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WSTĘP
Poniższe  sprawozdanie  przedstawia  sprawy,  które  stanowiły  w  2006 r.  przedmiot  działania 

Prezydenta, tak bezpośredniego, jak i poprzez podległe jednostki. 

Miasto Lublin wykonuje zadania publiczne o charakterze lokalnym należące do kompetencji 

gminy i powiatu. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym organem wykonawczym Miasta jest 

Prezydent, który wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta. 

W 2006 r. w skład Urzędu Miasta Lublin wchodziły następujące Wydziały:

- Wydział Architektury i Administracji Budowlanej,

- Wydział Audytu i Kontroli,

- Wydział Finansowy,

- Wydział Funduszy Europejskich,

- Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,

- Wydział Gospodarki Komunalnej,

- Wydział Ochrony Środowiska,

- Wydział Organizacyjny,

- Wydział Oświaty i Wychowania,

- Wydział Spraw Administracyjnych,

- Wydział Spraw Społecznych,

- Wydział Strategii i Rozwoju,

- Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego,

- Wydział Informatyki i Telekomunikacji.

W strukturze Urzędu działały również jednostki na prawach wydziału:

- Kancelaria Prezydenta,

- Biuro Rady Miasta,

- Urząd Stanu Cywilnego,

a także inne komórki:

- Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

- Pion Ochrony Informacji Niejawnych

Zadania  Miasta  wykonują  także  jednostki  organizacyjne,  których  kierownicy  podlegają 

zwierzchnictwu służbowemu Prezydenta Miasta:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,

- Miejski Urząd Pracy,

- Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej,
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- Zarząd Nieruchomości Komunalnych,

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca”,

- szkoły, przedszkola i placówki oświatowe, których organem prowadzącym jest Miasto Lublin,

- Miejski Zespół Żłobków,

- Centrum Kultury,

- Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego,

- Teatr im. H. CH. Andersena,

- Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN,

- Biuro Wystaw Artystycznych,

- Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej,

- Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”,

- Domy Pomocy Społecznej, Domy Dziecka i inne jednostki pomocy społecznej,

- Straż Miejska,

- Ośrodek Leczenia Uzależnień,

- gospodarstwa pomocnicze. 

Prezydent stanowi zgromadzenie wspólników jednoosobowych spółek Miasta takich jak:

- Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,

- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,

- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.,

- Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Nowy Dom” Sp. z o.o.,

- „Kamienice Miasta” Sp. z o.o..

Projekty uchwał skierowane przez Prezydenta Miasta Lublin do Rady Miasta Lublin w 

2006 roku.
W 2006 roku Prezydent Miasta Lublin przedłożył Radzie Miasta Lublin 246 projektów uchwał. 

Ich podział tematyczny obrazuje poniższa tabela.

L.p. Rodzaj regulowanych spraw
Liczba
projektó
w

 1. Sprawy organizacyjne, wybory, wynagrodzenia  43 

 2. Finanse – budżet, podatki, opłaty administracyjne  25 

 3. Fundusze europejskie  3

 4. Geodezja i gospodarka nieruchomościami  47 

 5. Gospodarka komunalna  12
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 6. Gospodarka mieszkaniowa  2

 7. Działalność gospodarcza  3

 8. Oświata i wychowanie  58

 9. Zdrowie i pomoc społeczna  32

10. Kultura i sztuka  5

11. Kultura fizyczna, turystyka i wypoczynek  2

12. Ochrona środowiska  1

13. Komunikacja (transport taksówką)  1

14. Inwestycje oraz protesty i zarzuty do planu zagospodarowania przestrzennego  11

15. Architektura i administracja budowlana  -

16. Bezpieczeństwo mieszkańców i zarządzanie kryzysowe  1

 RAZEM  246

Spośród przedłożonych Radzie Miasta przez Prezydenta projektów uchwał zostały odrzu
cone następujące :

1. na sesji 27 kwietnia 2006 r. - w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin za 2005 

rok (1108-1),

2. na sesji 29 czerwca 2006 r. – w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania 

udziałów lub akcji spółek prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Lublin (1231-1),

3. na sesji 19 października 2006 r. – w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieru

chomości na 2007 rok (1269-1) .

