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I. Wstęp.  
 

Szanowni Państwo! 
 

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

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

życia i prowadzenia działalności gospodarczej. 

W ostatnim roku w Lęborku realizowanych było wiele projektów - 

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

Rewitalizacja dużych obszarów miasta, odpowiadające współczesnym 

potrzebom rozwiązania komunikacyjne sprawiają, że w Lęborku żyje się coraz 

wygodniej i ciekawiej. Także inwestorzy chętnie lokują tutaj swoje firmy. 

Opisywany okres to kolejny rok efektywnego pozyskania środków 

unijnych na wsparcie inwestycji. Z sukcesem zrealizowano znaczące i trudne 

przedsięwzięcia m.in. most przy ul. Weterynaryjnej, budowa budynku 

komunalnego, punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, kolejne place 

zabaw, oświetlenie uliczne. Wyzwaniem stała się poprawa mobilności na terenie 

miasta: uruchomienie bezpłatnej komunikacji miejskiej dla uczniów szkół 

podstawowych, inwestycje drogowe, nowe chodniki i parkingi, rozbudowa 

systemu ścieżek rowerowych, rozpoczęta przebudowa węzła przesiadkowego. 

Zmiany na terenie gminy to również zasługa mieszkańców. Koncepcja 

Budżetu Obywatelskiego pozwoliła na realizację własnych pomysłów. Również 

działalność różnorodnych stowarzyszeń, która pozwala na spełnianie 

zainteresowań dzieci oraz dorosłych, to efekt aktywności i zaangażowania 

mieszkańców. Mam nadzieję, że integracja społeczna, którą udało nam się przez 

te lata wypracować, zaowocuje kolejnymi dobrymi pomysłami, pomyślnymi 

inwestycjami, a tym samym wysoką jakością życia codziennego.  

Dziękuję za miniony rok, za pomysły, zaangażowanie i dbałość o nasze 

wspólne dobro i naszą małą ojczyznę.  

Burmistrz Lęborka 
  
 Witold Namyslak 
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II. Informacje ogólne.  

A. Ogólna charakterystyka miasta.  

Lębork ma długą i interesującą historię. Przeszłość miasta związana była z 

historią dwóch państw – Polski i Niemiec. W okresie przedlokacyjnym osada 

nosiła nazwę Lewino. Prawa miejskie nadał Lęborkowi w 1341 roku Wielki 

Mistrz Zakonu Krzyżackiego Dietrich von Altenburg.  

W latach 1310-1454 Lębork należał do państwa krzyżackiego. W 1454 

roku Kazimierz Jagiellończyk wcielił miasto wraz z Pomorzem Gdańskim do 

Polski, a w 1455 r. Lębork został przekazany księciu pomorskiemu Erykowi II. 

W 1637 roku, po bezpotomnej śmierci ostatniego księcia z dynastii 

pomorskiej Bogusława XIV, Lębork włączony został do Polski. Już w 1657 

roku król Jan Kazimierz na podstawie traktatów welawsko-bydgoskich odstąpił 

miasto Fryderykowi Wilhelmowi, elektorowi brandenburskiemu. W 1773 roku, 

na mocy artykułu IV traktatu rozbiorowego, Lębork wcielony został do 

prowincji Pommern w Prusach Zachodnich. W marcu 1945 roku, po burzliwych 

i zmiennych kolejach losu, Lębork znalazł się w granicach Polski. 

Lębork liczy ok. 34 tysiące mieszkańców, jest stolicą powiatu lęborskiego. 

Jest przyjaznym miejscem do mieszkania i pracy. Jest też coraz bardziej 

atrakcyjnym punktem na mapie turystycznej Pomorza i Polski. 

Jak w każdym mieście, jest w Lęborku ulubione przez mieszkańców i 

turystów miejsce spacerów i relaksu. To ulica Staromiejska, deptak w centrum 

miasta, wzdłuż którego wznoszą się piękne kamieniczki z przełomu XIX i XX 

wieku.   

Lębork leży w dolinie rzeki Łeby, od północy i południa otoczony jest 

częściowo zalesionymi stokami wzgórz morenowych o mocno pofałdowanej 

rzeźbie. Ze względu na urozmaicone ukształtowanie terenu, okolice Lęborka są 

niezwykle atrakcyjne dla turystów rowerowych. Przez miasto przepływa 

spławna rzeka Łeba z dopływem zwanym Okalicą. Lębork leży przy drodze 

krajowej nr 6 Gdańsk – Szczecin. Lębork jest też ważnym węzłem kolejowym. 
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Minione czasy zostawiły sporo interesujących i cennych zabytków, które są 

chętnie odwiedzane przez turystów: 

Obwarowania miejskie i baszty - Lębork jest jednym z niewielu miast na 

Pomorzu, które posiada tak dobrze zachowane średniowieczne mury obronne, 

wzniesione po lokacji, w XIV wieku. Całkowita długość wynosiła 1.220 

metrów, mur wysoki na 6-10 m. Pierwotnie obwarowania posiadały 32 baszty i 

półbaszty, dwie bramy i dwie furty. Niezwykle cennym, zachowanym w 

pierwotnym stylu zabytkiem jest baszta narożna zwana Basztą Bluszczową, 

będąca integralną częścią miejskich murów obronnych. Niegdyś porastał ją 

gęsty bluszcz, który wymarzł zimą 1855 roku. U podstawy baszta jest 

czworoboczna, od drugiej kondygnacji jej kształt zmienia się na ośmioboczny, 

przykryta jest spiczastym dachem krytym dachówką. Dach zwieńczony jest 

czopem z miedzianą kulą.  

Sanktuarium św. Jakuba Apostoła - jeden z najstarszych i 

najcenniejszych zabytków miasta. Świątynia ta zbudowana po lokacji miasta, na 

przełomie XIV i XV wieku. Jest to orientowana świątynia gotycka z cegły o 

wątku gotyckim, na planie prostokąta z wyodrębnionym od strony wschodniej 

prezbiterium. Od zachodu znajduje się kwadratowa wieża z głównym wejściem 

ozdobionym ostrołukowym portalem. Ściany boczne wsparte przyporami, 

posiadają duże ostrołukowe okna. Wnętrze trzynawowe, podzielone 

ośmiobocznymi filarami, nakryte gwiaździstym sklepieniem. Wewnątrz 

barokowy ołtarz, rokokowa ambona i cenne tabernakulum z kości słoniowej. W 

zakrystii zachowało się unikatowe sklepienie, tzw. kryształowe. W kościele 

znajdują się relikwie św. Jakuba Apostoła. W 2010 roku kościół został 

podniesiony do rangi Sanktuarium.  

Zamek krzyżacki - wzniesiony w południowo-wschodnim narożniku 

miasta lokacyjnego. Zamek istniał już w 1363 roku i był siedzibą Dytrycha von 

Loupheima, pierwszego krzyżackiego wójta Lęborka. Był wielokrotnie 

przebudowywany. W ścianie południowej zachowały się zarysy ostrołukowych 

okien i blend oraz wbudowana w 1575 roku w północną część zamku 
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kwadratowa klatka schodowa w kształcie wieży. W obrębie dawnego 

przedzamcza stoi młyn z XIV-XV w., tzw. Dom Młynarza z XIX w. oraz 

spichlerz solny z XVI w. 

Kamienice mieszczańskie w centrum miasta - burzliwa historia XX 

wieku przyniosła wiele zniszczeń w centrum miasta. W zwartej zabudowie 

najlepiej zachowały się kamienice przy ulicy Staromiejskiej oraz częściowo 

przy ul. M. Reja, wybudowane na przełomie XIX i XX wieku, w stylu 

eklektycznym i secesyjnym. 

Ratusz miejski - wybudowany w 1900 r. w stylu neogotyckim, zastąpił w 

swej funkcji stary, istniejący na Placu Pokoju, który został rozebrany. Nad 

całością góruje wieża z okazałym, czworobocznym hełmem, zakończonym 

ażurową latarnią z iglicą. Reprezentacyjnym pomieszczeniem jest tzw. Sala 

Rajców nakryta drewnianym belkowanym stropem, z oknami ozdobionymi 

witrażami z wizerunkami herbów miejscowej szlachty, która je ufundowała. 

Witraże znajdują się także w klatce schodowej ratusza. 

Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski - w stylu 

neogotyckim, z 1870 roku, dawniej ewangelicki. Inne warte uwagi obiekty: 

- wieża ciśnień - na wzgórzu w Parku B. Chrobrego, jest widoczna niemal 

z każdego punktu w mieście, wzniesiona w 1912 roku jako wodociągowa wieża 

ciśnień, 

- budynek poczty w stylu neogotyckim przy ul. Armii Krajowej z 1905 r., 

- Stary Browar przy al. Wolności, z 1898 roku jest przykładem 

architektury historyzującej w budownictwie przemysłowym, należał do rodziny 

lęborskich przemysłowców Magdalińskich, 

- gmach Liceum Ogólnokształcącego nr 1 przy ul. Dygasińskiego, 

wybudowany w stylu ekspresjonistycznym w latach  1926-29, 

- budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Czołgistów, na planie 

podkowy, o klasycyzującej formie, z 1914 roku, 

- budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Armii Krajowej 16 – 

neoklasyczna willa należąca niegdyś do właściciela fabryki spirytusu, J. Caspra.  



7 
 

B. Demografia.  

 

Stan na 31.12.2018 r. 

Wiek Mężczyźni Kobiety Wszyscy 

Stali Czasowi Razem Stali Czasowi Razem Stali Czasowi Razem 

0- 15.796 206 16.002 17.486 243 17.729 33.282 449 33.731 

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

3 179 2 181 166 2 168 345 4 349 

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 14.439 186 14.625 26.986 331 27.317 

0-6 1.268 18 1.286 1.221 22 1.243 2.489 40 2.529 

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 3.417 63 3.480 3.190 57 3.247 6.607 120 6.727 

18-65:18-60 10.451 137 10.588 9.698 164 9.862 20.149 301 20.450 

 

Stan na 31.12.2017 r. 

Wiek Mężczyźni Kobiety Wszyscy 

Stali Czasowi Razem Stali Czasowi Razem Stali Czasowi Razem 

0- 15.952 216 16.168 17.560 268 17.828 33.512 484 33.996 

0-2 528 3 531 524 11 535 1.052 14 1.066 

3 200 6 206 190 3 193 390 9 399 

4-5 344 6 350 335 4 339 679 10 689 

6 185 5 190 176 7 183 361 12 373 

7 214 3 217 188 8 196 402 11 413 

8-12 938 23 961 884 19 903 1.822 42 1.864 

13-15 485 10 495 454 9 463 939 19 958 

16-17 350 7 357 283 6 289 633 13 646 

18- 12.708 153 12.861 14.526 201 14.727 27.234 354 27.588 

0-6 1.257 20 1.277 1.225 25 1.250 2.482 45 2.527 

7-15 1.637 36 1.673 1526 36 1.562 3.163 72 3.235 

16-19 681 14 695 623 14 637 1.304 28 1.332 

0-18 3.402 66 3.468 3.205 70 3.275 6.607 136 6.743 

18-65:18-60 10.712 139 10.851 9.921 187 10108 20.633 326 20.959 
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C. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi.  

Miasto Lębork przynależy do stowarzyszeń (łącznie z kwotą rocznych 

składek): 

1. Euroregion Bałtyk – 7.076,00 zł. 

2. Związek Miast i Gmin Morskich – 6.721,00 zł. 

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

4. Związek Miast Polskich – 11.177,99 zł. 

5. Polskie Zamki Gotyckie – 6.706,40 zł. 

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

7. Obszar Metropolitalny – 6.511,84 zł. + 2.671,46 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 

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

Manom (Francja).  

Do grona miast partnerskich Lęborka dołączyły: 

 2009 r. – miasto Sokal na Ukrainie, 

 2013 r. – miasto Wołkowysk z Białorusi, 

 2017 r. – miasto Bałta z Ukrainy. 

 Dodatkowo Lębork współpracuje z miastami:  

 Agnone we Włoszech,  

 Kretinga na Litwie,  

 Turda w Rumunii,   

 Gummersbach  i Stralsund w Niemczech, 

 Mezőszilas   na Węgrzech,  

 Doboj w Bośni i Hercegowinie.  
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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. Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku. 

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

8. Przedszkole Nr 2 w Lęborku. 

9. Przedszkole Nr 5 w Lęborku. 

10. Przedszkole Nr 6 w Lęborku. 

11. Przedszkole Nr 9 w Lęborku. 

12. Przedszkole Nr 10 w Lęborku. 

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

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

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

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

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

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

Spółki komunalne: 

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

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

Czarnówku – 70,96 % udziałów. 

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

Lęborku – 100 % udziałów. 

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

– 100 % udziałów. 

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

Lęborku – 100 % udziałów. 
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III. Informacje finansowe.  

A. Dane liczbowe i wskaźniki.  

1. Budżet gminy miejskiej Lębork na dzień 31.12.2018 r. zamknął się 

następującymi kwotami: 

a) dochody ogółem – 167.640.146,14 zł. w tym: 

1) dochody bieżące – 151.394.904,37 zł. 

2) dochody majątkowe: 16.245.241,77 zł. 

b) wydatki ogółem – 175.806.314,41 zł. w tym: 

1) wydatki bieżące – 145.126.427,80 zł.  

2) wydatki majątkowe – 30.679.886,61 zł.  

2. Wykonanie dochodów ogółem – 90,90%. 

3. Wykonanie wydatków ogółem – 89,40%. 

4. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 17,45%. 

5. Wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu tych 

wydatków – 66,54 %. 

6. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do planu tych 

wydatków – 66,02 %. 

7. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem – 45,46%. 

8. Wynik - deficyt - 4,87% wykonanych dochodów ogółem. 

9. Dochody ze sprzedaży majątku – 4,50% wykonanych dochodów 

ogółem. 

10. Gmina miejska Lębork zamknęła rok deficytem budżetowym w kwocie 

8.166.168,27 zł oraz wolne środki w kwocie 4.075.892,56 zł. 

11. Zadłużenie gminy miejskiej Lębork na dzień 31.12.2018 r. wynosiło 

83.357.367,55 zł. co stanowiło 49,72 % wykonanych dochodów 

ogółem. Spłata zadłużenia kształtuje się następująco:  

 
wydatki na 

obsługę długu 

Spłaty rat 

kapitałowych 

kredytów i pożyczek 

oraz wykup papierów 

wartościowych 

Przeznaczenie 

prognozowanej 

nadwyżki 

budżetowej 

Kwota długu 

Wykonanie 

2018 
2 439 211,99 846 452,00 0,00 83 357 367,55 
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2019 2 739 000,00 5 346 452,00 0,00 81 493 915,55 

2020 2 775 588,00 5 388 572,00 5 388 572,00 74 853 018,55 

2021 2 581 397,00 5 574 212,00 5 574 212,00 68 661 806,55 

 2022 2 367 267,00 5 674 212,00 5 674 212,00 62 370 594,55 

2023 2 199 739,00 6 774 212,00 6 774 212,00 55 596 382,55 

2024 1 985 697,00 6 674 212,00 6 674 212,00 48 922 170,55 

2025 1 711 953,00 6 922 170,55 6 922 170,55 42 000 000,00 

2026 1 502 050,00 7 000 000,00 7 000 000,00 35 000 000,00 

2027 1 268 276,00 7 000 000,00 7 000 000,00 28 000 000,00 

2028 1 050 892,00 7 000 000,00 7 000 000,00 21 000 000,00 

2029 812 446,00 7 000 000,00 7 000 000,00 14 000 000,00 

2030 572 972,00 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 

2031 328 588,00 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 
 

12. Gmina miejska Lębork w 2018 r. pozyskała ze środków zewnętrznych 

łącznie kwotę 8.629.240,29 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 

4.132.895,28 zł. 

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

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020 – na kwotę 3.259.685,12 zł.  

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

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – na 

kwotę 187.612,85 zł.  

13. Z dochodów majątkowych w 2018 r. gmina miejska Lębork uzyskała 

kwotę 16.245.241,77 zł, z czego: 

a) 7.355.905,24 zł. stanowiły środki na inwestycje uzyskane z UE, 

b) 1.273.335,05 zł. stanowiły środki na inwestycje uzyskane z innych 

źródeł, 

c) 7.547.729,76 zł stanowiły dochody ze sprzedaży majątku, 

d) 68.271,72 zł. – inne pozostałe. 



12 
 

B. Wieloletnia prognoza finansowa:  

Wieloletnia prognoza finansowa jako narzędzie planowania 

średniookresowego składa się z trzech podstawowych części: finansowej, 

obejmującej dochody i wydatki, przychody i rozchody w szczegółowości 

określonej w ustawie, prognozy kwoty długu według tytułów dłużnych oraz 

załącznika zawierającego wykaz przedsięwzięć, który obejmuje nazwę i cel, 

okres realizacji, limity wydatków w latach oraz limity zobowiązań.  

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje rok budżetowy oraz co najmniej 

trzy kolejne lata budżetowe. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część 

wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto 

oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W ustawie o finansach publicznych 

szczegółowo został określony sposób ustalania indywidualnego wskaźnika 

dopuszczalnego poziomu zadłużania dla gminy.  

Rada gminy nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że 

w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym 

relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym: 

1. spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku 

odsetkami od kredytów i pożyczek, 

2. wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w 

ustawie o finansach publicznych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od 

papierów wartościowych, 

3. potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz 

gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią 

arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów 

bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 

pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu obliczoną 

według niżej określonego wzoru: 
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Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miejskiej Lębork została 

uchwalona na lata 2018 – 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 – 1,96%, 

2. wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży 

majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów budżetu (wskaźnik 

jednoroczny) – 8,24 %. 
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C. Realizacja zadań inwestycyjnych: 

Nazwa 
Plan wg 
uchwały 

budżetowej 

Plan po 
zmianach 

Wykonanie na 
31.12.2018 

% 

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY - Środki 
własne - wykonanie i montaż wiaty autobusowej 
przy ul. Komuny Paryskiej 

0,00 5.900,00 5.854,80 99,23 

DROGI PUBLICZNE GMINNE 19.977.223,03 16.565.100,78 11.811.932,20 71,31 

Budowa i modernizacja dróg i ulic - Środki 
własne, w tym: LWP – przebudowa ulic – w 
trakcie, ul. Małopolska, Mazowiecka, 
Sosabowskiego, Batalionu Zośka, Szarych 
Szeregów, Waryńskiego, 7 ulic Śródmieścia 
(Długosza, Młynarska, Franciszkańska, Armii 
Krajowej, Chodukiewicza, Gdańska, 
Przyzamcze) – łącznie o długości 2.326 mb. 

