilaktyczne z 

zakresu promocji i 

ochrony zdrowia, 

zdrowego stylu życia.

1. „Śniadanie daje moc”.

2. „Trzymaj formę”.

3. „Spotkanie z dietetykiem”.

4. „Mleko w szkole”.

5. „Owoce i warzywa w szkole”.

6. Rajdy piesze i rowerowe.

działania i 

programy 

realizowane przez 

szkoły w ramach 

zajęć 

edukacyjnych

działania i programy 

realizowane przez 

szkoły w ramach 

zajęć edukacyjnych

środki własne

liczba uczniów 

korzystająca z 

programów

os. 365
Szkoła Podstawowa 

nr 7



91

Wsparcie działań 

zmierzających do 

ograniczenia 

zagrożeń zjawiskami 

patologicznymi 

poprzez wzrost liczby 

podejmowanych 

działań 

wychowawczych 

obejmujących 

programy szkolne i 

zajęcia pozalekcyjne.

1. Zajęcia pozalekcyjne: zajęcia sks, koła 

zainteresowań.                                                  

2. Organizacja zajęć dla uczniów w czasie ferii 

zimowych.                                                         

3. Wycieczki szkolne.                                        

4. Gry i konkursy.                                                

5. Koncerty Muzyczne „Muzyka wszystkich 

narodów”.                                                             

6. Konkurs wiedzy o AIDS i HIV.                         

7. Warsztaty profilaktyczne dla dzieci, rodziców 

i nauczycieli - koncerty profilaktyczne o 

tolerancji. Teatr profilaktyczny dla dzieci I-III 

Shrek.                                                                

8. Warsztaty edukacyjne - fonoholizm.                   

9. Opieka w świetlicy szkolnej.

działania i 

programy 

realizowane przez 

szkoły w ramach 

zajęć 

edukacyjnych

działania i programy 

realizowane przez 

szkoły w ramach 

zajęć edukacyjnych

środki własne

liczba uczniów 

korzystająca z 

programów

os. 365
Szkoła Podstawowa 

nr 7

92

Wspieranie działań 

służących 

wzmocnieniu i 

poszerzeniu oferty 

edukacyjnej.

1. Klasy sportowe.                                            

2. Klasy językowe.                                             

3. Żywa lekcja historii.                                       

4. Warsztaty przyrodnicze dla klas 1-3.

działania i 

programy 

realizowane przez 

szkoły w ramach 

zajęć 

edukacyjnych

działania i programy 

realizowane przez 

szkoły w ramach 

zajęć edukacyjnych

środki własne

liczba uczniów 

korzystająca z 

programów

os. 98
Szkoła Podstawowa 

nr 8

93

Zapewnienie wysokiej 

jakości edukacji na 

poziomie 

podstawowym.

1. Prowadzenie zajęć wyrównawczych. 

2. Kół przedmiotowych.

3. Zajęć logopedycznych.

4. Pozyskiwanie nowoczesnych środków 

dydaktycznych (roboty, komputery, tablice 

multimedialne, projektory itp.).

5. Realizacja innowacji pedagogicznych (np. 

nauczanie j. angielskiego z tablicą 

interaktywną, edukacja przyrodnicza).

6. Organizowanie i udział uczniów w licznych 

konkursach, zawodach.

7. Warsztaty edukacyjne: „Eksperyment”, 

„Fabryka cukierków”, „Dzieje świata”, warsztaty 

w parku ewolucji, międzynarodowe warsztaty 

„Euroweek” oraz w Centrum Hewelianum.

działania i 

programy 

realizowane przez 

szkoły w ramach 

zajęć 

edukacyjnych

działania i programy 

realizowane przez 

szkoły w ramach 

zajęć edukacyjnych

środki własne

liczba uczniów 

korzystająca z 

programów

os. 797
Szkoła Podstawowa 

nr 8



94

Wsparcie działań 

zmierzających do 

ograniczenia 

zagrożeń zjawiskami 

patologicznymi. 

1. Spektakle profilaktyczne - „Inny chłopak”, 

„Między nami kobietkami”.

2. Programy profilaktyczne – Trzymaj formę”, 

„Nie pal przy mnie proszę”.

3. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w dni 

wolne od zajęć.

4. Zajęcia feryjne.

5. Dni bez telefonu (poniedziałki i piątki).

6. Debata „Bezpieczeństwo dzieci”.

7. Pogadanki policjantów na temat zachowań 

niebezpiecznych i agresywnych oraz ich 

skutków prawnych.