Rada  Miasta  Lublin  zdjęła  z  porządku  obrad  następujące  projekty  przedłożone  przez 
Prezydenta Miasta Lublin :

1. na sesji 26 stycznia 2006 r. – w sprawie zatwierdzenia taryfy Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Lublinie  Sp.  z  o.o.  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i 

zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Lublin na okres od 1 marca 2006 r. do 

28 lutego 2007 r. (1011-1),

2. na sesji 19 października 2006 r. – w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla 

członków Rad i Zarządów Dzielnic (1281-1) ; wniesiony w tej samej sprawie projekt grupy 

radnych został przez Radę Miasta odrzucony.
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Prezydent Miasta wycofał przedłożone Radzie następujące projekty uchwał :

1. na sesji 23 marca 2006 r. – w sprawie szczegółowych zasad udzielania osobom zamiesz

kałym na terenie Miasta Lublin jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia ich dziecka (1102-

1),

2. na  sesji  29  czerwca  2006  r.  –  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  Wojewody  Lubelskiego 

wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na uchwały Rady Miejskiej 

w Lublinie : Nr XLVI/465/93 z dnia 8 lipca 1993 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie 

miasta Lublina miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych, ustalenia 

czasu pracy placówek handlowych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w części 

obejmującej § 3 ust. 1 i 2 oraz § 5, oraz Nr XXXII/305/92 z dnia 2 lipca 1992 r. (z późn. zm.) 

w sprawie czasu pracy placówek handlu detalicznego, gastronomicznych i usługowych na tere

nie Miasta Lublina w części obejmującej § 2 ; podjęcie tej uchwały stało się bezprzedmiotowe, 

gdyż WSA rozpoznał sprawę przed terminem sesji Rady Miasta.

Poza projektami uchwał skierowane zostały do Rady Miasta :

1. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 2005 roku 

(1015-1),

2. Informacja dotycząca realizacji uchwały nr 1155/XLIV/2001 Rady Miasta Lublin z dnia 6 

grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy (1024-1),

3. Informacja  z  realizacji  w latach  2004 –  2005 Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lublin na lata 2004 – 2008 (1094-1),

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2005 rok (1108-1),

5. Informacja Prezydenta Miasta Lublin na temat realizacji uchwały nr 755/XXXII/ 2005 Rady 

Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania prze

stępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli – „Bezpieczny Lublin” – w 

drugim półroczu 2005 r. (1113-1),

6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządo

wymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku pu

blicznego i o wolontariacie w roku 2005 (11130-1),

7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w roku 2005 

oraz potrzeby wynikające z realizacji zadań (1150-1),

8. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Lublin w 2005 roku (1152-1),

9. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w 2005 roku (1155-1),
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10. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii – sprawozdanie opisowe za 2005 rok (1156-

1),

11.  Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej działającej przy Miejskim 

Inspektoracie Gospodarki Mieszkaniowej Wydziału Spraw Społecznych UM Lublin za okres 

od 9 października 2005 r. do 9 kwietnia 2006 r. (1158-1),

12.  Informacja o realizacji projektu „Trakt Kraków – Lublin – Wilno” (1182-1),

13. Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2006 roku (1242-1),

14. Informacja  o  wyjazdach  służbowych  Prezydenta  Miasta  Lublin  i  pracowników  Urzędu 

Miasta Lublin w okresie 25 maja – 25 sierpnia 2006 r. (1252-1),

15. Informacja  o  wyjazdach  służbowych  Prezydenta  Miasta  Lublin  i  pracowników  Urzędu 

Miasta Lublin w okresie od 25 sierpnia do 9 października 2006 r. (1297-1),

16. Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej działającej przy Miejskim 

Inspektoracie Gospodarki Mieszkaniowej Wydziału Spraw Społecznych UM Lublin za okres 

od 10 kwietnia 2006 r. do 10 października 2006 r. (1308-1). 