3.163.194,03 6.610.843,05 6.467.156,99 97,83 

Szpilkostrada – pewnym krokiem, bez potknięć 
przez Staromiejską - Środki własne - (budżet 
obywatelski)  

200.000,00 200.000,00 175.241,00 87,62 

Budowa mostu wzdłuż ulicy Weterynaryjnej - 
Środki własne 

474.029,00 1.180.664,00 1.141.928,00 96,72 

Lęborski Węzeł Przesiadkowy 15.300.000,00 8.473.593,73 3.974.672,30 46,91 

Środki własne 300.000,00 255.056,70 111.130,20 43,57 

dotacja 12.313.500,00 6.873.590,44 3.259.685,12 47,42 

Wkład własny 2.686.500,00 1.344.946,59 603.856,98 44,90 

Rowerem pieszo i na rolkach nad rzekę Łebę – I 
i II etap - Środki własne - (budżet  obywatelski) 

400.000,00 50.000,00 33.450,01 66,90 

Rowerem pieszo i na rolkach nad rzekę Łebę -III 
etap - Środki własne - (budżet  obywatelski) 

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

Bezpieczne przejście dla pieszych przy 
Biedronce -  Armii Krajowej - Środki własne  - 
(budżet  obywatelski)   

40.000,00 40.000,00 19.456,90 48,64 

Budowa parkingu ul. Konopnickiej – Wolności - 
Środki własne - (budżet  obywatelski)   

200.000,00 10.000,00 27,00 0,27 

TURYSTYKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 7.363.933,75 10.584.558,60 7.367.906,15 69,61 

Skarby Lęborka – ukazanie dziedzictwa 
kulturowego miasta przez odratowanie i 
wyeksponowanie elementów zabytkowego 
centrum 

7.030.000,00 10.250.624,85 7.367.906,15 71,88 

Środki własne 30.000,00 30.000,00 16.242,34 54,14 

dotacja 3.874.500,00 5.396.218,04 4.132.895,28 76,59 

Wkład własny 3.125.500,00 4.824.406,81 3.218.768,53 66,72 

Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łeba – 
uwolnij energię natury 

333.933,75 333.933,75 0,00 0,00 

Dotacja  283.843,69 283.843,69 0,00 0,00 

Wkład własny 50.090,06 50.090,60 0,00 0,00 

RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI 
MIESZKANIOWEJ 

511.000,00 694 100,00 690.377,26 99,46 

Remonty zasobów komunalnych - Środki własne 511.000,00 671.000,00 667.376,26 99,46 

Zakup wiat śmietnikowych 0,00 23.100,00 23.001,00 99,57 

GOSPODARKA GRUNTAMI i NIERUCHOMOŚCIAMI 2.490.199,40 2.694.199,40 2.353.065,08 87,34 

Budowa komunalnego wielorodzinnego budynku 1.381.867,40 1.391.867,40 1 378 743,66 99,06 



15 
 

mieszkalnego przy ul. Marusarzówny w Lęborku 
– 33 lokale, 

dotacja  200.000,00 200.000,00 200 000,00 100,0 

Środki własne 1.181.867,40 1.191.867,40 1 178 743,66 98,90 

Zakup nieruchomości i gruntów – środki własne 400.000,00 550.000,00 259 849,80 47,25 

Zakup nieruchomości przy Alei Wolności 73 w 
Lęborku - Środki własne 

617.000,00 617.000,00 617.000,00 100,0 

Dobudowa windy dla osób niepełnosprawnych w 
budynku przy ul. Krzywoustego 1 -Środki własne 

91.332,00 91.332,00 89.545,50 98,04 

Remont kładki dla pieszych nad kanałem 
Młyńskim - Środki własne 

0,00 8.000,00 7.926,12 99,08 

Remont schodów od ul.Stwosza do ul.Syrokomli 
- I etap - Środki własne 

0,00 36.000,00 0,00 0,00 

URZĘDY GMIN - Zakup oprogramowania - 
Środki własne 

0,00 8.856,00 0,00 0,00 

PROMOCJA JST - Szlaki Dziedzictwa 
Bałtyckiego - zakup drona i aparatu fotogr. 

0,00 20.000,00 0,00 0,00 

dotacja 0,00 17.000,00 0,00 0,00 

wkład własny 0,00 3.000,00 0,00 0,00 

PPOZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Modernizacja 
Monitoringu Miejskiego - Środki własne 

25.000,00 48.500,00 13.038,00 26,88 

SZKOŁY PODSTAWOWE Oddymianie klatek 
schodowych w Szkole Podstawowej nr 1 - 
System sygnalizacji pożarowej -Środki własne 

0,00 14.750,00 14.730,48 99,87 

PRZEDSZKOLA 200.000,00 489.800,00 489.674,68 99,97 

Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 
9 w Lęborku - Środki własne - (budżet  
obywatelski)   

200.000,00 200.000,00 199.993,12 100,00 

Wymiana nawierzchni tarasu z wykonaniem 
okładzin schodów zewnętrznych w Przedszkolu 
nr 5 - Środki własne 

0,00 50.000,00 49.957,54 99,92 

Rozbiórka starego i budowa nowego płotu przy 
Przedszkolu nr 9 - Środki własne 

0,00 48.800,00 48.762,86 99,92 

Remont i modernizacja sal w budynku 
Przedszkola nr 2 - Środki własne 

0,00 182.000,00 181.999,99 199,99 

Zakup zmywarki Przedszkole nr 2 - Środki 
własne 

0,00 9.000,00 8.961,17 99,57 

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA 
WÓD Poprawa działania systemów 
odprowadzania oraz oczyszczania wód 
opadowych i roztopowych z części 
zurbanizowanych 

3.313.224,09 3.682.276,00 3.551.579,00 96,45 

Środki własne 40.000,00 40.000,00 15.688,00 39,22 

Dotacja 2.252.339,66 2.286.779,66 2.246.045,55 98,22 

Wkład własny 1.020.884,43 1.355.496,34 1.289.845,45 95,16 

GOSPODARKA ODPADAMI 1.008.239,48 1.208.239,48 923.182,20 76,41 

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych PSZOK w Lęborku 

1.003.239,48 1.153.239,48 923.182,20 80,05 

Środki własne  150.000,00 26.396,54 17,60 

dotacja 852.753,56 852.753,56 762.267,81 89,39 

Wkład własny 150.485,92 150.485,92 134.517,85 89,39 

Zakup kontenerów na odpady - Środki własne 5.000,00 55.000,00 0,00 0,00 



16 
 

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 1.504.145,70 1.549.979,41 279.449,08 18,03 

Rozbudowa placu zabaw MALPI GAJ w Parku 
Chrobrego - Środki własne (budżet  obywatelski)    

40.000,00 43.000,00 41.390,00 96,26 

Plac zabaw przy ul .Komuny Paryskiej 
przystosowany dla dzieci niepełnosprawnych - 
Środki własne - (budżet  obywatelski)      

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

 Wiata rekreacyjno - turystyczna dla 
mieszkańców Lęborka - Środki własne - (budżet  
obywatelski)      

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

Małpi Gaj-oś. Sportowa obok placu zabaw przy 
basenie „RAFA” - Środki własne - (budżet  
obywatelski)       

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

Renowacja schodów prowadzących do Wieży 
Ciśnień w Parku Chrobrego z wykonaniem 
podjazdu dla wózków - Środki własne - (budżet  
obywatelski)     

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

Odtworzenie ogrodzenia oraz zamontowanie 
monitoringu wizyjnego przy placu zabaw przy ul. 
Wyczółkowskiego - Środki własne 

0,00 25.000,00 17.338,08 69,35 

Więcej drzew i krzewów – Zielony Lębork 824.145,70 841.979,41 220.721,00 26,21 

Dotacja 700.524.,35 715.682,50 187.612,85 26,21 

Wkład własny 123.621,35 126.296,91 33.108,15 26,21 

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG - 
Budowa i modernizacja oświetlenia - Środki 
własne 

0,00 100.000,00 49.537,90 49,54 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC -  
Dokumentacje i ekspertyzy - Środki własne 

620.000,00 620.000,00 546.922,46 88,21 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ -  Odnowiony 
Lębork – Rewitalizacja obszaru Nowy Świat 

7.511.909,01 4.895.565,05 347.256,89 7,09 

Środki własne  30.000,00 30.000,00 4.086,89 13,62 

Dotacja z Europejskiego Funduszy Rozwoju 
Regionalnego 

4.610.347,77 2.490.785,63 188.743,50 7,58 

Dotacja z budżetu państwa 0,00 452.870,11 34.317,00 7,58 

Wkład własny 2.871.561,24 1.921.909,31 120.109,50 6,25 

OBIEKTY SPORTOWE 380.000,00 498.757,97 395.440,81 79,29 

Remonty  obiektów sportowych - Środki własne 300.000,00 300.000,00 286.090,81 95,36 

Budowa ogólnodostępnego boiska do 
koszykówki o nawierzchni poliuretanowej - 
Środki własne - (budżet  obywatelski)     

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

Boisko osiedlowe przy ul. Komuny Paryskiej - 
Środki własne - (budżet  obywatelski)  

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

Zakup rolby na lodowisko - Środki własne 0,00 43.050,00 43.050,00 100,00 

Przystań żeglarska w Lubowidzu- modernizacja 
nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych 

0,00 75.707,97 66.300,00 87,57 

dotacja 0,00 37.853,00 33.150,00 87,58 

Wkład własny 0,00 37.854,97 33.150,00 87,57 

ŁĄCZNIE 44.904.874,46 43.680.582,69 28 839 946,99 66,02 
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D. Realizacja budżetu obywatelskiego:  

Lębork wprowadził konsultacje miejskie w formie Budżetu 

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

pomorskim. W roku 2018: 

1. Głosowanie przeprowadzono w dniach 1-14 października w formie: 

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

obywatelski.org, 

b) papierowej w następujących punktach: 

1) w Szkole Podstawowej Nr 8 w Lęborku, ul. Mireckiego 10 (lokal 

przystosowany do głosowania dla osób niepełnosprawnych), w 

dniach od 1 do 4 października w godz. 10.00 – 18.00; 

2) w Szkole Podstawowej Nr 5 w Lęborku, ul. Kościuszki 14, w 

dniach od 5 do 8 października w godz. 10.00 – 18.00; 

3) w Urzędzie Miejskim w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, w dniach od 

9 do 14 października w godz. 10.00 – 18.00. 

2. Do głosowania uprawnionych było 26.827 osoby, głosy oddało ogółem 

2.690 osób, tj. 10,03 % uprawnionych do głosowania (w systemie 

elektronicznym zagłosowały 2.352 osoby). 

3. Do głosowania dopuszczono 36 projektów w następujących kategoriach: 

a) projekt – zadanie nieinwestycyjne (do 10.000 zł) – 14 projektów, 

b) mały projekt – zadanie inwestycyjne (do 40.000 zł) – 9 projektów, 

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

4. Do realizacji wybrano po 4 projekty z każdej kategorii, które osiągnęły 

największą liczbę głosów: 

projekty – zadania nieinwestycyjne 

Nr 

projektu 
Tytuł projektu i wnioskodawca 

Wymagane 

min. głosów 

Liczba uzyskanych głosów 

internetowych papierowych ogółem 

7 
Doposażenie Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Lęborku w ubrania specjalne 

Raptor NTX Gold 
50 380 86 466 

13 

Pokoloruj sobie Miasto – lęborski mural 

(malowidło na ścieżce turystycznej przy 

ul. Solnej) oraz malowidło na schodach 

do ul. Syrokomli 

50 220 22 242 

6 Stworzenie systemu mobilnego 50 177 36 213 
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zgłaszania usterek miejskich 

2 Gram w Piłkę Nożną z DIEGO Lębork 50 132 34 166 

 

małe projekty – zadania inwestycyjne 

Nr 

projektu 
Tytuł projektu i wnioskodawca 

Wymagane 

min. głosów 

Liczba uzyskanych głosów 

internetowych papierowych ogółem 

2 
Budowa fontanny w stawie w Parku 

Chrobrego w Lęborku 
100 390 71 461 

1 
„Kocie oczka” – inteligentne przejścia 

dla pieszych 
100 316 42 358 

3 Wypoczynek rodzinny nad rzeką Łebą 100 269 76 345 

6 
Wskocz do gry – centrum gigantycznych 

gier plenerowych (szachownica, 

chińczyk, warcaby) 
100 206 23 229 

 

duże projekty – zadania inwestycyjne 

Nr 

projektu 
Tytuł projektu i wnioskodawca 

Wymagane 

min. głosów 

Liczba uzyskanych głosów 

internetowych papierowych ogółem 

8 Bezpieczny chodnik na ulicy Harcerzy 150 386 31 417 

2 

„Lęborski skwer z duszą” – rewitalizacja 

skweru przy Pl. Pokoju (chodniki, ławki, 

zieleń, kwiaty, oświetlenie, elementy 

małej architekt.) 

150 274 93 367 

1 

„Bezpieczna Zebra” – doświetlenie 

przejść ulicznych dla pieszych w celu 

zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu 

użytkowników drogi (pieszych i 

kierowców) 

150 239 46 285 

4 

Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego 

przy Powiatowym Centrum 

Edukacyjnym – Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Lęborku 

150 261 9 270 
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IV. Informacja o stanie mienia komunalnego  

Informację o stanie mienia Gminy Miasto w Lębork sporządzono zgodnie z 

art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

oraz w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

Poniższa tabela obrazuje mienie Gminy oraz jej jednostek budżetowych według 

stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.  

 

Majątek Gminy Miasto Lębork Wartość bilansowa 

Wartości niematerialne i prawne 24 095,14 

Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 870.523 431,35 

Grunty 643.018 608,00 

Budynki, lokale i obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 
169.091 461,13 

Maszyny i urządzenia techniczne  25.508 144,09 

Środki transportowe 279 676,12 

Inne środki trwałe  362 125,82 

Wartość środków trwałych w budowie 32.263 416,19 

Należności długoterminowe 2.962 259,39 

Długoterminowe aktywa finansowe 45.294 947,20 

Aktywa obrotowe 72.980 593,36 
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V. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii   

A. Polityka oświatowa.  

Liczba placówek oświatowych z podziałem na ich typy oraz 

wyodrębnieniem szkół i innych placówek oświatowych, których prowadzenie 

przekazano podmiotom prywatnym, i szkół niepublicznych: 

Placówki 

rok 

szkolny 

2017/2018 

rok 

szkolny 

2018/2019 

przedszkola - organ prowadzący Gmina Miasto Lębork 6 6 

przedszkola - niepubliczne 5 6 

szkoły podstawowe - organ prowadzący Gmina Miasto Lębork 6 6 

szkoły podstawowe - niepubliczne 1 1 

gimnazjum - organ prowadzący Gmina Miasto Lębork 0 0 

gimnazjum - niepubliczne 2 1 
 

Dodatkowo na terenie Gminy Miasto Lębork funkcjonowały dwa 

niesamorządowe żłobki:  

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

Olimpijczyków 10 posiadający 15 miejsc, 

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

posiadający 25 miejsc. 

Na podstawie umów zawartych z podmiotami prowadzącymi w/w żłobki 

Gmina Miasto Lębork w roku 2018 udzieliła dofinansowania w formie dotacji 

celowej w ogólnej kwocie 115.710,00 zł na dzieci objęte opieką w w/w 

żłobkach. 

Liczba dzieci w poszczególnych placówkach edukacyjnych: 
 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba uczniów rok 

szkolny 2017/2018 

Liczba uczniów rok 

szkolny 2018/2019 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 463 529 

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 480 480 

3. Szkoła Podstawowa Nr 4 593 558 

4. Szkoła Podstawowa Nr 5 492 454 

5. Szkoła Podstawowa Nr 7 346 430 

6. Szkoła Podstawowa Nr 8 906 852 

RAZEM 3.280 3.303 

7. Przedszkole Nr 1 223 228 

8. Przedszkole Nr 2 248 294 

9. Przedszkole Nr 5 171 166 
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10. Przedszkole Nr 6 124 122 

11. Przedszkole Nr 9 154 158 

12. Przedszkole Nr 10 105 98 

RAZEM 1.025 1.066 

13. 
Społeczna Językowa Szkoła 

Podstawowa  
223 254 

14. 
Społeczne Gimnazjum Językowe 

LTO 
110 53 

15. Katolickie Gimnazjum 9 0 

RAZEM  342 307 

16. 
Niepubliczne Przedszkole 

"Baśniowe" 
35 31 

17. 
Niepubliczne Przedszkole 

Językowe "Tęczowa Kraina" 
88 77 

18. 
Niepubliczne Przedszkole 

Integracyjne "Jesteśmy Razem" 
59 59 

19. 
Niepubliczne Przedszkole 

"Akademia Juniora" 
18 17 

20. 
Niepubliczny Punkt Przedszkolny 

"Zielona Łąka" 
16 15 

21. 

Punkt Przedszkolny 

Terapeutyczno - Językowy 

"Podaruj Odrobinę Szczęścia" 

0 13 

RAZEM 216 212 

ŁĄCZNIE 4.863 4.888 
 

 Wielkość dotacji w roku 2018 na jednego ucznia w placówkach 

niepublicznych wynosiła: 

1. w przedszkolach (75%) – 520,27 zł. 

2. w szkołach podstawowych – klasy I-III – 501,15 zł. klasy IV-VIII – 

470,59 zł 

3. w gimnazjum – 489,40 zł. 

Wysokość kwoty na jednego ucznia w placówkach publicznych: 

1. w przedszkolach (100%) – 693,70 zł, 

2. w szkołach podstawowych – 771,97 zł. 

