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Załącznik nr 1 

do Raportu o Stanie Gminy Miasto Lębork 

Raport z realizacji Strategii Miasta Lęborka 

Lp Nazwa zadania                       
Postęp rzeczowej realizacji zadania 
w okresie objętym sprawozdaniem*  

Całkowity 
koszt 

realizowanego 
zadania (w zł) 

Nakłady 
finansowe 

poniesione na 
realizację 
zadania w 

okresie 
objętym 

sprawozdaniem 

Źródło 
finansowania 

zadania 
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Cel strategiczny I - Nowoczesna Gospodarka 

1.1. Wzrost przedsiębiorczości 

1 

Wykonanie 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego. 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru w rejonie Parku 
Chrobrego i terenów rekreacyjno-
sportowych nad rz. Łebą i Okalicą w 
Lęborku. I i II etap zakończony. 

51 537,00    40 221,00    budżet miasta - - - 
Wydział 

Architektury 

2 

Obszar rejonu ulic E. Plater i Traugutta w 
Lęborku w zakresie obejmującym 
oznaczony tam teren elementarny 
11.05.UG. Zadanie zakończone.  

23 370,00    6 150,00    budżet miasta - - - 
Wydział 

Architektury 

3 

Osiedle „Lębork - Wschód” w zakresie 
obejmującym: 
- część terenu elementarnego oznaczonego 
4.MC.14, stanowiącego wydzielenia 
wewnętrzne oznaczone 14/1.1 i 14/1.2.ZP, 
- teren elementarny oznaczony 4.UO.01. 
Etap od I do III zakończony.  

36 838,50    26 445,00    budżet miasta - - - 
Wydział 

Architektury 

4 

Obszar rejonu osiedla „Sportowa” pomiędzy 
ulicami: Krzywoustego, Jana Pawła II, 
Kusocińskiego w Lęborku. I i II etap 
zakończony. 

33 825,00    20 295,00    budżet miasta - - - 
Wydział 

Architektury 



2 
 

5 
Uzbrojenie terenów 
usługowo-
przemysłowych. 

Wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnej w 
ulicach: Myśliwskiej - Artylerzystów, 
Podchorążych, Nadmorskiej - Kossaka, 
Władysława IV, Pułaskiego, Lubelskiej, 
Harcerzy, Sudeckiej oraz na Os. Lębork - 
Wschód. Wybudowane sieci pozwoliły 
zaopatrzyć w wodę i odbierać ścieki z 
terenów o łącznej powierzchni 15,54 ha.  

1 447 300,00    1 447 300,00    środki własne 

tereny 
zaopatrzone w 
nowopowstałą 
sieć wodno-

kanalizacyjną  

ha 15,54    MPWiK 

6 
Promocja 
gospodarcza. 

Jednorazowe środki na podjęcie 
działalności gospodarczej (dotacje) dla 
mieszkańców Miasta Lęborka: 59 osób, w 
tym 20 kobiet. 

1 232 275,89    1 232 275,89    
Fundusz Pracy, 

środki unijne  

liczba 
nowopowstałych 

działalności 
gospodarczych 

il. 59 
Powiatowy 

Urząd Pracy 

7 
Promocja 
gospodarcza. 

Refundacje kosztów wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska pracy dla 
skierowanych bezrobotnych mieszkańców 
Miasta Lęborka: 20 stanowisk pracy, w tym 
dla 6 kobiet. 

420 000,00    420 000,00    
Fundusz Pracy, 

środki unijne  

liczba 
utworzonych 

stanowisk pracy 
il. 20 

Powiatowy 
Urząd Pracy 

8 
Promocja 
gospodarcza. 

Pomorski Dzień Przedsiębiorczości - celem 

było promowanie przedsiębiorczości 
zarówno w zakresie zakładania działalności 
gospodarczej jak również 
przedsiębiorczości postrzeganej jako 
szczególny rodzaj aktywności sprzyjającej 
realizacji rozwoju zawodowego i 
edukacyjnego oraz rozwój sieci współpracy 
pomiędzy partnerami społecznymi w 
zakresie przedsiębiorczości, promowanie 
dobrych praktyk oraz wymiana 
doświadczeń. Dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych powiatu lęborskiego 
zorganizowano warsztaty z doradcą 
zawodowym pomagające kierunkować 
swoją przyszłość zawodową pn. „Dokąd 
zmierzam?”.  

825,25    825,25    środki własne 

liczba szkół 
ponadgim. 

biorących udział 
w warsztatach 

il. 5 
Powiatowy 

Urząd Pracy 
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9 

Utworzenie i 
funkcjonowanie 
zaplecza doradczo-
biznesowego w 
Kaszubskim 
Inkubatorze 
Przedsiębiorczości 
"STOLEM" w 
Lęborku. 

W Inkubatorze Przedsiębiorczości 
inkubowanych było 8 firm, zajęta 
powierzchnia biurowa wynosiła 100% 
powierzchni Inkubatora. Przeprowadzono 
m.in. 47 spotkań z doradztwa biznesowego, 
18 szkoleń z wykorzystaniem komputerów, 
odbyły się szkolenia z zakresu pozyskiwania 
funduszy zewnętrznych oraz wiele innych 
wydarzeń i aktywności sprzyjających 
rozwojowi przedsiębiorczości i aktywności 
obywatelskiej. W 2018 r. prowadzono 5 
projektów unijnych. 

Działania w 
ramach 

obowiązków 
Operatora 
Inkubatora  

Działania w 
ramach 

obowiązków 
Operatora 
Inkubatora  

Działania w 
ramach 

obowiązków 
Operatora 
Inkubatora  

liczba firm 
objętych 
inkubacją 

il. 8 
Wydział 

Współpracy i 
Rozwoju 

1.2. Wykwalifikowane kadry 

10 

Wzrost poziomu 
uczestnictwa w 
kształceniu 
ustawicznym. 

Szkolenia oraz KFS - na szkolenia zostały 
skierowane 134 os. bezrobotne - 
mieszkańcy Lęborka, w tym 64 kobiety. Ze 
szkoleń w ramach KFS skorzystało 81 osób 
z Lęborka. W 2018 r. podpisano łącznie 26 
umów i 2 porozumienia z pracodawcami w 
ramach KFS 

536 457,44    536 457,44    
Fundusz Pracy, 

środki unijne 

liczba osób 
korzystających 

ze szkoleń 

os. 

134 

Powiatowy 
Urząd Pracy 

liczba osób 
korzystających 
ze szkoleń w 
ramach KFS 

81 
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11 
Dostosowanie 
kształcenia do 
potrzeb gospodarki. 

"Barometr zawodów" - monitoring zawodów 
deficytowych i nadwyżkowych - celem jest 
dostarczenie informacji samorządom oraz 
lokalnym władzom oświatowym do 
okresowej korekty poziomu oraz struktury 
kształcenia zawodowego w odniesieniu do 
aktualnych potrzeb rynku pracy. Monitoring 
jest wykorzystywany również przy tworzeniu 
planów szkoleń dla osób bezrobotnych oraz 
planowaniu projektów. Przykładowe zawody 
nadwyżkowe: dziennikarze, ekonomiści, 
historycy, geolodzy, pedagodzy, specjaliści 
admin. publicznej, technicy budownictw, 
informatycy, mechanicy (...). Przykładowe 
zawody deficytowe: agenci 
ubezpieczeniowi, betoniarze i zbrojarze, 
brukarze, cieśle i stolarze, dekarze i 
blacharze budowlani, elektrycy, 
fizjoterapeuci i masażyści, inspektorzy 
nadzoru budowlanego, inżynierowie, 
kierowcy autobusów, kierowcy samochodów 
ciężarowych, kierownicy budowy, kucharze, 
lekarze, listonosze i kurierzy, mechanicy, 
operatorzy maszyn (...) 

1 000,00    1 000,00    Fundusz Pracy 
liczba powstałych 

raportów 
il. 1 

Powiatowy 
Urząd Pracy 

12 

Wzrost świadomości 
uczenia się przez 
całe życie u 
mieszkańców. 

Stypendia dla osób kontynuujących naukę - 

1 kobiecie mieszkającej na terenie miasta 
przyznano świadczenie. 

1 695,60    1 695,60    Fundusz Pracy  
liczba osób, które 

otrzymały 
stypendium 

os. 1 
Powiatowy 

Urząd Pracy 

13 
Wsparcie działań 
służących 
doskonaleniu kadry. 

Doskonalenie zawodowe - pracownicy PUP 
uczestniczyli w 50 różnych spotkaniach: 
konferencjach, zjazdach, seminariach. 

11 830,00    11 830,00    Fundusz Pracy 
liczba osób 

korzystających 
ze szkoleń  

os. 25 
Powiatowy 

Urząd Pracy 

14 
Wsparcie działań 
służących 
doskonaleniu kadry. 

Doskonalenie zawodowe pracowników 
biblioteki poprzez podnoszenie kwalifikacji.  

          25 788,00     
            25 
788,00     

MKiDN 
Program 

Partnerstwo dla 
książki; środki 

własne 

 liczba godzin 
poświęconych na 

doskonalenie 
zawodowe 

godz. 303 
Miejska 

Biblioteka 
Publiczna 

15 
Wsparcie działań 
służących 
doskonaleniu kadry. 

Szkolenia merytoryczne pracowników 
MOPS. 

7 513,00 7 513,00 środki własne 
liczba 

przeszkolonych 
osób 

os. 26 

Miejski 
Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej 
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16 
Wsparcie działań 
służących 
doskonaleniu kadry. 

Szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego. 32 535,00 32 348,10 środki własne 
liczba 

zorganizowanych 
szkoleń  

il. 63 

Stanowiska 
ds. Kadr i 

Spraw 
Pracow. 

1.3. Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej miasta 

17 

Wspieranie 
przedsięwzięć 
zmierzających ku 
remontom obiektów 
zabytkowych i ich 
udostępnianie. 

Prace remontowe w Muzeum w Lęborku 
polegające m.in. na wykonaniu izolacji 
części ścian wewnętrznych piwnic oraz 
wykonaniu izolacji pionowej fundamentów 
budynku od podwórza wraz z wymianą 
gruntu. Przebudowano instalację kanalizacji 
deszczowej wraz z odwodnieniem liniowym. 
Nastąpiła również naprawa instalacji 
elektrycznej w budynku. Wykonano 
uziemienie (bednarkę) budynku. Wykonano 
również prace elektryczne w Baszcie 32 
przy ul. ulicy Korczaka oraz uzupełniono 
tynki renowacyjne. Częściowo zabrukowany 
został dziedziniec przy budynku Muzeum. 

75 790,69 

75 290,69    budżet miasta 

- - - Muzeum 

500,00    środki własne 

18 

Wspieranie 
przedsięwzięć 
zmierzających ku 
remontom obiektów 
zabytkowych i ich 
udostępnianie. 

Muzeum w Lęborku od 2010 roku przejęło 
pod swój zarząd dwie baszty, które zostały 
odremontowane w ramach projektu 
„Ożywienie historycznego centrum Lęborka 
poprzez rewaloryzację średniowiecznych 
obwarowań miejskich”. Baszty zostały 
zaadaptowane pod ekspozycje muzealne 
nawiązujące do historii naszego miasta. 
Obiekty te w latach 2013-2018 były 
udostępniane zwiedzającym i turystom 
bezpłatnie. A w sezonie letnim ( lipiec – 
wrzesień) pracownicy muzeum w Lęborku 
pełnili dyżury na basztach. 

10 500,00 10 500,00 budżet miasta 
liczba osób 

odwiedzających 
baszty 

os. 11 202 Muzeum 
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19 

Wspieranie 
przedsięwzięć 
zmierzających ku 
remontom obiektów 
zabytkowych 
i ich udostępnianie. 

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jakuba 
Apostoła w Lęborku na V etap prac 
konserwatorskich i restauratorskich 
instrumentu organowego (piszczałki głosów 
restaurowanych i rekonstruowanych) 
znajdującego się w kościele parafialnym 
p.w. św. Jakuba Apostoła przy ul. Basztowej 
8 w Lęborku. Dotacja została udzielona i 
rozliczona. Całkowity koszt zadania 84 
807,70 zł (dofinansowanie - Starostwo 
Powiatowe, Parafia). 

50 000,00    50 000,00    budżet miasta - - - 
Wydział 

Architektury 

20 

Wsparcie działań 
mających na celu 
utworzenie Centrum 
Dziedzictwa 
Kulturowego. 

Zadanie zostało wstępnie ujęte w „Gminnym 
Programie Opieki Nad Zabytkami Miasta 
Lęborka na lata 2015 – 2018”. 

- - - - - - 
Wydział 

Architektury 

21 

Wspieranie badań 
archeologicznych na 
terenie dawnej 
zabudowy miejskiej. 

Przygotowanie dokumentacji do wydania 
wniosku na prowadzenie badań 
archeologicznych dla inwestycji związanej z 
przebudową ulicy Waryńskiego. 
Przygotowanie wniosku, programu 
badawczego oraz załączników do wydania 
decyzji na prowadzenie badań 
archeologicznych w Lęborku na ul. 
Konopnickiej. Przeprowadzono nadzór 
archeologiczny dla inwestycji związanej z 
rozbudową sieci wodociągowej i budową 
przyłącza kanalizacji sanitarnej, deszczowej 
oraz wodociągowej do budynku wieży 
ciśnień w Lęborku. Muzeum w Lęborku 
zorganizowało archeologiczne badania 
ratownicze na stanowisku nr 4 i 5 w 
Czarnówku, badania trwały od 3-17 
września. 

2 027,40    2 027,40    budżet miasta 
ilość 

zorganizowanych 
badań 

il. 1 Muzeum 

22 
Wspieranie rozwoju 
usług 
okołoturystycznych. 

Ukończona została realizacja zadania na 
terenie Przystani Żeglarskiej Lubowidz pn. 
"Modernizacja nawierzchni ciągów pieszo - 
jezdnych”. 

66 300,00 66 300,00 środki własne 
wielkość 

zmodernizowanej 
nawierzchni  

m² 404 
Centrum 
Sportu i 

Rekreacji 
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23 
Remonty na Przystani Żeglarskiej (remont 
pokoi, zainstalowanie kamer oraz rejestrat. 
obrazu). 