W wykonaniu zadań ustawowych Prezydent wydał 579 zarządzeń dotyczących zakresu za

dań realizowanych przez następujące jednostki organizacyjne Urzędu:
Wydział Audytu i Kontroli 7,

Wydział Informatyki i Telekomunikacji 12,

Wydział Funduszy Europejskich 9,

Wydział Finansowy 50,

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 154,

Wydział Gospodarki Komunalnej 5,

Wydział Ochrony Środowiska 15,

Wydział Oświaty i Wychowania 124,

Wydział Organizacyjny 148,

Wydział Spraw Społecznych 30,

Wydział Spraw Administracyjnych 15,

Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego 10.

Dwukrotnie dokonano zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta:

- zarządzeniem nr 18/2006 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 stycznia 2006 r. nastąpiło prze

kazanie do realizacji zadań z zakresu obronności,

Zarządzeniem nr 45/2006 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2006 r. dokonano zmiany 

w regulaminie pracy Urzędu Miasta Lublin dotyczącej czasu pracy w Wydziale Audytu i Kontroli.

Biuro Rady Miasta Lublin w 2006 r. na bieżąco służyło pomocą radnym w pełnieniu ich man

datów. Zapewniło obsługę kancelaryjno-techniczą 13 sesji Rady Miasta, na których podjęto 
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293 uchwały. Pracownicy Biura Rady Miasta obsługiwali również posiedzenia 11 stałych komisji 

Rady, których w sumie odbyło się 145. Komisje wydały 714 opinii i wystosowały 243 wnioski do 

zmiany  bądź  uchylenia  uchwał  oraz  w  innych  sprawach  z  zakresu  działania  poszczególnych 

komisji. Ponadto Komisja Rewizyjna przeprowadziła 2 kontrole, rozpatrzyła 20 skarg i 1 wezwanie, 

a Komisja Inwentaryzacyjna sporządziła 4 spisy inwentaryzacyjne, na podstawie których miasto 

Lublin przejęło od Skarbu Państwa 321 nieruchomości.

Szczegółową informację o pracy poszczególnych komisji ilustruje poniższa tabela:

Komisja: posiedzenia opinie wnioski (w tym 
dezyderaty)

Budżetowo-Ekonomiczna 21 138 84

ds. Rodziny 12 66 9

Gospodarki Komunalnej 18 132 31

Inwentaryzacyjna 5 4 spisy inwentaryzacyjne (321 
przejętych nieruchomości)

Kultury i Ochrony Zabytków 12 34 9

Oświaty i Wychowania 12 93 18

Rewizyjna 13 2 kontrole, 20 skarg, 1 wezwanie

Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony 
Środowiska 13 113 33

Samorządności i Porządku Publicznego 12 55 15

Sportu, Turystyki i Wypoczynku 13 26 24

Zdrowia i Pomocy Społecznej 14 57 20

W SUMIE: 145 714 243

Sekretariat  Biura  Rady  zapewniał  sprawne  pełnienie  funkcji  Przewodniczącego  oraz  wice

przewodniczących Rady Miasta, pod kątem kancelaryjnym, jak i reprezentacyjnym. W 2006 roku z 

możliwości spotkania z Przewodniczącym i wiceprzewodniczącymi – w ramach pełnionych przez 

nich dyżurów – skorzystało 83 mieszkańców miasta. Biuro Rady przyjęło także 117 wniosków i 48 

skarg  na  piśmie,  dotyczących  m.in.  zmian  w  planie  zagospodarowania  przestrzennego  miasta, 
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sprzedaży gruntów, utrzymania porządku i czystości ulic, organizacji ruchu drogowego, funkcjono

wania Urzędu Miasta, itp.

