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1. Konsultacje Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 
Zgodnie z § 6 Uchwały Nr XXXI-564/2014 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 9 stycznia 
2014 w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Lęborka konsultacji społecznych 
projektu „Budżet Obywatelski w Lęborku”, Burmistrz Miasta zawiadamia 
mieszkańców Lęborka o zamiarze przeprowadzenia konsultacji Budżetu 
Obywatelskiego w Lęborku na 2016 rok. 

Konsultacje trwają od 7 marca 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. W tym czasie 
podejmowane będą działania zgodnie z poniższym harmonogramem: 

 od 7 marca do 31 marca 2016 r. – składanie przez mieszkańców 
propozycji projektów i zadań do budżetu 

 do 30 kwietnia 2016 r. – weryfikacja propozycji mieszkańców przez 
komisję ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych 

 II połowa maja 2016 r. – głosowanie nad propozycjami 
 do 30 czerwca 2016 r. – wpisanie wybranych przedsięwzięć do budżetu 

Miasta 
Formularze zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach Budżetu 
Obywatelskiego w Lęborku na rok 2016 są dostępne w kancelarii ogólnej Urzędu 
Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 oraz na stronie internetowej 
bip.um.lebork.pl w zakładce „budżet obywatelski”.  
 
2. Czyste powietrze Pomorza - edycja 2016  
Gmina zachęca do składania wniosków o dofinansowanie zadań dotyczących 
modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Lęborka w ramach w/w konkursu 
„Czyste powietrze Pomorza” edycja 2016. 
Gmina Miasto Lębork planuje po raz kolejny przystąpić do konkursu ogłoszonego 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
pn. Czyste powietrze Pomorza. W ramach konkursu dofinansowane będą zadania 
dotyczące modernizacji źródeł ciepła poprzez likwidację kotłów opalanych węglem 
lub koksem i zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym, 
źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kolektory 
słoneczne), podłączeniem do sieci ciepłowniczej bądź też poprzez ograniczenie 
zużycia opału w kotłach zasilanych węglem lub koksem przez instalację kolektorów 
słonecznych lub pompy ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej. 
Termin składania wniosków: do 6 maja 2016 roku. 
  
Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania zadań dotyczących modernizacji 
źródeł energii cieplnej na terenie Lęborka w ramach konkursu „Czyste powietrze 
Pomorza” (edycja 2016) określa Zarządzenie Nr 13/2016 Burmistrza Miasta Lęborka 
z dnia 02.02.2016 r. 
Komplet druków można pobrać ze strony internetowej lub w Wydziale Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 



14 od pon. do pt. w godz. 8.00-15.00 w p. C 201 (wejście do budynku od strony 
parkingu). Szczegółowe informacje tel. 59 8637 755 lub 59 8637 702. 
 

3. Można składać wnioski o dotację na usuwanie azbestu w roku 2016  
Po raz piąty Gmina Miasto Lębork będzie się ubiegać o dotację na usunięcie 
wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Lęborka z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w 
ramach konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 
województwa pomorskiego” (edycja 2016). 
O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz wspólnoty 
mieszkaniowe, będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości 
zlokalizowanych  na terenie Gminy Miasto Lębork. 
Dofinansowanie może być udzielone do 85 % kosztów kwalifikowanych 
przedsięwzięcia – szczegółowe zasady realizacji Programu usuwania azbestu i 
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork określa Zarządzenie 
Nr 15/2016 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 02.02.2016 r. 
  
Podobnie jak w roku ubiegłym, Gmina Miasto Lębork wyłoni wykonawcę prac 
związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest oraz transportem i 
unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów azbestowych. Wyłoniona firma zrealizuje 
zadania z tego zakresu we wskazanych nieruchomościach. Mieszkańcy będą musieli 
zorganizować sobie jedynie ewentualny montaż nowego dachu. 
  
Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania na usuwanie wyrobów 
zawierających azbest ze swoich posesji, zapraszamy do składania wniosków, które 
można składać do 21 marca 2016 roku.   
Komplet druków można pobrać ze strony internetowej lub osobiście w Wydziale 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii 
Krajowej 14 od pon. do pt. w godz. 8.00-15.00 w p. C 201. Szczegółowe informacje 
tel. 59 8637 755, 59 8637 702. 
  
Uwaga! Warunkiem uzyskania dotacji jest usunięcie wyrobów azbestowych 
wyłącznie w tym roku, w terminie do 21 października br., jednak nie wcześniej jak po 
dacie rozstrzygnięcia konkursu przez WFOŚiGW (tj. po 30 maja 2016 r.). 
 
4. Spotkanie podróżnicze - Cejlon na wyciągnięcie ręki 
Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku zaprasza do klubu na spotkanie podróżnicze 
Cejlon na wyciągnięcie ręki.  25 lutego o godz. 18.00 uczestnicy spotkają się z 
Moniką Grobelną, która opowie o Sri Lance. Wstęp wolny. 
 
Monika na co dzień tonie w prawnych dokumentach. Po godzinach jest rozwijającym 
się coachem i trenerem. Jest też miłośniczką dobrej kuchni i dalekich podróży. 
Decyzję o wyjeździe na Sri Lankę podjęła niemalże w ostatniej chwili, nie mając 
pojęcia o tym kraju. Podróż okazała się pełna wrażeń, dźwięków, smaków i 
zapachów. Nic nie kojarzy się bardziej z tą wyprawą jak herbata na grzbiecie słonia. 
Podczas spotkania będzie niespodzianka kulinarna rodem z kuchni azjatyckiej oraz 
prawdziwa cejlońska herbata.  
 
5. Dodatkowe seanse „Planety singli” 



W związku z bardzo dużym zainteresowaniem „Planetą singli”, Kino „Fregata” 
organizuje dodatkowe pokazy tego filmu. Fregata zaprasza w najbliższy  
poniedziałek, 22 lutego, o godzinie 17:00 i 19:45. Rezerwacji można dokonywać od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 15 pod numerem telefonu 59 8622-530. 
Bilety zarezerwowane należy odbierać co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem 
seansu. Ceny biletów: 13 PLN – normalny, 12 PLN – ulgowy oraz 11 PLN – bilet 
zbiorowy. 

 

 