Gmina Miasto Lębork w roku 2018 dopłaciła do wydatków na oświatę 

16.035.638,79 zł, co stanowi 33,7 % wszystkich wydatków na oświatę. 
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Zatrudnienie nauczycieli w placówkach oświatowych samorządowych: 

Lp. Wyszczególnienie 

Zatrudnienie nauczycieli w 

roku szkolnym 2017/2018 

Zatrudnienie nauczycieli w 

roku szkolnym 2018/2019 

etaty osoby etaty osoby 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 40,16 42 41,54 45 

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 41,28 42 37,56 39 

3. Szkoła Podstawowa Nr 4 58,33 60 55,38 58 

4. Szkoła Podstawowa Nr 5 43,56 44 44,89 45 

5. Szkoła Podstawowa Nr 7 37,22  38 40,56 41 

6. Szkoła Podstawowa Nr 8 74,65 77 70,72 72 

RAZEM 295,2 303 290,7 300 

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

8. Przedszkole Nr 2 15,14 16 19,14 20 

9. Przedszkole Nr 5 11,09 12 12,09 13 

10. Przedszkole Nr 6 11,09 12 10,26 12 

11. Przedszkole Nr 9 14,59 16 12,28 14 

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

RAZEM 77,19 85 77,88 88 

ŁĄCZNIE 372,39 388 368,53 388 
 

Zatrudnienie administracji i obsługi w placówkach oświatowych 

samorządowych: 

Lp. Wyszczególnienie 

Zatrudnienie administracji i 

obsługi w roku szkolnym 

2017/2018 

Zatrudnienie administracji 

i obsługi w roku szkolnym 

2018/2019 

etaty osoby etaty Osoby 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 16,5 17 17,5 18 

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 14 14 15 15 

3. Szkoła Podstawowa Nr 4 21,33 22 20,33 21 

4. Szkoła Podstawowa Nr 5 18 18 18 18 

5. Szkoła Podstawowa Nr 7 16 16 15 15 

6. Szkoła Podstawowa Nr 8 23,26 25 21 21 

RAZEM 109,09 112 106,83 108 

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

8. Przedszkole Nr 2 16,5 17 22 23 

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

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

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

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

RAZEM 81 84 86,5 90 

Ogółem 190,09 196 193,33 198 
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Wyniki egzaminacyjne uczniów szkół podstawowych na tle powiatu i 

województwa: 

WYNIKI NA POZIOMIE 
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GMINA MIASTO LĘBORK 63% 54% 44% 50% 60% 43% 55% 28% 

 POWIAT LĘBORSKI 62% 53% 45% 50% 60% 43% 51% 27% 

WOJEWÓDZTWO 

POMORSKIE 
67% 58% 52% 55% 67% 52% 49% 33% 

 

Obowiązek nauki i obowiązek szkolny 

Dzieci 6-letnie są zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne 

w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej 

formie wychowania przedszkolnego. Za kontrolę realizacji obowiązku rocznego 

przygotowania przedszkolnego odpowiedzialny jest dyrektor obwodowej szkoły 

podstawowej. 

Obowiązek szkolny uczeń spełnia poprzez uczęszczanie do publicznych 

lub niepublicznych szkół podstawowych. Rozpoczyna się on z początkiem roku 

szkolnego, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły 

podstawowej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia. 

Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez 

uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej bądź 

realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u 

pracodawcy. Obowiązek nauki obejmuje uczniów nie dłużej jednak niż do 

ukończenia przez nich 18 roku życia. Za jego kontrolę odpowiedzialna jest 

gmina, która na podstawie wykazów z ewidencji ludności oraz informacji 

uzyskanych ze szkół ponadpodstawowych dokonuje weryfikacji danych, a 

uzupełnienie informacji następuje w wyniku dostarczenia informacji 

bezpośrednio od rodziców ucznia. 
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W roku szkolnym 2017/2018 w wyniku kontroli spełniania obowiązku 

nauki stwierdzono jak poniżej: 

Wyszczególnienie 16 lat 17 lat 18 lat 
ogółe

m 
Liczba młodzieży w wieku 16-18 lat, spełniającej 

obowiązek nauki 
306 27 27 360 

Liczba 

młodzieży 

spełniająca 

obowiązek 

nauki 

w publicznej lub niepublicznej szkole 

ponadgimnazjalnej\ponadpodstawowej 
2 262 264 528 

przez realizowanie przygotowania 

zawodowego u pracodawcy 
1 2 3 6 

przez uczęszczanie do szkoły w kraju, w 

którym przebywają 
20 18 22 60 

Liczba młodzieży zameldowanej, lecz niezamieszkałej na 

terenie gminy, co do której brak informacji o spełnianiu 

bądź niespełnianiu obowiązku nauki 
0 12 3 15 

Liczba młodzieży niespełniającej obowiązku nauki 0 0 0 0 

Ogółem 329 321 319 969 

Liczba młodzieży w wieku 16-18 lat zameldowanej na 

terenie gminy 
329 321 319 969 

  

Na podstawie umowy nr 109/2018 w sprawie trybu przekazywania w 2018 

r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie 

pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich 

rozliczenia, wydatkowano środki finansowe w wysokości 127.049,58 zł. 

Dofinansowanie kosztów za kształcenie przyznano 20 pracodawcom na 19 

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 2018 roku, za rok szkolny 2017/2018, 

nagrodę główną otrzymało 9 uczniów, natomiast wyróżnienie – 54 uczniów. 

Nagrodzeni otrzymali nagrody pieniężne, na które przeznaczono 23.900 zł. 
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Jednocześnie corocznie w planach finansowych szkół zaplanowane są środki 

finansowe z przeznaczeniem na motywowanie uczniów (stypendia szkolne). W 

roku 2018 wypłacono uczniom na stypendia szkolne środki finansowe w łącznej 

wysokości 26.300 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 1.273 rodzin (1.619 osób). Pracownicy socjalni MOPS 

2 
Zapewnienie 354 dzieciom pomocy w formie obiadów w ramach 
programu dożywiania. 

Pracownicy socjalni MOPS 

3 
Wytypowanie 41 dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem 
społecznym na letni wypoczynek. 

MOPS, UM w Lęborku, 
Kuratorium Oświaty w Gdańsku 

4 
Pomoc w nauce 8 dzieciom przez 4 wolontariuszy z przedmiotów z 
zakresu szkoły podstawowej i gimnazjum.  

Biuro Wolontariatu MOPS 

5 
Objęcie wsparciem przez asystentów 40 rodzin w zakresie 
wzmacniania integracji jej członków. 

MOPS 

6 
Zorganizowanie 2 edycji „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”. 
Każda grupa pracowała przez 10 tygodni (40 godzin spotkań). 

Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna 

7 

Przeprowadzanie spotkań w ramach bezpośredniej pomocy dziecku 
i rodzicowi: 
- terapii logopedycznej 393 godziny 
- terapii psychologicznej 177 godzin 
- terapii pedagogicznej 218 godzin. 

Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna 

8 
Zorganizowanie wieczerzy wigilijnej i przygotowanie paczek 
żywnościowych dla ok. 100 uczestników spotkania. 

MOPS, Parafia św. Jakuba w 
Lęborku 

9 Wytypowanie 58 rodzin do pomocy w formie paczek świątecznych. 
MOPS, ZHP, org. wyznaniowe, 

instytucje, osoby prywatne 

Cel strategiczny 2: Łagodzenie skutków bezrobocia na terenie Miasta Lębork 

1 Mobilizowanie klientów MOPS do podjęcia pracy zarobkowej. Pracownicy socjalni MOPS 

2 Skierowanie 7 osób do Centrum Integracji Społecznej.  MOPS, EDUQ 

3 
Kontynuacja dotychczasowej współpracy MOPS i PUP  w 
szczególności poprzez organizowanie prac społecznie 
użytecznych dla 12 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 
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L.p. Kierunki działań Realizator/Współpraca 

6 
Zorganizowanie 13 projektów na rzecz przeciwdziałania 
bezrobociu. 

PUP 

7 Zorganizowanie 67 szkoleń dla osób bezrobotnych. PUP 

8 Przekwalifikowanie 134 osób bezrobotnych. PUP 

9 Udział 134 osób bezrobotnych w szkoleniach. PUP 

10 Podjęcie pracy przez 977 osób bezrobotnych. PUP 

11 
Udział 65 osób bezrobotnych w pracach interwencyjnych i 
robotach publicznych. 

PUP 

12 Udzielenie 560 osobom poradnictwa zawodowego. PUP 

13 Pomoc 2610 osobom w zakresie pośrednictwa pracy. PUP 

14 
Zrefundowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia 20 
stanowisk pracy.  

PUP 

15 
Skorzystanie 17 przedsiębiorców z Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego. 

PUP 

16 Zorganizowanie u 52 przedsiębiorców prac interwencyjnych. PUP 

17 Zorganizowanie u 13 przedsiębiorców robót publicznych. PUP 

18 
Dofinansowanie w 28 przypadkach wynagrodzenia za 
zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia. 

PUP 

19 
Dofinansowanie w 3 przypadkach wynagrodzenia za 
zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 
rok życia. 

PUP 

20 
W 1 przypadku premia dla pracodawcy w ramach bonu 
stażowego. 

PUP 

21 Zorganizowanie 4 spotkań informacyjnych z pracodawcami. PUP 

22 Przeprowadzenie 441 wizyt u pracodawców. PUP 

23 Zorganizowanie 52 giełd pracy. PUP 

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

1 Objęcie pomocą 922 rodzin dotkniętych ubóstwem. MOPS 

2 Udzielanie pomocy materialnej rodzinom ubogim.  MOPS 

3 
Wsparcie asystenta rodziny w 40 rodzinach z dysfunkcjami 
opiekuńczo-wychowawczymi. 

MOPS 

4 
Objęcie 75 dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem 
społecznym pomocą pedagogów ulicy (50 chłopców, 25 
dziewcząt w wieku od 8 do 18 lat). 

Pedagodzy ulicy MOPS 

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

1 
Udzielenie wsparcia psychologicznego i społecznego 25 
osobom z zaburzeniami psychicznymi w formie pobytu w ŚDS. 

MOPS 
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L.p. Kierunki działań Realizator/Współpraca 

2 
Udzielono 12 osobom niepełnosprawnym wsparcia 
psychologicznego i społecznego w ramach pobytu w ŚDS. 

MOPS 

3 
Udzielono 1.200 porad psychologicznych w ramach statutowej 
działalności ŚDS. 

MOPS 

4 
Udzielenie wsparcia finansowego 857 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 13 osób niepełnosprawnych w szkoleniach. PUP 

8 
Zatrudnienie 12 osób niepełnosprawnych, które uzyskały 
zatrudnienie w wyniku odbytych szkoleń. 

PUP 

9 Udzielanie pomocy finansowej osobom z niepełnosprawnością MOPS 

10 
W 29 lokalach mieszkalnych zniesiono bariery 
architektoniczne 

PCPR 

11 

Możliwość uczestnictwa osób niepełnosprawnych w 
imprezach kulturalnych na terenie miasta oraz imprezach 
kulturalnych organizowanych przez LCK „Fregata”, Bibliotekę 
Miejską i Muzeum w Lęborku. 

UM w Lęborku, LCK, Muzeum, 
Biblioteka 

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

1 
Prowadzenie w PIK konsultacji indywidualnych. Udzielono 
łącznie 31 konsultacji dla 25 osób. 

Specjalista w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie MOPS 

2 
Kontynuowanie działalności Centrum Wsparcia dla Osób w 
Kryzysie (z pomocy skorzystało łącznie 41 osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie i 4 osoby stosujące przemoc). 

MOPS, MKRPA 

3 
Udział 1 osoby stosującej przemoc w programie korekcyjno-
edukacyjnym. 

ZI, PCPR 

4 

Spisanie przez KPP w Lęborku 68 formularzy „Niebieska Karta” 
w związku z przemocą w rodzinie, przez MOPS w Lęborku 11 
Niebieskich Kart, placówki oświatowe 5 formularzy i 1 przez 
służbę zdrowia. 

MOPS, KPP, oświata, MKRPA, 
służba zdrowia 

5 
Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy 
w rodzinie. Spotkania odbywały się raz w miesiącu i 
uczestniczyło w nich 12 kobiet. 

Stowarzyszenia „SZANSA” 

6 
Udzielenie wsparcia psychologicznego 23 osobom dotkniętym 
problemem przemocy. 

CWOK 

7 Udzielenie wsparcia prawnego 12 osobom. CWOK 

8 Udzielenie osobom dotkniętym problemem przemocy MOPS, CWOK 
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L.p. Kierunki działań Realizator/Współpraca 

wsparcia socjalnego (82 osoby), zawodowego i rodzinnego 
(165 osób). 

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

1 
Przeprowadzenie 16 spotkań profilaktycznych z zakresu 
uzależnienia od alkoholu w lęborskich placówkach 
oświatowych. 

Specjalista terapii uzależnień MOPS 

2 
Przeprowadzenie 16 spotkań profilaktycznych z zakresu 
uzależnienia od narkotyków w lęborskich placówkach 
oświatowych. 

Specjalista terapii uzależnień MOPS 

3 
W przeprowadzonych spotkaniach profilaktycznych wzięło 
udział około 200 odbiorców. 

Specjalista terapii uzależnień MOPS 

4 
Wyjazd na imprezę profilaktyczną „Niećpa” do Słupska (53 
osoby). 

MKRPA, lęborskie placówki 
oświatowe 

5 
Pomocą w formie porad i konsultacji zostało objętych 169 
osób uzależnionych od alkoholu. 

MOPS, Klub Abstynenta „Odnowa” 

6 
Pomocą w formie porad i konsultacji zostały objęte 34 osoby 
uzależnione od narkotyków. 

MOPS, Klub Abstynenta „Odnowa” 

7 Udzielono około 390 porad osobom z problemem uzależnień. MOPS, Klub Abstynenta „Odnowa” 

8 
Ze specjalistycznej pomocy terapeutycznej skorzystało 249 
osób uzależnionych od alkoholu. 

MOPS, Klub Abstynenta „Odnowa” 

9 
Ze specjalistycznej pomocy terapeutycznej skorzystały 42 
osoby uzależnione od narkotyków. 

MOPS, Klub Abstynenta „Odnowa” 

10 
Udzielono pomocy 51 dzieciom z powodu alkoholizmu 
rodziców. 

MOPS, Klub Abstynenta „Odnowa” 

11 
Udzielono pomocy w formie porad i konsultacji 152 rodzinom, 
w których istnieje problem alkoholizmu jednego z członków. 

MOPS, Klub Abstynenta „Odnowa” 

12 
Udzielono pomocy w formie porad i konsultacji 37 rodzinom, 
w których istnieje problem uzależnienia od narkotyków 
jednego z członków. 

MOPS, Klub Abstynenta „Odnowa” 

13 

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

Klub Abstynenta „Odnowa” w 
Lęborku, „Alternatywa dla 

uzależnień” w Lęborku, MKRPA 

14 

Prowadzenie na terenie Noclegowni i Schroniska dla Osób 
Bezdomnych grupy psychoedukacyjnej dla osób bezdomnych 
z problemem uzależnienia (odbyło się 12 spotkań, w których 
uczestniczyło 20 osób). 

Noclegownia, Schronisko dla osób 
bezdomnych 

Specjalista terapii uzależnień MOPS 

15 

Materiały informacyjne (ulotki, broszury) na temat uzależnień 
były przekazywane podczas spotkań profilaktycznych dzieciom 
i młodzieży. Łączna liczba rozdanych materiałów około 150 
sztuk. 

Specjalista terapii uzależnień MOPS 
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L.p. Kierunki działań Realizator/Współpraca 

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. UM Lębork 

4 Prowadzenie działalności Rady Seniorów. UM Lębork 

5 
Organizowanie ofert kulturalnych kierowanych do osób 
starszych i w zakresie aktywnego wypoczynku osób starszych. 

UM Lębork 

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 
Pomoc 5 wolontariuszy 4 starszym osobom w ich 
środowiskach. 

Biuro Wolontariatu MOPS 

3 
Udział 40 wolontariuszy w działaniach podejmowanych przez 
Biuro Wolontariatu. 

Biuro Wolontariatu MOPS 

Objaśnienia skrótów: 
MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku 
PIK – Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie przy MOPS 
CWOK – Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie w Lęborku 
ŚDS – Środowiskowy Dom Samopomocy „Lwiątko” w Lęborku 
KPP – Komenda Powiatowa Policji w Lęborku 
MKRPA – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lęborku 
PUP – Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku 
ZHP – Związek Harcerstwa Polskiego w Lęborku 
MZGK – Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku 
DUK – Demokratyczna Unia Kobiet w Lęborku 
PZN – Polski Związek Niewidomych w Lęborku 
PZD – Polski Związek Diabetyków w Lęborku 
ZI - Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lęborku  

2. Gminny program wspierania rodziny.  

Podstawowym aktem prawnym, inicjującym i regulującym działania z 

zakresu wspierania rodzin niewydolnych wychowawczo, jest "Ustawa o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej".  Określa ona :     

a) zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

b) zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej oraz pomocy w 

usamodzielnianiu jej pełnoletnich wychowanków, 
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c) zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i 

systemu pieczy zastępczej, 

d) zadania w zakresie postępowania adopcyjnego. 

Zgodnie z wymienionymi zadaniami, Ośrodek Pomocy Społecznej 

realizuje Ustawę współpracując z rodzinami wielotorowo: 

a) angażując asystentów rodzin do pracy z rodzinami, w których 

wychowują się dzieci,    

b) współpracując z rodzinami, których dzieci umieszczono w pieczy 

zastępczej, 

c) ponosząc koszty pobytu dzieci w pieczy. 

Biorąc pod uwagę złożoność problemów z którymi borykają się rodziny, 

Ustawa opiera się na założeniu, iż podmioty pomagające tworzą zintegrowany 

system wsparcia. Oznacza to, że dla osiągnięcia oczekiwanych zmian, 

zaangażowani są specjaliści zatrudnieni zarówno w instytucjach rządowych, jak 

i pozarządowych. Zastosowanie się do powyższych wymogów, daje szanse na 

właściwą diagnozę środowiska, holistyczną pomoc, jak i osiągnięcie trwałych 

zmian w rodzinie. Podmioty, z którymi pracownicy lęborskiego MOPS 

współpracują najczęściej, to funkcjonariusze policji, sądownictwa, pedagodzy 

szkolni, pracownicy PCPR, a także przedstawiciele instytucji pozarządowych, 

mający częsty kontakt z członkami rodzin. Ustawa podkreśla też, jak ważną rolę 

pełni profilaktyka, stanowiąca pierwszy poziom współpracy z rodzinami 

niewydolnymi wychowawczo. Rzetelnie przygotowane programy 

profilaktyczne, skutecznie zapobiegają problemom w rodzinie, a przede 

wszystkim pozwalają uniknąć przechodzenia przez traumatyczne doświadczenia 

życiowe najmłodszym członkom rodzin. W konsekwencji, działania te stają się 

czynnikiem sprawczym do zachowania dzieci w rodzinie biologicznej. 

Na ogół rodziny zagrożone charakteryzuje niski status ekonomiczny, 

bezrobocie, niski poziom wykształcenia oraz nasilenie zachowań patologicznych 

takich jak przemoc fizyczna i psychiczna, alkoholizm, narkomania, 

przestępczość dzieci i młodzieży. Nierzadko też, nieporadność życiowa 
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opiekunów w dużym stopniu rzutuje na niewłaściwe sprawowanie obowiązków 

rodzicielskich, a często ich notoryczne zaniedbywanie. W takich sytuacjach, 

niezbędne jest szybkie i zdecydowane działanie podmiotów wspierających, 

mogące zapobiec społecznemu sieroctwu. 

Dokument, określający zadania gminy wobec rodzin zagrożonych, to 

"Gminny Program Wspierania Rodziny lata 2016-2018", który zawiera 

strategiczne cele i kierunki działań, wynikające z lokalnych możliwości, a 

przede wszystkim, diagnozę potrzeb i problemów nękających rodziny. Kolejne 

kroki zwrócone do rodziny wychowującej dzieci ryzyka to: 

a) profilaktyka, 

b) współpraca rodziny z pracownikiem socjalnym i asystentem, 

c) umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej. 