Biuro Rady Miasta na bieżąco przygotowywało materiały na sesje Rady Miasta, zapewniało ter

minowe ich dostarczanie radnym, prowadziło rejestr uchwał Rady Miasta i interpelacji radnych, 

współpracowało z radami dzielnicowymi i wydziałami Urzędu Miasta Lublin. 

Ponadto pracownicy Biura zajmowali się zamieszczaniem w Biuletynie Informacji Publicznej i 

na  stronie  internetowej  Urzędu Miasta  uchwał  podjętych  przez  Radę Miasta  (i  ich  projektów), 

oświadczeń majątkowych radnych, jak również innych dokumentów i informacji zgodnie z obowi

ązującymi przepisami – m.in. porządków i protokołów sesji, harmonogramów posiedzeń komisji i 

ustaleń oraz opinii komisji. W 2006 roku do sekretariatu Biura Rady wpłynęło 1.949 pism – wysła

no natomiast 3.715 pism.

W 2006 r.  odbyły się wybory do Rady Miasta Lublin oraz bezpośrednie wybory Prezydenta 

Miasta Lublin. Uprawnionych do głosowania było 276 294 mieszkańców. Miasto Lublin zostało po

dzielone na 6 okręgów i 204 obwody głosowania. Frekwencja wyborcza wyniosła 41,53%. Na rad

nych zarejestrowanych zostało 569 kandydatów oraz 10 kandydatów na Prezydenta Miasta Lublin. 

Spośród  zarejestrowanych  kandydatów  w  dniu  12  listopada  2006  r.,  pod  nadzorem  Miejskiej 

Komisji Wyborczej, dokonano wyboru 31 radnych Rady Miasta Lublin.

Jednocześnie w związku z nieuzyskaniem więcej niż połowę ważnie oddanych głosów przez 

żadnego z kandydatów na Prezydenta Miejska Komisja Wyborcza zarządziła przeprowadzenie II 

tury głosowania na dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów w I turze gło

sowania: Adama Wasilewskiego i Izabellę Sierakowską. 

W wyniku  II  tury  głosowania  przeprowadzonego  w dniu  26  listopada  2006 r.  Prezydentem 

Miasta Lublin został wybrany Adam Wasilewski uzyskawszy 61 631 głosów, co stanowiło 62,41% 

oddanych głosów.

W dniu 4 grudnia 2006 r., po uroczystej mszy świętej w Archikatedrze Lubelskiej, w Trybunale 

Koronnym podczas II Sesji Rady Miasta Lublin Prezydent Elekt Adam Wasilewski złożył ślubowa

nie. Z tą chwilą nastąpiło faktyczne objęcie urzędu Prezydenta Miasta Lublin. 

Po zakończeniu II Sesji Rady Miasta na schodach Ratusza miało miejsce przekazanie symbolicz

nego klucza do bram miasta przez ustępującego Prezydenta Andrzeja Pruszkowskiego Prezyden

towi Adamowi Wasilewskiemu. 
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I. PODSTAWY ROZWOJU MIASTA

1. Informacja o postępie prac nad planem zagospodarowania 
przestrzennego miasta

W roku  2006  kontynuowane  były  prace  planistyczne,  które  koncentrowały  się  głównie  na 

pracach merytorycznych nad sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzenne

go miasta oraz nad dalszym awansowaniem będącej w toku procedury formalno - prawnej roz

poczętych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta.

Prace planistyczne w toku:
- część V Sławin, Sławinek - opracowano II warianty projektu planu które poddane były oce

nie skutków ich rozwiązań na środowisko przyrodnicze a także skutków finansowych, które ob

ciążać  będą  gminę.  Projekt  planu poddany był  dwukrotnie  ocenie  Miejskiej  Komisji  Urba

nistyczno - Architektonicznej a obecnie przystąpiono do przygotowania wniosku o zgodę na 

wyłączenie z użytkowania rolniczego terenów, które przeznaczone są w projekcie na cele nie

rolnicze.

