
Informacje z Ratusza z dnia 27.03.2015 
 
1. Program VI Sesji Rady Miejskiej 
2. Komunikacja miejska w święta 
3. Mieszkańcy wybiorą propozycje działań w ramach Budżetu Obywatelskiego 
2015 
4. Ankieta – diagnoza społeczna Lęborka 
 
 
1. Program VI Sesji Rady Miejskiej 
VI  Sesja Rady Miejskiej w Lęborku odbędzie się 30 marca  2015r. o godzinie 12.00  w  Sali 
Rajców  Urzędu  Miejskiego.  
Program sesji z zał. 

 
2. Komunikacja miejska w święta 
Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku informuje, że w okresie Świąt Wielkanocnych 
autobusy komunikacji miejskiej kursować będą następująco: 
4 kwietnia (sobota) – wszystkie linie zgodnie z rozkładem jazdy, 
 
5 kwietnia(Wielkanoc), 6.04.2015r. (Poniedziałek Wielkanocny): 
– linia nr 2 Nowa Wieś Lęborska – Cmentarz  edług rozkładu w święta, od godz. 9:58 
(Cmentarz kierunek Nowa Wieś Lęborska) do godz. 18:50 (Pl. Piastowski zjazd). 
- linia nr 20 Plac Piastowski – Cmentarz 
według rozkładu w święta, godz. 9:43 (Plac Piastowski kierunek Cmentarz) do godz. 9:58. 
- linia nr 4 Sportowa - Lubowidz 
według rozkładu w święta, od godz. 9:42 (Sportowa kierunek Lubowidz) do godz. 19:39 
(Sportowa). 
- linia nr 5 Plac Piastowski – Sportowa 
według rozkładu w święta, godz. 9:25 (Plac Piastowski kierunek Sportowa) do godz. 9:42. 
19:42 Sportowa do 19:57 Plac Piastowski.  
 
Z uwagi na przerwę świąteczną w szkołach, w dniach 2.04 – 7.04.2015r. nie będą kursowały 
„szkolne” autobusy na linii nr 5 oraz autobus linii nr 3 realizujący kurs „szkolny” przez 
Chocielewko.  

 
3. Mieszkańcy wybiorą propozycje działań w ramach Budżetu Obywatelskiego 
2015 
W dniu 26 marca 2015 r. Komisja ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych 
„Budżetu Obywatelskiego w Lęborku” podjęła decyzję o umieszczeniu w "Bazie 
projektów do głosowania" 27 wniosków złożonych w ramach II edycji Budżetu 
Obywatelskiego w Lęborku. Spośród 34 zgłoszonych projektów wnioskodawcy 
wycofali cztery, jeden projekt został odrzucony z przyczyn formalnych, dwa projekty 
nie przeszły pozytywnie oceny merytorycznej.  
Baza projektów do głosowania znajduje się na stronie: 
www.budzetobywatelski.lebork.pl w zakładce Aktualności. 
 
Informacja dotycząca miejsc, w których można będzie głosować: 
1) do Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku, ul. Olimpijczyków 31 (Pływalnia 
Miejska „Rafa”, lokal przystosowany do głosowania dla osób niepełnosprawnych) 
w dniach 1, 2 i 3  kwietnia 2015 r. od godz. 9.00 do godz. 16.00;  
2) do Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14  - dawna RESURSA:  
a) w dniach 7, 8, 9 i 10 kwietnia 2015 r. od godz. 9.00 do godz. 15.30;  

http://www.budzetobywatelski.lebork.pl/


b) w dniu 11 kwietnia 2015 r. (sobota)  od godz. 10.00 do godz. 15.00; 
c) w dniach 13, 14 i 15 kwietnia 2015 r. od godz. 9.00 do godz. 18.30. 
W głosowaniu mogą brać udział pełnoletni mieszkańcy Lęborka, wpisani do rejestru 
wyborców na dzień 27.03.2015 r. Wydanie karty do głosowania następuje po 
okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Głosujący wybiera maksymalnie dwa, 
jego zdaniem, najważniejsze projekty. 
 
 
4. Ankieta – diagnoza społeczna Lęborka 
W trakcie opracowania jest "Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów 
Społecznych na lata 2016-2020" dla Lęborka. Strategia jest ważnym elementem 
prowadzenia skutecznej polityki społecznej, ukierunkowana na działania lokalne, 
umożliwiające szybkie i trafne rozpoznanie sytuacji społecznej mieszkańców 
naszego miasta. Konieczność jej uchwalenia przez samorząd terytorialny wynika z 
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. 
W związku z tym, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje, że do 15 
kwietnia 2015 roku wszyscy zainteresowani mieszkańcy Lęborka mogą wziąć udział 
w anonimowym badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie sytuacji 
społecznej Lęborka. Państwa odpowiedzi pozwolą również określić działania, które 
należy podjąć w celu poprawy jakości życia jej mieszkańców. 
Ankieta dostępna jest w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Lęborku, przy ul. Wyszyńskiego 3, w Informacji oraz na stronie internetowej 
www.mopslebork.pl. 
Ankietę można wypełnić i przesłać drogą elektroniczną ze strony 
www.ankieta.mopslebork.pl, strony www.mopslebork.pl w zakładce ANKIETA lub 
wydrukować i wypełnić ankietę i dostarczyć do MOPS w Lęborku do 15 kwietnia 
2015 roku. 
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