W gminie Lębork, programy profilaktyczne na ogół realizowane są przez 

instytucje rządowe i  pozarządowe, współfinansowane z Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii. 

Współpraca rodziny z pracownikiem socjalnym i asystentem rodziny, to 

kolejny etap zabiegów skierowanych do środowisk niewydolnych 

wychowawczo. Kwintesencją działań jest uzdrowienie "szkieletu" rodziny i 

środowiska – na przyjazne dziecku. W tutejszym Ośrodku  na potrzeby 

związane z realizacją nałożonych zadań Ustawy, zatrudnionych jest dwóch 

asystentów rodziny. W minionym  roku objęli oni opieką 40 rodzin, w których 

wychowywało się 107 dzieci. Patologie towarzyszące niewłaściwym postawom 

wychowawczym rodziców, to najczęściej alkoholizm i przemoc. Ze względu na 

charakter i natężenie problemów w rodzinie, czas pracy asystenta w środowisku 

był zróżnicowany. Powodami, które najczęściej decydowały o zakończeniu 

pracy były: osiągnięcie zakładanych celów oraz zaprzestanie współpracy przez 

rodzinę. Dla uzyskania zakładanych rezultatów, asystenci posługują się wieloma 

formami pracy, m.in.: dialog motywacyjny, konsultacje, poradnictwo 

specjalistyczne, terapia, mediacja, pomoc prawna.  
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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 nieletnie 

dzieci lub rodzicom niewydolnym wychowawczo odebrano dzieci, umieszczając 

je w pieczy zastępczej. 

Celem działań asystenta nawiązującego współpracę z niewydolnymi 

rodzicami, z którymi zamieszkują dzieci, jest zażegnanie kryzysu w rodzinie, a 

zwłaszcza niedopuszczenie do rozerwania więzi rodzinnych i rozdzielenia 

małoletnich z rodziną biologiczną. W takich okolicznościach, pracę asystenta z 

dziećmi wspomagają streetworkerzy, wolontariusze i instytucje pozarządowe. 

Najważniejsze zadania asystenta w środowisku rodzinnym to: 

a) właściwe rozpoznanie sytuacji w rodzinie, poprzez towarzyszenie im w 

życiu rodzinnym, 

b) udzielenie wsparcia emocjonalnego i informacyjnego, 

c) inicjowanie i poszukiwanie rozwiązań w nagromadzonych problemach, 

d) nauka i doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, 

e) nawiązywanie więzi rodziców z najbliższym otoczeniem, 

f) nauka realnego dostosowania się do wymogów życia. 

W sytuacji, gdy dzieci odebrano rodzicom, zadaniem asystenta jest 

dołożenie wszelkich starań, aby małoletni mogli powrócić do środowiska 

rodzinnego. Zadanie to asystent rodziny wypełnia poprzez intensyfikowanie 

działań, zastosowanie w pracy wielu technik motywacyjnych a także wspierając 

się gronem specjalistów  (np. psychologów, terapeutów, szkoleń i warsztatów 

dla rodziców), aż do osiągnięcia przez rodzinę umiejętności prawidłowego i 

samodzielnego sprawowania opieki. Nie bez znaczenia w takim przypadku jest 

współpraca asystenta z pracownikiem socjalnym oraz zespołem 

interdyscyplinarnym (w grupach roboczych). Do grona specjalistów z którymi 

współpracuje asystent rodziny należą: specjalista d/s przeciwdziałania 

przemocy, specjalista terapii uzależnień, socjoterapeuta, psycholog, pedagog, 

prawnik. 
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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. Asystent podejmuje wówczas  decyzję o 

skierowaniu małoletnich do pieczy zastępczej (instytucjonalnej pieczy 

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

Ośrodek współfinansuje koszty pobytu małoletnich umieszczonych w pieczy.  

W roku 2018 tut. MOPS za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej poniósł koszty w wysokości 165.883,64 zł., (16 dzieci), a za pobyt w 

rodzinnej pieczy zastępczej 165.877,94 zł. (52 dzieci).   

Ważnym partnerem MOPS w  realizacji Ustawy, jest Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie, które współuczestniczy w kosztach pobytu dzieci w pieczy 

zastępczej. 

Potrzeby związane z realizacją zadań związanych z Ustawą o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Nieustanne zmiany dokonujące się w przestrzeni społecznej powodują, że 

obowiązujące regulacje prawne są niewystarczające z tytułu rodzących się 

nowych potrzeb społeczeństwa. W sytuacji "Ustawy o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej", niezbędne jest jej wzmocnienie poprzez 

wprowadzenie dodatkowych działań, realizowanych przez zaangażowane 

dotychczas podmioty. Proponuje się następujące działania: 

a) organizowanie zajęć edukacyjnych dla rodziców, podnoszących wiedzę 

n/t wychowania dzieci  w rodzinie (warsztaty, szkoły dla rodziców itp), 

b) zachęcanie do tworzenia się wśród rodziców grup samo wspierających  

i samopomocowych, dających szansę na wymianę doświadczeń i 

wspólne rozwiązywanie problemów, 

c) poszerzanie instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych form wsparcia 

dziennego i wypoczynku letniego dla członków rodzin, 
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d) rozważenie włączenia w system pomocy "rodzin wspierających", 

e) zapewnienie rodzinom wsparcia mającego na celu przeciwdziałanie 

izolacji społecznej, 

f) podtrzymanie dotychczasowych działań, mających na celu  zdobywanie 

wiedzy, aktywizację, wprowadzanie zmian w życie rodzinne, 

g) zwiększanie pomocy specjalistów, 

h) podnoszenie kwalifikacji pracowników zajmujących się pomocą 

rodzinom dysfunkcyjnym. 

Zakres potrzeb wynika z ilości rodzin objętych wsparciem oraz kierunków 

realizowanych działań. 

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 2018 rok. 

Specjalista w zakresie 
przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie MOPS 

2 

Wystosowanie pism do KPP w Lęborku oraz Sądu Rejonowego w 
Lęborku z prośbą o podanie danych statystycznych dotyczących 
przemocy za 2018 rok w celu zdiagnozowania skali problemu 
przemocy na terenie Lęborka. Ustalono, że MOPS w Lęborku 
sporządził 11 Niebieskich Kart, KPP w Lęborku sporządziła 68 
Niebieskich Kart, w placówkach oświatowych spisano 5 Niebieskie 
Karty, a służba zdrowia 1 Niebieską Kartę. Sąd Rejonowy w 
Lęborku wydał wyroki skazujące za czyn z art. 207 kk (znęcanie się 
nad rodziną) wobec 29 osób w tym 11 osób skazano na karę 
pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej 
wykonania. Natomiast z art. 200 kk (seksualne wykorzystanie 
małoletniego) wydał wyroki skazujące wobec 4 osób, w tym 2 
osoby skazano na karę pozbawienia wolności z warunkowym 
zawieszeniem jej wykonania. 

ZI 

Cel drugi: Poszerzenie wiedzy społeczności lokalnej, w tym zainteresowanych służb, na temat zjawiska 
przemocy w rodzinie oraz zmiana postrzegania przez mieszkańców Lęborka problemu przemocy w 

rodzinie 

1 

Zorganizowanie VII Konferencji Przeciw Przemocy  
w Rodzinie. Konferencja odbyła się 5 października 2018 roku w 
Sali Rajców UM w Lęborku. Tematyka konferencji dotyczyła 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec małoletnich. 
Uczestniczyło w niej 51 osób (przedstawiciele OPS, policji, Sądu 
Rejonowego w Lęborku, PCPR w Lęborku, przedstawiciele 
placówek oświatowych, członkowie lęborskich stowarzyszeń i 

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

samorządowcy). 

2 
Systematyczne umieszczanie na stronie internetowej i tablicach 
informacyjnych MOPS informacji na temat dostępnych form 
pomocy. 

MOPS 

Cel trzeci: 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 

Zorganizowanie szkolenia dla pracowników socjalnych, 
dzielnicowych, kuratorów i członków MKRPA na temat 
ubezwłasnowolnienia oraz procedury leczenia osób chorych 
psychicznie oraz uzależnionych w świetle przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. W szkoleniu uczestniczyło 27 osób. 

MOPS, UM w Lęborku 

2 
Udział pracownika PIK w seminarium: Dziecko „ofiara” dziecko 
„sprawca” oraz szkoleniu „Konsekwencje nadchodzących zmian 
w procedurze Niebieskie Karty”. 

MOPS 

3 
Organizowanie zajęć w ramach Szkoły dla Rodziców i 
Wychowawców (2 edycje, łącznie 40 godzin zajęć). 

Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Lęborku 

Cel czwarty: 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 2018 roku odbyły się 
4 spotkania, podczas których zapoznano się  
z diagnozą skali zjawiska przemocy za 2017 roku, zostało 
złożone sprawozdanie z prac grup roboczych za 2017 rok, 
poruszano bieżące problemy związane z realizacją Procedury 
„Niebieskie Karty”). 

MOPS, ZI 

 
4 

Kontynuowanie prac w ramach grup roboczych (w 2018 roku 
odbyły się 352 posiedzenia w sprawie 100 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. W 
2018 roku odebrano 3 dzieci z 2 rodzin, które zostały 
umieszczone w rodzinie zastępczej oraz innej niezamieszkującej 
wspólnie osoby najbliższej. 

MOPS 

6 Prowadzenie lokalu interwencyjnego w Schronisku dla Osób MOPS 
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L.p. Kierunki działań Realizator/Współpraca 

Bezdomnych w celu umożliwienia izolacji osoby doznającej 
przemocy od osoby stosującej przemoc. 

7 

Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą w 
rodzinie w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Osób 
Doznających Przemocy w Rodzinie i Centrum Wsparcia dla 
Osób w Kryzysie. W 2018 roku z pomocy skorzystało 41 osób 
doznających przemocy w rodzinie i 4 osoby stosujące przemoc. 

MOPS, CWOK 

8 

Dostęp do usług prawnych i psychologicznych w Centrum 
Wsparcia dla Osób w Kryzysie. W 2018 roku z pomocy prawnej 
skorzystało 12 osób doznających przemocy w rodzinie a z 
pomocy psychologicznej 23 osoby doznające przemocy. 

CWOK 

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 2018 roku z pomocy 
skorzystało 10 osób, udzielono 31 konsultacji). Były to przede 
wszystkim osoby doznające przemocy w rodzinie (6 osób) i 
osoby stosujące przemoc (4 osoby). Udzielana pomoc 
koncentrowała się głównie na pomocy w postaci szeroko 
rozumianego wsparcia i pomocy psychologicznej oraz na 
pomocy prawnej. 

Specjalista w zakresie 
przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie MOPS 

2 

Kontynuowanie dyżurów psychologa i pedagoga  
w Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie (w 2018 roku z 
pomocy skorzystało łącznie 128 osób i udzielono 654 
konsultacji). Pomocą zostało objętych 35 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. 

MOPS, MKRPA 

3 

Prowadzenie pracy socjalnej w środowiskach dotkniętych 
problemem przemocy oraz monitorowanie sytuacji rodzin. 
Poradnictwem socjalnym zostały objęte 82 osoby a 
poradnictwem rodzinnym 165 osób. 

Pracownicy socjalni MOPS, 
dzielnicowi 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 
12 kobiet.  

Stowarzyszenie „SZANSA” 

Cel szósty: Powstrzymanie osób stosujących przemoc w rodzinie i zakończenie przemocy w rodzinie 

1 

W 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku 
prowadziło program korekcyjno-edukacyjny dla osób 
stosujących przemoc. W zajęciach uczestniczyła 1 osoba z 
terenu Lęborka. 

PCPR, MOPS 
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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 
 

4. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz Program przeciwdziałania narkomanii.  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lęborka na 2018 rok, został 

przyjęty do realizacji Uchwałą nr XXXII-468/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z 

dnia 15.12.2017 r. 

Na realizację programu przeznaczono w budżecie gminy łączną kwotę 

906.000,00 zł. na przeciwdziałanie narkomanii kwotę 364.440,00 zł, na 

przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 541.560,00 zł. 

Wydatkowano łącznie: 879.186,42 zł. z czego z rozdziału na 

przeciwdziałanie narkomanii 351.288,03 zł. a na przeciwdziałanie 

alkoholizmowi 527.898,39 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 

2018 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:  

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 
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zajmujących się problematyką uzależnień, dofinansowanie kosztów zatrudnienia 

pracowników lecznictwa odwykowego, służące poprawie dostępności pomocy 

terapeutycznej; dofinansowanie kosztów terapii osób uzależnionych. 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub 

problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w 

szczególności ochrony przed przemocą  w rodzinie - zadania w tym zakresie 

realizowano poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, 

stowarzyszeniami, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lęborku, 

Policją, pedagogami szkolnymi, Strażą Miejską oraz innymi specjalistycznymi 

miejscami pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie, dofinansowując między 

innymi ich działalność, również: 

1. dofinansowano i finansowano inne formy działań zmierzających do 

zmniejszenia skali przemocy w rodzinie (np.: programy korekcyjne, konsultacje, 

szkolenia, konferencje), 

2. dofinansowano realizację szkolenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Lęborku, członków MKRPA, funkcjonariuszy policji 

KPP w Lęborku, kuratorów SR w Lęborku na temat przepisów prawa 

dotyczących procedury leczenia odwykowego, leczenia psychiatrycznego oraz 

ubezwłasnowolnienia,  

3. dofinansowano funkcjonowanie Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie, 

mającego 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, współpracowało z 

placówkami udzielającymi pomocy w rozwiązywaniu sytuacji problemowych. 

W Centrum pracują pedagog i psycholog. W roku 2018 Centrum udzieliło 
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łącznie 654 konsultacje. W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

konsultacje (397 osób skorzystało z pomocy, w tym 165 doświadczających 

przemocy w rodzinie). Sytuacje kryzysowe: 129 porad w zakresie problemów 

emocjonalnych, 26 porad w zakresie problemów wychowawczych, 21 porad dot. 

problemów w zachowaniu, 3 porady w zakresie problemów egzystencjonalnych, 

5 w zakresie depresji, 48 dot. kryzysu rodzinnego. Z pomocy skorzystało 397 

osób. Finansowanie obejmowało koszty wynagrodzenia 2 specjalistów 

prowadzących, konsultacje psychologiczne oraz wsparcie w sytuacjach 

kryzysowych, m.in. w zakresie problematyki przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie,  

4. dofinansowano organizację i realizację spotkań grupy wsparcia dla osób 

doznających przemocy w rodzinie. Grupa funkcjonowała w strukturach Centrum 

Wsparcia dla Osób w Kryzysie – MOPS Lębork,  

5. zorganizowano cyklicznie odbywającą się „Konferencję Przeciw 

Przemocy”, która odbyła się na terenie Urzędu Miejskiego 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, 

6. sfinansowano zakup prenumeraty dwumiesięcznika Instytutu Psychologii 

Zdrowia pn.: „Niebieska Linia”, poświęconego przede wszystkim problematyce 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

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 
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dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

W ramach realizacja zadania: 

1. Dofinansowano realizację działań profilaktycznych realizowanych przez 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku, skierowanych do dzieci 

przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z 

terenu miasta Lęborka. Dofinansowanie dotyczyło zakupu nagród i wyróżnień 

dla laureatów konkursów o tematyce oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, 

ściśle związanych z problematyką uzależnień i zachowaniami ryzykownymi 

dzieci i młodzieży.  

2. Sfinansowano zakup 6 stołów do gry w „piłkarzyki”, które w okresie ferii 

zimowych trafiły do lęborskich szkół podstawowych, jako element 

wzbogacający realizację zajęć pozalekcyjnych i świetlicowych. 

3. Dofinansowano organizację akcji „Bezpieczne Ferie” przez lęborskie 

szkoły podstawowe i gimnazja. Środki przeznaczono na wynagrodzenia 

prowadzących zajęcia, zakup usług oraz zakup materiałów niezbędnych do 

realizacji przedmiotowych zajęć. 

4. Dofinansowano organizację zajęć w okresie ferii zimowych dla dzieci z 

terenu miasta Lęborka, w szczególności wskazanych przez pracowników 

socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku. W ramach 

organizowanych przez MOPS odbyła się całodniowa impreza profilaktyczna 

pn.: „Nuda zimą nam nie straszna” oraz wyjazdy integracyjno-profilaktyczne dla 

całych rodzin oraz zorganizowano 2 wycieczki. 

5. Dofinansowano organizację zajęć „Bezpieczne Ferie zimowe 2018” 

przygotowanych i realizowanych przez: Miejską Bibliotekę Publiczną w 

Lęborku, Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku, dla dzieci i młodzieży z terenu 

miasta Lęborka.  

6. Dofinansowano realizację dziesięciu zajęć warsztatowych w klasach IV- 

VI Szkoły Podstawowej nr 3 w Lęborku w zakresie przeciwdziałania 
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cyberprzemocy i budowania bezpieczeństwa w sieci,  w ramach projektu 

„bezpieczni w sieci”. 

7. Dofinansowano organizację działań profilaktycznych realizowanych na 

terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Lęborku w ramach szkolnego programu 

profilaktyczno-wychowawczego oraz „tygodnia profilaktyki”. zorganizowano 

przedstawienia teatralne oraz prelekcje z zakresu problematyki uzależnień, jako 

uzupełnienie projektu profilaktycznego. Ponadto zorganizowano coroczny 

piknik szkolny stanowiący podsumowanie działań profilaktycznych 

realizowanych w szkole dla całej jej społeczności. Na terenie boiska szkolnego 

przygotowano grę „Bądź zdrów”, punkt medyczny, spotkanie z dietetykiem, 

cafeterię „owocowe fantazje” oraz szereg innych atrakcji dla uczniów i ich 

rodzin. 

8. Dofinansowano działania „pedagogów ulicy” zatrudnionych przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku, prowadzących zajęcia profilaktyczno-

socjalizacyjne z dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych 

patologią, zamieszkujących na terenie Lęborka. Wydatki dot. zakupu usług i 

materiałów oraz art. sportowych i spożywczych ściśle związanych z realizacją 

działań i projektów. 

9. Dofinansowano organizację koncertów profilaktycznych w ramach 

współpracy z parafią pw. św. Jakuba Apostoła w Lęborku, które odbyły się w 

czasie rekolekcji 2018 r. dla uczniów szkół podstawowych i 

ponadgimnazjalnych z terenu miasta Lęborka. Przedsięwzięcie zrealizowano w 

ramach projektu profilaktycznego pn.:  „Znajdź pomysł na siebie”. 