- część VI Stare Bronowice, Kośminek, Dziesiąta, Głusk, Abramowice – obejmująca 3 500 

ha  powierzchni  terenu  miasta  -  na  ukończeniu  faza  projektowa,  w  toku  ocena  wpływu 

przyjętych rozwiązań na środowisko przyrodnicze a także prognoza skutków ekonomicznych 

wywołanych przyjętymi w projekcie rozwiązaniami,

- zakończona faza projektowa zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Lublina - część II, w obszarze obejmującym  południową część ośrodka usługowego 
„Centrum Zana” - realizacja uchwały Rady Miasta Lublin Nr 599/XXVI/2005 z dnia 24 lute

go 2005 r., - 3 x MKUA projekt uzgodniony i wyłożony jeden raz do publicznego wglądu,

- w toku faza projektowa miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego dla ob

szarów  oznaczonych  numerami:  I/1,  I/2,  I/6,  I/9,  I/11,  I/15,  I/17,  I/20  oraz  II/1,  II/3 

wyłączonych z granic uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. 

Lublina - część I i część II,

- w toku faza projektowa zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Lublina część I - obszar północno - wschodni dla terenu położonego w sąsiedztwie terenu 
oznaczonego numerem I/20 -  realizacja uchwały Rady Miasta Lublin Nr 611/XXVII/2005 z 

dnia 24 lutego 2005 r.,

- w toku faza projektowa sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru Zemborzyce ( część VII ),
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- w toku faza  projektowa aktualizacji  Studium uwarunkowań i  kierunków zagospoda

rowania przestrzennego miasta Lublina,

- tok formalno -  prawny dla  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Lublina część - II dla terenów przeznaczonych pod urządzenia energetyki cieplnej, 
oznaczone symbolem IT8 - realizacja uchwały Rady Miasta Lublin Nr1062/XLII/2006 z dnia 

29 czerwca 2006 r.,

Inne działania podejmowane przez LPU:
- przygotowanie wniosku o uznanie miasta Lublin za Pomnik Historii,

- działania i współpraca z Urzędem Marszałkowskim na rzecz ustanowienia i opracowania pla

nistycznego obszaru metropolitarnego Lublina,

- współpraca w ramach Stowarzyszenia „Szlak Staropolski” , w sprawie budowy drogi eks

presowej S 46.

2. Koncepcje i projekty przyszłych inwestycji

Projekty i koncepcje opracowane lub zlecone w 2006 r.

Lp. Nazwa inwestycji Rodzaj opracowania
Stan 
zaawansowania

Przewidywany 
termin 
zakończenia

1.
Ulica Dłotlice z uzbrojeniem Projekt budowlano-

wykonawczy opracowano

2. Sieć kanalizacji sanitarnej w 
os. Rudnik, Bursaki

Projekt budowlano-
wykonawczy opracowano

3. Ulica Dębowa Koncepcja programowo-
przestrzenna opracowano

4. Ulica Goździkowa Koncepcja programowo-
przestrzenna opracowano

5. Sieć kanalizacji sanitarnej w 
ul. Zorza, Sachsów

Projekt budowlano-
wykonawczy opracowano

6. Sieć kanalizacji sanitarnej w 
ul.Odległej, Abramowickiej

Projekt budowlano-
wykonawczy

w trakcie 
opracowania

7. Sieci wod – kan w ul. 
Elektrycznej

Projekt budowlano-
wykonawczy opracowano

8. Wodociąg w ul. Poligonowej- 
Zelwerowicza

Projekt budowlano-
wykonawczy zlecono 2007 r.
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9. Przyłącza wod-kan do posesji 
przy ul. Kamiennej 20

Projekt budowlano-
wykonawczy opracowano

10. Sieć wodociągowa zasilająca 
posesje przy ul. Koło

Projekt budowlano-
wykonawczy opracowano

11. Kolektor NII odc. IV od studni 
S6 do S9

Projekt budowlano-
wykonawczy opracowano

12.
Kolektor NII odc. IV od studni 
S9 do kościoła przy ul. 
Głuskiej S25

Projekt budowlano-
wykonawczy opracowano

13. Kolektor NII odc. IV od studni 
S25 przy kościele przy ul. 
Głuskiej do granic miasta

Projekt budowlano-
wykonawczy zlecono 2007 r.