27 704,13 27 704,13 środki własne 

liczba 
wyremontowanych 

pokoi 
szt. 7 Centrum 

Sportu i 
Rekreacji liczba założonych 

kamer 
szt. 6 

24 
Remonty na pływalni krytej - wymiana 
regulator Dulcomarin II. 

82 480,56 82 480,56 środki własne 
ilość wymienionych 

regulatorów 
szt. 1 

Centrum 
Sportu i 

Rekreacji 

25 

Remonty na hali sportowej - naprawa 
kompensatora energii biernej, wymiana 
płytek klinkierowych na filarach, remont 
elewacji zewnętrznej. 

46 060,61 46 060,61 środki własne 

powierzchnia 
wyremontowanych 

filarów 
m² 32 

Centrum 
Sportu i 

Rekreacji powierzchnia 
wyremontowanej 

elewacji 
m² 473 

26 
Wymiana nawierzchni - droga dojazdowa na 
Kompleksie Rekreacyjnym. 

32 403,00 32 403,00 środki własne 
długość utworzonej 

drogi 
m² 238 

Centrum 
Sportu i 

Rekreacji 

27 
Modernizacja 
stadionu miejskiego. 

Częściowy remont starego, betonowego 
ogrodzenia na stadionie miejskim. 

74 257,64 74 257,64 środki własne 
długość 

wyremontowanego 
ogrodzenia 

mb 207 
Centrum 
Sportu i 

Rekreacji 

28 
Wykonanie siłowni 
na wolnym 
powietrzu. 

Utworzenie siłowni na powietrzu przy ul. 
Wysockiego. 

23 184,87 23 184,87 środki własne 
ilość powstałych 

siłowni 
il. 1 

Centrum 
Sportu i 

Rekreacji 

29 

Wspieranie działań 
zmierzających do 
stworzenia produktu 
turystycznego. 

Wspieranie działań zmierzających do 
stworzenia produktu turystycznego, 
budowanie marki Lęborka i wzajemna 
promocja turystyczna poprzez 
przynależność do NORDA Gdynia Północne 
Kaszuby, organizacja Lęborskich Dni 
Jakubowych (Zlot Jakubów). 

- - - 

ilość imprez 
otwierających 

sezon turystyczny 

il. 

1 

Wydział 
Współpracy i 

Rozwoju 
30 

ilość imprez 
zamykających 

sezon turystyczny 
1 

31 
Święto Patrona 

Miasta 
1 

32 

Budowa marki 
Lęborka jako miejsca 
atrakcyjnego 
turystycznie. 

Konserwacja zabytkowych murów 
obronnych przy ul. Przymurnej w Lęborku. 
Środki własne - 60,12%, RPO WP - 39,88%.  

218 741,82 198 077,82 
środki własne, 
środki unijne 

liczba 
obiektów/zasobów 

kultury objętych 
wsparciem 

il. 1 
Wydział 

Realizacji 
Inwestycji 
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33 

Budowa marki 
Lęborka jako miejsca 
atrakcyjnego 
turystycznie. 

Zagospodarowanie skweru przy ul. 
Przymurnej. Środki własne - 60,12%, RPO 
WP - 39,88%. 

519 249,30 486 262,80 
środki własne, 
środki unijne 

liczba 
obiektów/zasobów 

kultury objętych 
wsparciem 

il. 1 

Wydział 
Realizacji 
Inwestycji 

powierzchnia 
przestrzeni 
publicznych 

wpisanych do 
rejestru zabytków  

ha 0,223 

34 

Budowa marki 
Lęborka jako miejsca 
atrakcyjnego 
turystycznie. 

Budowa ścieżki przy ul. Nadmorskiej w 
Lęborku. 

139 396,79 139 396,79 środki własne 
długość 

nowowybudowa-
nych połączeń 

mb 400 
Wydział 

Realizacji 
Inwestycji 

35 

Budowa marki 
Lęborka jako miejsca 
atrakcyjnego 
turystycznie. 

„Przebudowa ul. Waryńskiego – II etap”. 
Środki własne - 60,12%, RPO WP - 39,88%. 

1 471 092,99    1 471 092,99    
środki własne, 
środki unijne 

liczba 
obiektów/zasobów 

kultury objętych 
wsparciem 

il. 1 

Wydział 
Realizacji 
Inwestycji 

powierzchnia 
przestrzeni 
publicznych 

wpisanych do 
rejestru zabytków 

ha 0,17 

36 

Budowa marki 
Lęborka jako miejsca 
atrakcyjnego 
turystycznie. 

Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, 
Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej, 
Chodukiewicza oraz  Przyzamcze 
w Lęborku wraz z budową i przebudową 
infrastruktury technicznej. Przedsięwzięcie 
w trakcie realizacji, wykonanie do 20 
czerwca 2019. Środki własne - 60,12%, 
RPO WP - 39,88%. 

3 977 820,00    488 310,00 
środki własne, 
środki unijne 

- - - 
Wydział 

Realizacji 
Inwestycji 

37 

Budowa marki 
Lęborka jako miejsca 
atrakcyjnego 
turystycznie. 

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu 
użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku 
Chrobrego w Lęborku. Przedsięwzięcie w 
trakcie realizacji, wykonano ok. 50% zadnia. 
Środki własne -60,12%, RPO WP - 39,88%. 

8 799 420,00 3 825 000,00 
środki własne, 
środki unijne 

- - - 
Wydział 

Realizacji 
Inwestycji 

38 
Wspieranie kampanii 
promocyjnej miasta 

Finał WOŚP 33 818,70    33 818,70    
środki własne liczba imprez il. 7 

Centrum 
Sportu i Organizacja Sylwestra 32 877,21    32 877,21    
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Lęborka - 
organizacja 
największych/ 
najważniejszych 
imprez w Lęborku. 

Lęborska Majówka 37 628,76    37 628,76    Rekreacji 

Dzień Dziecka 16 711,16    16 711,16    

Motoserce 12 045,50    12 045,50    

Lęborskie Dni Jakubowe 260 374,19    260 374,19    

Pożegnanie lata 127 684,02    127 684,02    

39 

Wsparcie kampanii 
promocyjnej miasta 
Lęborka – w oparciu 
o potencjał 
turystyczny. 

Organizacja III Nocnego Rajdu po Lęborku. 
Trasa wędrówki biegła w głównej mierze 
miejskim szlakiem współczesnego Lęborka. 
Uczestnicy mieli sposobność zapoznać się 
zarówno z historią, jak i anegdotami 
związanymi z najciekawszymi obiektami na 
trasie. Finałowym akcentem imprezy był 
posiłek regeneracyjny przy wspólnym 
ognisku  w Parku im. Bolesława Chrobrego, 
gdzie przedstawiciel Komendy Powiatowej 
Policji  w Lęborku zapoznał dzieci 
uczestniczące w rajdzie z zasadami 
używania po zmierzchu elementów 
odblaskowych. 

300,00    

250,00    
Koło 

Przewodników 
PTTK 

liczba uczestników  os. 100 
LOT Ziemia 
Lęborska - 

Łeba 

50,00    środki własne 

40 

Wsparcie kampanii 
promocyjnej miasta 
Lęborka – w oparciu 
o potencjał 
turystyczny. 

Prowadzenie w Lęborku punktów informacji 
turystycznej:  
– całorocznego na dworcu PKP oraz w 
Bramie Pierścienia przy Al. Niepodległości  
– sezonowego na pl. Żwirki i Wigury 
Obsługa punktów it polegała na udzielaniu 
informacji o atrakcjach turystycznych 
Lęborka i okolic, wydawaniu nieodpłatnych 
ulotek i folderów, sprzedaży pamiątek, map, 
przewodników turystycznych itd., wybijaniu 
lokalnych żetonów kolekcjonerskich. 

93 620,00    

35 800,00    

składki 
członkowskie 

Urzędu 
Miejskiego 

liczba 
odwiedzających 

os. 2 500 
LOT Ziemia 
Lęborska - 

Łeba 
35 800,00    

składki 
członkowskie 

Starostwa 
Powiatowego 

22 020,00    

składki 
członkowskie 
podmiotów 
prywatnych 
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41 

Wsparcie kampanii 
promocyjnej miasta 
Lęborka – w oparciu 
o potencjał 
turystyczny. 

Organizacja XIII Otwartego Konkursu 
Literackiego Legendy Błękitnej Krainy. 
Głównym celem zadania była popularyzacja 
wiedzy o Lęborku i naszym regionie. 
Tematem inspirującym wyobraźnię 
uczestników było napisanie legendy. Każda 
praca zawierała elementy historii, 
architektury bądź krajobrazu związane z 
naszym regionem.  

2 300,00    2 300,00    środki własne 
liczba zgłoszonych 

prac 
il. 65 

LOT Ziemia 
Lęborska - 

Łeba 

42 

Wsparcie kampanii 
promocyjnej miasta 
Lęborka – w oparciu 
o potencjał 
turystyczny. 

Świadczenie usług przewodnickich. 
Działanie polegało na oprowadzaniu grup 
turystycznych po najważniejszych 
atrakcjach Lęborka, wydawaniu 
nieodpłatnych ulotek i folderów, 
zapoznawaniu przyjezdnych  zarówno z 
historią, jak i anegdotami związanymi z 
najciekawszymi obiektami na trasie. 
 

3 000,00    3 000,00    
firmy 

turystyczne, 
biura podróży 

liczba turystów 
korzystających z 

usług przewodnika 
os. 450 

LOT Ziemia 
Lęborska - 

Łeba 
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43 

Poprawa 
bioróżnorodności na 
terenie miasta 
Lębork. 

 
Podpisane umowy na projekt pn. „Więcej 
drzew i krzewów – zielony Lębork”. Celem 
projektu jest rozwój i zagospodarowanie 
terenów zieleni w mieście, stworzenie 
uporządkowanej zieleni wzbogaconej o 
nowe nasadzenia i przestrzeni 
umożliwiającej aktywne spędzanie czasu, 
która pozytywnie wpłynie na różnorodność 
biologiczną, poprawi klimat oraz utworzy 
naturalne bariery chroniące przed 
zapyleniem i hałasem. Sposób 
zagospodarowania terenów zielonych 
wpłynie na zatrzymanie wód opadowych, a 
tym samym ochronią przed erozją gleby. 
Dofinansowanie wyniosła 85 %. Termin 
zakończenia projektu - czerwiec 2019 r. 
Projektem objętych zostanie 11 obszarów w 
mieście: 
- Park za Starostwem Powiatowym 
- Park nad rzeką Łebą, ul. Czołgistów 
- Park im. Mieczysława Michalskiego 
- Mini Park, ul. Konopnicka przy rzece Łebie 
- Morskie Oko (staw przy ul. Gierymskiego i 
Lipowej) 
- Staw przy ul. Gdańskiej 
- Staw przy ul. Gierymskiego 
- ul. Olimpijczyków  
- ul. Kusocińskiego od strony Łasaka 
- ul. Kusocińskiego za basenem 
- ul. Sportowa od strony Słupskiej. 
 

4 136 550,00    136 513,00    
środki unijne, 
środki własne 

- - - 
Wydział 

Realizacji 
Inwestycji 

Cel strategiczny II - Aktywne Społeczeństwo 

2.1. Wzrost zatrudnienia i aktywności społecznej mieszkańców Lęborka 

44 

Wsparcie działań 
zmierzających do 
aktywizacji 
społecznej i 

Staż - bezrobotni mieszkańcy Miasta 
Lęborka skierowani do odbycia stażu: 152 
osoby, w tym 124 kobiety. W 2018 roku 
niepełnosprawny mieszkaniec Miasta 

924 365,08    924 365,08    
Fundusz Pracy, 

środki unijne  

liczba osób 
korzystających 

ze staży 
os. 152 

Powiatowy 
Urząd Pracy 
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zawodowej 
mieszkańców 
Lęborka ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
osób bezrobotnych i 
biernych zawodowo. 

Lęborka zarejestrowany jako poszukujący 
pracy niepozostający w zatrudnieniu 
(mężczyzna do 25 roku życia) został 
skierowany do odbycia stażu.  8 902,44    8 902,44    

Państwowy 
Fundusz 

Rehabilitacji 
Osób 

Niepełnosprawny
ch 

liczba osób 
niepełnospawnyc
h korzystających 

ze staży 

os. 1 
Powiatowy 

Urząd Pracy 

45 

Wsparcie działań 
zmierzających do 
aktywizacji 
społecznej i 
zawodowej 
mieszkańców 
Lęborka ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
osób bezrobotnych i 
biernych zawodowo. 

Bony stażowe. W 2018 roku 1 bezrobotny 
mieszkaniec Miasta Lęborka został 
skierowany do odbycia stażu w ramach 
bonu stażowego. Powiatowy Urząd Pracy w 
Lęborku nie wypłacił żadnemu pracodawcy 
premii za osobę bezrobotną zamieszkałą na 
terenie miasta Lęborka skierowaną do 
odbycia stażu w ramach bonu stażowego. 

3 840,78    3 840,78    Fundusz Pracy 
liczba osób 

korzystających z 
bonów  

os. 1 
Powiatowy 

Urząd Pracy 

46 

Wsparcie działań 
zmierzających do 
aktywizacji 
społecznej i 
zawodowej 
mieszkańców 
Lęborka ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
osób bezrobotnych i 
biernych zawodowo. 

Zwrot kosztów przejazdu. Bezrobotni 
mieszkańcy Lęborka korzystający ze zwrotu 
kosztów przejazdu odbywający szkolenia - 
13 osób, w tym 6 kobiet. Żaden bezrobotny 
mieszkaniec Miasta Lęborka nie korzystał 
ze zwrotu kosztów przejazdu w związku ze 
skierowaniem na staż. 

3 280,87    3 280,87    
Fundusz Pracy, 

środki unijne 

liczba osób 
korzystających 

ze zwrotu 
kosztów 

przejazdu 

os. 13 
Powiatowy 

Urząd Pracy 

47 

Wsparcie działań 
zmierzających do 
aktywizacji 
społecznej i 
zawodowej 
mieszkańców 
Lęborka ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
osób bezrobotnych i 
biernych zawodowo. 