10. Dofinansowano realizację zajęć powszechnej nauki pływania w klasach 

IV szkół podstawowych w Lęborku. W ramach realizacji zajęć sfinansowano 

koszty usług pływalni oraz dowozu uczniów na zajęcia. Z programu korzystali 

wszyscy uczniowie klas IV szkół podstawowych z terenu miasta Lęborka, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork. Uczniowie raz w 

tygodniu korzystali z możliwości nauki i doskonalenia technik pływackich na 

terenie Pływalni Miejskiej RAFA w Lęborku.  
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11. Dofinansowano realizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych 

zorganizowanych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Wydatek 

dotyczył kosztów wynagrodzeń nauczycieli  i opiekunów prowadzących zajęcia 

z dziećmi i młodzieżą. 

12. Realizowano zajęcia w ramach kół zainteresowań m.in.: zajęcia sportowe 

z wielu dyscyplin sportowych: m.in. siatkówka, koszykówka, tenis ziemny, 

piłka nożna itp., zajęcia sportowo-rekreacyjne, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, 

zajęcia muzyczne, gry logiczne, plastyczne, koła teatralne, koła turystyczne, 

przyrodnicze, świetlicowe, kluby wolontariusza, zajęcia wyrównawcze, 

taneczne, turystyki rowerowej, zajęcia jeździectwa, ratownictwo wodne. 

Prowadzono zajęcia profilaktyczne „drugi elementarz, czyli program siedmiu 

kroków” oraz szereg innych kół zainteresowań będących odpowiedzią na 

zainteresowanie uczniów poszczególnych szkół na ich zainteresowania.  

13. Dofinansowano działalność świetlic środowiskowych i opiekuńczo-

wychowawczych przy lęborskich szkołach  podstawowych: Celem działalności 

świetlic było zorganizowanie czasu wolnego dla uczestników z rodzin 

dysfunkcyjnych, a więc rozbitych, niewydolnych wychowawczo, zagrożonych 

alkoholizmem, a także potrzebujących wsparcia i pomocy interdyscyplinarnej. 

Praca wychowawcza skupiała się na wdrażaniu do samooceny i samoakceptacji, 

kształtowaniu postaw prospołecznych, udzielaniu pomocy poprzez trening 

interpersonalny w grupie, realizację programów profilaktycznych. Praca 

dydaktyczna polegała na wyrównywaniu braków w nauce poszczególnych 

uczniów oraz przeciwdziałaniu niepowodzeniom szkolnym. W miarę 

możliwości przeprowadzano zajęcia wspierające rozwój ruchowy i manualny 

dzieci poprzez zajęcia rekreacyjno-sportowe oraz zajęcia plastyczno-techniczne. 

Wychowawcy pracę swą wykonywali według ramowych rozkładów zajęć. W 

trakcie realizacji zajęć prowadzono zajęcia edukacyjne, artystyczne, 

rekreacyjno-ruchowe, profilaktyczne, zajęcia uwzględniające kulturę, sztukę i 

rozrywkę a także terapię wychowawczą.  
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14. Dofinansowano organizację i realizację trzydniowego Rajdu 

Rowerowego: „Weekend na rowerze”, który odbył się w dniach: 25-27 maja 

2018 r. organizowany i realizowany w ramach szkolnego programu 

profilaktyczno-wychowawczego. W ramach rajdu realizowano: warsztaty „sport 

kontra uzależnienia”, happening „Wybierz rower” w Sierakowicach, 

integracyjne ognisko z rodzicami uczestników rajdu. 

15. Dofinansowano realizację projektu profilaktycznego Szkoły Podstawowej 

nr 3 w Lęborku pn. „Piwnica Pod Trójką”, w ramach którego powstał tzw. 

„pokój wyciszeń”. Realizowane są w nim również zajęcia indywidualne oraz 

grupowe z uczniami wymagającymi wsparcia pedagogicznego i 

psychologicznego. Powstanie tego pokoju to odpowiedź na potrzeby uczniów, 

nauczyciela biblioteki oraz pedagoga szkolnego. 

16. Dofinansowano realizację projektu profilaktycznego Szkoły Podstawowej 

nr 3 w Lęborku skierowanego do grupy uczniów przejawiających zachowania 

agresywne i sprawiających problemy wychowawcze. Program obejmuje cykl 

zajęć organizowanych w roku szkolnym 2018/2019 i jest autorskim programem 

z zakresu pracy z „dzieckiem trudnym”. Koszt realizacji projektu objął zakup 

podręczników do realizacji zajęć oraz wynagrodzenie specjalisty prowadzącego 

zajęcia. 

17. Sfinansowano udział grupy 65 osób (uczniowie klas gimnazjalnych oraz 

klas VII SP wraz z opiekunami) w imprezie profilaktycznej pn.: „Niećpa-2018” 

czyli 3 razy nie: nie pije, nie palę, nie ćpam… organizowanej pod patronatem 

Towarzystwa Przeciwdziałania Narkomanii a poświęcona profilaktyce 

uzależnień. Impreza odbywała się na terenie „Hali Gryfia” w Słupsku. Na 

terenie imprezy znajdowały się punkty konsultacyjno-informacyjne służące 

pomocą wszystkim zainteresowanym.  

18. Dofinansowano realizację projektu profilaktycznego Szkoły Podstawowej 

nr 1 w Lęborku pn.: „Zmianę zaczynam od siebie” skierowanego do uczniów 

szkoły oraz nauczycieli. Głównym celem  programu było między innymi: 

Uzmysłowienie uczniom wartości własnej osoby, kształtowanie poczucia 
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własnej wartości i postaw asertywnych, uświadomienie zagrożeń wynikających 

z niewłaściwego użytkowania komputera, kształtowanie u uczniów poczucia 

odpowiedzialności za siebie i własne bezpieczeństwo, zachęcanie do wyboru 

różnych sposobów spędzania wolnego czasu mających na celu rozwój 

intelektualny, emocjonalny i fizyczny, dostarczenie informacji dotyczących 

substancji uzależniających oraz zagrożeniach wynikających z ich zażywania, 

uświadomienie zalet i wartości życia wolnego od środków uzależniających, 

kształtowanie postawy tolerancji. Zadania profilaktyczne programu to m.in.: 

promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 

rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze 

środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, 

alkoholu  i narkotyków), eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy 

rówieśniczej, niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, 

Internetu, telefonów komórkowych i telewizji, wzmacnianie poczucia własnej 

wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, 

pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość, uczenie 

sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem. 

19. Dofinansowano realizację projektu profilaktycznego Szkoły Podstawowej 

nr 7 w Lęborku pn.: „Wolni od uzależnień”, oraz tygodnia profilaktyki,  

zorganizowanych dla uczniów szkoły. W ramach organizowanych 

przedsięwzięć odbyły się m.in.: konkurs szkolny w zakresie wiedzy nt. 

substancji psychoaktywnych oraz warsztaty dla uczniów dot. problematyki 

używania substancji psychoaktywnych połączone z przekazem słowno-

muzycznym. 

20. Dofinansowano działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży 

w ramach organizowanych projektów profilaktycznych przez Młodzieżowy 

Dom Kultury w Lęborku. Projekt „Czym skorupka za młodu nasiąknie….” 

skierowany był do dzieci i młodzieży chcących rozwijać swoje pasje. W ramach 

projektu odbył się również konkurs plastyczny oraz ogólnodostępny pokaz 

zdobytych na zajęciach umiejętności. 
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21. Dofinansowano realizację działań i projektów profilaktycznych 

skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu miasta Lęborka w okresie wakacji 

letnich, zorganizowanych przez: Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku, 

Miejską Bibliotekę Publiczną w Lęborku, we współpracy z Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lęborku.  

22. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował dla dzieci, młodzieży 

oraz całych rodzin, cykl imprez, wyjazdów oraz we współpracy z parafią św. 

Jakuba apostoła w Lęborku – rodzinny festyn integracyjny „Franciszkanie 

dzieciom”. Działaniami objęto dzieci, młodzież i rodziny ze środowisk objętych 

pomocą interdyscyplinarną MOPS. Realizacja tego rodzaju działań miała na 

celu integrację rodzin i wskazanie właściwych form wspólnego, rodzinnego 

spędzania czasu wolnego, będących alternatywą dla zachowań ryzykownych. 

Jednocześnie, podczas festynu realizowane były działania informacyjno-

edukacyjne polegające na dystrybuowaniu broszur i informatorów dotyczących 

problematyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

23. W ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” 

zakupiono pakiet materiałów informacyjno-edukacyjnych poświęconych między 

innymi problematyce fonoholizmu, narkomanii         i przemocy rówieśniczej. 

Gmina w ramach pakietu uczestniczyła w ogólnopolskich badaniach 

ankietowych, których wyniki posłużą do ukierunkowania części działań 

profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży z terenu miasta Lęborka.  

24. Dofinansowano realizację warsztatów żeglarskich zorganizowanych przy 

współpracy MOPS w Lęborku oraz klubu wodnego LOK Lębork. Do udziału w 

warsztatach wytypowano dzieci i młodzież z rodzin objętych m.in. pomocą 

interdyscyplinarną MOPS, będących pod opieką asystentów rodziny. 

Dwudniowe warsztaty odbyły się nad Jeziorem Lubowidzkim. 

25. Sfinansowano koszt zakupu prenumeraty czasopism: „Remedium” -

  profesjonalny miesięcznik, w którym można znaleźć bieżące i aktualne 

informacje z zakresu nowoczesnej metodologii wychowania i profilaktyki. 

Zajmuje się integralnym podejściem do profilaktyki zachowań problemowych 
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dzieci i młodzieży w kontekście zagrożeń dla ich zdrowia i prawidłowego 

rozwoju, takich jak: HIV i AIDS, przestępczość i przemoc, samobójstwa, 

wypadki i urazy oraz uzależnienia od substancji i czynności. „Świat 

Problemów” - miesięcznik przygotowany z myślą o wszystkich tych, którzy 

są zaangażowani w profilaktykę i pomoc osobom uzależnionym oraz 

rozwiązywanie problemów uzależnień. Zawiera informacje, cenne porady oraz 

przykłady dobrych praktyk i ciekawych programów realizowanych w obszarze 

profilaktyki, leczenia i rozwiązywania problemów uzależnień. 

26. Sfinansowano zakup pakietu 6 robotów edukacyjnych Photon wraz z 10” 

tabletami. Zakup miał na celu urozmaicenie zajęć prowadzonych w szkołach i 

przyszkolnych świetlicach środowiskowych oraz opiekuńczo-wychowawczych, 

stanowiąc jednocześnie alternatywę w sposobie wykorzystywania przez dzieci 

urządzeń multimedialnych, tabletów i smartfonów. Każda ze szkół 

podstawowych z terenu miasta Lęborka, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Miasto Lębork otrzymała po 1 zestawie. 

27. Dofinansowano realizację projektu profilaktycznego zorganizowanego 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku we współpracy z parafią 

św. Jadwigi Śląskiej w Lęborku w ramach realizacji gminnej strategii 

rozwiązywania problemów społecznych. Projekt dotyczący wyjazdu grupy 

dzieci i młodzieży do parku wodnego w Koszalinie zrealizowany został w 

miesiącu wrześniu 2018 r. Uczestniczyło w nim ok. 45 osób oraz 6 opiekunów. 

28. Sfinansowano udział gminy w akcji profilaktycznej współorganizowanej 

przez Polska Press. W ramach udziału w akcji Gmina Miasto Lębork zakupiła 

1000 egz. kolorowanki dla najmłodszych opracowanej pod kątem przestrzegania 

zasad bezpieczeństwa przez najmłodszych mieszkańców naszego miasta. W 

publikacji zawarto również informacje i dane teleadresowe najważniejszych 

miejsc, z których mieszkańcy miasta mogą korzystać m.in. w sytuacjach 

kryzysowych. 

Publikacje dystrybuowano w przedszkolach oraz najmłodszych klasach 

szkól podstawowych. 
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Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych, 

stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych i narkomanii. 

W roku 2018 roku w ramach otwartych konkursów ofert na realizację 

zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałanie 

uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Stop uzależnieniom 2018” 

przyznano dofinansowanie na realizację w okresie od stycznia do grudnia 2018 

roku zadań opisanych w ofercie. 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.  

Realizacja została powierzona Klubowi Abstynenta „ODNOWA” w 

Lęborku oraz Lęborskiemu Stowarzyszeniu „Alternatywa dla Uzależnień”. W 

ramach działań realizatorów:  

1. zostały zapewnione adresatom zadania różnorodne formy wsparcia 

terapeutycznego, profilaktycznego, konsultacyjnego, motywujące do trzeźwego 

rozwiązywania problemów życiowych; 

2. osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym zostały stworzone szanse 

aktywności społecznej, poprzez uczestnictwo w wyjeździe szkoleniowo-

terapeutycznym i warsztatach Rozwoju Duchowego; 

3. dostarczona została wiedza i wsparcie nt. uzależnienia członkom rodzin, 

aby lepiej rozumiały specyfikę choroby swoich bliskich i podejmowały 

działania na rzecz własnego zdrowienia. Cel ten był realizowany poprzez 

prowadzenie grupy wsparcia dla osób współuzależnionych; 

4. dostarczona została dzieciom i młodzieży obiektywna wiedza nt. 

konsekwencji korzystania z używek;  

5. Udzielano profesjonalnego wsparcia osobom z problemem uzależnienia od 

substancji psychoaktywnych i współuzależnionych, przeprowadzano 

psychoedukację w zakresie uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz 
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współuzależnienia oraz interwencje kryzysowe wobec osób uzależnionych. 

Systemowo udzielano profesjonalnej pomocy młodzieży eksperymentującej oraz 

uzależnionej od substancji psychoaktywnych oraz rodzicom poprzez  

kształtowanie modelu życia wolnego od uzależnień, tworzenie warunków 

prowadzących do reintegracji i rehabilitacji osób z problemem uzależnienia od 

substancji psychoaktywnych po przebytych terapiach w stacjonarnym 

lecznictwie odwykowym.  

6. prowadzono punkt pomocy terapeutycznej, w ramach którego udzielana 

była profesjonalna pomoc specjalistów terapii uzależnień i współuzależnienia. 

Punkt terapeutyczny prowadziło dwóch certyfikowanych specjalistów terapii 

uzależnień. Z oferowanej pomocy korzystały osoby z problemem uzależnienia 

oraz członkowie ich rodzin. Z pomocy korzystały również osoby, które chciały 

uzyskać informacji na temat leczenia i przedsięwzięcia określonych kroków w 

stosunku do osoby mającej problem z substancjami psychoaktywnymi. 

W ramach konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia 

publicznego dofinansowano projekt pn.: „Biuro Mentoringu-Wehikuł 

Usamodzielnienia”, którego przedmiotem jest aktywizacja młodzieży 

usamodzielnianej, w tym przebywającej w pieczy zastępczej oraz zagrożonej 

marginalizacją społeczną. W ramach realizacji zadania prowadzone były 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 

(m.in. domów dziecka, rodzin zastępczych), będącej mieszkańcami Lęborka, 

działania w zakresie usamodzielnienia poprzez zapewnienie uczestnikom 

zadania wsparcia indywidualnego przez psychologa, doradcę zawodowego, 

mentora oraz pogłębiających wiedzę z zakresu profilaktyki problemowej i 

zachowań ryzykownych. 

Dofinansowano organizację 21 bezalkoholowego balu karnawałowego 

zorganizowanego dla mieszkańców Lęborka we współpracy z Parafią pw. św. 

Jakuba Apostoła w Lęborku, Krucjatą Wyzwolenia Człowieka i Ruch Światło – 
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Życie Diecezji Pelplińskiej. Celem organizacji balów jest promocja zabawy 

bezalkoholowej i zdrowego  stylu życia. Bal połączył pokolenia. Bawili się 

razem młodzi jak i starsi uczestnicy. Organizatorzy podkreślają, że szczególnie 

cieszy ich rosnące zainteresowanie balem młodych mieszkańców naszego 

miasta. Karnawałowy Bal Bezalkoholowy to zabawa organizowana przez 

Krucjatę Wyzwolenia Człowieka w Lęborku. W balu uczestniczyło około 150 

osób. 

Dofinansowano działalność Biura Wolontariatu przy Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Lęborku.  

Dofinansowano organizację „Lęborskich Wydarzeń”, w ramach których w 

dniach 29.06 – 01.07.2018 r. odbyły się: Międzynarodowa Konferencja 

Naukowa pn.: „Resocjalizacyjne wyzwania. Kontekst nauki i praktyki” oraz 

towarzyszący jej XII Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski. Gośćmi 

wydarzeń byli między innymi: Katarzyna Wesołowska – Prezes Sądu 

Rejonowego w Lęborku, prof. dr hab. Piotr Chomczyński - Uniwersytet Łódzki, 

dr Andrzej Kacprzak – Uniwersytet Łódzki, gen. prof. Evgen Barash – Instytut 

Służby Więziennej w Kijowie – Ukraina, Robert Cotterell – Ministerstwo 

Sprawiedliwości Wielkiej Brytanii, dr Katarzyna Witkowska-Rozpara – IPSiR 

Uniwersytet Warszawski, dr Michał Szykut - Wydział Nauk Pedagogicznych 

UMK Toruń, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w 

Lęborku. 

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; 

We współpracy z Komendą Powiatową Policji w Lęborku, na terenie 

Urzędu Miejskiego w Lęborku zorganizowano debatę społeczną nt.: 

bezpieczeństwa mieszkańców Lęborka, podczas której poruszano kwestie 
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związane z handlem alkoholem oraz przepisami z tym związanymi (mapa 

zagrożeń). Podczas spotkania przedstawiano propozycje zmian w 

nowelizowanej ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, które wiązały się bezpośrednio z rynkiem alkoholi na terenie 

miasta Lęborka i koniecznością nowych regulacji w tym zakresie przez Radę 

Miejską w Lęborku. 

Prowadzono kampanię informacyjno-edukacyjną wśród sprzedawców 

alkoholu i przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych na terenie miasta Lęborka. Do wszystkich właścicieli 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych usytuowanych na terenie miasta 

Lęborka skierowano pisemną informację opisującą zmiany w ustawie wraz z 

proponowanymi na naszym terenie zmianami oraz projektami uchwał Rady 

Miejskiej w Lęborku dotyczących handlu alkoholem (limity zezwoleń oraz 

zasady usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu).  W materiałach znajdowała się 

również ankieta dot. rynku alkoholowego z możliwością jej wypełnienia za 

pomocą formularza elektronicznego. 

Czynności Miejskiej Komisji Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych w Lęborku. 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lęborku 

liczy 11 członków. Spośród składu osobowego Komisji funkcjonują 4 zespoły 

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

zakresie nadużywania alkoholu oraz 1 (trzyosobowy) zespół ds. kontroli 

punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

W roku 2018 roku odbyło się 14 posiedzeń zwyczajnych Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lęborku.  