8. Warsztaty z profilaktyki uzależnień w klasie 

6.

9. Warsztaty „Empatia i wzajemne zaufanie”, 

„Rozwiązywanie konfliktów w zespole 

klasowym”, „Rozwiązywanie konfliktów, 

radzenie sobie z emocjami” w klasach 4-6.

działania i 

programy 

realizowane przez 

szkoły w ramach 

zajęć 

edukacyjnych

działania i programy 

realizowane przez 

szkoły w ramach 

zajęć edukacyjnych

środki własne

liczba uczniów 

korzystająca z 

programów

os. 797
Szkoła Podstawowa 

nr 8

95
Promocja zdrowia i 

zdrowego stylu życia.

1. Zajęcia z zasad udzielania I pomocy 

przedmedycznej. 

2. Zajęcia wychowania fizycznego w kl. IV na 

basenie.

3. Wycieczki do drogerii, salonu 

kosmetycznego (dziewczęta kl. VI) w ramach 

zajęć wychowania do życia w rodzinie.

4. Zajęcia z edukacji ekologicznej.

5. Promocja i ochrona zdrowia oraz zdrowego 

stylu życia.

6. Pozalekcyjne zajęcia turystyczne, taneczne, 

sportowe, rowerowe itp. 

7. Porcje warzyw i owoców oraz przetworów 

mlecznych. 

8. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

9. Udział w miejskich, powiatowych i 

wojewódzkich zawodach. 

10. Spotkania z psychologiem na temat 

przeżyć traumatycznych.

działania i 

programy 

realizowane przez 

szkoły w ramach 

zajęć 

edukacyjnych

działania i programy 

realizowane przez 

szkoły w ramach 

zajęć edukacyjnych

środki własne

liczba uczniów 

korzystająca z 

programów

os. 797
Szkoła Podstawowa 

nr 8

liczba seniorów 

korzystająca ze 

wsparcia

os. 18

97 355,25   
Wydział Współpracy 

i Rozwoju

Wspieranie działań 

służących 

wzmocnieniu i 

poszerzeniu oferty 

edukacyjnej dla 

dzieci, młodzieży i 

osób dorosłych.

3 231 431,00   96

Gmina Miasto Lębork w partnerstwie ze 

Stowarzyszeniem EDUQ, Wielkopolskim 

Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych oraz 

Stowarzyszeniem OTWARTE DRZWI realizuje 

projekt pn. OŻYWIONY LĘBORK "NOWY 

ŚWIAT" - usługi społeczne dla mieszkańców 

obszaru rewitalizacji. Działania mają na celu 

zwiększenie dostępu do usług społecznych 

świadczonych na obszarze rewitalizacji Lębork 

– Nowy Świat dla osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin 

w listopadzie 2019 roku rozpoczęło 

Stowarzyszenie EDUQ. Reszta Partnerów oraz 

Lider zgodnie z założeniami projektowymi 

rozpoczynają działania projektowe w styczniu 

2020 r.

2.3. Społeczna rewitalizacja

budżet miasta 5%, 

środki unijne 85%, 

budżet krajowy 

10%



liczba dzieci, 

młodzieży oraz 

dorosłych 

korzystająca ze 

wsparcia

os. 20

97

Przekształcanie 

obszarów leśnych w 

obszary parkowo-

rekreacyjne.

W planie miejscowym zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru w rejonie Parku 

Chrobrego i terenów rekreacyjno-sportowych 

nad rz. Łebą i Okalicą w Lęborku zapisano 

przekształcenie terenu Parku Chrobrego z  

obszaru leśnego na zieleń parkową.

patrz pkt 7 patrz pkt 7 środki własne - - - Wydział Architektury

98

Prowadzenie punktu bibliotecznego w 

Środowiskowym Domu Samopomocy i 

prowadzenie zajęć dla seniorów.

2 800,00   2 800,00   środki własne
liczba 

odwiedzających
os. 5308

Miejska Biblioteka 

Publiczna

99

Budowa komunalnego wielorodzinnego 

budynku mieszkalnego przy Placu 

Piastowskim. Inwestycja w trakcie realizacji.

1 116 900,00 12 239,50

budżet miasta 

65%, 

dofinansowanie z 

Funduszu Dopłat 

35%

- - -
Wydział Realizacji 

Inwestycji

100

Budowa komunalnego wielorodzinnego 

budynku mieszkalnego przy ul. Stryjewskiego. 