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem 
lub dziećmi do 7 roku życia. Bezrobotni 
mieszkańcy Lęborka korzystający z 
refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do 
7 roku życia odbywający staż: 19 kobiet. 
Bezrobotni mieszkańcy Lęborka 
korzystający z refundacji kosztów opieki nad 
dzieckiem do 7 roku życia odbywający 
szkolenia: 4 kobiety. 

19 354,05    19 354,05    
Fundusz Pracy, 

środki unijne 

liczba osób 
odbywających 

szkolenie i 
korzystających z 

refundacji  
os. 

4 

Powiatowy 
Urząd Pracy 

liczba osób 
odbywających 

staż i 
korzystających z 

refundacji  

19 
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48 

Wsparcie działań 
zmierzających do 
aktywizacji 
społecznej i 
zawodowej 
mieszkańców 
Lęborka ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
osób bezrobotnych i 
biernych zawodowo. 

Prace interwencyjne. Osoby bezrobotne 

zamieszkujące Miasto Lębork skierowane 
do prac interwencyjnych: 52 osoby, w tym 
26 kobiet. 

220 411,50    220 411,50    Fundusz Pracy  

liczba osób 
zatrudnionych w 

ramach prac 
interwencyjnych 

os. 52 
Powiatowy 

Urząd Pracy 

49 

Wsparcie działań 
zmierzających do 
aktywizacji 
społecznej i 
zawodowej 
mieszkańców 
Lęborka ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
osób bezrobotnych i 
biernych zawodowo. 

Roboty publiczne. Osoby bezrobotne 
zamieszkujące Miasto Lębork skierowane 
do robót publicznych: 13 osób, w tym 9 
kobiet. 

89 211,47    89 211,47    Fundusz Pracy  

liczba osób 
zatrudnionych w 

ramach robót 
publicznych 

os. 13 
Powiatowy 

Urząd Pracy 

50 

Wsparcie działań 
zmierzających do 
aktywizacji 
społecznej i 
zawodowej 
mieszkańców 
Lęborka ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
osób bezrobotnych i 
biernych zawodowo. 

Prace społecznie użyteczne. Osoby 
bezrobotne zamieszkujące Miasto Lębork 
skierowane do prac społecznie 
użytecznych, 7 osób w tym 3 kobiety.                                                                 

4 524,60    4 524,60    Fundusz Pracy 

liczba osób 
skierowanych do 
prac społecznie 

użytecznych 

os. 7 
Powiatowy 

Urząd Pracy 
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51 

Wsparcie działań 
zmierzających do 
aktywizacji 
społecznej i 
zawodowej 
mieszkańców 
Lęborka ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
osób bezrobotnych i 
biernych zawodowo. 

Dofinansowanie wynagrodzenia  za 
zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 
30 r.ż. Osoby bezrobotne zamieszkujące 
Miasto Lębork korzystające z 
dofinansowania wynagrodzenia: 28 osób, w 
tym 9 kobiet.              

120 369,36    120 369,36    Fundusz Pracy 

liczba osób 
zatrudnionych w 

ramach 
dofinansowania  

os. 28 
Powiatowy 

Urząd Pracy 

52 

Wsparcie działań 
zmierzających do 
aktywizacji 
społecznej i 
zawodowej 
mieszkańców 
Lęborka ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
osób bezrobotnych i 
biernych zawodowo. 

Bon na zasiedlenie. Osoby bezrobotne 
zamieszkujące Miasto Lębork, które podjęły 
zatrudnienie w ramach bonu na zasiedlenie: 
4 osoby, w tym 3 kobiety. 

28 000,00    28 000,00    
Fundusz Pracy, 

środki unijne  

liczba osób 
korzystających z 

bonów  
os. 4 

Powiatowy 
Urząd Pracy 

53 

Wsparcie działań 
zmierzających do 
aktywizacji 
społecznej i 
zawodowej 
mieszkańców 
Lęborka ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
osób bezrobotnych i 
biernych zawodowo. 

Dofinansowanie wynagrodzenia za 
zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, 
który ukończył 50 rok życia. Osoby 
bezrobotne zamieszkujące Miasto Lębork 
zatrudnione w ramach umów: 3 osoby, w 
tym 2 kobiety. 

22 800,00    22 800,00    Fundusz Pracy 

liczba osób 
zatrudnionych w 

ramach 
dofinansowania  

os. 3 
Powiatowy 

Urząd Pracy 
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54 

Wsparcie działań 
zmierzających do 
aktywizacji 
społecznej i 
zawodowej 
mieszkańców 
Lęborka ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
osób bezrobotnych i 
biernych zawodowo. 

Dodatek aktywizacyjny. W 2018 r. dodatki 
aktywizacyjne wypłacono 108 osobom, w 
tym 58 kobietom, zamieszkałym na terenie 
Lęborka. 

80 088,90    80 088,90    Fundusz Pracy 

liczba osób 
korzystających z 

dodatków 
aktywizacyjnych  

os. 108 
Powiatowy 

Urząd Pracy 

55 

Wsparcie działań 
zmierzających do 
aktywizacji 
społecznej i 
zawodowej 
mieszkańców 
Lęborka ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
osób bezrobotnych i 
biernych zawodowo. 

Giełdy pracy: ilość giełd pracy –  52, osoby 
uczestniczące – 431, w tym z Miasta Lębork 
ogółem – 216. 
Zorganizowano giełdy pracy w zawodach: 
doradca klienta, elektryk, handlowiec, 
kelner, kucharz, laborant, operator 
guzikarki, operator klejarki, pakowacz 
ręczny, piekarz, pomoc kuchenna, pomoc 
magazyniera, pomocniczy robotnik 
konserwacji terenów zieleni, pomocnik 
budowlany, pomocnik tokarza w metalu, 
pracownik biurowy, pracownik fizyczny, 
pracownik I stopnia wykonujący zadania w 
ramach robót publicznych, pracownik 
oczyszczalni odlewów żeliwnych, pracownik 
produkcji, pracownik produkcji w 
przetwórstwie rybnym, pracownik 
przygotowujący posiłki typu fast food, 
referent, robotnik budowlany , robotnik 
gospodarczy, spawacz, sprzątaczka, 
sprzedawca, stażysta w dziale kooperacji, 
stażysta w dziale wsparcia sprzedaży, 
technik utrzymania ruchu oraz telemarketer. 

- - - 
liczba 

zorganizowanych 
giełd pracy 

il. 52 
Powiatowy 

Urząd Pracy 

56 

Wsparcie działań 
służących promocji 
polityki równości 
szans na rynku 

Program „Praca dla Pomorzan”, w ramach 
którego zaktywizowano 47 osób, w tym 13 
osób (7K,6M) zamieszkałych na terenie 
Lęborka. 

289 000,00    289 000,00    Fundusz Pracy  
liczba osób 

uczestniczących 
w programie 

os. 47 
Powiatowy 

Urząd Pracy 
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57 

pracy.  
Projekt "Aktywni 45+", w ramach którego 
zaktywizowano 21 osób, w tym 7 osób 
(2K,5M) zamieszkałych na terenie Lęborka. 

124 200,00    124 200,00    Fundusz Pracy  
liczba osób 

uczestniczących 
w programie 

os. 21 
Powiatowy 

Urząd Pracy 

58 Wsparcie działań 
służących promocji 
polityki równości 
szans na rynku 
pracy.  

Projekt "Bliżej rynku pracy", w ramach 
którego zaktywizowano 6 kobiet 
zamieszkałych na terenie miasta Lęborka. 

34 572,41    34 572,41    Fundusz Pracy  
liczba osób 

uczestniczących 
w programie 

os. 6 
Powiatowy 

Urząd Pracy 

59 

Projekt "Wracamy do aktywności 
zawodowej", w ramach którego 
zaktywizowano 7 osób, w tym 2 osoby (1K, 
1M) zamieszkałe na terenie miasta Lęborka. 

26 200,00    26 200,00    Fundusz Pracy  
liczba osób 

uczestniczących 
w programie 

os. 7 
Powiatowy 

Urząd Pracy 

60 Wsparcie działań 
służących promocji 
polityki równości 
szans na rynku 
pracy.  

Projekt "To jest twoja szansa", w ramach 
którego zaktywizowano 25 osób, w tym 5 
osób ( 2K, 3M) zamieszkałych na terenie 
miasta Lęborka.  

152 000,00    152 000,00    Fundusz Pracy  
liczba osób 

uczestniczących 
w programie 

os. 25 
Powiatowy 

Urząd Pracy 

61 
Projekt "Moja firma", w ramach którego 
zaktywizowano 5 osób, w tym 2 osoby (1K, 
1M) zamieszkałe na terenie miasta Lęborka. 

105 000,00    105 000,00    Fundusz Pracy  
liczba osób 

uczestniczących 
w programie 

os. 5 
Powiatowy 

Urząd Pracy 

62 

Wsparcie działań 
służących promocji 
polityki równości 
szans na rynku 
pracy. 

Projekt pn. "Pociąg do pracy”, w ramach 
którego zaktywizowano 8 osób, w tym 4 
osoby (3K,1M) zamieszkałe na terenie 
Lęborka. 

46 035,31 47 035,31 Fundusz Pracy  
liczba osób 

uczestniczących 
w programie 

os. 8 
Powiatowy 

Urząd Pracy 

63 

Wspieranie działań 
służących 
przeciwdziałaniu 
marginalizacji 
społecznej. 

Projekt aktywizacja społeczno-zawodowa 
klientów MOPS Lębork (wsparcie 
psychologa, doradcy prawnego, praca 
socjalna i warsztaty rodziców). Projekt 
zakończył się 31.10.2018 r. Liderem 
projektu było Starostwo Powiatowe w 
Lęborku. Projekt ujęty w Zintegrowanym 
Porozumieniu Terytorialnym dla MOF 
Lęborka. 

81 408,82 56 136,49 środki unijne 

liczba 
podopiecznych 

MOPS-u biorąca 
udział w 
projekcie 

os. 36 

Miejski 
Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej 
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64 

Projekt aktywizacja zawodowa klientów 
MOPS Lębork (wsparcie psychologa, 
doradcy prawnego, praca socjalna i 
warsztaty rodziców). Projekt zakończył się 
31.10.2018 r. Liderem projektu było 
Starostwo Powiatowe w Lęborku. Projekt 
ujęty w Zintegrowanym Porozumieniu 
Terytorialnym dla MOF Lęborka. 

14 002,51 14 002,51 środki unijne 

liczba 
podopiecznych 

MOPS-u biorąca 
udział w 
projekcie 

os. 15 

Miejski 
Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej 

65 
Prace społecznie - 
użyteczne. 

Aktywizacja klientów MOPS. 7 541,00 3 016,40 środki własne 
liczba osób 

korzystająca z 
aktywizacji 

os. 3 

Miejski 
Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej 

66 

Promocja 
mechanizmu 
inicjatywy lokalnej 
wśród mieszkańców 
Lęborka. 

Budżet Obywatelski. Głosowanie 
przeprowadzono w dniach 1-14.10.2018 r. 
Do realizacji na 2019 rok zakwalifikowało 
się 12 projektów w tym: 
- projekty - zadania nieinwestycyjne (4),  
- małe projekty – zadania inwestycyjne (4),  
- duże projekty – zadania inwestycyjne (4). 

1 000 000,00 - budżet miasta 
liczba 

głosujących 
mieszkańców 

os. 2698 
Wydział 

Współpracy i 
Rozwoju 

67 

Promocja 
mechanizmu 
inicjatywy lokalnej 
wśród mieszkańców 
Lęborka. 

Organizacja trzech edycji pchlego targu w 
Lęborku. Podstawowym celem 
przedsięwzięcia było zwiększenie 
aktywności mieszkańców Lęborka i okolic 
poprzez zachęcenie ich do wystawienia 
stoisk i sprzedaży lub wymiany rzeczy 
używanych, już niepotrzebnych, a 
zachowanych w należytym stanie. 

- - – 
liczba stoisk 

łącznie 
szt. 100 

LOT Ziemia 
Lęborska - 

Łeba 
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68 

Wzmacnianie 
potencjału 
organizacji 
pozarządowych. 

Efektem realizacji zadania było stworzenie 
odpowiednich warunków do włączania się w 
życie społeczno - gospodarcze. Zadanie 
realizowano w ramach konkursu na zadanie 
publiczne miasta Lęborka w zakresie 
działalności wspomagającej rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych pn.: 
"Wspieranie młodzieżowych inicjatyw". 
Głównym celem zadania było wsparcie 
młodych organizacji pozarządowych i grup 
nieformalnych, działających samodzielnie 
bądź pod patronatem organizacji na terenie 
Gminy Miasto Lębork poprzez konkurs 
grantowy oraz ścieżkę wsparcia 
animacyjnego i szkoleniowego. Dzięki 
szkoleniu pozyskano wiedzę z zakresu 
budowania projektu, wypełniania aplikacji 
finansowych, raportowania i rozliczania 
projektów, a realizowane w ramach 
ogłoszonego konkursu inicjatywy 
przygotowały społeczność do samodzielnej 
realizacji zadań oraz nabycie praktycznych 
umiejętności. Z Gminy Miasta Lębork grant 
otrzymały: 

          20 899,98     
            20 
899,98     

budżet miasta, 
środki własne 

organizacji 
pozarządowej 

liczba inicjatyw 
młodzieżowych 

objętych 
wsparciem 

il. 6 
Referat 
Spraw 

Społecznych 

Grupa - Szkolny Klub Wolontariuszy 
Agrolider, tytuł projektu: „Obiektywni – 
warsztaty fotograficzne”. 

Grupa - Wytrwali, tytuł projektu: „W 
zdrowym ciele zdrowy duch”. 

Grupa - Przyjaciele Żerowa, tytuł projektu: 
„Niepodległa Oczami Żeroma”. 

Grupa - Młode Wilki, tytuł projektu: 
„Odzyskanie niepodległości oczyma 
młodych”. 

Grupa - Nina Team, tytuł projektu: 
„Spotkanie autorskie z Panią Agata 
Marzec”. 

Grupa - Wolontariusze Fundacji Lęborskie 
Hospicjum Stacjonarne, tytuł projektu: 
„Skafander Starości”. 
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69 

Opracowanie i 
wdrożenie 
skutecznego 
systemu 
informowania 
mieszkańców 
Lęborka o 
działaniach władz, 
umożliwiającego 
angażowanie 
mieszkańców w 
sprawy miasta. 

