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Urzędu Miejskiego w Lęborku

Kolejna umowa na dotację unijną
W dniu 26 października br. burmistrz Włodzimierz Klata
oraz Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław
Struk podpisali umowę na dofinansowanie projektu pn.
Rewitalizacja Centrum Lęborka. Lęborski projekt został
najwyżej oceniony ze wszystkich zgłoszonych do
konkursu.
Wartość całego projektu to ponad 13 mln zł. Wysokość
dofinansowania sięga 70% tj. ok. 9 mln zł. W ramach
projektu realizowane będą: przebudowa Placu Pokoju
oraz ulic do niego przylegających, budowa bulwarów nad
rzeką Łebą, budowa sali gimnastycznej przy SOSW,
świetlicy przy ZS nr 3, świetlicy środowiskowej ze
stołówką przy SP nr 3, rozbudowa monitoringu
miejskiego, remont elewacji zabytkowej kamienicy przy
ul. Armii Krajowej 7, zagospodarowanie otoczenia
Sanktuarium św. Jakuba Ap.
Realizacja projektu rozpocznie się niebawem.

Otwarcie obwarowań – 26 listopada
Zakończyły się prace przy rewaloryzacji
średniowiecznych obwarowań miejskich, dofinansowane
kwotą 5, 6 mln zł ze środków unijnych. W dniu 26
listopada o godz. 12.00 na ul. M.Curie-Skłodowskiej / róg
Staromiejskiej rozpocznie się uroczyste zakończenie
zrealizowanego projektu. W programie spacer wzdłuż
murów, po którym w sali Rajców Ratusza odbędzie się
projekcja prezentacji 3D oraz referaty Jacka Gzowskiego
inspektora nadzoru konserwatorskiego oraz Marty
Zochniak, archeolog.

Podpisanie umowy. Od lewej: Skarbnik Miasta A.Bałon,
Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej R.Babul, Burmistrz
W.Klata, Marszałek Woj. Pomorskiego M.Struk,
Wicemarszałek W. Byczkowski.

Wyróżnienie dla Lęborka
Miasto Lębork otrzymało wyróżnienie-certyfikat „Gmina
dbająca o finanse mieszkańców 2010" za działania
zmierzające do odzyskania należności poprzez
wykorzystywanie systemu wymiany informacji
gospodarczej. Wręczenie wyróżnień odbyło się 22
października 2010 w Gdańsku. Certyfikat odebrała
Elżbieta Michalska, kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lęborku. Lęborski MOPS
aktywnie współpracuje z InfoMonitorem, w ramach
procedury postępowania z dłużnikami alimentacyjnymi
wpisuje dłużników z Lęborka do rejestru InfoMonitora.
Działania te pomagają egzekwować od dłużników
zaległości finansowe.

3 mln zł dotacji na ul. Żeromskiego
Wniosek Gminy Miasto Lębork o dofinansowanie
budowy i remontu ulicy Żeromskiego wraz z przebudową
ul. Słupskiej i ul. Toruńskiej w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
został sklasyfikowany na 1. miejscu listy. Oznacza to, że
na realizację inwestycji o wartości ok. 6 mln zł Lębork
otrzyma dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości
ok. 3 mln zł, ponadto 306 tys. zł wyniesie udział Powiatu
Lęborskiego. Inwestycja realizowana będzie w 2011
roku. Budowa ul. Żeromskiego ma odciążyć odcinek
Krzywoustego - Zwycięstwa i rondo „Solidarności”.
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Kadencja 2006-2010

Mini-Raport

INWESTYCJE i UNIJNE DOTACJE

Zespół Szkół nr 3 filia - nowa elewacja

Budynek wielorodzinny ul.Kellera 18

Szkoła Podstawowa nr 8 - nowa elewacja

Budynek wielorodzinny LTBS ul.Łasaka

Jeden z nowych autobusów miejskich

Most na rz. Okalicy (w budowie)