Do Komisji wpłynęło 51 wniosków o podjęcie działań wobec osób 

nadużywających alkoholu. Wnioski dotyczyły 16 kobiet i 35 mężczyzn. 

Wnioskodawcami byli: Komenda Powiatowa Policji w Lęborku: 27 wniosków, 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku: 6 wniosków, rodzina osoby 
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uzależnionej od alkoholu: 18 wniosków. W wyniku prowadzonych postępowań 

Komisja podjęła 52 uchwały: 

1. w sprawie zakończenia/umorzenia postępowania: 15 uchwał; 

2. w sprawie skierowania wniosku do Sądu Rejonowego: 18 uchwał; 

3. w sprawie skierowania na badanie przez biegłych sądowych: 19 uchwał. 

Zespół MKRPA ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

skontrolował na terenie Lęborka 29 punktów sprzedaży podczas 29 kontroli w 

zakresie przestrzegania zasad i korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.  

Podczas posiedzeń Komisja zaopiniowała łącznie 34 wnioski o wydanie 

zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w punktach handlowych i 

gastronomicznych zlokalizowanych na terenie miasta Lęborka, wydając 34 

pozytywne opinie w zakresie usytuowania miejsc sprzedaży napojów 

alkoholowych na terenie miasta Lęborka. 

Posiedzenia Komisji odbywały się średnio 1 raz w miesiącu w siedzibie 

przy ul. Wyszyńskiego 3 w Lęborku. Komisja za swoją pracę otrzymywała 

wynagrodzenie określone Uchwałą nr XXXII-468/2017 Rady Miejskiej w 

Lęborku z dnia 15.12.2017 r. Członkowie Komisji uczestniczyli w szkoleniach, 

w tym organizowanych w ramach uczestnictwa Gminy Lębork w Pomorskim 

Forum ds. Przeciwdziałania Uzależnień. Komisja prowadziła czynności 

zmierzające do zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu 

wobec osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład 

życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku 

zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub 

porządek publiczny.  

W ramach organizowanych szkoleń: 

1. Przewodnicząca MKRPA oraz Pełnomocnik BM ds. PiRPA oraz PN w 

Lęborku brali udział w szkoleniu zorganizowanym przez Studio Profilaktyki 

Społecznej w Krakowie, które odbyło się w Gdańsku nt.:„Ustawy o zdrowiu 

publicznym i Narodowym Programie Zdrowia jako wytycznych do realizacji 
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gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 

nowe tryby powierzania i współfinansowania realizacji zadań. Szkolenie 

prowadziła Zastępca Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Warszawie. 

2. Pełnomocnik BM ds. PiRPA oraz PN w Lęborku w Międzynarodowej 

Konferencji „99. What works? Kuratorska Służba Sądowa w Polsce – w 

przededniu jubileuszu. Możliwości i perspektywy” na zaproszenie 

Stowarzyszenia Frontis z Wrocławia.  Konferencja odbyła się w dniach: 11-

12.10.2018 r. na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego, zorganizowana została z 

okazji zbliżającego się jubileuszu 100-lecia polskiej kurateli sądowej. 

Prelegentami byli m.in. cenieni polscy i brytyjscy eksperci z nurtu profilaktyki i 

sprawiedliwości naprawczej.   

3. 1 członek Miejskiej Komisji uczestniczył w 4 dniowym szkoleniu w 

Zakopanem przez Studio Profilaktyki Społecznej w Krakowie. 

4. Pełnomocnik BM ds. PiRPA oraz PN w Lęborku uczestniczył w 

bezpłatnym dwudniowym szkoleniu warsztatowym zorganizowanym w 

październiku 2018 r. przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.  

5. Sfinansowano zakup koła pomiarowego do określania odległości punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych od „obiektów chronionych”. 

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. 

Gmina Miasto Lębork w roku 2018 pozostawała członkiem Pomorskiego 

Forum ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom. W ramach forum uczestniczono w 

spotkaniach z ekspertami, co stanowi praktyczną  formę zdobywania i 

poszerzania wiedzy w zakresie problematyki uzależnień, wymiany doświadczeń 
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oraz współpracy z innymi gminami z terenu województwa pomorskiego. W 

2018 roku odbyły się 3 spotkania w ramach forum. 

5. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Współpraca w 2018 roku realizowana była zgodnie z zadaniami 

określonymi w uchwale Nr XXXI-437/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 

20.10.2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy na 2018 rok 

Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi 

podmiotami, przez które może być prowadzona działalność pożytku 

publicznego. 

W 2018 roku ogłoszono 8 otwartych konkursów ofert, w tym: na podstawie 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłoszono trzy 

konkursy:  

a) w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w 

trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: 

„Pomoc żywnościowa 2018”, 

b) w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych: „Wspieranie Młodzieżowych Inicjatyw 2018”, 

c) 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 pięć konkursów: „Stop 

uzależnieniom 2018”, „Stop Przemocy 2018”, „Biuro Mentoringu – Wehikuł 

Usamodzielnienia”, „Ferie zimowe 2018”, „Wakacje 2018”. 

W w/w konkursach wpłynęło ogółem 7 ofert, zawarto 6 umów na realizację 

zadań publicznych, na ogólną kwotę 117.000,00 zł, w tym: na zadania w sferze 

pomocy społecznej 29.000,00 zł, na zadania w sferze działalności 

wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 6.000,00 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 72.000,00 zł.  
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Na realizację powyższych zadań organizacje wykorzystały kwotę dotacji w 

wysokości 97 372,35 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 23.647,00 zł, sprawozdana  41 292,00 zł. 

Adresatami działań zgodnie z informacjami pozyskanymi od organizacji 

pozarządowych było w 2018 roku około 1.935 osób. 

Realizacji zadań publicznych podjęło się:  

a) 5 organizacji pozarządowych w oparciu o dotacje udzielone w ramach 

otwartych konkursów ofert na zadania publiczne miasta Lęborka, 

b) 29 organizacji w oparciu o współpracę z jednostkami organizacyjnymi 

miasta, w tym: 

1) 3 organizacje we współpracy z LCK Fregata na kwotę 2.701,19 zł,  

2) 7 organizacji we współpracy z Centrum Sportu i Rekreacji na kwotę 

18.737,69 zł, 

3) 19 organizacji we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej na kwotę 75.587,79 zł. 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań we 

współpracy z jednostkami organizacyjnymi miasta wyniosła 97.026,67 zł. 

Ogółem kwota jaką przekazano organizacjom pozarządowym w roku 2018 

wyniosła 194 399,02 zł. 

6. Inne formy pomocowe. 

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej oraz statutem MOPS, w 2018 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 „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania”. 

W 2018 roku z pomocy niezależnie od źródeł finansowania skorzystało 

1.619 osób tj.1.273 rodziny, w których było 2.172 osoby. 
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Bez zasadniczych zmian pozostała struktura powodów przyznania pomocy. 

W roku 2018 rodziny zgłaszały się po wsparcie przede wszystkim z powodu: 

a) ubóstwa - 922 rodziny; 

b) bezrobocia - 290 rodzin; 

c) niepełnosprawności - 857 rodzin; 

d) długotrwałej lub ciężkiej choroby - 753 rodziny; 

e) bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego - 191 rodzin; 

f) alkoholizmu - 162 rodziny; 

g) wielodzietności - 68 rodzin; 

h) bezdomności - 75 osób; 

i) trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego - 19 osób; 

j) przemocy - 18 rodzin; 

k) narkomanii - 16 osób. 

W zakresie zadań zleconych  

Ze świadczeń należących do zadań zleconych gminie skorzystały 24 

rodziny (45 osób w tych rodzinach). Zadania zlecone gminie obejmują: 

a) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

b) pomoc udzielana cudzoziemcom,  

c) wynagrodzenie należne opiekunom z tytułu sprawowania opieki 

przyznanej przez sąd.  

W zakresie zadań własnych 

Łącznie z pomocy w zakresie zadań własnych skorzystało 1.256 rodzin 

(2.135 osób w tych rodzinach). 

Do zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej należy udzielanie 

pomocy w formie: 

a) zasiłków stałych i okresowych,  

b) schronienia,  

c) posiłku,  

d) usług opiekuńczych,  

e) zasiłków celowych,  

f) sprawianie pogrzebu itd. 
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania w zakresie usług 

opiekuńczych przez prywatną firmę wyłonioną w drodze przetargu. W 2018 roku 

zlecono usługi opiekuńcze w wymiarze 95.045,85 godzin, ilość godzin 

niewykonanych wyniosła 8.156,40 (pobyt podopiecznych w szpitalu lub u rodziny) 

czyli faktycznie wykonano 86.889,45 godzin usług opiekuńczych. Łącznie 

objętych pomocą w formie usług opiekuńczych było 209 środowisk (własne i 

zlecone). 

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 w 2018 r. wyniosła 721.814 zł., z tego użytkownikom mieszkań:  

a/ komunalnych   293.281 zł. 

b/ spółdzielczych   185.737 zł. 

c/ wspólnot mieszkaniowych   210.039 zł. 

d/ towarzystw budownictwa społecznego     13.303 zł. 

e/ innych     19.454 zł. 

Dodatki energetyczne 

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

otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają prawo do nowego świadczenia tj. 

dodatku energetycznego. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu 

administracji rządowej. Przyjęto ogółem 694 wniosków. 

Liczba dodatków energetycznych wypłaconych ogółem             2.620 

Kwota wypłaconych dodatków energetycznych ogółem            46.825 zł. 

w tym koszty wypłacania dodatku energetycznego 2%                  918 zł.   
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Świadczenia rodzinne 

W 2018 r. wydatki budżetu państwa na wypłaty świadczeń na podstawie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o zasiłku dla opiekuna i ustawy „za 

życiem” wyniosły ogółem 14.393.327 zł. Z tej kwoty główne wydatki to: 

a) zasiłki rodzinne wyniosły 3.015.490 zł.  

b) dodatki do zasiłku rodzinnego – 1.534.818 zł. 

c) Świadczenia pielęgnacyjne – 4.203.152 zł. 

d) Zasiłek pielęgnacyjny – 3.266.064 zł. 

e) Świadczenia rodzicielskie – 1.382.550 zł. 

Fundusz Alimentacyjny 

W 2018 r. wypłacano przeciętnie miesięcznie 431 świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego. Zdecydowaną większość świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

(89%) wypłacano na osoby w wieku do ukończenia 18 roku życia. Ogółem w 2018 

r. ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystało 497 osób, które 

wychowywane były w 335 rodzinach. Wydatki budżetu państwa na wypłaty 

świadczeń alimentacyjnych wyniosły ogółem 2.203.344,43 zł. 

Świadczenie Wychowawcze (500+) 

W 2018r. złożono 2.730 wniosków, wydano 2.785 decyzji, w tym 2.677 

przyznających świadczenie. Wypłacono  świadczeń wychowawczych dla 3.994 

dzieci z 2.604 rodzin. Wydatki na świadczenia wychowawcze wyniosły 

21.521.717,91zł. 

Stypendia szkolne 

Ogółem w 2018 r. wydatki na wypłatę świadczeń materialnych o charakterze 

socjalnym dla uczniów wyniosły 222.392,50 zł, z czego kwota 177.914,00 zł 

stanowiła dotację otrzymaną z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 

oraz 44.478,50 zł środki własne. Kwotę wydatkowano na ok. 425 decyzji w 

sprawie przyznania w/w pomocy. W zależności od dochodu rodziny uczniowie 

otrzymali miesięcznie kwoty, w przypadku stypendiów szkolnych przyznanych na 

okres od stycznia do czerwca 2018 r. po 104 zł, 130 zł. i 156 zł, od września do 
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grudnia 2018 r. po 119 zł, 149 zł i 179 zł. W przypadku zasiłków szkolnych 

jednorazowo 620 zł.  

Świadczenia „dobry start” (300+) 

W 2018r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, wprowadzono nową 

formę 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 2018 r. przyznano 3.920 

świadczeń na kwotę 1.174.200,00 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 2018 roku do ŚDS zostało skierowanych 39 osób. Wydarzenia w ŚDS 

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

współpracy z instytucjami, placówkami i organizacjami pozarządowymi 

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 

2018 r. z DDP skorzystało 27 osób. 

Schronisko dla osób bezdomnych  

Schronisko dla Osób Bezdomnych przy Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Lęborku przy ulicy Łokietka 13 rozpoczęło działalność 1 marca 2016 

r. Schronisko posiada 5 segmentów, w których znajdują się 34 pokoje dla 56 osób, 
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z czego 8 miejsc noclegowych przeznaczonych jest na pomoc w ramach 

interwencji kryzysowej. W 2018 roku łącznie skorzystało ze schroniska 76 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 2018 roku z noclegowni skorzystało 

114 podopiecznych, 72 osoby skierowane na podstawie decyzji i 42 osoby  

interwencyjnie w krótkich okresach czasu.  

Realizacja programu: Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny: 

liczba wniosków o 
wydanie karty dużej 

rodziny 

liczba wydanych 
kart tradycyjnych 

liczba wydanych 
kart elektronicznych 

liczba wydanych 
duplikatów kart 

liczba wydanych 
kart łącznie 

liczba 
domówionych kart 

elektronicznych 
jako dodatkowej 

formy karty 

89 293 260 9 562 80 

 

Realizacja programu „Lębork Miastem dla Dużej Rodziny” – rok 2018 

W budżecie gminy na realizację w 2018 Programu „Lębork Miastem dla 

Dużej Rodziny” zabezpieczono środki finansowe w kwocie 10.000 zł. Łączna 

kwota wydatkowana na realizację programu wyniosła w 2018 roku 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 

http://www.lck-fregata.pl/
http://www.muzeum.lebork.pl/
http://www.csir.lebork.pl/
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rok 2018 

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 

34 61 2.566 1.993 10 

Karta Seniora. 

Gmina Miasto Lębork jest partnerem Stowarzyszenia MANKO w Krakowie 

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

realizacji programu w 2018 roku w Referacie Spraw Społecznych UM Lębork 

wydano 110 kart seniora mieszkańcom miasta Lęborka w wieku 60+, którzy 

zgłosili się w tej sprawie. 

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 

4. 
Miejskie lodowisko przy Placu 
Piastowskim w Lęborku 

 50% zniżki na indywidualne bilety wstępu oraz 
wypożyczenie łyżew 

5. 
Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku 
ul. Łokietka 5 84-300 Lębork 
tel. 59/ 86 21 451 www.zkm.lebork.pl  

 20% zniżki na bilety miesięczne dla osób 
niekorzystających z innego rodzaju ulg uprawniających do 
przejazdu środkami komunikacji miejskiej 
 

6. 

„Ośrodek Szkolenia Kierowców  
MOBIL GAC” ul. 10 Marca 17 
84-300  Lębork tel. 607 033 517 
www.mobilgac.pl  

 10 % zniżki na godzinę jazdy kat. A1, A2, A, B 
 50 zł zniżki na kurs nauki jazdy kat. B dla pierwszego członka 

rodziny 
 100 zł zniżki na kurs nauki jazdy kat. B dla drugiego członka 

rodziny 
 150 zł zniżki na kurs nauki jazdy kat. B dla kolejnego członka 

rodziny 
 50 zł zniżki na kurs nauki jazdy kat. A1, A2, A dla pierwszego 

członka rodziny  
 100 zł zniżki na kurs nauki jazdy kat. A1, A2, A dla kolejnego 

członka rodziny 

7. 
„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 

8. 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.zkm.lebork.pl/
http://www.mobilgac.pl/
http://www.tomaqua.pl/
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szczególnym uwzględnieniem osób starszych. Pełni ona funkcję doradczą, 

konsultacyjną i inicjatywną. 

C. Polityka przestrzenna. 

Podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy oraz 

wyznaczającym ramy dla opracowania planów miejscowych jest Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dokument ten ma 

charakter aktu kierownictwa wewnętrznego, obowiązującego w systemie organów 

gminy. Wiąże burmistrza miasta przy sporządzaniu miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego i służy koordynacji ustaleń. Przedmiotem 

studium są treści:  

1. związane ze stanem istniejącym, czyli diagnoza aktualnej sytuacji 

społeczno–gospodarczej gminy i uwarunkowań jej rozwoju dająca rozpoznanie 

obiektywnych okoliczności rozwoju, 

2. określające kierunki rozwoju przestrzennego i zasady polityki 

przestrzennej, czyli podstawowe reguły działania w przestrzeni przyjęte przez 

samorządy lokalne. 

 Uchwałą  Nr XXXIV-525/2018  Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25 maja 

2018 r. przyjęte zostało Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Lęborka. 

Planowanie przestrzenne to podstawowe narzędzie ochrony i racjonalnego 

kształtowania przestrzeni. Jego celem jest zagospodarowanie przestrzeni zgodnie z 

potrzebami jej użytkowników. Daje gwarancję harmonijnego współdziałania sfery 

społecznej, przyrodniczej i ekonomicznej, jak również równoważenie interesów 

publicznych i prywatnych. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządzany jest przez 

burmistrza miasta, który zleca wykonanie prac planistycznych i proceduralnych. 

Plan miejscowy uchwala Rada Miejska w Lęborku. Na podstawie planu 

miejscowego wydaje się decyzje pozwolenia na budowę.   
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Obszar miasta objęty jest obowiązującymi miejscowymi planami  

zagospodarowania przestrzennego na 979 ha (całość ok. 1.780 ha) co stanowi 55 % 

powierzchni miasta. 

Opracowania planistyczne prowadzone bądź zakończone w 2018 r.: 

1. uchwałą Nr XXXVI-551/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20 lipca 

2018 r. przyjęta została zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic E. Plater i Traugutta  w Lęborku w 

zakresie obejmującym oznaczony tam teren elementarny 11.05.UG. Uchwała ta 

została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 

dnia 24 sierpnia 2018r. pod poz. 3397, 

2. zakończył się etap uzgodnień i opiniowania projektu planu miejscowego 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Parku Chrobrego i 

terenów rekreacyjno-sportowych nad rz. Łebą i Okalicą; 

3. w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu był projekt zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Lębork - Wschód” 

w zakresie obejmującym fragment terenu mieszkaniowo - usługowego oraz teren o 

funkcji usługowej;  

4. w trakcie był etap uzgodnień i opiniowania projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie osiedla 

„Sportowa” pomiędzy ulicami: Krzywoustego, Jana Pawła II, Kusocińskiego;  

5. przystąpiono do opracowania projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Harcerzy 

i Artylerzystów;  

6. przystąpiono do opracowania projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w kwartale ulic: Słupskiej, Jana 

Pawła II, Krzywoustego i linii kolejowej Gdynia-Słupsk;  

7. przystąpiono do opracowania projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Staszica i P. Skargi, 

8. przystąpiono do opracowania projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Spółdzielczej. 
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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. 