Zaprojektowanie i utworzenie nowej strony 
internetowej miasta.  

17 000,00    17 000,00    budżet miasta 

liczba osób 
korzystających z 
serwisu (w skali 

roku 
kalendarzowego) 

os. 

9
7

6
 6

3
4
 

Wydział 
Współpracy i 

Rozwoju 

2.2. Wzrost efektywności systemu edukacyjnego i zdrowotnego 

70 

Wspieranie działań 
służących 
wzmocnieniu i 
poszerzeniu oferty 
edukacyjnej dla 
dzieci, młodzieży i 
osób dorosłych. 

Prowadzenie zajęć edukacyjnych (lekcje 
biblioteczne, warsztaty, szkolenia, wystawy) 
dla różnych grup wiekowych. 

brak danych brak danych środki własne liczb uczestników os. 3122 
Miejska 

Biblioteka 
Publiczna 

71 

Poprawa warunków i możliwości korzystania 
z dorobku naukowego, literackiego 
kulturalnego, służących szerokiemu 
rozwojowi intelektualnemu mieszkańców 
poprzez zakup zbiorów tj.: notebooki, 
audiobooki, zbiory audiowizualne, gry 
komputerowe i planszowe oraz zakup 
wszystkich typów literatury. 

125 535,37    125 613,36    

program 
MKiDN i 
Biblioteki 

Narodowej; 
środki własne 

liczba osób 
korzystających 

ze zbiorów 
os. 76 217 

Miejska 
Biblioteka 
Publiczna 

72 

Wsparcie działań 
propagujących 
badania 
profilaktyczne 
mieszkańców 
Lęborka. 

Program wczesnego wykrywania raka piersi 
u kobiet. 

35 930,00 35 930,00 

budżet 
Starostwa 

Powiatowego 

liczba 
przebadanych 

kobiet 
os. 209 SPS ZOZ 

73 
Program wczesnego wykrywania 
nowotworów gruczołu krokowego u 
mężczyzn. 

24 310,00 24 310,00 
liczba 

przebadanych 
mężczyzn 

os. 221 SPS ZOZ 

74 
Program wczesnego wykrywania dysplazji 
stawów biodrowych u niemowląt. 

42 000,00 42 000,00 
liczba 

przebadanych 
niemowląt 

os. 596 SPS ZOZ 
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75 
Program szczepień ochronnych przeciw 
grypie i pneumokokom pensjonariuszy 
Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2. 

5 567,92 5 567,92 
liczba 

zaszczepionych 
pensjonariuszy 

os. 167 SPS ZOZ 

76 

Zwiększenie dostępu 
do wysokiej jakości 
specjalistycznych 
usług zdrowotnych w 
zakresie chorób 
cywilizacyjnych. 

Projekt pn."Poprawa dostępności do 
kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla 
pacjentów ze schorzeniami układu krążenia 
poprzez rozbudowę, modernizację, 
wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i 
rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a 
także utworzenie zespołu do kinezyterapii w 
ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w 
Lęborku." Celem projektu jest zapobieganie 
następstwom chorób cywilizacyjnych, 
poprzez poprawę dostępności do 
diagnostyki kardiologicznej, świadczeń 
rehabilitacyjnych, utrwalanie efektów 
leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego oraz 
aktywizację i poprawę jakości życia osób ze 
schorzeniami układu krążenia. Poprawa 
dostępności do kompleksowych świadczeń 
zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami 
układu krążenia poprzez rozbudowę, 
modernizację, wyposażenie oddziałów: 
kardiologicznego i rehabilitacji 
kardiologicznej oraz poradni, a także 
utworzenie zespołu do kinezoterapii. Termin 
zakończenia projektu: wrzesień 2019 r. 
Projekt ujęty w Zintegrowanym 
Porozumieniu Terytorialnym dla MOF 
Lęborka. 

7 018 990,35  3 443 912,05  

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Pomorskiego, 

budżet 
Starostwa 

Powiatowego, 
środki własne  

- - - SPS ZOZ 
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77 

Poprawa jakości i 
efektywności obsługi 
pacjentów w SPS 
ZOZ. 

Projekt pn.:"Wdrożenie interoperacyjnych i 
przygotowanych do integracji z platformą 
P1/P2 systemów informatycznych, w tym 
HIS/RIS/PACS w SPS ZOZ w Lęborku 
poprzez rozbudowę systemu obsługi 
informatycznej wszystkich procesów 
związanych z funkcjonowaniem szpitala 
zgodnie z zasadami określonymi w aktach 
prawnych dotyczących prowadzenia 
dokumentacji medycznej w wersji 
elektronicznej wraz z zakupem niezbędnego 
sprzętu komputerowego". Celem 
przedsięwzięcia jest informatyzacja SPS 
ZOZ w Lęborku służąca poprawie jakości i 
efektywności obsługi pacjentów. Termin 
zakończenia projektu: czerwiec 2019 r. 
Projekt ujęty w Zintegrowanym 
Porozumieniu Terytorialnym dla MOF 
Lęborka. 

5 027 117,35  150 949,22  

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Pomorskiego, 

budżet powiatu, 
środki własne 

- - - SPS ZOZ 

78 

Wzrost efektywności 
systemu 
edukacyjnego i 
zdrowotnego. 

Zakup ambulansu dla zespołów ratownictwa 
medycznego przy SPS ZOZ w Lęborku, w 
celu zapewnienia odpowiednich warunków 
dla udzielania świadczeń zdrowotnych. 

433 460,39    433 460,39    
budżet powiatu, 
budżet miasta 

liczba 
zakupionych 
ambulansów 

szt. 1 
Starostwo 
Powiatowe 

79 

Wsparcie działań 
służących 
wzmocnieniu i 
poszerzeniu oferty 
edukacyjnej dla 
dzieci, młodzieży i 
osób dorosłych 

Podpisanie w dniu 11.03.2016 r. 
porozumienia w sprawie powierzenia 
Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jarosława 
Iwaszkiewicza w Lęborku zadań powiatowej 
biblioteki publicznej dla Powiatu 
Lęborskiego. 

21 000,00    21 000,00    
budżet powiatu, 
budżet miasta 

- - - 
Starostwo 
Powiatowe 

80 

Dofinansowanie 
realizacji zadań 
publicznych z 
zakresu sportu. 

Lęborski Sport 2018 - dofinansowanie 
realizacji zadań publicznych z zakresu 
sportu. 

990 000,00 990 000,00 budżet miasta 
liczba 

podmiotów, które 
otrzymały dotacje lic

z
b

a
 

12 
Wydział 

Współpracy i 
Rozwoju 
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81 

Poprawa warunków i 
możliwości 
korzystania z 
dorobku naukowego, 
literackiego i 
kulturalnego, 
służących 
szerokiemu 
rozwojowi 
intelektualnemu 
mieszkańców. 

Muzeum w Lęborku podjęło współpracę z 
lęborskimi przedszkolami w celu realizacji 
przygotowanego przez muzeum projektu 
„Mały Polak - Niepodległy Polak”. 

1 030,00    1 030,00    budżet miasta 
liczba przedszkoli 
biorących udział 

w projekcie lic
z
b

a
 

7 Muzeum 

82 Poprawa warunków i 
możliwości 
korzystania z 
dorobku naukowego, 
literackiego i 
kulturalnego, 
służących 
szerokiemu 
rozwojowi 
intelektualnemu 
mieszkańców. 

Sukcesywne uzupełnianie wystaw stałych 
oraz kolekcji muzealnych. 

750,00    750,00    środki własne 
liczba nowych 

zabytków 
ilość 2 Muzeum 

83 

Organizowane wystawy: „Stary świat-nowe 
życie. Lubowidz, Czarnówko, Wilkowo”; „Na 
morzu i lądzie. 55. Rocznica sformowania 7 
Łużyckiej Dywizji Desantowej”; „Świątynia 
sztuki. Zabytki kościoła św. Jakuba”; 
"Barbarzyńskie tsunami. Okres Wędrówek 
Ludów w dorzeczu Odry i Wisły”; „Cernutur 
in agendo virutes”. Działania na rzecz 
polskości na ziemi lęborskiej”.  

10 530,66    10 530,66    budżet miasta 
liczba osób 

odwiedzających 
wystawy 

os. 3353 Muzeum 

84 

Poprawa warunków i 
możliwości 
korzystania z 
dorobku naukowego, 
literackiego i 
kulturalnego, 
służących 
szerokiemu 
rozwojowi 
intelektualnemu 
mieszkańców. 

Dodruk książki: „Czarnówko, Fpl.5 vor- und 
Frühgeschichtliche Gräberfelder in 
Pommern. Teil 1. 
Publikacja książki Jana Schustera 
„Czarnówko, stan. 5 osiem grobów 
okazałych – narodziny nowych elit w II 
wieku po Chr. W basenie Morza 
Bałtyckiego.” 

12 688,00    12 688,00    środki własne  ilość dodruku szt. 100 Muzeum 

85 

Publikacja książki J. Schustera „Czarnówko, 
Fpl. 5 Acht Prunkgräber – Zeugnisse neuer 
Eliten im 2. Jh. N. Chr. Im Ostseeraum.“ ( w 
ramach projektu MKiDN). 

40 992,00  40 992,00  środki MKiDN ilość dodruku szt. 400 Muzeum 
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86 

Poprawa warunków i 
możliwości 
korzystania z 
dorobku naukowego, 
literackiego i 
kulturalnego, 
służących 
szerokiemu 
rozwojowi 
intelektualnemu 
mieszkańców. 

Prowadzenie działalności edukacyjnej, a w 
tym: lekcje muzealne oraz warsztaty 
zanikających rzemiosł. Liczba zajęć 139. 

2 300,00    2 300,00    środki własne  
liczba 

uczestników 
os. 2100 Muzeum 

87 

Poprawa warunków i 
możliwości 
korzystania z 
dorobku naukowego, 
literackiego i 
kulturalnego, 
służących 
szerokiemu 
rozwojowi 
intelektualnemu 
mieszkańców. 

Współpraca z Urzędem Miasta oraz 
Stowarzyszeniem gmin „Polskie zamki 
gotyckie” w ramach realizacji gminnego 
etapu konkursu wiedzy o zamkach 
gotyckich. 

500,00  500,00  środki własne  
liczba 

uczestników 
os. 15 Muzeum 

88 

Poprawa warunków i 
możliwości 
korzystania z 
dorobku naukowego, 
literackiego i 
kulturalnego, 
służących 
szerokiemu 
rozwojowi 
intelektualnemu 
mieszkańców. 

Organizacja wydarzenia pt. „Noc Muzeów” 
pod hasłem „Otwórzmy się na przeszłość”  
poprzedzona historycznym piknikiem pt. „Z 
historią w tle” zorganizowanym z inicjatywy 
obywatelskiej, na którą pozyskano fundusze 
z budżetu obywatelskiego.  

2 870,00    2 870,00    środki własne  
liczba 

uczestników 
os. 3900 Muzeum 
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89 

Poprawa warunków i 
możliwości 
korzystania z 
dorobku naukowego, 
literackiego i 
kulturalnego, 
służących 
szerokiemu 
rozwojowi 
intelektualnemu 
mieszkańców. 

Konserwacja zabytków wydzielonych z 
Wilkowa st.1 pozyskanych w trakcie badań 
archeologicznych w  roku 2016 - łącznie 78 
zabytków. 
Konserwacja ceramiki naczyniowej wpisanej 
do inwentarza zabytków wydzielonych ze st. 
Wilkowo 1 z sezonu 2014  - 7 zabytków. 
Konserwacja ceramiki naczyniowej wpisanej 
do inwentarza zabytków wydzielonych ze st. 
Wilkowo 1 z sezonu 2015 - 6 zabytków. 
Konserwacja zabytków wydzielonych z 
Czarnówka st.5 pozyskanych w trakcie 
badań archeologicznych w  roku 2017- 
łącznie 161 pozycji inwentarza. 

400,00  400,00  budżet miasta 
liczba 

konserwowanych 
zabytków 

szt. 252 Muzeum 

90 

Poprawa warunków i 
możliwości 
korzystania z 
dorobku naukowego, 
literackiego i 
kulturalnego, 
służących 
szerokiemu 
rozwojowi 
intelektualnemu 
mieszkańców. 

Bezpłatne udostępnianie filmu z animacją 
3D „Lębork – system obronny 
średniowiecznego miasta.” 

- - - 
liczba osób, które 

obejrzały film 
os. 1618 Muzeum 

91 

Działania 
profilaktyczne z 
zakresu promocji i 
ochrony zdrowia, 
zdrowego stylu 
życia. 

1. Spotkania ze specjalistami w dziedzinie 
zdrowia: lekarz pediatra, stomatolog, 
dietetyk. 
2. Spotkanie z policjantem i trenerem psów. 
3. Akcje edukacyjna – Bądź widoczny na 
drodze; Bezpieczne przedszkole; Jestem 
bezpieczny i zdrowy; Akademia zdrowego 
przedszkolaka; Zapobieganie nadwadze i 
otyłości; Dzieciństwo bez próchnicy; Bądź 
widoczny na drodze. 
4. Modyfikowanie jadłospisów zgodnie z 
obowiązującymi normami. 
5. Organizacja konkursów między 
grupowych i między przedszkolnych o 
tematyce zdrowotnej  
6. Wycieczki po Pomorzu. 

- - - 
liczba dzieci 

biorąca udział w 
projektach 

os. 228 
Przedszkole 

nr 1 
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92 

Działania 
profilaktyczne z 
zakresu promocji i 
ochrony zdrowia, 
zdrowego stylu 
życia. 

1. Spotkanie ze stomatologiem i 
dietetykiem. 
2. Projekty: Bądź widoczny na drodze; 
Zdrowe cudaki; Przedszkole w ruchu; 
Spartakiada dzieci przedszkolnych; Piknik 
Rodzinny.   
3. Modyfikowanie jadłospisów zgodnie z 
obowiązującymi normami. 
4. Organizowanie wycieczek i spacerów w 
celu poznania środowiska lokalnego. 

- - - 
liczba dzieci 

biorąca udział w 
projektach 

os. 295 
Przedszkole 

nr 2 

93 

Działania 
profilaktyczne z 
zakresu promocji i 
ochrony zdrowia, 
zdrowego stylu 
życia. 