Winda w Lęborskim
Parasolu

Budowa ulicy Harcerzy

Budowa ulicy Wielkopolskiej
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Promocja i turystyka
Otwarto Biuro Informacji Miasta przy ul. Reja. Powstała
nowa miejska strona internetowa z kamerą on-line. Od
trzech lat Lębork jest obecny na okładce publikacji
rozprowadzanej na targach turystycznych w Berlinie. W
latach 2008 i 2009 w Lęborku odbywało się
ogólnopolskie forum turystyczne pod patronatem
Komisji Turystyki Związku Miast Polskich. Przewodnicy
PTTK otrzymali siedzibę w Lęborskim Parasolu. Lokalna
Organizacja Turystyczna oraz PTTK organizują rajdy
piesze i rowerowe oraz spływy kajakowe. Furorę robią
miejskie kalendarze tworzone przez lęborczan: 2009
Lębork w Obiektywie (Klub Fotografów Amatorów
LCK), 2010 Lębork Kolebką Telewizji (K. Falcman,
A.Seweryński), 2011 Wybierz Lębork (S. Beyrowska).
Przy parkingu Al. Niepodległości/Dąbrowskiego
rozpoczęto budowę za unijną dotację Bramy
Kaszubskiego Pierścienia. Będzie to centrum informacji
turystycznej działające w sieci z jedenastoma podobnymi
na całym Pomorzu. Położone przy drodze wojewódzkiej
prowadzącej do Łeby ma przechwycić tego turystę, który
nie zagląda do centrów małych miast podążając nad
morze lub do Trójmiasta. Atrakcją turystyczną może być
iluminacja zabytkowego ratusza i zrewaloryzowane
obwarowania.

Sport
Mijająca kadencja to rosnące wsparcie finansowe dla
środowisk sportowych oraz rozwój bazy. Powstał
kompleks boisk „Orlik 2012” przy pl. Piastowskim.
Wyremontowano trybuny na stadionie, zbudowano
ogrodzenie rozdzielające płyty boiska i oddano do użytku
oświetlenie płyty treningowej. Przy Gimnazjum nr 2
powstało boisko ze sztuczną nawierzchnią i
oświetleniem. Tenisiści stołowi utrzymują się w
najwyższej klasie rozgrywkowej. Lęborscy pływacy są
wielokrotnymi medalistami i rekordzistami letnich i
zimowych mistrzostw Polski młodzików i juniorów oraz
okręgu pomorskiego. Wicemistrzem juniorów Europy
został w 2010 lęborczanin Mateusz Zawada. Sukcesy
odnoszą dzieci z Uczniowskich Klubów Sportowych.
Proces treningowy uzupełniają chętnie tworzone klasy
sportowe. Po laury sięgają biegacze, strzelcy,
przedstawiciele sztuk walki, sportów siłowych, siatkarze,
koszykarze i tancerze.

Oświata
Powstały nowe pracownie komputerowe w Szkołach
Podstawowych Nr 4 i 8 i sala do zajęć artystycznych w
Szkole Podstawowej nr 3. Realizowana jest
kompleksowa termomodernizacja szkół, na którą
pozyskaliśmy dotację ok. 6 mln zł. Cieszą oko tysiące m2
estetycznych elewacji i ocieplonych dachów oraz kilkaset
wymienionych okien w Szkołach Podstawowych nr 4, 5 i
8. Rozpoczynają się prace w pozostałych placówkach. Co
roku inwestujemy w przedszkolne place zabaw.
Przedszkole nr 10 ma nowy dach, a na budynku
Przedszkola nr 1 roboty dekarskie właśnie trwają.
Przedszkole nr 5 i Gimnazjum nr 1 dokonały kapitalnych
remontów kuchni. Rada Miejska uchwaliła 31.03.2008r.
lęborski program wspierania edukacji uzdolnionych
dzieci i młodzieży.

Kultura
Po modernizacji kina otwarto Lęborskie Centrum Kultury
„Fregata”, które oprócz dobrych filmów ma ofertę
koncertowo-teatralną i otacza opieką lokalnych artystów
(orkiestra dęta, Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Lęborska,
zespół perkusistów Tremolo, fotograficy). Remont
elewacji i adaptacja piwnic Muzeum na nowoczesną salę
audiowizualną podniosły standard placówki. Miejska
Biblioteka Publiczna zyskała nowych dach. Biblioteka
wydała monografię "Dzieje Lęborka", wspomnienia
lęborczanki Z.Bladowskiej oraz Klątwę Nipkowa
A.Niemirskiego. Jest tuż przed publikacją muzycznej
kroniki Lęborka.

Pomoc społeczna
MOPS zatrudnia streetworkera (tj.pedagoga ulicy), który
skupia wokół siebie młodzież z trudnych środowisk.
Kuratorzy sądowi przy wsparciu miasta prowadzą punkt
poradniczo-terapeutyczny dla ofiar i sprawców
przemocy. Prawie 150 ubogich dzieci miasto wysyła na
letni wypoczynek. Dzięki miejskiej dotacji Caritas NMP
prowadzi bank żywności. W siedzibie Lęborskiego
Parasola miasto kończy budowę windy dla
niepełnosprawnych . Rada Miasta uchwaliła 30.12.2009r.
strategię rozwiązywania problemów społecznych 20102015.