Inwestycje w trakcie realizacji.

1 438 587,30 112 402,40

budżet miasta 

65%, 

dofinansowanie z 

Funduszu Dopłat 

35%

- - -
Wydział Realizacji 

Inwestycji

101
Odnowiony Lębork - rewitalizacja obszaru 

Nowy Świat. Inwestycja w trakcie realizacji.
18 541 439,41 10 571 179,34

budżet miasta - 

35%, środki unijne 

55%, budżet 

państwa - 10%

liczba działań z 

zakresu rewitalizacji 

przestrzeni publicznej

l. 17
Wydział Realizacji 

Inwestycji

102

Wspieranie działań 

zmierzających do 

wzrostu poziomu 

integracji społecznej 

osób zagrożonych 

wykluczeniem oraz 

wspieranie działań 

służących 

przeciwdziałaniu 

marginalizacji 

społecznej.

Prowadzenie działań profilaktycznych.

zadanie 

realizowane przez 

zatrudnionego 

pedagoga

zadanie realizowane 

przez zatrudnionego 

pedagoga

środki własne uczestnicy spotkań os. 12
Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej

97 355,25   
Wydział Współpracy 

i Rozwoju

Wspieranie działań 

służących 

wzmocnieniu i 

poszerzeniu oferty 

edukacyjnej dla 

dzieci, młodzieży i 

osób dorosłych.

3 231 431,00   96

Gmina Miasto Lębork w partnerstwie ze 

Stowarzyszeniem EDUQ, Wielkopolskim 

Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych oraz 

Stowarzyszeniem OTWARTE DRZWI realizuje 

projekt pn. OŻYWIONY LĘBORK "NOWY 

ŚWIAT" - usługi społeczne dla mieszkańców 

obszaru rewitalizacji. Działania mają na celu 

zwiększenie dostępu do usług społecznych 

świadczonych na obszarze rewitalizacji Lębork 

– Nowy Świat dla osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin 

w listopadzie 2019 roku rozpoczęło 

Stowarzyszenie EDUQ. Reszta Partnerów oraz 

Lider zgodnie z założeniami projektowymi 

rozpoczynają działania projektowe w styczniu 

2020 r.

budżet miasta 5%, 

środki unijne 85%, 

budżet krajowy 

10%

Wspieranie działań 

zmierzających do 

wzrostu poziomu 

integracji społecznej 

osób zagrożonych 

wykluczeniem oraz 

wspieranie działań 

służących 

przeciwdziałaniu 

marginalizacji 

społecznej.



103
Program wczesnego wykrywania raka piersi u 

kobiet.
27 000,00   26 990,00

liczba przebadanych 

kobiet
os. 152 SPS ZOZ

104
Program wczesnego wykrywania nowotworów 

gruczołu krokowego u mężczyzn.
24 310,00 24 310,00

liczba przebadanych 

mężczyzn
os. 221 SPS ZOZ

105
Program wczesnego wykrywania dysplazji 

stawów biodrowych u niemowląt.
42 000,00 42 000,00

liczba przebadanych 

niemowląt
os. 578 SPS ZOZ

106 Szkoła Rodzenia. 12 900,00   12 900,00   

kobiety ciężarne 

uczęszczające do 

szkoły 

os. 478 SPS ZOZ

1 779 534,89  

(kwota na prace 

budowlane/remonto

we)

1 178 256,40  

(kwota na wydatki 

inwestycyjne)

108

Budowa ulic 

osiedlowych oraz 

innych połączeń 

drogowych.

Budowa ul. Powstania Styczniowego. Zadanie 

zakończone.
393 019,85 102 224,58 budżet miasta

długość 

nowopowstałych 

połączeń drogowych

km 0,2
Wydział Realizacji 

Inwestycji

109

Budowa ulic 

osiedlowych oraz 

innych połączeń 

drogowych.

Budowa ul. Pięknej. Zadanie zakończone. 801 678,00 801 678,00 budżet miasta

długość 

nowopowstałych 

połączeń drogowych

km 0,35
Wydział Realizacji 

Inwestycji

Dalszy rozwój 

budownictwa 

mieszkań socjalnych i 

komunalnych.