Zadania dotyczące promocji i ochrony 
zdrowia w przedszkolu polegały na 
utrwalaniu prawidłowych wzorców zdrowego 
stylu życia i zapobieganiu szerzeniu się 
niekorzystnych wzorców zachowań w 
odniesieniu do dzieci zdrowych (pogadanki, 
konkursy, spotkania z dietetykiem, 
stomatologiem). W edukacji zdrowotnej 
dzieci i rodzice uczą się dbać o zdrowie 
własne i innych osób. Liczba zadań - 60. 

- - - 
liczba dzieci 

biorąca udział w 
projektach 

os. 167 
Przedszkole 

nr 5 

94 

Działania 
profilaktyczne z 
zakresu promocji i 
ochrony zdrowia, 
zdrowego stylu 
życia. 

Edukacja zdrowotna jest nieodłącznym 
elementem pracy dydaktyczno- 
wychowawczej.  Uzupełnieniem spójnych 
działań prowadzących do zdrowego stylu 
życia są prowadzone w naszym przedszkolu 
programy prozdrowotne o charakterze 
wspomagającym i profilaktycznym. W 
wymienionych działaniach i projektach 
uczestniczą wszyscy wychowankowie 
przedszkola tj. 120 dzieci.                                                                  
Programy prozdrowotne to: 
1. Bezpieczny Przedszkolak; 
2. Akademia Aquafresh;  
3. Mamo, tato wolę wodę; 
4. Kubusiowi Przyjaciele Natury; 
5. Akademia Zdrowego Przedszkolaka; 
6. Czyste powietrze wokół nas;                        
7. Chroń się przed kleszczami. 

- - - 
liczba dzieci 

biorąca udział w 
projektach 

os. 120 
Przedszkole 

nr 6 
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95 

Działania 
profilaktyczne z 
zakresu promocji i 
ochrony zdrowia, 
zdrowego stylu 
życia. 

1. Udział w konkursach plastycznych. 
2. Udział w akcji: Czyste powietrze wokół 
nas, Nakrętka, Ogródek Smakosza, Dni 
warzyw i owoców, Spartakiada oraz 
Działania profilaktyczne na rzecz 
bezpieczeństwa najmłodszych. 

- - - 
liczba dzieci 

biorąca udział w 
projektach 

os. 157 
Przedszkole 

nr 9 

96 

Działania 
profilaktyczne z 
zakresu promocji i 
ochrony zdrowia, 
zdrowego stylu 
życia. 

1. Udział w projekcie: Kubusiowi Przyjaciele 
natury;  
2. Spotkanie z ratownikiem medycznym – 
pokaz pierwszej pomocy. 
3. Spotkanie z panią policjantką – 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 
4.Igrzyska sportowo – zabawowe dzieci 
przedszkolnych. 
5. Zabawy sprawnościowe w Szkole 
Podstawowej Nr 5. 

- - - 
liczba dzieci 

biorąca udział w 
projektach 

os. 98 
Przedszkole 

nr 10 

97 

Zwiększenie ilości 
miejsc 
przedszkolnych w 
przedszkolach 
publicznych. 

Utworzenie 2 nowych oddziałów 
przedszkolnych. W tym celu 
przeprowadzono prace remontowe na 
parterze budynku przy ul. E. Plater 13 
(budynek Szkoły Podstawowej nr 8 w 
Lęborku). Wyremontowano i wyposażono 4 
sale dydaktyczne z przyległymi 
pomieszczeniami gospodarczymi, szatnie 
dla dzieci. Zaaranżowano i wyposażono 
pomieszczenie do wydawania posiłków i 
zmywania naczyń.  

250 000,00  250 000,00  budżet miasta 

ilość 
nowoutworzonyc

h miejsc 
przedszkolnych  

il. 52 
Przedszkole 

nr 2 

98 

Działania edukacyjne 
dla dzieci 
prowadzone w 
przedszkolach 
publicznych. 

1. Zajęcia logopedyczne. 
2. Zajęcia z języka angielskiego. 
3. Akompaniament do zajęć rytmiczno-
ruchowych. 
4. Zapewnienie dzieciom rozwoju poprzez 
wspieranie ich ciekawości, aktywności i 
samodzielności. 
5. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu 
indywidualnych uzdolnień. 
6. Budowanie systemu wartości – 
orientowanie się w tym co jest dobre, co złe. 
7. Wprowadzenie dzieci w świat wartości 

- - - 
liczba dzieci 

biorąca udział w 
zajęciach 

os. 

228 
Przedszkole 

nr 1 

99 295 
Przedszkole 

nr 2 

100 167 
Przedszkole 

nr 5 
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101 

estetycznych i rozwijanie umiejętności 
wypowiadania się poprzez muzykę, sztukę. 
8. Kształtowanie u dzieci poczucia 
przynależności społecznej oraz postawy 
patriotycznej. 
9. Rozwijanie wiedzy o świecie społecznym, 
przyrodniczym, technicznym. 
10. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność 
fizyczną – zabawy, gry sportowe, 
spartakiady. 

120 
Przedszkole 

nr 6 

102 157 
Przedszkole 

nr 9 

103 98 
Przedszkole 

nr 10 

104 

Rozbudowa 
infrastruktury 
sportowej i 
edukacyjnej. 

Projekt i wykonanie placu zabaw przy 
Przedszkolu nr 9 w Lęborku. Zadanie 
zrealizowane w ramach Budżetu 
Obywatelskiego. 

248 025,98    248 025,98    budżet miasta 

ilość przedszkoli, 
w których 

rozbudowano 
infrastrukturę 

sportową 

il. 1 
Przedszkole 

nr 9 

105 

Działania 
profilaktyczne z 
zakresu promocji i 
ochrony zdrowia, 
zdrowego stylu 
życia. 

1. Udział w Programach: komponent 
mleczny i owocowo-warzywny. 
2. Udział w konkursie „Szkodliwość palenia 
tytoniu”, „ Nie pal przy mnie, proszę”, 
„Jesteśmy razem-jak powinna wyglądać 
integracja z niepełnosprawnymi”. 
3. Wycieczki do Stralsundu/Niemcy klasy 3 
gimnazjalnej w spotkaniu połączonym z 
grillowaniem i serwowaniem zdrowej 
żywności. 
4. Udział uczniów w spektaklu teatralnym 
„Duch skrzyni i różnorodność kultur w 
Europie” „Okruchy życia, Anioły są wśród 
nas”.  
5. Udział w projekcie „Nie rób scen-Szanuj", 
festiwal teatralny w ramach projektu. 
6. Udział w największej na świecie imprezie 
filmowej poświęconej prawom człowieka 
WATCH DOCS. 
7. Udział w Mobilnej grze miejskiej z okazji 
100 rocznicy Niepodległości Polski. 
8. Światowy Dzień Uśmiechu.  
9. Europejski Tydzień Sportu. 
10. Akcja Uśmiech za ciastko. 
11. Festiwal Patrioty i Patriotki. 

- - - 

liczba uczniów 
biorących udział 
w kampaniach, 

projektach 

os. 529 
Szkoła 

Podstawowa 
nr 1 



28 
 

106 

Wspieranie działań 
propagujących 
doradztwo 
zawodowe. 

1. Realizacja projektu „ Otwarta firma”. 
2. Udział młodzieży w Europejskim 
Tygodniu Umiejętności Zawodowych 
organizowanych w ZSGŻiA. 
3.  Udział w Targach Edukacyjnych 
organizowanych przez PCE. 
4. Jesienne Targi Edukacyjne- oferta szkół 
ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych 
Powiatu Lęborskiego przy współudziale 
lęborskich firm i zakładów pracy, spotkanie 
z doradca zawodowym. 
5. Cykl zajęć z zakresu doradztwa 
zawodowego. 

- - - 

ilość uczniów 
gimnazjum 

korzystających z 
doradztwa 

zawodowego 

os. 157 
Szkoła 

Podstawowa 
nr 1 

107 
Działania edukacyjne 
prowadzone w 
szkole.  

Zajęcia pozalekcyjne (styczeń- czerwiec 
2018 r.). 

56 580,60    56 580,60    środki własne 

liczba uczniów 
korzystająca z 

działań 
edukacyjnych  

os. 229 
Szkoła 

Podstawowa 
nr 1 

108 
Działania edukacyjne 
prowadzone w 
szkole.  

Zajęcia realizowane w okresie ferii 
zimowych. 

3 149,78    3 149,78    środki własne 

liczba uczniów 
korzystająca z 

działań 
edukacyjnych  

os. 42 
Szkoła 

Podstawowa 
nr 1 

109 
Działania edukacyjne 
prowadzone w 
szkole.  

Zwiększenie liczby godzin z języka 
angielskiego i niemieckiego. 

- - - 
liczba uczniów 

biorących udział 
w działaniach  

os. 29 
Szkoła 

Podstawowa 
nr 1 

110 
Działania edukacyjne 
prowadzone w 
szkole.  

Udział młodzieży w obozie naukowym w 
Wielu. Zajęcia dydaktyczne z matematyki, 
fizyki, informatyki, j. angielskiego, warsztaty 
kształtujące kompetencje społeczne. 

- - - 
liczba uczniów 

biorących udział 
w działaniach  

os. 49 
Szkoła 

Podstawowa 
nr 1 

111 
Działania edukacyjne 
prowadzone w 
szkole.  

Realizacja innowacji pedagogicznych: 
„Wyobraźnia ważniejsza od wiedzy ” 
współpraca z Uniwersytetem Morskim w 
Gdyni, udział w wykładach, zajęciach 
laboratoryjnych. 

- - - 
liczba uczniów 

biorących udział 
w działaniach  

os. 21 
Szkoła 

Podstawowa 
nr 1 

112 
Działania edukacyjne 
prowadzone w 
szkole.  

Wyjazd młodzieży do Borówca / Centrum 
Badań Kosmicznych w celu 
przeprowadzenia misji stratosferycznych. 

- - - 
liczba uczniów 

biorących udział 
w działaniach  

os. 11 
Szkoła 

Podstawowa 
nr 1 
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113 
Działania edukacyjne 
prowadzone w 
szkole.  

Udział uczniów w konferencji naukowej 
„Technologie przyszłości – przemysł 
kosmiczny” zorganizowanym przez 
kancelarię prezydenta RP w Warszawie. 

- - - 
liczba uczniów 

biorących udział 
w działaniach  

os. 13 
Szkoła 

Podstawowa 
nr 1 

114 
Rozbudowa 
infrastruktury 
edukacyjnej. 

Urządzenie i wyposażenie w pomoce 
dydaktyczne 2 sal lekcyjnych (m.in. meble, 
tablica multimedialna, projektor, laptop) na 
potrzeby uczniów klas I. 

17 095,69    17 095,69    środki własne 
liczba 

wyposażonych 
sal 

szt. 2 
Szkoła 

Podstawowa 
nr 1 

115 
Rozbudowa 
infrastruktury 
edukacyjnej. 

Doposażenie placyku zabaw dla młodszych 
dzieci. 

700,00    700,00    środki własne 
liczba 

rozbudowanych 
placów zabaw 

szt. 1 
Szkoła 

Podstawowa 
nr 1 

116 
Działania edukacyjne 
prowadzone w 
szkole.  

Projekt  Erasmus+ 'Wellbeing Improvement 
for New Generations at Schools”, czyli 
poprawa samopoczucia uczniów w szkole, 
to współpraca międzynarodowa uczniów i 
nauczycieli z 7 państw: Grecji, Hiszpanii, 
Włoch, Finlandii, Luksemburga i Polski.W 
trakcie realizacji projektu uczniowie pracują 
nad poprawą kondycji psychicznej i 
fizycznej oraz  budowaniu pozytywnych 
relacji międzyludzkich.Projekt ten, to 
również promocja zdrowych nawyków 
żywieniowych, poznanie technik 
relaksacyjnych, zaprezentowanie 
skutecznych sposobów uczenia się w 
szkołach europejskich jak również 
krótkoterminowe wymiany grup uczniów. 
Czas trwania projektu 2018-2020.  

33 731,50    33 731,50    

środki własne, 
Fundacja 
Rozwoju 
Systemu 

Edukacji, środki 
unijne 

liczba uczniów  os. 29 
Szkoła 

Podstawowa 
nr 1 

liczba 
dodatkowych 

uczniów 
zaangażowanych 

w projekt 

os. 62 
Szkoła 

Podstawowa 
nr 1 

liczba 
zagranicznych 

gości 
os. 41 

Szkoła 
Podstawowa 

nr 1 
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117 

Działania 
profilaktyczne z 
zakresu promocji i 
ochrony zdrowia, 
zdrowego stylu 
życia. 

1.Programy profilaktyczne antytytoniowe, 
głównym celem programów jest zwiększanie 
wiedzy i umiejętności uczniów na temat 
zdrowia w kontekście szkodliwości palenia 
papierosów: Nie pal przy mnie - proszę, 
Bieg po zdrowie uczniowie, Znajdź właściwe 
rozwiązanie. 
2. Program "Szkoła promująca zdrowie". 
3. Kampania społeczna – "Zachowaj 
trzeźwy umysł" – zajęcia edukacyjne oraz 
konkursy. 
4. Program "Trzymaj formę" – zajęcia 
edukacyjne oraz warsztaty. 

- - - 
liczba uczniów 

biorących udział 
w działaniach  

os. 357 
Szkoła 

Podstawowa 
nr 3 

118 
Działania edukacyjne 
prowadzone w 
szkole.  

1. Warsztaty zdrowego żywienia, zasady 
przygotowania zdrowych posiłków. 
2.Sieciaki - cykl zajęć dotyczących 
Cyberprzemocy. 
3. Zajęcia oraz konkurs dotyczący zagrożeń 
zachorowań na AIDS. 
4. Przedstawienia profilaktyczne dotyczące 
uzależnień XXI wieku – fonoholizm. 
5. Używkom STOP. 

- - - 
liczba uczniów 

biorących udział 
w działaniach  

os. 479 
Szkoła 

Podstawowa 
nr 3 

119 

Działania 
edukacyjno-sportowe 
prowadzone w 
szkole.  