Ochrona zabytków
Uchwałą z 31.05.2007 wprowadzono dotacje na zabytki.
Rocznie na ten cel przeznaczamy ok. 60.000 zł. Uchwałą
z 28.09.2010 przyjęto też program opieki nad zabytkami
2010-2014. Ratusz zyskał iluminację i izolację
przeciwwilgociową części fundamentów. Całości
dopełnia rewaloryzacja obwarowań, adaptacja baszt do
celów wystawienniczych i przebudowa starych uliczek
dzięki unijnej dotacji 5,6 mln zł. Miasto pozyskało unijną
dotację na remont elewacji zabytkowej kamienicy przy
ul. Armii Krajowej 7.

Pozyskano miliony
Samorząd sprawnie pozyskiwał środki zewnętrzne.
Miasto Lębork, miejskie instytucje lub spółki otrzymały
decyzje na ok. 40 mln zł z funduszy zewnętrznych. W
kwocie tej są przede wszystkim inwestycje takie jak:
?
E-urząd – elektroniczny obieg dokumentów (ZPORR 235.399 zł)
?
Rewaloryzacja obwarowań (RPO – 5.617.622 zł)
?
Rondo ks. J. Popiełuszki (wkład marszałka - 3.750.000
zł)
?
Budowa systemu odbioru wód opadowych (RPO –
3.972.189 zł)
?
Kompleksowa termomodernizacja szkół (POIiŚ –
6.199.784 zł)

3

?
Rewitalizacja Centrum Lęborka z Pl. Pokoju, bulwarem
nad rzeką, rozbudową monitoringu i budową stołówki
przy SP 3 i świetlicy przy SP 4 (RPO – 9.258.109 zł)
?
Sortownia odpadów
„Czysta Błękitna Kraina”
(Ekofundusz i RPO 6.789.532 zł)
?
Modernizacja sieci ciepłowniczej MPEC sp. z o.o. (RPO
– 2.041.979 zł)

Na kwotę 2,3 mln zł szacowane są środki zewnętrzne na
tzw. „miękkie” projekty jak: RECCreate (Pomorska
Droga Św. Jakuba), Kadra Przyszłości , Women In Net 8,
Catching the Future, Osoba aktywna, Młodzież w
działaniu, Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli.

Urząd Miejski
Ilość stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w
przeliczeniu na etaty utrzymuje się od kilku lat na
poziomie 115-116. Bieżące koszty utrzymania urzędu w
2010r. wyniosą 6.1mln zł tj. 5,89% wydatków (2007r. 5.3mln tj. 6,91% wydatków budżetu). Dobudowano nowe
skrzydło ratusza o powierzchni 450m2 poprawiając
komfort obsługi klientów. Dokonano modernizacji
sanitariatów w holu na potrzeby niepełnosprawnych
petentów.

Planowanie z myślą o przyszłości
Infrastruktura
W 2007r. miasto przejęło od PKP ul. Żeromskiego, która
po modernizacji może odciążyć zatłoczoną ul.
Krzywoustego. Zmodernizowano ulice: Mieszka I
boczna, Wierzbowa, Skargi, Śląska, Staszica, Mazurska,
Łasaka, Pionierów bis, Bat. Chłopskich, Kolejarzy,
Kossaka bis, Harcerzy, Artylerzystów, Wielkopolska,
Wysockiego, Czołgistów dojazd, Grottgera, Lubelska 1
etap, Kilińskiego, Topolowa 1 etap, Skłodowskiej,
Korczaka, Findera, Basztowa, Derdowskiego, Solna,
Pl.Spółdzielczy, Przymurna, Słupska (Włóknolen) oraz
chodniki przy ul. Mieszka I, Mireckiego, Chłopskiej,
Targowej, Stryjewskiego i w parku za Starostwem.
Wspólnie z Powiatem zmodernizowano Al. Wolności
instalując sygnalizację świetlną oraz ul. Gdańską z
wydzieloną ścieżką rowerową. Powstało funkcjonalne
rondo ks. J. Popiełuszki oraz ok. 150 miejsc
parkingowych. Powstało ok. 8 km ulic, 2 km ścieżek
rowerowych i prawie 200 lamp. Na ukończeniu jest most
na rzece Okalicy. Zapewni on normatywny dojazd do
prawie czterdzietu nieruchomości oraz drogę dla wozów
technicznych i straży pożarnej, w tym na potrzeby
lądowiska helikopterów sanitarnych
Od ponad roku po Lęborku jeżdżą dwa nowe autobusy
miejskie. Miasto, MPWiK i MPEC wybudowały ok. 15
km sieci wodociągowych, deszczowych, sanitarnych i
ciepłowniczych.