D. Polityka mieszkaniowa. 

Na dzień 01.01.2018 roku zasób mieszkaniowy gminy obejmował 1.557 

mieszkań o powierzchni 60.679,47 m
2
 w 337 budynkach o przeciętnej liczbie izb 

2,55. Na dzień 31.12.2018 roku zasób mieszkaniowy gminy obejmował 1.470 

mieszkań o powierzchni 55.069,71  m
2
 w 319 budynkach, o przeciętnej liczbie izb 

2,49. Zmniejszenie liczby mieszkań związane było ze sprzedażą pustostanów oraz 

wykupem przez najemców lokali znajdujących się w zasobie Gminy Miasto 

Lębork. 

Przeciętna powierzchnia użytkowa wynosiła w 2018 roku 38,22 m
2
, a ogółem 

w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy – 1,73 m
2
. 

Na początku 2018 roku niewykorzystanych mieszkań było 91, natomiast na 

dzień 31.12.2018 roku – 84 mieszkania. Przyczyną niewykorzystania mieszkań 

były remonty i prace adaptacyjne w tych lokalach, a także fakt, iż część 

pustostanów znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych 

przeznaczona była na sprzedaż. 

W 2018 r. wszczęto 33 postępowania eksmisyjne. W tymże roku zakończyło 

się 21 takich postępowań, w rezultacie których wyeksmitowano 12 osób; powodem 

wszczęcia tych postępowań było zadłużenie. 

Na dzień 01.01.2018 roku zaległości w opłatach za mieszkania będące w 

zasobie gminy wynosiły łącznie 9.948,30 tys. zł., a płatnościami dotyczyły 999 

mieszkań. Na dzień 31.12.2018 roku zaległości w opłatach za mieszkania będące 
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w zasobie gminy wynosiły łącznie 9.769,60 tys. zł, a płatnościami dotyczyły 856 

mieszkań. 

W 2018 roku dokonano remontu 335 mieszkań. 

Przedmiotem remontów było: 

1. wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej, 

2. roboty zduńskie, wymiana instalacji elektrycznej w lokalach, 

3. remont elewacji budynków, 

4. adaptacje lokali w celu zastąpienia kuchenek gazowych kuchenkami 

elektrycznymi, remont lokali w zakresie wykonania WC, 

5. prace ogólnobudowlane, w tym: 

a) wymieniono instalacje w 33 lokalach znajdujących się w 20 budynkach, 

b) wymiana stolarki budowlanej w 62 lokalach znajdujących się w 30 

budynkach, 

c) dokonano ocieplenia 4 budynków. 

Na dzień 1 stycznia 2018 r. w 16,83 % mieszkań będących w zasobie gminy, 

nie było toalet, zaś na dzień 31 grudnia 2018 r. odsetek ten wynosił 12,59 %. 

W zasobie gminy w 2018 roku znajdowały się następujące budynki 

niemieszkalne: 

1. budynek przy ul. Krzywoustego 1 - wynajem pomieszczeń dla organizacji 

pozarządowych, stowarzyszeń, firm i innych, 

2. budynek przy ul. Wyszyńskiego 3 - budynek wykorzystywany na siedzibę 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku, 

3. budynek przy ul. Wyszyńskiego 5 - budynek użyczony Parafii p.w. N.M.P. 

Królowej Polski w Lęborku na cel zachowania ciągłości edukacji dzieci i 

młodzieży kształcących się w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego w Lęborku. 

E. Polityka kulturalna. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku   

W 2018 r. biblioteka wzięła udział w prowadzonej od 2011 roku akcji 

Instytutu Książki i „Rzeczpospolitej” zajmując 2. miejsce w województwie, a 33 w 
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Polsce w rankingu dobrze działających i zapewniających łatwy i bezpłatny dostęp 

do kultury, literatury, wiedzy i nowych mediów. 

Lęborska placówka zapewnia nie tylko dostęp do literatury, zarówno w 

postaci tradycyjnej, jak i ebooków, organizuje konkursy literackie, wystawy, 

warsztaty i spotkania z pisarzami, ale w swej działalności daleko wykracza poza 

statutową działalność, rozwijając różnorodne zainteresowania i kierując ofertę do 

różnych grup wiekowych. 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.  

W 2018 r. MBP udostępniła dostęp do bazy ok. 50 tys. ebooków on-line, 

zapewniając szybki dostęp do nowości wydawniczych. Kody pobrało 758 osób, do 

5.344 tytułów. 

Placówka zaangażowała się w tworzenie mobilnych gier terenowych, 

promujących interesujące miejsca i zabytki oraz miejsca pamięci (gry: „Nie) 

kryminalne zagadki Lęborka”, „Rodacy”). 

Biblioteka współredaguje i wspiera wydawanie publikacji – w 2018 r. były to 

publikacje „70 lat z LKS Pogoń Lębork”, „Zwyczajni-niezwyczajni” 

Stowarzyszenia na 102, B. Lisa „Światło. Cień. Rysunek” i „Opowieści z 

Baśniowego Lasu” M. Michałowskiej. MBP wspólnie z Gminą Lębork z okazji 

100-lecia sprowadziła fotoplastykon z archiwalnymi historycznymi zdjęciami, 

który znacząco uatrakcyjnił lęborskie obchody 100-lecia Niepodległości. 

Od 1 lipca 2018 roku MBP administruje budynkiem po PKO przy al. 

Wolności 73, zakupionym przez Gminę Lębork, uczestniczyła w pracach 

koncepcyjnych i opracowaniu projektu funkcjonalnego całości, w celu adaptacji 

obiektu na potrzeby biblioteki z szeroką funkcją kulturalną. 

Muzeum w Lęborku 

Muzeum, oprócz działalności wystawienniczej (wystawy stałe i czasowe) z 

zakresu historii, archeologii, etnografii oraz sztuki współczesnej, w powstałej w 

2015 r. pracowni konserwacji zabytków opracowuje i zabezpiecza znaleziska 
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archeologiczne; prowadzi też projekty współfinansowane ze środków 

zewnętrznych. Ich efektem są wystawy, publikacje, konferencje naukowe. W 2018 

r. kontynuowany (od 2017 r.) i zakończony został projekt „Blask kruszcu i pokusy 

Rzymu. Okazałe groby z okresu wpływów rzymskich na nekropolii w Czarnówku, 

pow. lęborski”. Projekt objął m.in. opracowanie 10 bogato wyposażonych grobów 

z II w. n.e. oraz opracowanie i wydanie 2 publikacji książkowych w ramach serii 

Monumenta Archeologia Barbaria. 

W 2018 r.  lęborskie Muzeum  uczestniczyło w projekcie  MKiDN, Muzeum 

Narodowego w Szczecinie i Uniwersytetu Warszawskiego oraz 11 muzeów. 

Objazdowa wystawa z zakresu archeologii pt. „Barbarzyńskie tsunami, okres 

wędrówek ludów w dorzeczu Odry i Wisły w Lęborku” prezentowana była w 

okresie sierpień-październik. 

Placówka angażuje się w wydarzenia miejskie - Lęborskie Dni Kultury, Noc 

Muzeów, Tydzień Kultury Chrześcijańskiej i ogólnopolskie - Europejskie Dni 

Dziedzictwa, 100-lecie Niepodległości Polski, współpracuje także z lęborskimi 

stowarzyszeniami i org. pozarządowymi współorganizując wydarzenia kulturalne, 

konkursy historyczne itp., prowadzi też cykliczne warsztaty twórcze z dziećmi i 

młodzieżą. 

Z okazji 100-lecia Niepodległości placówka prowadziła w 2018 r. 

(zakończenie w 2019 r.) projekt pt. „Mały Polak – Niepodległy Polak” w 

lęborskich przedszkolach. Celem spotkań było kształtowanie w dzieciach postaw 

obywatelskich i podniesienie świadomości historycznej. Z powstałych prac 

dziecięcych zorganizowano czasową wystawę. 

Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” w Lęborku. 

Kino „Fregata” oferuje mieszkańcom najnowsze produkcje filmowe, w tym 

wiele filmów premierowych, w 2018 roku było ich aż 31, w tym 2 

przedpremierowe. Frekwencja w lęborskim kinie wzrosła w stosunku do 2017 r. o 

7% i należy do najwyższych w kategorii miast do 50 tys. mieszkańców. 

Latem ub.r. po raz pierwszy zorganizowane zostało kino plenerowe, które 

cieszyło się dużym zainteresowaniem lęborczan. Co roku odbywa się pokaz 
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filmów konkursowych w ramach Festiwalu Filmowego w Gdyni oraz pokaz 

filmowy „Gdynia dzieciom”. W 2018 r. rozpoczął działalność Dyskusyjny Klub 

Filmowy.  

LCK „F” prowadzi szeroko rozumianą działalność kulturalną – bogata i 

urozmaicona jest oferta koncertów, przedstawień teatralnych, kabaretowych dla 

dorosłych oraz spektakli dla dzieci. Działalność  prowadzona jest zarówno w sali 

kinowej, jak i w Stacji Kultura oraz Bramie Kaszubskiego Pierścienia. 

LCK jest też współorganizatorem przedsięwzięć kulturalnych w mieście 

(LDJ, finał WOŚP, Tydzień Kultury Chrześcijańskiej i in.), współpracuje z 

lęborskimi stowarzyszeniami i grupami twórczymi, udostępnia sale prób i miejsce 

do spotkań. Wśród zadań realizowanych przez LCK jest tez opieka i wsparcie nad 

grupami artystów amatorów, fotografami. LCK organizuje też wystawy 

(plastyczne, fotograficzne) i spotkania z twórcami, warsztaty muzyczne, szkoły: 

gitary, perkusji, wokalu. 

W 2018 roku w zakresie kultury zorganizowano szereg wydarzeń 

dodatkowych za łączną kwotę 540.256,65zł. Wydatki poniesiono przede 

wszystkim na: 

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 33.818,70 zł. 

Organizację Sylwestra 32.877,21 zł. 

Lęborską Majówkę 37.628,76 zł. 

Dzień Dziecka  16.711,16 zł. 

Akcje – Motoserce  12.045,50 zł. 

Lęborskie Dni Jakubowe  260.374,19 zł. 

Pożegnanie lata  127.684,02 zł. 

Opłaty ZAIKS związane z ww. imprezami  14.914,98 zł. 

F. Kultura fizyczna i sport.  

W 2018 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 988.000 zł, w tym: 



68 
 

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

b. sport dzieci i młodzieży - 370.600 zł, 

c. sport osób dorosłych - 617.400 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 

18.000                   

12.000  

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 32.000 

UKS Jedynka Pływanie dzieci i młodzież 131.000 

Klub Kolarski 

Lew Lębork 
Kolarstwo dorośli 15.000 

SPORT KWALIFIKOWANY - dyscypliny drużynowe 

Nazwa podmiotu Dyscyplina 
Kwota 

dotacji 

UKS Jedynka Koszykówka dzieci i młodzież            25.000 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Siatkówki 
Piłka siatkowa dzieci i młodzież     63.000 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Siatkówki 
Piłka siatkowa dorośli 

                

40.000 

UKS Trójka Piłka nożna dzieci i młodzież              5.000 

KTS-K Lew Lębork 
Piłka nożna dzieci i młodzież 

Piłka nożna dorośli 

8.600                   

6.000  

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                

200.500   

LKS Pogoń Lębork Koszykówka dorośli      17.900 

LSSS Team Lębork Piłka nożna dorośli     45.000 
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SPORT POWSZECHNY- dyscypliny indywidualne  

Nazwa podmiotu Dyscyplina Kwota dotacji 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Tańca 

Nowoczesnego 

Taniec nowoczesny dzieci i młodzież                   2.000 

 

Dodatkowo Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku było, w roku 2018, 

organizatorem wielu imprez sportowych dla mieszkańców naszego miasta, na 

które przeznaczyło 278.171,95 zł. Zrealizowano m.in.: 

Ferie na sportowo 4.365,63 zł 

Imprezy sportowe „Bezpieczne wakacje”:  

Turniej piłki nożnej, Turniej siatkówki plażowej, 

Turniej tenisa ziemnego, Turniej koszykówki 

4.989,38 zł 

Sport szkolny  11.171,29 zł 

Sportowe Laury Powiatu Lęborskiego  750,00 zł 

Konkurs „Kto z nas lepiej i prędzej”  2.441,44 zł 

Igrzyska sportowo-zabawowe dzieci przedszkolnych  2.794,89 zł 

Mistrzostwa Lęborka Szkół w Tenisie ziemnym  1098,96 zł 

Rajdy piesze: „Pierwszy Dzień Wiosny”, „Dzień bez 

samochodu” 

1.308,19zł 

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej  2.500,00 zł 

Zawody Wędkarskie dla dzieci  1.700,00 zł 

Integracyjna Liga Pływacka  4.927,08 zł 

Turniej piłki nożnej Olimp-Cup        1.949,99 zł   

Majowy Turniej Piłki Nożnej  584,68 zł 

Międzynarodowy Dzień tańca 2.666,00 zł 

Otwarte Mistrzostwa Lęborka w Tenisie Stołowym  4.190,51 zł 

Imprezy „Pierwsza Pomoc”   3.034,84 zł 

Ogólnopolska gra polowa       3.849,99 zł 

Indywidualne Biegi Przełajowe  16.136,16 zł 

XV Uliczny Bieg św. Jakuba Apostoł, w tym min.:  58.043,45 zł 

koszulki, numery startowe  13.145,13 zł 

medale, puchary  12.556,64 zł 

elektroniczny pomiar czasu i sędziowie  4.669,00 zł 

nagrody finansowe  15.610,00 zł 

 Indywid. Biegi Przełaj. z ok. Święta Niepodległości  7.905,33 zł 

nagrody, puchary         5.314,14 zł 

sędziowanie         1.238,14 zł 

Biegi Mikołajkowe, w tym min.:  7.618,80 zł 

nagrody         4.980,60 zł 

sędziowanie         1.612,00 zł 

Biegi o Puchar Konstytucji 3 Maja  6.813,81 zł 

Turniej Halowej Piłki Nożnej  1.983,00 zł 
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Amatorska liga siatkówki  5.646,21 zł 

Amatorska liga koszykówki  6.625,63 zł 

Piłka Siatkowa Pracowników Samorządowych  516,00 zł 

Turniej łuczniczy  4.997,86zł 

Turniej Drwali   2.224,06  zł 

Pływanie Długodystansowe   6.701,77 zł 

Zawody rowerowe Lew  787,51 zł 

X MTB Tour Lębork, w tym min.:   10.208,91 zł 

nagrody, puchary 5.296,47 zł 

obsługa zawodów, sędziowanie, elektr. pomiar czasu 3.288,71 zł 

Mistrzostwa Polski w Karate  17.996,00 zł 

Grand-Prix Lęborka w Karate      8.839,00 zł 

Międzynarodowy Maraton Siatkówki  3.000,00 zł 

Zawody Wrotkarskie, w tym min.:   18.264,17 zł 

koszulki  4.103,28 zł 

nagrody, puchary 6.568,16 zł 

Elektr. pomiar czasu, sędziowanie, opieka medyczna 3.891,00 zł 

Imprezy nieplanowane, w tym min.: 13.150,47 zł 

Wilczym Tropem  2.103,07 zł 

VI Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Siatkowej  1.072,20 zł 

zjazd samochodów tuningowych  1.100,00 zł 

Turniej siatkówki pracowników samorządowych   500,00 zł 

Turniej piłki nożnej dzieci  1.620,80 zł 

Wszystkie pierwszaki to fajne dzieciaki  295,20 zł 

Tytan 2018  8.702,74 zł 

Turniej karciany Lęborska Baśka 2.575,20 zł 

Turniej piłki nożnej sędziów pomorskich         113,00 zł 

Zabezpieczenie ratownicze imprez  15.000,00 zł 
 

G. Środowisko. 

Działania w zakresie ochrony środowiska podjęte w 2018 roku: 

1. udzielono dotacji 89 osobom do wymiany pieca na nowy ekologiczny – 

koszt 150.000 zł. (środki własne), 

2. udzielono dotacji 53 osobom do wymiany pieca korzystając z 

dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Gdańsku – koszt łączny 170.000 zł., 

3. dofinansowano przeprowadzenie przez MDK w Lęborku konkursów i akcji 

ekologicznych – wysokość dofinansowania 6.000 zł., 

4. zakupiono edukacyjne kolorowanki „O Smogu – naszym wrogu” – jako 

edukacja w zakresie czystego powietrza – koszt 2.800 zł., 
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5. opracowano Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu 

(SECAP), 

6. przeprowadzono przegląd pobornika pyłu, używanego przez Powiatową 

Stację Sanitarno Epidemiologiczną przy badaniach czystości powietrza w 

Lęborku, wraz z jego wzorcowaniem. 

Łączne dochody dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 

2018 kształtowały się na poziomie 5.049.402,11 zł., a wydatki zgodnie z poniższą 

tabelą: 

Wydatek rodzajowo wydatek 

wynagrodzenie podmiotów odbierających odpady 1.644.384,16 

zagospodarowanie odpadów 2.278.491,88 

PSZOK w Czarnówku 60.000,00 

PSZOK w Lęborku 30.701,54 

dzierżawa dzwonów 21.906,30 

zakup pojemników do selektywnej zbiórki 45.104,10 

Kampania informacyjno-edukacyjna 12.725,89 

apteki - zbiórka przeterminowanych leków 9.396,86 

monitoring 28.677,38 

koszty administracyjne 310.733,11 

  4.442.121,22 
 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

Założenia: Celem opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 

Miasto Lębork” jest wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-

energetycznego do roku 2020, tj. 

1) redukcji emisji gazów cieplarnianych, 

2) zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

3) redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności 

energetycznej.  

Ponadto planowane działania zmierzają do poprawy jakości powietrza na 

obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów 

dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy ochrony powietrza 

(POP). W programie ochrony powietrza dla strefy pomorskiej stwierdzono 

przekroczenia ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń dla Gminy Miasto 
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Lębork. W wyniku inwentaryzacji bazowej określono cel redukcyjny do 

osiągnięcia w 2020 r. w Gminie Miasto Lębork w następujących wielkościach: 

236.073MWh (-20 % względem roku bazowego) - dla zużycia energii finalnej, 

93.574Mg CO2/rok (-20 % względem roku bazowego) - dla wielkości emisji 

dwutlenku węgla oraz 15% - dla poziomu zużycia energii wyprodukowanej z OZE 

w stosunku do łącznego zużycia energii. 