Projekt SKS – zajęcia sportowe dla uczniów 
– oparta na piłce siatkowej. 

- - - 
liczba uczniów 

biorących udział 
w działaniach  

os. 15 
Szkoła 

Podstawowa 
nr 3 

120 

Działania 
profilaktyczne z 
zakresu promocji i 
ochrony zdrowia, 
zdrowego stylu 
życia. 

Wykształcenie zdrowych nawyków 
żywieniowych ( konkursy plastyczne, na 
logo szkoły promujące zdrowie, spotkanie z 
dietetykiem, dni koloru i witamin, 
organizowanie zajęć o tematyce zdrowego 
odżywiania, ogórki ziołowe uprawy, klasowy 
klubik śniadaniowy).  

- - - 
liczba uczniów 

biorących udział 
w działaniach  

os. 225 
Szkoła 

Podstawowa 
nr 4 

121 

Działania 
edukacyjno-sportowe 
prowadzone w 
szkole. 

Między klasowe zawody sportowe dla klas 
IV-VIII i gimnazjum. Pozalekcyjne zajęcia 
sportowe. Pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno  
– sportowe z elementami gimnastyki 
korekcyjnej. Dzień Sportu Szkolnego. 

- - - 
liczba uczniów 

biorących udział 
w działaniach  

os. 225 
Szkoła 

Podstawowa 
nr 4 
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122 
Działania edukacyjne 
prowadzone w 
szkole. 

Organizowanie zajęć rekreacyjno-
sportowych (Just Dance, zajęcia taneczno-
ruchowe), zajęcia matematyczno-ruchowe, 
rekreacyjno-dydaktycznych, fotograficzno-
informatycznych, rowerowych. W ramach 
akcji "Szkoła gra" - gry planszowe, zajęcia 
plastyczne Mały Picasso, czwórka news, 
kółko plastyczne.  

- - - 
liczba uczniów 

biorących udział 
w działaniach  

os. 224 
Szkoła 

Podstawowa 
nr 4 

123 

Wsparcie działań 
propagujących 
doradztwo 
zawodowe. 

Doradztwo zawodowe realizowane jest na 
wszystkich zajęciach edukacyjnych. 

- - - 
liczba uczniów 

korzystających z 
doradztwa 

os. 82 
Szkoła 

Podstawowa 
nr 4 

124 

Działania 
profilaktyczne z 
zakresu promocji i 
ochrony zdrowia, 
zdrowego stylu 
życia. 

Promocja zdrowego stylu życia poprzez 
udział w projekcje „Program dla Szkół”. 

- - - 
liczba uczniów 

korzystających z 
projektu 

os. 363 
Szkoła 

Podstawowa 
nr 5 

125 
Działania edukacyjne 
prowadzone w 
szkole. 

Prowadzenie świetlicy szkolnej i 
środowiskowej. 

19 962,41    19 962,41    środki własne 

liczba dzieci 
uczęszczających 

do świetlicy 
szkolnej 

os. 934 
Szkoła 

Podstawowa 
nr 5 

liczba dzieci 
uczęszczających 

do świetlicy 
środowiskowej 

os. 725 
Szkoła 

Podstawowa 
nr 5 

126 

Działania 
edukacyjno-sportowe 
prowadzone w 
szkole. 

Programy profilaktyczne „Trzymaj formę”, 
„Bieg po zdrowie”, prowadzenie zajęć 
pozalekcyjnych, program „Twoja krew, moje 
życie". 

45 946,05             
(zajęcia 

pozalekcyjne) 

45 946,05             
(zajęcia 

pozalekcyjne) 
środki własne 

liczba uczniów 
biorących udział 

w zajęciach 
pozalekcyjnych 

os. 4798 
Szkoła 

Podstawowa 
nr 5 
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127 

Działania 
profilaktyczne z 
zakresu promocji i 
ochrony zdrowia, 
zdrowego stylu 
życia. 

1. Organizacja koncertów muzycznych. 
2. Tydzień profilaktyki dla uczniów. 
3. Konkursy plastyczne: na ulotkę o 
tematyce profilaktyki, "Nie pal przy mnie - 
proszę". 
4. Konkurs wiedzy o uzależnieniach. 
5. Wycieczki,wyjazdy do teatru, na 
lodowisko 
6. Program siedmiu kroków. 
7. Program przeciwdziałania patologii 
społecznej. 
8. Środowiskowa profilaktyka uzależnień. 
Spotkania z rodzicami z zakresu profilaktyki 
narkomanii. 
9. Program profilaktyki zintegrowanej 
Unpluggad. 
10. Problemy zdrowotne. 
11. Pogadanki na lekcjach, ulotki, filmy o 
tematyce zdrowotnej, program „Śniadanie 
daje moc”; „Mleko i warzywa w szkole”. 

- - - 
liczba uczniów 

biorących udział 
w zajęciach  

os. 430 
Szkoła 

Podstawowa 
nr 7 

128 

Wspieranie działań 
propagujących 
doradztwo 
zawodowe. 

1. Realizacja projektu „ Otwarta firma”. 
2. Udział w Targach Edukacyjnych 
organizowanych przez Powiatowe Centrum 
Edukacyjne. 
3. Jesienne Targi Edukacyjne- oferta szkół 
ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych 
Powiatu Lęborskiego przy współudziale 
lęborskich firm i zakładów pracy, spotkanie 
z doradca zawodowym. 
4. Cykl zajęć z zakresu doradztwa 
zawodowego. 

- - - 

ilość uczniów 
gimnazjum 

korzystających z 
doradztwa 

zawodowego 

os. 100 
Szkoła 

Podstawowa 
nr 7 

129 
Działania edukacyjne 
prowadzone w 
szkole. 

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z chemii, 
historii, fizyki, j. angielskiego, j. polskiego, 
matematyki, geografii, informatyki, techniki.  
Dodatkowe zajęcia w świetlicy szkolnej, 
Udział w konkursach oraz olimpiadach, 
Współpraca z Uniwersytetem Gdańskim – 
zajęcia laboratoryjne. 
Wideokonferencje z młodzieżą z Grecji i 
Czech.  

- - - 
liczba uczniów 

biorących udział 
w zajęciach  

os. 100 
Szkoła 

Podstawowa 
nr 7 
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130 

Działania 
edukacyjno-sportowe 
prowadzone w 
szkole. 

1. Programy: „ Trzymaj formę”, „Kto prędzej, 
kto szybciej”. 
2. Zawody sportowe z piłki nożnej, 
siatkowej, koszykowej, ręcznej oraz zawody 
mikołajkowe. 
3. Organizacja dodatkowych zajęć SKS.  
4. Ferie zimowe na sportowo. 

- - - 
liczba uczniów 

biorących udział 
w zajęciach  

os. 150 
Szkoła 

Podstawowa 
nr 7 

131 

Działania 
profilaktyczne z 
zakresu promocji i 
ochrony zdrowia, 
zdrowego stylu 
życia. 

1. Modyfikacje jadłospisów w stołówce i 
dostosowywanie asortymentu w sklepiku 
szkolnym. 
2. Zaopatrywanie uczniów kl. I-VI w porcje 
warzyw i owoców oraz w przetwory 
mleczne.  
3. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej.  
4. Zajęcia feryjne o charakterze sportowo-
rekreacyjnym.  
5. Fluoryzacja zębów w kl. I-VI. 
6. Warsztaty dla uczniów kl. IV - „Jak 
odmawiać” oraz „Empatia i wzajemne 
zaufanie”. 
7. Udział w miejskich turniejach sportowych. 
8. Udział w miejskich, powiatowych i 
wojewódzkich zawodach sportowych.  
9. Zorganizowanie szkolnych biegów 
mikołajkowych. 
10. Zorganizowanie regionalnych turniejów 
piłki ręcznej z okazji rocznic uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja i odzyskania 
niepodległości. 

- - - 
liczba uczniów 

biorących udział 
w zajęciach  

os. 400 
Szkoła 

Podstawowa 
nr 8 



34 
 

132 
Działania edukacyjne 
prowadzone w 
szkole. 

1. Zajęcia z zasad udzielania pierwszej 
pomocy. 
2. Zajęcia wychowania fizycznego w kl. IV 
na basenie. 
3. Organizowanie konkursów o tematyce 
prozdrowotnej – „Uważaj bracie co robisz na 
czacie”.  
4. Wycieczki do drogerii, salonu, 
kosmetycznego (dziewczęta kl. VI) w 
ramach zajęć wychowania do życia w 
rodzinie. 
5. Zajęcia z edukacji ekologicznej. 
6. Realizacja obowiązkowych treści 
programowych związanych z promocją i 
ochroną zdrowia oraz zdrowego stylu życia. 

- - - 
liczba uczniów 

biorących udział 
w zajęciach  

os. 440 
Szkoła 

Podstawowa 
nr 8 

133 

Działania 
edukacyjno-sportowe 
prowadzone w 
szkole. 

Prowadzenie klas sportowych dla klas IV-
VIII.  

37 000,00    37 000,00    środki własne 

liczba uczniów 
uczęszczających 

do klas 
sportowych 

os. 73 
Szkoła 

Podstawowa 
nr 8 

134 

Zapewnienie 
wysokiej jakości 
edukacji na poziomie 
podstawowym i 
gimnazjalnym. 

Projekt "Na piątkę z plusem - wzmacnianie 
kluczowych kompetencji wśród uczniów 
lęborskich szkół". Celem projektu było 
polepszenie jakości procesu kształcenia 
poprzez podwyższenie kompetencji 
uczniów. Uczniowie szkół podstawowych 
uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych i z 
jęz. angielskiego. Uczniowie klas 
gimnazjalnych brali udział w zajęciach 
edukacyjnych, ogólnorozwojowych i z jęz. 
angielskiego oraz korzystali z doradztwa 
edukacyjno-zawodowego.Zajęcia odbywały 
się w małych grupach i prowadzone były 
przez nauczycieli, którzy również doskonalili 

1 920 769,60    1 900 964,06    
budżet miasta, 
środki unijne, 

budżet państwa     

liczba szkół 
realizujących 

projekt (szkoły 
podstawowe i 

klasy 
gimnazjalne)  

il. 7 

Wydział 
Współpracy i 

Rozwoju 

liczba uczniów 
biorących udział 

w projekcie 
os. 731 
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swoje umiejętności zawodowe korzystając 
ze szkoleń tj. "Akademia Trenera", 
"Akademia Coachingu" oraz szkolenia ze 
sprzętu TIK.W ramach projektu szkoły 
zostaną doposażone w sprzęt 
wzbogacający realizację zajęć, w tym m.in. 
tablice interaktywne, projektory, ekrany, 
laptopy i gry edukacyjne.Projekt zakończył 
się w VII 2018.Dofinansowanie 85%, budżet 
państwa10%, wkład własny niefinansowy 
5%. 

liczba nauczycieli 
podnoszących 

kwalifikacje 
os. 88 

135 

Wspieranie działań 
służących 
wzmocnieniu i 
poszerzeniu oferty 
edukacyjnej dla 
dzieci, młodzieży i 
osób dorosłych. 

Projekt "Lęborskie przedszkolaki to fajne 
dzieciaki". Celem projektu m.in. było 
utworzenie 48 nowych miejsc w miejskich 
przedszkolach (Przedszkolu nr 2 - 30 
miejsc, w Przedszkolu nr 6 - 18). Nowe 
pomieszczenia zostały wyposażone w 
wykładziny, regały, szafki, stoliki, krzesła. 
Nowe wyposażenie trafiło również do 
łazienek, szatni, kuchni i na plac zabaw. 
Przedszkola otrzymały nowe pomoce 
dydaktyczne i plastyczne. Ważnym punktem 
projektu jest organizacja dodatkowych zajęć 
podnoszących umiejętności społecznie i 
kluczowe oraz zajęcia z logopedą. 
Zajęciami objętych zostało 486 dzieci w 
wieku od 3 do 6 lat. Projekt zakładał również 
podwyższenie kompetencji nauczycieli 
zatrudnionych w przedszkolach publicznych 
poprzez poznanie nowych metod i form 
pracy.18 nauczycieli uczestniczyło w kurs 
„Akademia Trenera”, a 9 nauczycieli 
kształciło się na studiach podyplomowych. 
Projekt zakończył się w VIII 2018. 
Dofinansowanie 85%, wkład własny 15%. 

1 963 426,00    1 099 847,14    
budżet miasta, 
środki unijne 

liczba przedszkoli 
realizujących 

projekt 
il. 6 

Wydział 
Współpracy i 

Rozwoju 

liczba dzieci 
biorących udział 

w zajęciach 
os. 486 

liczba nauczycieli 
podnoszących 

kwalifikacje 
os. 23 

liczba nowych 
miejsc 

powstałych w 
przedszkolach  

il. 48 
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136 

Promocja zdrowia i 
zdrowego stylu 
życia, wsparcie 
działań 
zmierzających do 
ograniczenia 
zagrożeń zjawiskami 
patologicznymi 
poprzez wzrost 
liczby 
podejmowanych 
działań 
wychowawczych 
obejmujących 
programy szkolne i 
zajęcia pozalekcyjne. 

Prowadzenie profilaktycznej działalności 
informacyjnej i edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i problemów 
narkomanii, w szczególności dla dzieci i 
młodzieży, w tym prowadzenia 
pozalekcyjnych zajęć sportowo- 
rekreacyjnych, a także działań na rzecz 
dożywiania dzieci uczestniczących w 
pozalekcyjnych programach opiekuńczo-
wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

719 899,37 719 899,37 budżet miasta  

liczba ogólnych 
działań 

profilaktycznych 
zgodnych z 
Gminnym 

Programem 
Profilaktyki i 

Rozwiązywania 
Problemów 

Alkoholowych 
oraz 

Przeciwdziałania 
Narkomanii  

il. 30 
Referat 
Spraw 

Społecznych 

137 

Poprawa warunków i 
możliwości 
korzystania z 
dorobku naukowego, 
literackiego i 
kulturalnego, 
służących 
szerokiemu 
rozwojowi 
intelektualnemu 
mieszkańców. 