Bezpieczeństwo
Uruchomiono kolejne kamery monitoringu pod tunelem
w ul. Zwycięstwa, na Os. Sportowym, na stacji PKP.
Zmodernizowano studio monitoringu. Wsparto Policję na
remont pomieszczeń, zakup paliwa, wideorejestratora,
dodatkowe służby patrolowe kwotą ok. 82.000 zł.
Strażacy otrzymali 204.000 zł na zakup pojazdu,
specjalistycznego sprzętu, kamery termowizyjnej oraz
modernizację garaży. Szpital (SPS ZOZ) otrzymał
480.000 zł na remonty oddziałów, laboratorium i zakup
r e s p i r a t o r ó w. R a d a w y r a z i ł a t e ż z g o d ę n a
wydzierżawienie bez przetargu gruntów na potrzeby
lądowiska dla helikopterów sanitarnych. Miasto zleciło
zaprojektowanie jazu na kanale uchodzącym do rzeki
Łeby przy ul. Matejki, aby zapobiegać podtopieniom.

Kluczowe dla racjonalnego rozwoju miasta jest
posiadanie planów zagospodarowania przestrzennego. W
minionej kadencji Rada uchwaliła plan dla rejonu Al.
Niepodległości, ul. Zwycięstwa, Węgrzynowicza i
Marcinkowskiego, a także plan dla śródmieścia. Na
ostatniej w kadencji sesji uchwalony ma zostać plan
osiedla Lębork-Wschód (szybowisko przy Lubowidzu).
To bardzo atrakcyjny, rozwojowy i suchy teren o
powierzchni 70 ha.

Bonus dla następców. Prezenty dla nowej
Rady
Plan śródmieścia pozwoli m.in. na ciekawsze
zagospodarowanie pl.Pokoju, budowę bulwaru nad rzeką
i sprzedaż kolejnych działek za ok. 3 mln zł. W 2011r.
sfinalizowane zostaną sprzedaże gruntów dla kupców z
„targowiska”. Zaawansowane są prace nad planem
zagospodarowania rejonów od Os. Sportowego, aż do
ulicy Krzywoustego oraz
okolic ul. Buczka i
Poznańskiej. To wszystko w połączeniu z ofertą
nieruchomości Lęborka-Wschód da kilkuletni dopływ
gotówki i impuls gospodarczy.
?
Do dyspozycji nowej Rady przekazujemy też m.in :

?
koncepcję rozbudowy pływalni miejskiej "Rafa"
?
pozwolenie na budowę parkingu przy stadionie i pływalni
?
pozwolenie na odbudowę fontanny z żabkami
?
pozwolenie na budowę ul. Żeromskiego, z rondem przy ul.

Słupskiej
?
koncepcję usprawnienia ronda Solidarność
?
pozwolenie na budowę kolejnych budynków LTBS-u
?
koncepcję świetlicy przy „małej czwórce” (rewitalizacja)
?
koncepcję świetlicy ze stołówką przy „trójce” (rewitalizacja)
?
koncepcję rozbudowy monitoringu o 10 kamer (rewitalizacja)
?
koncepcję przebudowy placu Pokoju (rewitalizacja)
?
pozwolenie na budowę bulwaru nad rzeką Łebą (rewitalizacja)
?
złożoną aplikacja o środki unijne na wykonanie dokumentacji
infrastruktury Os. Wschód i okolic ul. Abrahama/Majkowskiego
?
źródło finansowania w 2011r. ul. Żeromskiego w ramach
„schetynówek” (nasz projekt zajął pierwsze miejsce)
?
źródło finansowania projektu Rewitalizacja (umowę na dotację
9,2 mln podpisano 26.10.2010r)
?
koncepcję kompleksu rekreacyjno-sportowego na bazie starego
basenu, kortów i parku Chrobrego
?
planistycznie umocowany teren Os. Wschód
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Obwarowania - ul.Curie-Skłodowskiej

Sportowcy na Orliku - pl. Piastowski

Pracownia komputerowa - Szk. Podst. nr 4

Zakład Segregacji Odpadów - Czarnówko

Rondo ks. Popiełuszki i kompleks parkingów

Kino w Lęborskim Centrum Kultury

Budowa ul.Topolowej (etap 1)