 Plan działań na rzecz niskoemisyjnej gospodarki w Gminie Miasto Lębork 

został opracowany w perspektywie do 2020 r., z horyzontem długoterminowym do 

roku 2030. Dla każdego z planowanych działań wskazano zakres 

odpowiedzialności, harmonogram w odniesieniu do lat, oszacowano koszty 

realizacji przedsięwzięć wskazano możliwe źródła finansowania i przyjęto 

wskaźniki monitorowania realizacji założonych celów.  

Zadania wykonane w 2018 roku: 

1. Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych zapewniająca podłączenie 

obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystaniu paliwa 

stałego) do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektu do sieci:  

a) Przebudowa podziemnej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Legionów 

Polskich (etap II), przy ul. Konopnickiej i Alei Wolności, 

b) Sieć ul. Mireckiego, Kusocińskiego, Zwycięstwa, Handlowa (rynek), 

c) Przyłącze ul. Kusocińskiego 52A, Słupska 12C, Dworcowa PKS, Leg. 

Polskich 8, Czołgistów 15c, Zwycięstwa 7, Węgrzynowicza 12A.  

2. Montaż węzłów ul. Konopnicka, Al. Wolności, ul. Czołgistów 15C,  

Kusocińskiego 52A, Słupska 12C, Krzywoustego 31 i 32, Dworcowa 12, 

Zwycięstwa 7, Handlowa 8b, Węgrzynowicza 12A. 

3. Prowadzenie akcji edukacyjnej: 

a)  Listy dla Ziemi - akcja polegająca na pisaniu listów przez dzieci o 

tematyce proekologicznej (niska emisja). Zgodnie z założeniem akcji listy 

te powinny trafić do dorosłych, aby w ten sposób namówić ich do 

wspólnych i prostych działań ekologicznych.   
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b) Dzień Czystego Powietrza - akcja polegająca na rozpropagowaniu wśród 

uczniów lęborskich szkół materiałów edukacyjnych nt. 14 Dnia Czystego 

Powietrza.  

c) Kolorowanki „O Smogu - naszym wrogu”- książeczka edukacyjna została 

stworzona z myślą o najmłodszych. Informacje dydaktyczne przeplatają 

się z kreatywnymi zagadnieniami co pozwala dzieciom poznać 

zagadnienia związane z powstaniem smogu oraz wskazówki jak się przed 

nim bronić. 

4. Gmina Miasto Lębork wybudowała dwie ścieżki rowerowe ul. Nadmorska   

oraz ul. Weterynaryjna, 

5. Uczestnictwo w konkursie WFOŚiGW w Gdańsku „Wymiana źródeł ciepła 

w budynkach wielorodzinnych” w wyniku którego nastąpiła zmiana 

systemu ogrzewania w 23 budynkach wielorodzinnych. Gmina Miasto 

Lębork od 2012 r. udziela wsparcia finansowego mieszkańcom miasta 

wymieniającym stare źródła ciepła w 93 budynkach jedno i 

wielorodzinnych. 

6. Zwiększenie udziału zieleni w przestrzeni miast. 

H. Infrastruktura komunalna.   

  Dane z zakresu ciepłownictwa (za 2018 r.): 

1. długość zmodernizowanych sieci CO – 0,708 km 

2. długość nowo wybudowanych sieci CO – 0,4485 km 

3. liczba zmodernizowanych węzłów cieplnych – 8 szt. 

4. Liczba nowych węzłów cieplnych – 8 szt. 

5. kapitał zakładowy Spółki – 7.655.000 zł. 

Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.  

1. kapitał zakładowy Spółki – 13.501.000 zł. 

2. ilość administrowanych Wspólnot – 69. 

 ZZO ,,Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. w Czarnówku  

1. Wykaz Wspólników Spółki wraz z udziałami: 
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L.p. Udziałowiec Wartość udziałów % 

1. Gmina Miasto Lębork 2.415.500 70,96 

2. Gmina Nowa Wieś Lęborska 538.000 15,8 

3. Gmina Łeba 84.000 2,47 

4. Gmina Łęczyce 76.000 2,23 

5. Gmina Choczewo 59.500 1,75 

6. Gmina Krokowa 50.000 1,47 

7. Gmina Cewice 48.000 1,41 

8. Gmina Wicko 43.000 1,26 

9. Gmina Linia 40.000 1,18 

10. Gmina Władysławowo 25.000 0,73 

11. Gmina Miasto Puck 25.000 0,74 

 Kapitał ogółem 3.404.000  
 

2. Struktura ilościowa przyjmowanych odpadów z Lęborka w roku 2018 (tony) 
 

 Niesegregowane zmieszane odpady komunalne 8.933,83 

 Opakowania z papieru i tektury 2,39 

 Zmieszane odpady opakowaniowe 1.515,64 

 Opakowania ze szkła 395,65 
 

Dane z zakresu komunikacji miejskiej (za 2018 r.): 

1. ilość przejechanych wozokilometrów – 444.260 km 

2. przychody netto ze sprzedaży (sprzedaż biletów, przychody z reklam 

,wynajem autobusów, przewóz dzieci na basen, dopłata do utraconych 

przychodów – rekompensata) – 2.550.111 zł. 

3. ilość linii autobusowych – 7. 

4. liczba pojazdów, którymi wykonywane są przewozy – 9 szt. 

5. kapitał zakładowy Spółki – 983.000 zł. 

6. liczba sprzedanych biletów (jednorazowych – 322.431 szt., miesięcznych – 

7.442 szt.) 

Dane z zakresu wodociągów i kanalizacji.   

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i 

Kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 

o.o. w Lęborku na lata 2018 – 2021 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 
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wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, poprzez ich budowę, rozbudowę i 

przebudowę. 

Działania te Spółka podejmuje samodzielnie lub w koordynacji z Gminą 

Miejską Lębork 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 

ten obejmuje sieci kanalizacyjne, oczyszczalnię ścieków oraz przepompownie 

ścieków – główną i lokalne. Środki finansowe na działania modernizacyjno-

rozwojowe pochodzą ze środków własnych Spółki, uzyskanych z amortyzacji i 

ewentualnego zysku. W roku 2018 na realizację wyżej opisanego planu 

zaplanowano kwotę 1.980.000,00 zł. - wykonano na kwotę 2.431.100,00 zł. 

Sieci wodociągowe, to budowa nowej infrastruktury w celu rozbudowy 

systemu wodociągowego miasta Lęborka. Rozbudowywany system stanowi 

uzbrojenie terenów przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego pod budownictwo mieszkalne, mieszkalno-usługowe oraz 

przemysłowe. Wybudowano sieci o łącznej długości 2.299,0 m, w rejonie: oś. 

Wschód i ul. Myśliwskiej, ul. Artylerzystów. Natomiast, w rejonie: ul. Długosza 

(Starego Miasta), Dworcowej i Zwycięstwa przebudowano istniejące sieci 

wodociągowe, w związku z prowadzonymi przez Gminę Miasto Lębork robotami 

polegającymi na modernizacji i przebudowie ulic miejskich. Wydatkowano na ten 

cel kwotę 809.444,45 zł, a planowano kwotę – 545.000,00 zł. 

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. W listopadzie 2018 roku zakończono prace 

dotyczące odwiertu nowej artezyjskiej studni głębinowej na ujęciu w Okalicach. 

Nowy otwór ma głębokość 45m i ujmuje czwartorzędowy poziom wodonośny. 

Samowypływ stabilizuje się na poziomie 130 m
3
h. Eksploatacja nowej studni 

głębinowej zapewni pokrycie wciąż rosnących, szczególnie latem, potrzeb 
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mieszkańców. Ponadto na ujęciu Dolina Łeby wymieniono nieefektywne pompy z 

lat 90 na mniej energochłonne. Wydatkowano na ten cel kwotę 189.602,19 zł, a 

zaplanowano kwotę 135.000,00 zł. 

Sieci kanalizacyjne to budowa nowej infrastruktury w celu rozbudowy 

systemu kanalizacyjnego miasta Lęborka. Rozbudowywany system stanowi 

uzbrojenie terenów przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego pod budownictwo mieszkalne, mieszkalno-usługowe oraz 

przemysłowe. Wybudowano sieci o łącznej długości 2.056,0 m, w rejonie: oś. 

Wschód, ul. Myśliwskiej  ul. Artylerzystów (ul. Sudecka) oraz ul. Harcerzy. 

Natomiast, w rejonie: ul. Długosza (Starego Miasta), Dworcowej i ul. Targowej 

przebudowano istniejące sieci kanalizacyjne, w związku z prowadzonymi przez 

Gminę Miasto Lębork robotami polegającymi na modernizacji i przebudowie ulic 

miejskich. Wydatkowano na ten cel kwotę 740.504,56 zł, a planowano kwotę – 

500.00,00 zł. 

Jednocześnie podjęto prace projektowe w zakresie rozbudowy i przebudowy 

systemu wodociągowego i kanalizacyjnego miasta Lęborka, w następujących 

obszarach: rejon ul. Pionierów  ul. J. Matejki, rejon ul. Nadmorskiej  ul. W. 

Kossaka, rejon ul. A. Abrahama  ul. A. Majkowskiego, rejon ul. Kaszubskiej  ul. 

Drętowo, rejon ul. Polnej  ul. Gdańskiej, rejon „Starego Miasta” (ulice: J. 

Długosza, Młynarska, Franciszkańska), rejon ul. Dworcowej.  

Główna przepompownia ścieków i lokalne przepompownie to przebudowa 

i modernizacja istniejących przepompowni, w celu usprawnienia ich pracy i 

eksploatacji oraz budowa nowych. Przy ul. Poznańskiej wybudowano nową 

przepompownię ścieków, która zastąpiła nieefektywną przepompownię z lat 90. 

Przy ulicach: Leśnej, L. Rożyckiego, Spółdzielczej i Małopolskiej 

zmodernizowano istniejące przepompownie montując w nich nowe pompy, szafy 

sterujące z modułem GSM (Leśna, L. Rożyckiego, Małopolska) oraz 

zagospodarowano teren, dokonując jego wybrukowania (Leśna). Ponadto 

wykonywano i trwają nadal prace przy przepompowniach zlokalizowanych, przy 
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ulicach: J. Matejki, ul. Komuny Paryskiej, ul. Weterynaryjna, ul. Pomorskiej. 

Wydatkowano na ten cel kwotę 357.400,00 zł, z planowanej – 440.00,00 zł. 

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, dlatego też dostawa, montaż i uruchomienie nowej dmuchawy 

zapewniło stabilność napowietrzania ścieków w procesie ich oczyszczania. 

Natomiast jej wysoka sprawność i niezawodność ma za zadanie obniżenie 

energochłonności oczyszczalni ścieków. Wydatkowano na ten cel kwotę 

333.160,00 zł, a zaplanowano kwotę 360.00,00 zł. 

I. Zasób nieruchomości gminnych. 

1.Grunty: 

powierzchnia stanowiących własność gminy,  

w tym: 595,3876 ha 

w użytkowaniu wieczystym 107,7118 ha 

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

w zarządzie jednostek komunalnych, oraz pozostały zasób 460,5126 ha 

w użytkowaniu wieczystym stanowiące własność Skarbu Państwa 0,0269 ha 
 

2. Budynki z  lokalami, garażami, pomieszczeniami gospodarczymi, 

komórkami: 

a) 74 budynki mieszkalne stanowiące wyłączną własność gminy, w tym 862 

lokale mieszkalne i 1 użytkowy,  

b) 245 budynki mieszkalne w których gmina jest udziałowcem, w tym 600 

lokali mieszkalnych i 8 lokali użytkowych,    

c) 8 lokali mieszkalnych w miejscowości Siemirowice którymi gmina 

dysponuje na podstawie porozumienia i których gmina nie jest 

właścicielem,  

d) 64 lokale niemieszkalno-użytkowe, inne pomieszczenia stanowiące 

własność gminy, 

e) 476  komórki gospodarcze związane z mieszkaniowym zasobem gminy, 
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f) 98 obiekty gospodarczo–garażowe  wolnostojące oddane do korzystania 

na podstawie   umów cywilno-prawnych.  

3. Obrót nieruchomościami : 

W roku 2018 gmina zbyła : 

11 nieruchomości niezabudowanych  pod zabudowę mieszkaniową  11.027 m
2
     

3 nieruchomości niezabudowane pod zabudowę wielorodzinną  5.327  m
2
 

5 nieruchomości niezabudowanych pod zabudowę komercyjną 
 

14.249 m
2
 

1 nieruchomość niezabudowaną na poprawienie warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej  
171 m

2
                                     

1 nieruchomość zabudowaną 2 budynkami 
 

900 m
2
 

2 nieruchomości zabudowane na rzecz użytkowników wieczystych  4.714 m
2
                                            

6 nieruchomości  przekształcono z użytkowania wieczystego we 

własność na podstawie decyzji Burmistrza Miasta  
3.394 m

2
                         

oddano nieodpłatnie w trwały zarząd na podstawie dec. Burmistrza 

Miasta na rzecz jednostek nieposiadających osobowości prawnej 
 23.305 m

2
 

wygaszono zarząd jednostkom organizacyjnym nieposiadającym 

osobowości prawnej, decyzjami Burmistrza Miasta oraz Starosty 

Powiatowego (ZRID)  

2.402 m
2
 

 oddano nieodpłatnie w użytkowanie na podstawie decyzji 

Burmistrza Miasta (stwierdzono nabycie z mocy prawa)  grunt na 

rzecz Polskiego Związku Działkowców  

13.356 m
2
     

oddano 1 nieruchomość niezabudowaną w użytkowanie wieczyste 

(Parafia Grecko – Katolicka)  
800 m

2
 

sprzedano wraz z udziałem w gruncie na rzecz dzierżawców z 

zaliczeniem nakładów budowlanych (Centrum Handlowe)  
2 lokale 

użytkowe 

sprzedano lokale komunalne 143 mieszkalne w tym:  

     

98 na rzecz 

najemców 

45 w drodze 

przetargów   

rozwiązano prawo użytkowania wieczystego w trybie nieodpłatnego 

lub odpłatnego nabycia nieruchomości 3 nieruchomości (LOK, 

Bank PKO BP, ZKM)  

8.986 m
2
                                                                   

obciążono 1 nieruchomość ograniczonym prawem rzeczowym 

służebnością drogową  (pas terenu)  
76 m

2
 

      

Gmina nabyła : 

pod drogi publiczne: 

  a/ w trybie  administracyjnym: 

-  podstawie decyzji wojewody (nieodpłatna komunalizacja)   20.653 m
2 

- na podstawie decyzji ZRID                                                       58.411 m
2 

- na podstawie ostatecznych decyzji zatwierdzających podział         825 m
2 

  b/ w trybie cywilno-prawnym                                                           7.301 m
2
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inne nieruchomości : 

  a/ od osób prawnych                                                                     5.161 m
2 

  b/ od osób fizycznych                                                                    2.140 m
2
         

 

Dochody z obrotu nieruchomościami ogółem: 

sprzedano 3,2720 ha gruntów  2.568.223,06 zł. 

sprzedano 0,4714 ha gruntów na rzecz użytkowników 

wieczystych  

57.000 zł. 

przekształcono odpłatnie użytkowanie wieczyste 0,3394 ha na 

własność 

10.120,25 zł. 

sprzedano 1 nieruchomość zabudowaną   304.300,00 zł. 

sprzedano 143 lokale mieszkalne 3.961.907,94 zł. 

sprzedano 2 lokale użytkowe na rzecz dzierżawców z 

uwzględnieniem nakładów 

23.904 zł.  

najem, bezumowne użytkowanie gruntów      673.851,86 zł. 

najem mieszkań z komórkami                                          4.281.232,31 zł. 

najem i dzierżawa komunalnych lokali użytkowych i innych 

pomieszczeń  

416.970,54 zł. 

najem i dzierżawa obiektów gospodarczych i garażowych            74.994,85 zł. 

opłaty za zajęcie pasa drogowego                                       269.271,31 zł. 

wynagrodzenie za ustanowienie służebności drogowej                875,00 zł. 
 

W 2018 roku Burmistrz miasta wydał 5 decyzji zatwierdzających podziały 

nieruchomości oraz 2 odmawiające. Podjął 3 decyzje o ustanowieniu trwałego 

zarządu oraz 1 decyzję o wygaśnięciu i ustanowieniu trwałego zarządu. Wydano 

jedną decyzję o nabyciu nieodpłatnym z mocy prawa użytkowania – uwłaszczenie 

PZD. Wydano 6 decyzji przekształcających prawo użytkowania wieczystego w 

prawo własności nieruchomości, w 2 przypadkach odmówiono. 

Gmina zarządzała majątkiem – nieruchomościami poprzez odpowiednie 

komórki Urzędu Miejskiego w Lęborku oraz jednostkę budżetową - Miejski 

Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku. W zakresie przewidzianym w 

przepisach,  majątkiem w tym nieruchomościami, zarządzają również jednostki 

nieposiadające osobowości prawnej .  

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 
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przedsięwzięcia priorytetowe – kierunki działania. Realizacja strategii miasta 

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.   

 V.  Informacja pozostałe.   

A. Ponadto w 2018 roku przekazano środki finansowe w ogólnej kwocie 

234.000 zł n/w podmiotom:  

1. na pomoc finansową dla Powiatu Lęborskiego 200.000 zł z 

przeznaczeniem na zakup ambulansu dla zespołów ratownictwa medycznego przy 

Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w 

Lęborku, w celu zapewnienia odpowiednich warunków dla udzielania świadczeń 

zdrowotnych, 

2. na Fundusz Wsparcia Policji 23.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie 

kosztów zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej na potrzeby 

Komendy Powiatowej Policji w Lęborku, przeznaczonego do wykonywania zadań 
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przez funkcjonariuszy policji związanych z zapewnieniem porządku publicznego i 

poprawą bezpieczeństwa mieszkańców miasta Lęborka, 

3. na Fundusz Wsparcia Policji 8.000 zł z przeznaczeniem na rekompensatę 

pieniężną dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Lęborku za czas służby 

przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji, w celu 

realizowania zadań w zakresie służby prewencyjnej na terenie miasta Lęborka, 

4. na Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej 3.000 zł z 

przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych oraz laptopa dla 

Grupy Zamiejscowej z siedzibą w Łebie Placówki Straży Granicznej we 

Władysławowie, celem zapewnienia odpowiednich warunków do wykonywania 

ustawowych zadań. 

B. W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Rada Miejska w Lęborku 

podjęła 118 uchwał. Spośród tych uchwał zrealizowano 89 uchwały.   

C. Dane dot. funkcjonowania UM: 

1. ilość podjętych zarządzeń przez Burmistrza Miasta – 162,  

2. ilość przyjętych interesantów – 93,  

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

4. ilość petycji złożonych do Burmistrza Miasta i Rady – 6, 

5. ilość pism zarejestrowanych w E-urzędzie – 15.364.  