W 160 lokalach wykonano prace budowlane 

(zarówno w lokalach zasiedlonych, jak i 

niezamieszkałych). Naprawiono 16 szt. pieców 

kaflowych, przygotowano lokale do ponownego 

zasiedlenia, wymieniono przyłącze wodne do 

budynków 3 szt. Wydatki inwestycyjne w 

lokalach:                                                                

- wykonanie pomieszczeń WC (36 lokali) 

- odtworzenie dokumentacji technicznej 

(12szt.)

- przestawienie i postawienie pieców (42 szt.)

- wymiana instalacji elektrycznej (3 szt.)

- remont elewacji budynku (2 szt.)

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  (37 

szt.)

-  remont budynku po pożarze 1 szt.

- wykonanie i montaż schodów stalowych (2 

szt.)                                                                           

- zmiana lokalizacji układów pomiarowych (2 

szt.)                                

liczba 

wyremontowanych 

lokali 

l.107 2 957 791,29   budżet miasta

Cel strategiczny III - Atrakcyjna Przestrzeń

160

3.1. Sprawny system transportowy

Referat Zasobów 

Komunalnych

Wsparcie działań 

propagujących 

badania 

profilaktyczne 

mieszkańców 

Lęborka.

budżet Starostwa 

Powiatowego



110

Budowa ulic 

osiedlowych oraz 

innych połączeń 

drogowych.

Budowa ul. Majkowskiego II etap. W trakcie 

realizacji.
2 619 628,18 242 617,50

budżet miasta - 

50%, Fundusz 

Dróg 

Samorządowych - 

50%

- - -
Wydział Realizacji 

Inwestycji

111

Budowa ulic 

osiedlowych oraz 

innych połączeń 

drogowych.

Budowa ul. Weterynaryjnej. Zadanie 

zakończone.
1 199 386,48 590 154,00

budżet miasta - 

50%, Fundusz 

Dróg 

Samorządowych - 

50% 

długość 

nowopowstałych 

połączeń drogowych

km 0,2
Wydział Realizacji 

Inwestycji

112
Modernizacja węzła 

komunikacyjnego.

Rozbudowa tunelu dla pieszych na stacji 

kolejowej w Lęborku. Zadanie zakończone.
6 566 666,77 4 986 291,21

budżet miasta 

15%, środki unijne 

85%

ilość 

zmodernizowanych 

węzłów 

komunikacyjnych

l. 1
Wydział Realizacji 

Inwestycji

113
Modernizacja węzła 

komunikacyjnego.

Lęborski Węzeł Przesiadkowy. Inwestycja w 

trakcie realizacji - do lipca 2020 r.
27 165 314,74 9 202 795,81

budżet miasta 

15%, środki unijne 

85%

liczba pasażerów 

publicznego 

transportu 

zbiorowego 

korzystających z 

infrastruktury i taboru 

w ciągu roku

os. 1 250 000
Wydział Realizacji 

Inwestycji

114
Sprawy system 

transportowy.

Zakup autobusów miejskich w ramach projektu 

"Budowa węzła integrującego podsystemy 

transportu zbiorowego i indywidualnego wraz z 

budową i modernizacją dróg, ścieżek oraz 

tworzenie tras rowerowych o charakterze 

transportowym". 

4 441 500,00   4 441 500,00   
środki własne 15%, 

środki unijne 85%

liczba zakupionych 

autobusów
l. 5

Zakład Komunikacji 

Miejskiej sp. z o.o.

115

Budowa ulic 

osiedlowych oraz 

innych połączeń 

drogowych.

Wypłata odszkodowań za przyjęte działki pod 

drogi publiczne gminne dla działek nr 61/12 

obr. 13 (ul. Nadmorska), nr 127/43 obr. 4 (ul. 

Pułaskiego), nr nr 128/5, 128/6, 128/7 obr. 4 

(ul. Pułaskiego). 

13 563,00 13 563,00 budżet miasta
liczba przyjętych 

działek
l. 5

Wydział Gospodarki 

Nieruchomościami

116

Budowa ulic 

osiedlowych oraz 

innych połączeń 

drogowych.

Wypłata ze sprzedaży gruntów na rzecz Gminy 

Miasto Lębork działki nr 160/2, 160/4, 160/5 

obr. 4 (ul. Polna). 

38 475,00   38 475,00   budżet miasta
liczba zakupionych 

działek
l. 3

Wydział Gospodarki 

Nieruchomościami

117

Budowa ulic 

osiedlowych oraz 

innych połączeń 

drogowych.

Nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Miasto 

Lębork działek pod drogę publiczną (dz. nr. 

10/5, 10/7, 10/8, 10/11, 10/12, 10/13 obr. 5)

- - -
liczba nabytych 

działek 
l. 6

Wydział Gospodarki 

Nieruchomościami

118

Budowa ulic 

osiedlowych oraz 

innych połączeń 

drogowych.

Nabycie na rzecz Gminy Miasto Lębork działek 

pod drogę publiczną (dz. nr. 46/12 obr. 10 ul. 

Kaszubska). 

1,00   1,00   budżet miasta
liczba nabytych 

działek 
l. 1

Wydział Gospodarki 

Nieruchomościami
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Budowa ulic 

osiedlowych oraz 

innych połączeń 

drogowych.

Nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Miasto 

Lębork działek pod drogę wewnętrzną (dz. nr 

34/56 obr. 13 ul. Pionierów).

- - -
liczba nabytych 

działek 
l. 1

Wydział Gospodarki 

Nieruchomościami

120

Budowa powiązań 

komunikacyjnych do 

drogi S6

Remont drogi powiatowej DP 1325 

(Małoszycka).
70 524,83 70 524,83 budżet miasta

długość 

przebudowywanej 

drogi 

m 358

Wydział Utrzymania 

Dróg i Terenów 

Komunalnych

121

Remont i 

modernizacja 

infrastruktury 

drogowej.

Remont nawierzchni ulicy Pionierów. 68 709,95 68 709,45 budżet miasta

długość 

przebudowywanej 

drogi

m 215,50

Wydział Utrzymania 

Dróg i Terenów 

Komunalnych

122

Remont i 

modernizacja 

infrastruktury 

drogowej.

Remont nawierzchni ulicy Kolonii. 26 216,77 26 216,77 budżet miasta

długość 

przebudowywanej 

drogi

m 105,70

Wydział Utrzymania 

Dróg i Terenów 

Komunalnych

powierzchnia 

chodnika
78,61

powierzchnia 

parkingu 
62,89

powierzchnia drogi 264,20

powierzchnia 

parkingu
370,25

powierzchnia drogi 322,00

powierzchnia 

parkingu
607,20

126
Budowa infrastruktury 

drogowej.

Wykonanie miejsc parkingowych przy ulicy 

Komuny Paryskiej. 
37 631,17 37 631,17 budżet miasta

powierzchnia 

parkingu
m² 276

Wydział Utrzymania 

Dróg i Terenów 

Komunalnych

powierzchnia drogi 270

powierzchnia 

parkingu 
600

powierzchnia drogi 410

powierzchnia 

parkingu
504

powierzchnia drogi 95

powierzchnia 

parkingu 
61

130

Bezpieczeństwo i 

efektywność 

energetyczna - 

zmiana lokalnych i 

indywidualnych źródeł 

energii.

Dofinansowanie z budżetu miasta na wymianę 

starego źródła ciepła na ekologiczne. Zakup i 

montaż ekologicznych urządzeń grzewczych.

209 991,00 209 991,00 środki własne

liczba osób, które 

skorzystały z 

dofinansowania 

os. 132
Wydział Ochrony 

Środowiska

Wykonanie drogi dojazdowej i miejsc 

parkingowych przy ulicy Kossaka.
30 106,39 30 106,39 budżet miasta m²

128
Budowa infrastruktury 

drogowej.

Wykonanie drogi dojazdowej i miejsc 

parkingowych przy ul. Wojska Polskiego 34. 
117 954,87 117 954,87

Wydział Utrzymania 

Dróg i Terenów 

Komunalnych

Wydział Utrzymania 

Dróg i Terenów 

Komunalnych

m²

Budowa infrastruktury 

drogowej.
129

Wydział Utrzymania 

Dróg i Terenów 

Komunalnych

127
Budowa infrastruktury 

drogowej.

Wykonanie drogi dojazdowej i miejsc 

parkingowych przy ul. Jagiellońskiej.
68 695,50 68 695,50 budżet miasta m²

Wydział Utrzymania 

Dróg i Terenów 

Komunalnych

125
Budowa infrastruktury 

drogowej.

Przebudowa pętli autobusowej i wykonanie 

miejsc parkingowych przy ul. Gracza i 

Architektów. 

