
Informacje z Ratusza z dnia 21.05.2015 
 
1. IX  Sesja  Rady  Miejskiej  w  Lęborku  
2. Termin opłat za sprzedaż alkoholu 
3. Dzień Dziecka na Placu Pokoju 
4. XXXII Lęborskie Dni Techniki 

 
 
1. IX  Sesja  Rady  Miejskiej  w  Lęborku  
IX  Sesja  Rady  Miejskiej  odbędzie się 25 maja 2015  roku  o godz.12.00  w  Sali  
Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku.  
 

2. Termin opłat za sprzedaż alkoholu 
Wydział Finansowo - Budżetowy Urzędu Miejskiego w Lęborku przypomina 
przedsiębiorcom prowadzącym na terenie miasta Lęborka sprzedaż lub podawanie 
napojów alkoholowych, że dnia 31 maja 2015 r. upływa termin wniesienia  opłaty 
drugiej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 r.  
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ściśle określa 
terminy dokonania opłaty. Dokonanie wpłaty po wskazanym ostatecznym terminie  
do 31 maja 2015r.  skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń - zgodnie z art. 18 ust 
12 pkt. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi nawet  w sytuacji, kiedy wpłata dokonana zostanie z 
jednodniowym opóźnieniem (np. 1 czerwca 2015r.). 
Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygaśnie na skutek niedokonania stosownej 
opłaty, będzie mógł wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie 
wcześniej, niż po upływie 6 miesięcy od daty wydania decyzji o wygaśnięciu 
zezwolenia. Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Lęborku lub na 
rachunek bankowy: Bank Gospodarki Żywnościowej nr  82 2030 0045 1110 0000 
0219 7910. 

3. Dzień Dziecka na Placu Pokoju 
Centrum Sportu i Rekreacji zaprasza w dniu 1 czerwca br. dzieci do udziału we 
wspólnej zabawie na Placu Pokoju.  
Od godz. 13.00 czeka na nie wiele atrakcji – występy taneczne, wokalne, pokaz 
magii, przedstawienie interaktywne „Pirackie potyczki”. Będą pokazy wozów 
strażackich i konkursy sprawnościowe organizowane przez Państwową Straż 
Pożarną w Lęborku 
Ponadto dzieci będą mogły nieodpłatnie pobawić się na zjeżdżalni, dmuchanych 
zamkach, eurobangy. Organizatorzy serdecznie zapraszają.  
 

4. XXXII Lęborskie Dni Techniki 

Już po raz XXXII lokalne środowisko inżynierów i techników organizuje Lęborskie 
Dni Techniki. W tym roku przebiegają one pod hasłem „180 LAT RUCHU 
INŻYNIERSKIEGO - TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ”. Patronat honorowy nad 
imprezą objął Burmistrz Lęborka. 

Ogłoszenie wyników konkursów i nominacje XXXII LDT odbędą się w dniu 29 maja 
2015r. w sali audiowizualnej oraz w auli ZSM-I, a poprzedzi je występ artystyczny i 
wykład inauguracyjny Gościa Specjalnego. Początek obchodów o godzinie 12.00.  



Bogaty program XXXII LDT zawiera: 
- dla najmłodszych - konkursy plastyczne „Jestem eco” i „Współczesny Ikar” oraz 
pokazy - Robotyka i matematyka dla dzieci; 
- dla szkół gimnazjalnych – konkurs wiedzy „Polscy inżynierowie i wynalazcy”; 
- dla wszystkich mieszkańców Lęborka - konkurs Sudoku i pokaz modeli latających . 

Główną atrakcją programu będzie Piknik Techniczny, który odbędzie się w 
sobotę 30 maja od godz. 10.00, w auli Zespołu Szkół Mechaniczno- 
Informatycznych przy ul. Marcinkowskiego.  
W nawiązaniu do tematu wiodącego XXXII LDT- „Tradycja i Współczesność”, 
NOT-owcy chcą przybliżyć mieszkańcom najnowsze osiągnięcia techniki. 
Prezentacje i pokazy poprowadzą naukowcy i studenci z Politechnik 
Białostockiej i Gdańskiej.  
W programie: 
- Łazik marsjański - zwycięzca prestiżowych zawodów University Rover 
Challenge 2014 w USA 
- Świat dronów, a w nim pokaz możliwości wykorzystania tych urządzeń 
- Tajemnice sterowania rakietą 
Niebywałą okazją będzie możliwość obejrzenia tych urządzeń, zwłaszcza 
łazika marsjańskiego, a dodatkowym miłym akcentem jest fakt, że wśród 
prowadzących są młodzi inżynierowie, mieszkańcy Lęborka.  
Szczegóły imprezy w załączniku.  
Organizatorzy serdecznie wszystkich zapraszają do udziału w imprezach 
XXXII LDT.  
 