14.
Osiedle Węglinek Koncepcja programowo-

przestrzenna ulic z 
uzbrojeniem

opracowano

15.
Kanalizacja deszczowa w ul. 
Gałczyńskiego, Staffa, 
Kunickiego

Projekt budowlano-
wykonawczy

opracowano

16. Kolektor kanalizacji sanitarnej 
AN VI do ul. Raszyńskiej

Projekt budowlano-
wykonawczy

opracowano

17.

Kanalizacja deszczowa 
odwadniająca ul. Fiołkową, 
Skowronkową z 
odprowadzeniem wód 
deszczowych do zbiornika 
retencyjnego

Projekt budowlano-
wykonawczy

opracowano

18.

Przełączenie istniejących sieci 
kanalizacji sanitarnej w 
dzielnicy Węglin Płd. Do 
projektowanych kolektorów

Projekt budowlano-
wykonawczy

opracowano

19.
Kolektor kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej w dzielnicy 
Węglin Płd. - etap II

Projekt budowlano-
wykonawczy zamienny

opracowano

20. Kolektor kanalizacji sanitarnej 
N-F do ul. Doświadczalnej

Projekt budowlano-
wykonawczy

opracowano

21.
Kolektor kanalizacji 
deszczowej N-F do ul. 
Doświadczalnej

Projekt budowlano-
wykonawczy

W trakcie 
opracowania

22. Kanalizacja deszczowa w Projekt budowlano- zlecono 2007 r.
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rejonie działki „CARITAS” wykonawczy

23. Kanalizacja sanitarna w 
rejonie działki „CARITAS”

Projekt budowlano-
wykonawczy

zlecono 2007 r.

24.
Przebudowa sieci 
wodociągowej w rejonie ul. 
Pliszczyńskiej 

Projekt budowlano-
wykonawczy

zlecono 2007 r.

25. Sieć wodociągowa w al. 
Spółdzielczości Pracy

Projekt budowlano-
wykonawczy

opracowano

26. Kanalizacja sanitarna w ul. 
Jana Pawła II

Projekt budowlano-
wykonawczy

opracowano

27. Siec wodociągowa w ul. Jana 
Pawła II

Projekt budowlano-
wykonawczy

zlecono 2007 r.

28. Kanalizacja sanitarna w ul. 
Głuskiej

Projekt budowlano-
wykonawczy

opracowano

29. Kanalizacja deszczowa w ul. 
Orłowskiego

Projekt budowlano-
wykonawczy

zlecono 2007 r.

30.
Kanalizacja deszczowa w płn.-
wsch zlewni m. Lublin ( kol. 
B-89 )

Koncepcja programowo-
przestrzenna

zlecono 2007 r.

31.
Sieci wod-kan w rejonie ulic: 
Chodźki-Smorawińskiego-
Mackiewicza

Projekt budowlano-
wykonawczy

zlecono 2007 r.

32.

Kanalizacja sanitarna i 
deszczowa w zach. części m.. 
Lublin, w rejonie ulic: 
Główna, Deszczowa, 
Nałęczowska

Koncepcja programowo-
przestrzenna

zlecono 2007 r.

33.
Ulice w obszarze pomiędzy 
ulicami: Chodźki-
Smorawińskiego-Mackiewicza

Koncepcja programowo-
przestrzenna

opracowano

34.

