
Informacje z Ratusza z dnia 15.06.2018 
 
1.XXXV Sesja Rady Miejskiej w Lęborku 

2.XII Turniej Łucznictwa Tradycyjnego 
3. Pchli targ 

4. Wakacje z biblioteką 
5. Drugi zlot foodtrucków 
6. O podróżowaniu po Syberii w bibliotece 
 
 
1.XXXV Sesja Rady Miejskiej 
XXXV sesja Rady  Miejskiej w Lęborku odbędzie się 20 czerwca  2018 r. o godz. 
13.00  w  Sali Rajców Urzędu Miejskiego. W programie m.in. projekty uchwał ws. 
rozpatrzenia  i  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze  sprawozdaniem z 
wykonania budżetu miasta Lęborka za 2017 rok oraz udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Miasta Lęborka  z tytułu wykonania  budżetu miasta za 2017 rok. 
Program XXXV Sesji RM 
Porządek  obrad: 
I.   Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum. 
II.  Przyjęcie protokołu obrad  XXXIV sesji  Rady Miejskiej  w Lęborku z  25.05.2018 
III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
1.  Rozpatrzenia  i  zatwierdzenia  sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Lęborka za 2017 rok. 
2.  Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lęborka  z tytułu wykonania 
 budżetu miasta za 2017 rok. 
3. Oceny realizacji "Strategii Rozwoju Miasta Lęborka 2020" za 2017 rok. 
4. Przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Miasto Lębork". 
5. Rozpatrzenia skargi na Dyrektor Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w 
Lęborku. 
IV. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy na 2017 rok Gminy 
miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, przez 
które  może być  prowadzona działalność pożytku publicznego. 
V.   Interpelacje i zapytania  radnych. 
VI.   Wnioski i oświadczenia. 
VII.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
VIII.  Informacje Przewodniczącego Rady. 
IX.    Zamknięcie  obrad. 
 

2. XII Turniej Łucznictwa Tradycyjnego 

23 czerwca br., na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. 8 Maja w 
Lęborku odbędzie się XII Turniej Łucznictwa Tradycyjnego. Otwarty Turniej 
Łucznictwa Tradycyjnego cieszy się dużym zainteresowaniem i prestiżem wśród 
odtwórców zdarzeń historycznych z Polski, a nawet z zagranicy. Turniej rozpocznie 
się o godz. 10:30. Zapisy uczestników turnieju: godz. 9.30 - 10.30. Organizatorzy 
turnieju -  Łucznicy Powiatu Lęborskiego i Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku 
serdecznie zapraszają wszystkich do oglądania i kibicowania łuczniczych potyczek.  
 

3. Pchli targ 



23 czerwca br. (sobota) w godz. 10.00 – 17.00 odbędzie się piętnasta edycja 
lęborskiego Pchlego targu. Przedsięwzięcie, organizowane przez Centrum Sportu i 
Rekreacji w Lęborku, LOT Ziemia Lęborska - Łeba oraz Lęborskie Centrum 
Kultury Fregata, będzie imprezą towarzyszącą zmaganiom siłaczy przeprowadzanym 
przez Lęborskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ligo. 
Udział w pchlim targu (nieodpłatnie) należy zgłosić w punkcie informacji turystycznej 
mieszczącym się przy ul. Dworcowej 8a w Lęborku - w budynku dworca PKP (pon. - 
pt., w godz. 9.00 – 17.00), telefonicznie pod nr 601 825 206 lub drogą mailową 
lotzl@wp.pl , podając: imię i nazwisko, tel. kontaktowy, rodzaj wystawianego 
asortymentu, metraż potrzebny na rozstawienie stoiska. 
Impreza stanowi dobrą okazję do sprzedaży lub wymiany rzeczy używanych, już 
niepotrzebnych, a zachowanych w należytym stanie. 
 

4. Wakacje z biblioteką 
Jak co roku, Biblioteka Miejska zaprasza dzieci – uczniów szkół podstawowych na 
wakacyjne spotkania, które odbywać się będą w godz. 11.00 - 12.30 
PROGRAM: 
25 czerwca: bezpieczny pies - bezpieczne dziecko, spotkanie z Magdaleną 
Sobolewską i psem Niko  
27 czerwca: ogniste eksperymenty 
29 czerwca: powietrze i ciśnienieCO2 kontra Hel  
2 lipca: MasterChef - warsztaty kulinarne z Darią Kuczwalską  
4 lipca: warsztaty Quillingu 
6 lipca: spacer na Wyspę Młyńską  
Zapisy do 21 czerwca  w Dziale dla Dzieci. 
Kontakt 59 8622 307 
 
5. Drugi zlot foodtrucków 
W dniach 30 czerwca i 1 lipca na Placu Pokoju odbędzie się po raz drugi zlot 
foodtrucków. Od godziny 12.00 będzie można kosztować różnych przysmaków. 
 
6. O podróżowaniu po Syberii w bibliotece 
Na spotkanie z Jackiem Jarosikiem, autorem książki „Bradziaga znaczy obieżyświat” 

zaprasza Biblioteka Miejska do swojego klubu w dniu 21 czerwca br. o godz. 18.00. 
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