158 964,33 158 964,33 m²

Wydział Utrzymania 

Dróg i Terenów 

Komunalnych

123

Budowa infrastruktury 

drogowej.
124

Wykonanie drogi dojazdowej i miejsc 

parkingowych przy ulicy Modrzewiowej. 
99 850,33 99 850,33 budżet miasta m²

Wydział Utrzymania 

Dróg i Terenów 

Komunalnych

Budowa infrastruktury 

drogowej.

Wykonanie chodnika i parkingu przy ulicy 

Węgrzynowicza. 
18 018,08 18 018,08 budżet miasta m²

budżet miasta

budżet miasta

3.2. Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna
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Węzły cieplne - wymiana starych węzłów na 

nowe.
620 000,00   614 163,00   

środki własne 46,9 

%, środki unijne 

53,1%

liczba wymienionych 

węzłów
l. 17

132
Sieci i przyłącza - przyłączenie do nowych 

odbiorców.
1 590 000,00   1 570 673,00   

środki własne 46,9 

%, środki unijne 

53,1%

długość sieci mb 996

133 Modernizacja urządzeń KR-1 i EC ORC. 220 000,00   220 000,00   środki własne - - -

134 Budowa kotła na biomasę 5,2 MW 10 500 000,00   25 920,00   środki własne - - -

135

Organizacja Konkursów plastycznych przez 

MDK m.in. Dzień Ziemi, eko- plener malarski 

"Zielony Lębork", Międzynarodowy Dzień 

Ochrony Środowiska, happening ekologiczny 

"Podwodny Świat", konkurs "EKO- ŚWIĘTA", 

oraz przez Bibliotekę m.in. konkurs 

ekologiczny Eko-DINO.

7 686,69 7 686,69 budżet miasta

liczba wspartych 

instytucji 

organizujących 

konkursy ekologiczne

l. 2
Wydz. Ochrony 

Środowiska

136

Rozpropagowanie wśród lęborskich szkół 

podstawowych materiałów edukacyjnych, 

pozyskanych od Fundacji Ekologicznej 

"ARKA", dotyczących 15. Dnia Czystego 

Powietrza.

materiały 

otrzymane z 

fundacji

materiały otrzymane 

z fundacji

materiały 

otrzymane z 

fundacji

liczba szkół i 

przedszkoli biorących 

udział w kampanii

l. 21
Wydz. Ochrony 

Środowiska

137

Efektywne 

zarządzanie 

środowiskiem - 

wspieranie działań 

służących stworzeniu 

mechanizmów 

skutecznego 

monitorowania 

środowiska.

Monitoring powietrza w mieście: zakup 3 

czujników powietrza, 1 monitora pokazującego 

parametry powietrza w czterech lokalizacjach, 

abonament za monitorowanie jakości 

powietrza.

12 263,10 12 263,10 budżet miasta
liczba zakupionych 

czujników powietrza
l. 3

Wydz. Ochrony 

Środowiska

Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej 

Sp. z o.o.

Zmiana lokalnych i 

indywidualnych źródeł 

energii w celu 

ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń.

Wspieranie działań 

edukacyjnych i 

promocyjnych 

mających na celu 

poprawę świadomości 

oraz kształtowanie 

prawidłowych postaw 

wśród mieszkańców 

oraz pokazujących 

korzyści zdrowotne i 

społeczne wynikające 

z eliminacji niskiej 

emisji, racjonalnego 

zużywania energii 

oraz wpływu 

energetyki na jakość 

środowiska.

3.3. Efektywne zarządzanie środowiskiem
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Wspieranie działań 

edukacyjnych i 

promocyjnych 

zmierzających do 

zwiększenia 

świadomości 

mieszkańców 

odnośnie segregacji 

odpadów.

Zorganizowanie z Komitetem Terenowym NOT 

w Lęborku konkursu plastycznego pn.: 

"Segreguję bo wiem jak" w ramach XXXVI 

Lęborskich Dni Techniki, skierowanego do 

dzieci i młodzieży lęborskich przedszkoli oraz 

szkół podstawowych.

1 093,71   1 093,71   budżet miasta
liczba przesłanych 

prac
l. 107

Wydz. Ochrony 

Środowiska

139

Wspieranie działań 

edukacyjnych i 

promocyjnych 

zmierzających do 

zwiększenia 

świadomości 

mieszkańców 

odnośnie segregacji 

odpadów.