Sygnalizacja świetlna - Al.Wolności

Chodnik ul.Stryjewskiego

Ulica Wysockiego
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Statystyka

Organizacje pozarządowe

Piąta kadencja samorządu rozpoczęła się 12 listopada
2006r. Burmistrzem Miasta Lęborka był Witold
Namyślak do 4 listopada 2007 r. – kiedy to objął mandat
posła na sejm RP. Przez kilka miesięcy obowiązki
burmistrza pełniła Teresa Lis. Po przedterminowych
wyborach, od 20 lutego 2008r. burmistrzem był
Włodzimierz Klata.
Przewodniczącymi Rady Miasta byli: Włodzimierz
Klata (do 26 stycznia 2007r.), Wanda Konieczna (od 3
kwietnia 2007 do 8 kwietnia 2009r.), Małgorzata Bresler
(od 30 kwietnia 2009). Oprócz wymienionych
przewodniczących radnymi byli: Andrzej Barański,
Bogumiła Borkowska, Mieczysław Gniedziejko,
Jarosław Gosz, Leszek Leciejewski, Kazimierz Lipiński,
Halina Łukian, Wiesław Mielewczyk, Mariola Motyl,
Jan Naczk, Teresa Ossowska-Szara, Bogdan Oszmian,
Zenon Roman Pryl, Jan Przychoda, Aleksander
Romanko, Adam Stenka, Jarosław Walaszkowski,
Kazimierz Wróbel, Wiesław Wójcik.

W dawnym biurowcu ZWAR funkcjonuje tzw. Lęborski
Parasol, gdzie za symboliczną złotówkę stowarzyszenia
mogą mieć siedzibę. W 2010r. miasto udzieliło grantów
stowarzyszeniom na kwotę 912.400 zł (w 2007r. 481.360
zł). Rada podjęła 29.10.2010r. uchwałę ws. trybu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi
projektów uchwał dotyczących tych organizacji.

Odbyło się 60 Sesji Rady Miasta w Lęborku, na których
podjęto 516 uchwał. Radni pracowali w czterech
komisjach. Komisja Gospodarki Miejskiej miała 129
posiedzeń (przewodnicząca radna M. Bresler, później
radny W. Mielewczyk). Komisja Budżetowa odbyła 123
posiedzenia (przewodniczący radny A. Stenka), zaś
Komisja Polityki Społecznej miała ich 128
(przewodnicząca radna M. Motyl). Komisja Strategii i
Rozwoju odbyła 100 posiedzeń (przewodniczący radny
B. Oszmian), a Komisja Rewizyjna 59 (przewodniczący
radny J. Walaszkowski).

Mieszkania i nieruchomości
W maju 2009 podjęto kolejną uchwałę ws.
bezprzetargowej sprzedaży mieszkań dla najemców i
udzielania bonifikat. W całej kadencji na rzecz najemców
sprzedano 123 mieszkania. Oddano do użytku 151
nowych mieszkań komunalnych (ul. Łokietka, Kellera,
Syrokomli, Łasaka). Na remonty mieszkań przeznaczono
1,4 mln zł, a wpłaty na fundusz remontowy wspólnot
mieszkaniowych to ok. 3,5 mln zł. Udostępniano tereny
pod budownictwo jedno- i wielorodzinne, a także na cele
komercyjne - ok. 150 działek. Oczekującym na listach A,
C i D przydzielono 196 mieszkań. W kolejnych 193
przypadkach wyrażono zgodę na zamianę mieszkania z
poprawą standardu lub zmianą powierzchni.
Rada uchwałą z 28.05.2008 udzieliła 95% bonifikaty od
opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w
prawo własności. Rada Miasta nadała m.in. imię B.
Bykowskiego „Orlikowi”64.00606377 0.0000 TD73d

Nagrody i certyfikaty
Miasto otrzymało tytuły: Gmina Menager (2007, 2008 i
2009), Gmina Fair Play (2008), Przyjazny Samorząd
(2008), Samorząd przyjazny oświacie (2008), Flaga
Honorowa Rady Europy (2009), Samorządowy Lider
Zarządzania (2010), Samorząd dbający o finanse
mieszkańców (2010).

Kadencja 2006-2010 - raport końcowy
Analizując ten raport, należy pamiętać, że część
zadań, w mniejszym lub większym stopniu,
przygotowywana była nawet w poprzedniej kadencji.
Lębork pięknieje i staje się bardziej przyjazny dzięki
zaangażowaniu urzędników pracujących niezależnie
od politycznego kalendarza. Istotną rolę odgrywają
też radni, wskazując problem, podsuwając pomysły i
popierając budżet. Cenne było też obywatelskie
zaangażowanie, m. in. poprzez stowarzyszenia i
media. To oni troskliwie strofowali samorząd, gdy
coś nie działało jak należy, podpowiadali i
niejednokrotnie pomagali. Za to wszystko serdecznie
Państwu dziękuję.
Włodzimierz Klata
Burmistrz Lęborka