Realizacja programu „Lębork Miastem dla 
Dużej Rodziny” - adresowany do osób 
zamieszkujących na terenie Lęborka i 
mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci. 
Karta umożliwi skorzystanie z 
obowiązujących na terenie miasta zniżek i 
ulg. Przysługuje ona rodzicom, dzieciom do 
ukończenia 18 roku życia, dzieciom powyżej 
18 roku życia w przypadku kontynuowania 
nauki, nie dłużej jednak niż do 25 roku 
życia, a także dzieciom powyżej 18 roku 
życia posiadającym orzeczenie o 
umiarkowanym albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności oraz osobom 
sprawującym funkcję pieczy zastępczej. 
Program realizowany jest od stycznia 2015 
r. 

- - - 

liczba wszystkich 
osób, które 

skorzystały z 
programu od 

początku 
realizacji 

os. 2474 
Referat 
Spraw 

Społecznych 
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Poprawa warunków i 
możliwości 
korzystania z 
dorobku naukowego, 
literackiego i 
kulturalnego, 
służących 
szerokiemu 
rozwojowi 
intelektualnemu 
mieszkańców. 

Program ,,Ogólnopolska Karta Seniora” jest 
programem przeznaczonym dla seniorów 
zamieszkałych na terenie całej Polski, w tym 
dla mieszkańców Miasta Lębork, którzy 
dzięki posiadaniu karty, mogą skorzystać z 
promocji przygotowanych przez 
Stowarzyszenia MANKO oraz partnerów 
Programu. Karta Seniora uprawnia do 
różnego rodzaju zniżek, takich jak m.in.: 
pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym, udział w 
turnusie rehabilitacyjnym, zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego, przejazd PKP, seanse 
kinowe, przedstawienia teatralne, usługi 
gastronomiczne itp. Program realizowany 
jest od lutego 2017 r. 

- - - 

liczba wszystkich 
seniorów, którzy 

skorzystali z 
programu  

os. 470 
Referat 
Spraw 

Społecznych 

139 
Realizacja projektów 
edukacyjno-
sportowych. 

Organizacja lęborskich obchodów 
Pierwszego Dnia Wiosny. Zadanie polegało 
na organizacji konkursu marzann. 
Uczestnicy (dzieci z lęborskich przedszkoli i 
szkół podstawowych) zebrały od 
przechodniów – zgodnie z tradycją – zło 
nagromadzone w ciągu roku, a następnie 
symbolicznie wrzuciły razem z 
przygotowanymi uprzednio marzannami do 
rzeki Łeby. Dodatkową atrakcją imprezy 
było przeprowadzenie rajdu pieszego po 
terenie gm. Nowa Wieś Lęborska.  

1 500,00    1 500,00    środki własne 

liczba 
przygotowanych 

przez dzieci 
marzann 

szt. 25 
LOT Ziemia 
Lęborska - 

Łeba 

140 
Realizacja projektów 
edukacyjno-
sportowych. 

Organizacja X edycji wyścigu rowerowego 
MTB Pazur Lęborskiego Lwa. Uczestnicy 
ścigali się w ramach czterech kategorii 
(Smerfy, Mini, Hobby, Mega), pokonując 
zróżnicowane trasy, dostosowane stopniem 
trudności i długością dystansu do 
umiejętności startujących. Zawodnicy 
rywalizujący w najbardziej prestiżowych 
kategoriach pokonywali rundy prowadzące 
w głównej mierze skrajem wysoczyzny 

15 100,00    

11 500,00    
Centrum Sportu 

i Rekreacji 

liczba 
uczestników 

os. 82 
LOT Ziemia 
Lęborska - 

Łeba 

550,00    środki własne 

250,00    ZKM sp. z o.o. 
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sąsiadującej ze Stadionem Miejskim w 
Lęborku – po oznakowanej górskiej ścieżce 
rowerowej.  2 800,00    

Starostwo 
Powiatowe 

141 
Realizacja projektów 
edukacyjno-
sportowych. 

Akademia Glinki - fundacja założona przez 
Małgorzatę Glinkę. Główny celem fundacji 
jest zaszczepieni w dzieciach (7-14 lat) 
miłości do sportu - przed wszystkim 
siatkówki oraz mini siatkówka. 

udostępnienie 
sali 

udostępnienie 
sali 

budżet miasta 
liczba 

utworzonych 
grup zajęciowych  

il. 3 
Centrum 
Sportu i 

Rekreacji 

2.3. Społeczna rewitalizacja 

142 

Dalszy rozwój 
budownictwa 
mieszkań socjalnych 
i komunalnych. 

W 150 lokalach wykonano prace budowlane 
(zarówno w lokalach zasiedlonych, jak i 
niezamieszkałych). Naprawiono 12 szt. 
pieców kaflowych, instalację elektryczną 
oraz instalację gazową w 4 lokalach. 
Wydatki inwestycyjne w lokalach: 
- wykonanie pomieszczeń WC (48 lokali)  
- odtworzenie dokumentacji technicznej (4 
szt.) 
- przestawienie pieców (42 szt.) 
- wymiana instalacji elektrycznej (32 szt.) 
- remont elewacji budynku (4 szt.) 
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (62 
szt.) 
- remont klatki schodowej po pożarze  
- wymiana kuchenek gazowych na 
elektryczne. 

2 625 087,85    

1 957 711,59            
(kwota na prace 

budowlane) 

budżet miasta 
liczba 

wyremontowanyc
h lokali  

szt. 150 

Miejski 
Zarząd 

Gospodarki 
Komunalnej 

667 376,26                  
(kwota na wydatki 

inwestycyjne) 
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Wspieranie działań 
zmierzających do 
wzrostu poziomu 
integracji społecznej 
osób zagrożonych 
wykluczeniem oraz 
wspieranie działań 
służących 
przeciwdziałaniu 
marginalizacji społ. 

Prowadzenie punktu bibliotecznego w 
Środowiskowym Domu Samopomocy i 
prowadzenie zajęć dla seniorów. 

brak danych brak danych środki własne 
liczba 

odwiedzających 
os. 799 

Miejska 
Biblioteka 
Publiczna 

144 

Przekształcanie 
obszarów leśnych w 
obszary parkowo-
rekreacyjne. 

W Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lęborka zapisano przekształcenie terenu 
Parku Chrobrego z obszaru leśnego na 
obszar parkowo-rekreacyjny. 

- - - - - - 
Wydział 

Architektury 

145 
Rozwój budownictwa 
mieszkań socjalnych 
i komunalnych. 

Budowa komunalnego wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego przy ul. 
Marusarzówny w Lęborku. Środki własne - 
70%, dofinansowanie z Funduszu Dopłat - 
30%. 

4 067 227,71 1 258 906,39 
środki własne, 

Fundusz Dopłat 

liczba 
wybudowanych 

lokali 
mieszkalnych 

szt. 33 

Wydział 
Realizacji 
Inwestycji 

 łączna 
powierzchnia 

użytkowa 
wybudowanych 

lokali 

 m2 1466 

146 

Kompleksowa 
rewitalizacja i rozwój 
przestrzeni 
publicznej. 

Stworzenie terenu rekreacyjnego na Placu 
Piastowskim. Inwestycja w trakcie realizacji, 
termin zakończenia prac - 31.05.2019 r.  

798 885,00 249 075,00 
budżet miasta, 
środki unijne, 

budżet państwa 
- - - 

Wydział 
Realizacji 
Inwestycji 
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147 

Integracja działań 
lokalnych instytucji 
rynku pracy, pomocy 
i integracji 
społecznej oraz 
organizacji 
pozarządowych w 
zakresie pomocy w 
wychodzeniu z 
patologii i bierności 
zawodowej 
mieszkańców 
Lęborka. 

Centrum Integracji Społecznej - służy 
reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem. Działalność 
CIS-ów obejmuje głównie warsztaty i 
szkolenia, umożliwiające zdobycie lub 
podwyższenie kwalifikacji zawodowych, 
praktyki i staże, a także indywidualne 
programy zatrudnienia socjalnego, 
dopasowane do możliwości i umiejętności 
uczestnika oraz udział w grupach wsparcia, 
grupach samopomocowych, zajęciach 
terapeutycznych, umożliwiających 
zdobywanie praktycznych, „życiowych” 
umiejętności, ułatwiających rozwiązywanie 
problemów osobistych i rodzinnych, 
wzmacniających motywację do zmiany 
własnego losu i umożliwiających codzienne 
funkcjonowanie w społeczeństwie. 
Wszystkie te zajęcia realizowane są w 
ramach indywidualnego programu 
zatrudnienia socjalnego, który może trwać 
od 6 do 12 miesięcy. 

249 000,00 249 000,00 

Fundusz Pracy, 
budżet 

państwa, środki 
własne 

liczba 
uczestników 

os. 9 
Stowarzyszenie 

EDUQ 

Cel strategiczny III - Atrakcyjna Przestrzeń 

3.1. Sprawny system transportowy 

148 Budowa ulic 
osiedlowych oraz 
innych połączeń 
drogowych. 

Wypłata odszkodowań za przyjęte działki 
pod drogi publiczne gminne dla działek nr 
57/1 obr. 13, nr 403/9 obr. 7  

12 141,00    12 141,00    budżet miasta 
liczba 

wypłaconych 
odszkodowań 

il. 2 Wydział 
Gospodarka 
Nieruchomoś

ciami 
149 

Wypłata ze sprzedaży gruntów na rzecz 
Gminy Miasto Lębork działki nr 158/1, 
158/2, 158/3 obr. 4. 

63 140,00    63 140,00    budżet miasta 
liczba 

zakupionych 
działek 

il. 3 

150 
Budowa powiązań 
komunikacyjnych do 
drogi S6. 

Wyłonienie wykonawców oraz przystąpienie 
do wykonania projektu budowlanego w 
systemie P&B - dla drogi S6 na odcinku 
Bożepole Wielkie - Obwodnica Trójmiasta. 

    2 032 155,39     71 193,54    
budżet Skarbu 

Państwa 
- - - GDDKiA 
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151 
Budowa powiązań 
komunikacyjnych do 
drogi S6. 

W ramach konsultacji projektów trasy 
ekspresowej S6 zapewniona została 
możliwość sprawnego połączenia w/wym. 
tras z istniejącym układem drogowym 
miasta poprzez system węzłów drogowych i 
skrzyżowań wraz z niezbędnymi łącznikami 
drogowymi. 

- - - - - - 
Wydział 

Architektury 

152 

Wsparcie działań 
dotyczących 
modernizacji linii 
kolejowej nr 202 
(Lębork-Słupsk) oraz 
linii kolejowej 229 
(Lębork-Łeba). 

Miasto aktywnie wspomaga proces 
projektowy dla modernizacji linii kolejowej 
Nr 202 i 229 poprzez udostępnianie 
wnioskowanych danych będących w 
posiadaniu samorządu miasta oraz 
opiniowanie i konsultowanie powstającego 
projektu. 

- - - - - - 
Wydział 

Architektury 

153 
Sprawy system 
transportowy. 

Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie 
umowy na zakup autobusów miejskich w 
ramach projektu "Budowa węzła 
integrującego podsystemy transportu 
zbiorowego i indywidualnego wraz z 
budową i modernizacją dróg, ścieżek oraz 
tworzenie tras rowerowych o charakterze 
transportowym". Zakończenie projektu 
czerwiec 2019 r. Projekt ujęty w 
Zintegrowanym Porozumieniu Terytorialnym 
dla MOF Lęborka. 

4 441 500,00    - - - - - 

Zakład 
Komunikacji 

Miejskiej sp. z 
o.o. 

154 

Budowa ulic 
osiedlowych oraz 
innych połączeń 
drogowych. 

Budowa 5-ciu ulic na terenie Miasta Lęborka 
(ul. Szarych Szeregów, Sosabowskiego, 
Batalionu Zośka, Mazowiecka, Małopolska). 

2 910 454,46    2 910 454,46    budżet miasta 
długość 

nowowybudowan
ych połączeń 

mb 1797 
Wydział 

Realizacji 
Inwestycji 
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Budowa ulic 
osiedlowych oraz 
innych połączeń 
drogowych. 

Budowa ok. 300 m odcinka drogi łączącej 
obiekt mostowy z ul. Komuny Paryskiej oraz 
budowa ok. 100 m odcinka ul. 
Weterynaryjnej wraz z budową mostu nad 
rzeką Łeba. W 2018 r. wykonano: 
balustrady stalowe na moście, krawężniki 
oraz zjazdy na posesje, nawierzchnię z płyt 
betonowych, kanalizację deszczową, 
oświetlenie uliczne oraz ścieżkę rowerową. 

3 546 090,00 720 165,00 budżet miasta 
 liczba obiektów 

mostowych 
szt. 1 

Wydział 
Realizacji 
Inwestycji 

156 
Budowa tunelu 
pieszego na stacji 
kolejowej. 

Rozbudowa tunelu dla pieszych na stacji 
kolejowej w Lęborku w ramach projektu 
"Budowa węzła integrującego podsystemy 
transportu zbiorowego i indywidualnego 
wraz z budową i modernizacją dróg, ścieżek 
oraz tworzenie tras rowerowych o 
charakterze transportowym". Projekt ujęty w 
Zintegrowanym Porozumieniu Terytorialnym 
dla MOF Lęborka. Termin zakończenia prac 
30.06.2019 r. Środki własne - 15%, RPO 
WP - 85%. 

6 566 666,77 1 337 500,00 
budżet miasta, 
środki unijne 

ilość 
zmodernizowany

ch węzłów 
liczba 1 

Wydział 
Realizacji 
Inwestycji 

157 
Modernizacja węzła 
komunikacyjnego. 

"Budowa węzła integrującego podsystemy 
transportu zbiorowego i indywidualnego 
wraz z budową i modernizacją dróg, ścieżek 
oraz tworzenie tras rowerowych o 
charakterze transportowym". Projekt ujęty w 
Zintegrowanym Porozumieniu Terytorialnym 
dla MOF Lęborka. Zadanie w trakcie 
realizacji - do lipca 2020. Środki własne - 
15%, RPO WP - 85%. 

39 179 008,98 6 198 580,50 
budżet miasta, 
środki unijne 

liczba pasażerów 
publicznego 
transportu 

zbiorowego 
korzystających z 
infrastruktury i 
taboru w ciągu 

roku 

os. 

1
 2

5
0

 0
0

0
 

Wydział 
Realizacji 
Inwestycji 

3.2. Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna 

158 

Zmiana lokalnych i 
indywidualnych 
źródeł energii w celu 
ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń. 