Realizacja konkursu z zakresu edukacji 

ekologicznej dla województwa pomorskiego 

pn.: "Gospodarka o obiegu zamkniętym jako 

fundament ochrony powietrza i klimatu- 

kampania edukacyjna Miasta Lęborka" 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

8 000,00   8 000,00   

Wojewódzki 

Fundusz Ochrony 

Środowiska w 

Gdańsku (3.000) 

oraz budżet miasta 

(5.000)

liczba osób, które 

zostały objęte 

szkoleniami i 

spotkaniami z 

zakresu edukacji 

ekologicznej

os. 200
Wydz. Ochrony 

Środowiska

140

Wspieranie działań 

edukacyjnych i 

promocyjnych 

zmierzających do 

zwiększenia 

świadomości 

mieszkańców 

odnośnie segregacji 

odpadów.

Działania edukacyjne o charakterze 

ekologicznym i edukacyjnym dotyczące 

segregacji odpadów przez mieszkańców.

7 030,68 7 030,68 budżet miasta

liczba 

zorganizowanych 

kampanii

l. 3
Wydz. Ochrony 

Środowiska

141

Wspieranie działań 

edukacyjnych i 

promocyjnych 

zmierzających do 

zwiększenia 

świadomości 

mieszkańców 

odnośnie segregacji 

odpadów.

Prowadzenie strony internetowej 

(www.ekolebork.pl), na której zamieszczane są 

wszystkie informacje związane z gospodarką 

odpadami w mieście (w tym zasady 

prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów).

92,25 92,25 budżet miasta

liczba osób 

korzystających z 

serwisu (w skali roku 

kalendarzowego)

os.

7
4

 2
5

2
  

 

Wydz. Ochrony 

Środowiska

142

Rozwój systemu 

zagospodarowania 

odpadów 

komunalnych. 

Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych w Zakładzie 

Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna 

Kraina" w Czarnówku.

60 000,00 60 000,00 budżet miasta

liczba Punktu 

Selektywnej Zbiórki 

Odpadów 

Komunalnych 

(Czarnówko)

l. 1
Wydz. Ochrony 

Środowiska
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Rozwój systemu 

zagospodarowania 

odpadów 

komunalnych. 

Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych w Lęborku.
64 212,84 64 212,84 budżet miasta

liczba Punktu 

Selektywnej Zbiórki 

Odpadów 

Komunalnych 

(Lębork)

l. 1
Wydz. Ochrony 

Środowiska

144

Rozwój systemu 

zagospodarowania 

odpadów 

komunalnych. 

Zakup 300 szt. małych (240 l.) i 245 szt. 

dużych (1100 .l) pojemników do selektywnej 

zbiórki dla nieruchomości zamieszkałych i 

niezamieszkałych w kolorze żółtym, zielonym, 

niebieskim.

126 960,60 126 960,60 budżet miasta
liczba zakupionych 

pojemników
l. 545

Wydz. Ochrony 

Środowiska

145
Budowa oświetlenia 

ulicznego.

Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Abrahama). 

Zadanie w trakcie realizacji.
- 94 263,75 budżet miasta

liczba punktów 

oświetleniowych
l. 9

Wydział Realizacji 

Inwestycji

146

Rozwój systemu 

zagospodarowania 

odpadów.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK). Zadanie zakończone.
1 367 715,66 1 367 715,66

budżet miasta 

15%, środki unijne 

85%

liczba wspartych 

PSZOKów
l. 1

Wydział Realizacji 

Inwestycji

147

Wspieranie działań 

edukacyjnych i 

promocyjnych 

mających na celu 

poprawę świadomości 

oraz kształtowanie 

prawidłowych postaw 

wśród mieszkańców.

Działania edukacyjne dotyczące segregacji 

odpadów (dofinansowanie konkursów, zakup 

materiałów).

24 977,00   24 977,00   środki własne

liczba 

dofinansowanych 

konkursów 

l. 12

ZZO "Czysta 

Błękitna Kraina" Sp. 

z o.o.

148

Rozbudowa Zakładu 

Zagospodarowania 

Odpadów "Czysta 

Błękitna Kraina".

Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania 

Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" - budowa 

kompostowni, zakup rozdrabniacza, nadzór 

inwestorski oraz prowadzono działania 

promocyjne. Termin zakończenia projektu - 

lipiec 2020.

8 822 453,05   6 918 556,18   
środki własne 15%, 

środki unijne 85%
- - -

ZZO "Czysta 

Błękitna Kraina" Sp. 

z o.o.