Węzły cieplne - wymiana starych węzłów na 
nowe. 

684 142,49    613 547,65    
środki własne, 

inwestor 
prywatny, RPO 

ilość 
wymienionych 

węzłów 
szt. 20 MPEC 
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159 
Sieci i przyłącza - przyłączenie do nowych 
odbiorców. 

1 681 070,31    1 281 170,97    długość sieci  mb 1167 

160 Modernizacja urządzeń KR-1 i EC ORC. 450 000,00    - - - - 

161 

Bezpieczeństwo i 
efektywność 
energetyczna - 
zmiana lokalnych i 
indywidualnych 
źródeł energii. 

"Czyste Powietrze Pomorza" - edycja 2017 
(konkurs ogłoszony w 2017 r. - płatne w 
2018 r.). Dofinansowanie w ramach 
konkursu "Czyste Powietrze Pomorza" na 
likwidację pieców opalanych węglem lub 
koksem i zastąpienie ich np. piecami 
gazowymi. Informowanie Mieszkańców o 
korzyściach wynikających ze zmiany 
ogrzewania na bardziej ekologiczne (prasa, 
strona internetowa) i zachęcanie do 
skorzystania z możliwości dofinansowania 
tego przedsięwzięcia (w ramach konkursu 
"Czyste powietrze Pomorza" oraz 
dofinansowania z budżetu miasta). 

169 956,42 169 956,42 

Wojewódzki 
Fundusz 
Ochrony 

Środowiska w 
Gdańsku, 

budżet miasta 

liczba osób, które 
skorzystały z 

dofinansowania  
os. 53 

Wydział 
Ochrony 

Środowiska 

162 

Bezpieczeństwo i 
efektywność 
energetyczna - 
zmiana lokalnych i 
indywidualnych 
źródeł energii. 

Dofinansowanie z budżetu miasta na 
wymianę starego źródła ciepła na 
ekologiczne. Zakup i montaż ekologicznych 
urządzeń grzewczych. 

149 673,08 149 673,08 budżet miasta 
liczba osób, które 

skorzystały z 
dofinansowania  

os. 89 
Wydział 
Ochrony 

Środowiska 
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3.3. Efektywne zarządzanie środowiskiem 

163 

Wspieranie działań 
edukacyjnych i 
promocyjnych 
mających na celu 
poprawę 
świadomości oraz 
kształtowanie 
prawidłowych postaw 
wśród mieszkańców 
oraz pokazujących 
korzyści zdrowotne i 
społeczne 
wynikające z 
eliminacji niskiej 
emisji, racjonalnego 
zużywania energii 
oraz wpływu 
energetyki na jakość 
środowiska. 

Działania edukacyjne dotyczące segregacji 
odpadów (dofinansowanie konkursów, 
zakup materiałów). 

13 850,00    13 850,00    środki własne - - - 

ZZO "Czysta 
Błękitna 

Kraina" Sp. z 
o.o. 

164 

Wspieranie działań 
edukacyjnych i 
promocyjnych 
mających na celu 
poprawę 
świadomości oraz 
kształtowanie 
prawidłowych postaw 
wśród mieszkańców 
oraz pokazujących 
korzyści zdrowotne i 
społeczne 
wynikające z 
eliminacji niskiej 
emisji, racjonalnego 
zużywania energii 
oraz wpływu 
energetyki na jakość 
środowiska. 

Edukacja społeczeństwa lokalnego 
prowadzona jest poprzez panel 
informacyjny systemu AIRPOMERANIA 
informujący o jakości powietrza w powiecie 
lęborskim i województwie pomorskim w 
ramach współpracy z fundacją ARMAAG w 
Gdańsku. Panel uwzględnia dane zbierane 
przez stację pomiarową AM16 przy ul. 
Malczewskiego w Lęborku w tym: 
dwutleneksiarki, dwutlenek azotu, pył PM10, 
ozon, tlenek węgla, benzen oraz parametry 
meteorologiczne: prędkość i kierunek 
wiatru, wilgotność powietrza, opad i 
ciśnienie atmosferyczne. W ramach umowy 
użyczenia i aneksu do porozumienia w 
sprawie udostępniania informacji o jakości 
powietrza atmosferycznego, Starostwo 
Powiatowe w Lęborku częściowo pokrywa 
koszty eksploatacji ww. urządzenia.  

1 740,00    1 740,00    budżet powiatu 
ilość czynnych 

punktów pomiaru 
powietrza 

il. 1 
Starostwo 
Powiatowe 
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Wspieranie działań 
edukacyjnych i 
promocyjnych 
mających na celu 
poprawę 
świadomości oraz 
kształtowanie 
prawidłowych postaw 
wśród mieszkańców 
oraz pokazujących 
korzyści zdrowotne i 
społeczne 
wynikające z 
eliminacji niskiej 
emisji, racjonalnego 
zużywania energii 
oraz wpływu 
energetyki na jakość 
środowiska. 

Zakup edukacyjnych kolorowanek "O 
smogu- naszym wrogu". 

2 800,00    2 800,00    budżet miasta 
liczba 

zakupionych 
kolorowanek 

szt. 2000 
Wydział 
Ochrony 

Środowiska 

166 

Wspieranie działań 
edukacyjnych i 
promocyjnych 
mających na celu 
poprawę 
świadomości oraz 
kształtowanie 
prawidłowych postaw 
wśród mieszkańców 
oraz pokazujących 
korzyści zdrowotne i 
społeczne 
wynikające z 
eliminacji niskiej 
emisji, racjonalnego 
zużywania energii 
oraz wpływu 
energetyki na jakość 
środowiska. 

Przystąpienie do ogólnopolskiej akcji 
Fundacji Ekologicznej ARKA (tematyka 
akcji: niska emisja oraz gospodarka 
odpadami). Rozpropagowanie wśród 
lęborskich szkół podstawowych i 
gimnazjalnych materiałów edukacyjnych, 
pozyskanych od Fundacji, dotyczących 14. 
Dnia Czystego Powietrza. 

- - - 

ilość szkół i 
przedszkoli 

biorących udział 
w kampanii 

il. 21 
Wydział 
Ochrony 

Środowiska 
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Wspieranie działań 
edukacyjnych i 
promocyjnych 
mających na celu 
poprawę 
świadomości oraz 
kształtowanie 
prawidłowych postaw 
wśród mieszkańców 
oraz pokazujących 
korzyści zdrowotne i 
społeczne 
wynikające z 
eliminacji niskiej 
emisji, racjonalnego 
zużywania energii 
oraz wpływu 
energetyki na jakość 
środowiska. 

Opracowanie "Planu działań na rzecz 
zrównoważonej energii i klimatu" (SECAP) 
wraz z bazą inwentaryzacyjną. 

33 210,00 33 210,00 budżet miasta 
ilość 

opracowanych 
planów 

il. 1 
Wydział 
Ochrony 

Środowiska 

168 

Wspieranie działań 
edukacyjnych i 
promocyjnych 
zmierzających do 
zwiększenia 
świadomości 
mieszkańców 
odnośnie segregacji 
odpadów. 

Zorganizowanie z Komitetem Terenowym 
NOT w Lęborku projekcji filmu 
edukacyjnego 3D w kinie Fregata, 
pokazującego sposoby zagospodarowania 
odpadów wytworzonych w gospodarstwach 
domowych. 

1 826,00    1 826,00    budżet miasta 
liczba osób, które 

obejrzały film 
os. 2000 

Wydział 
Ochrony 

Środowiska 

169 

Wspieranie działań 
edukacyjnych i 
promocyjnych 
zmierzających do 
zwiększenia 
świadomości 
mieszkańców 
odnośnie segregacji 
odpadów. 

Zorganizowanie z Komitetem Terenowym 
NOT w Lęborku konkursu plastycznego pn.: 
"Segreguję z pasją" w ramach XXXV 
Lęborskich Dni Techniki, skierowanego do 
dzieci i młodzież lęborskich przedszkoli oraz 
szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

933,11    933,11    budżet miasta 

ilość placówek 
edukacyjnych, 

które przystąpiły 
do konkursu 

il. 20 
Wydział 
Ochrony 

Środowiska 
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Wspieranie działań 
edukacyjnych i 
promocyjnych 
zmierzających do 
zwiększenia 
świadomości 
mieszkańców 
odnośnie segregacji 
odpadów. 

Preprodukcja i produkcja filmu 
edukacyjnego, dotyczącego nowych zasad 
segregowania odpadów na terenie Lęborka. 
Przewidywany termin dystrybucji filmu - maj 
2019 r. 

9 000,00    9 000,00    budżet miasta 
liczba 

wyprodukowanyc
h filmów 

szt. 1 
Wydział 
Ochrony 

Środowiska 

171 

Wspieranie działań 
edukacyjnych i 
promocyjnych 
zmierzających do 
zwiększenia 
świadomości 
mieszkańców 
odnośnie segregacji 
odpadów. 

Prowadzenie strony internetowej 
(www.ekolebork.pl), na której zamieszczane 
są wszystkie informacje związane z 
gospodarką odpadami w mieście (w tym 
zasady prowadzenia selektywnej zbiórki 
odpadów). 

100,00           
(opłacenie domeny) 

100,00           
(opłacenie 
domeny) 

budżet miasta 

liczba osób 
korzystających z 
serwisu (w skali 

roku 
kalendarzowego) 

os. 

7
4

 2
5
2

  
  

Wydz. 
Ochrony 

Środowiska 

172 

Rozbudowa Zakładu 
Zagospodarowania 
Odpadów "Czysta 
Błękitna Kraina". 

Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów "Czysta Błękitna Kraina". Obecnie 
ZZO rozstrzygnęło przetargi na części 
budowlane. W trakcie jest rozstrzygnięcie 
przetargu na inż. kontaktu, a SIWZ 
dotyczące maszyny (rębak) został przesłany 
do kontroli RPO. Przedsięwzięcie wpisane 
w Zintegrowanym Porozumieniu 
terytorialnym dla MOF Lęborka. Termin 
zakończenia prac - lipiec 2020. 

8 822 453,05    2 831 885,90    
środki własne, 

RPO WP 
- - - 

ZZO "Czysta 
Błękitna 

Kraina" Sp. z 
o.o. 

173 

Rozwój systemu 
zagospodarowania 
odpadów 
komunalnych.  

Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Zakładzie 
Zagospodarowania Odpadów "Czysta 
Błękitna Kraina" w Czarnówku. 

60 000,00    60 000,00    budżet miasta 

liczba Punktu 
Selektywnej 

Zbiórki Odpadów 
Komunalnych 
(Czarnówko) 

szt. 1 
Wydz. 

Ochrony 
Środowiska 

174 

Rozwój systemu 
zagospodarowania 
odpadów 
komunalnych.  

Zakup pojemników do selektywnej zbiórki 
dla nieruchomości zamieszkałych i 
niezamieszkałych. 

45 104,10    45 104,10    budżet miasta 
liczba 

zakupionych 
pojemników 

szt. 130 
Wydz. 

Ochrony 
Środowiska 
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Budowa i 
przebudowa systemu 
odprowadzania wód 
opadowych i 
roztopowych. 

Budowa urządzeń podczyszczających wody 
deszczowe na kolektorach sieci kanalizacji 
deszczowej (6 kompletów) wraz z budową 4 
wylotów przy ul. Zwarowskiej, Spółdzielczej, 
Harcerzy, E. Plater oraz Staszica. RPO WP 
- dofinansowanie 70 % kosztów 
kwalifikowalnych. 

1 555 700,00 1 555 700,00 
budżet miasta, 
środki unijne 

ilość kompletów 
urządzeń 

podczyszczający
ch 

szt. 6 
Wydział 

Realizacji 
Inwestycji 

176 

Budowa i 
przebudowa systemu 
odprowadzania wód 
opadowych i 
roztopowych. 

Budowa systemu odprowadzenia wód 
opadowych z ul. Sportowej w Lęborku wraz 
z budową urządzeń podczyszczających, 
systemem rozsączającym oraz przebudową 
nawierzchni. 

274 905,00 274 905,00 
budżet miasta, 
środki unijne 

długość 
kanalizacji 

deszczowej 
km 0,1 

Wydział 
Realizacji 
Inwestycji 

177 

Budowa i 
przebudowa systemu 
odprowadzania wód 
opadowych i 
roztopowych. 

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w 
rejonie ul. Targowej i Alei Niepodległości 
wraz z budową urządzeń 
podczyszczających, wylotem oraz 
odtworzeniem nawierzchni. RPO WP - 
dofinansowanie 70 % kosztów 
kwalifikowalnych. 

1 497 115,00 1 497 115,00 
budżet miasta, 
środki unijne 

długość 
kanalizacji 

deszczowej 
km 0,3 

Wydział 
Realizacji 
Inwestycji 

178 
Budowa oświetlenia 
ulicznego. 

Budowa oświetlenia ulicznego, zgodnie z 
porozumieniem z ENERGA z dnia 
06.11.2017 r. Inwestycje oświetleniowe: ul. 
Cisowa (garaże od str. torów), 9 Maja, 
Słupska, os. Lębork-Wschód, ul. Kolonia, 
Komuny Paryskiej (dojście do kładki przez 
rzekę), Spółdzielcza, Staszica boczna, 
Syrokomli II etap, Skoczylasa boczna, rondo 
Jana Pawła II, Komuny Paryskiej oraz 
Piłsudskiego. 

- - - 
ilość punktów 

oświetleniowych 
il. 138 

Wydział 
Realizacji 
Inwestycji 

179 
Rozwój systemu 
zagospodarowania 
odpadów. 

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK). RPO WP 
- dofinansowanie 85 % kosztów 
kwalifikowalnych. W ramach projektu 
zorganizowane zostały w szkołach 
podstawowych (kl. II-III) zajęcia dotyczące 
segregacji odpadów oraz zasad 
funkcjonowania PSZOk-ów. 

896 785,66 896 785,66 
budżet miasta, 
środki unijne 

ilość wspartych 
PSZOKów 

il. 1 
Wydział 

Realizacji 
Inwestycji 

ilość wspartych 
obiektów 

gospodarowania 
odpadami 

il. 1 
Wydział 

Realizacji 
Inwestycji 

 