Zagospodarowanie terenu 
działki nr 25 przy ul. 
Janowskiej 76 w Lublinie dla 
potrzeb rekreacyjno-
sportowych z przeznaczeniem 
na sporty rowerowe

Projekt budowlano-
wykonawczy

opracowano
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35.

Adaptacja klasztoru 
powizytkowskiego na 
wielofunkcyjne Centrum 
Kultury 

Studium wykonalności opracowano

36.

Opracowanie oceny stanu 
technicznego otwartych 
basenów przy ul. Łabędziej 2 
w Lublinie

Ekspertyza techniczna opracowano

37.

Budynek żłobka i przedszkola 
wraz z zagospodarowaniem 
terenu przy ul. Wolskiej 5 w 
Lublinie

Projekt budowlano-
wykonawczy

w opracowaniu 2007 r.

38.

Zespół urządzeń sportowych 
przy Gimnazjum Nr 16 i 
Szkole Podstawowej Nr 43 w 
Lublinie. ul. Poturzyńska 2 i 
ul. Śliwińskiego 5, Lublin

Koncepcja programowo-
przestrzenna

opracowano

39. Park w dzielnicy. Czuby Projekt budowlano-
wykonawczy

w opracowaniu 2007 r.

40.

Sala gimnastyczna z 
zapleczem Zespołu Szkół 
Ekonomicznych im. J. i A. 
Vetterów przy ul. 
Bernardyńskiej w Lublinie

Koncepcja programowo-
przestrzenna

opracowano

41.

Pływalnia typu olimpijskiego 
przy Alejach Zygmuntowskich 
w Lublinie
Zespół pływalni wraz z 
programem towarzyszącym 
zlokalizowany przy Alejach 
Zygmuntowskich

• Program 
funkcjonalno-
użytkowy

• Współpraca przy 
organizacji konkursu 
architektonicznego 
otwartego

opracowano

przygotowania 
do konkursu 

42. Brama wjazdowa cmentarza 
na Majdanku 

Projekt budowlano-
wykonawczy

opracowano

43.

Budynek socjalny z 
pomieszczeniami dla Centrum 
Aktywności Środowiskowej 
przy ul. Grygowej 4B oraz 
boisko i plac zabaw

Projekt budowlano-
wykonawczy

opracowano

44.
Domu Pomocy Społecznej i 
budynek mieszkalny z 
mieszkaniami chronionymi 

Aktualizacja projektu 
budowlano-
wykonawczego

opracowano
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przy ul. Opalowej w Lublinie

45.

Rozbudowa Domu Pomocy 
Społecznej „BETANIA” przy 
Al. Kraśnickiej 223 w 
Lublinie

Projekt budowlano-
wykonawczy

opracowano

46. Budynek mieszkalny przy ul. 
Żelaznej 18A

Projekt budowlano-
wykonawczy

w opracowaniu

47. Budynki mieszkalne przy ul. 
Wyżynnej

Projekt budowlano-
wykonawczy

rozwiązanie 
umowy

48.

Budynki mieszkalne przy 
Drodze Męczenników 
Majdanka i przedłużenia 
Grygowej

Koncepcja programowo-
przestrzenna

opracowano

49. Trasa Zieliona II etap 
Muzyczna

Projekt budowlano- 
wykonawczy

w opracowaniu  2007 r.

50.
Infrastruktura aktywizacji 
gospodarczej 
w dz. Bursaki

Projekt budowlano- 
wykonawczy

w opracowaniu

51. Budowa ul. Wronskiej Projekt budowlano- 
wykonawczy

w opracowaniu  2007 r.

52.

Przedłużenie ul. Krańcowej 
wraz
z mostem na rzece 
Czerniejówce, aktualizacja 
dokumentacji

Projekt budowlano- 
wykonawczy

w opracowaniu 2007 r.

53.
Projekt odwodnienia ul. 
Rozmarynowej; Kwiatów 
Polnych i Chabrowej

Projekt budowlano- 
wykonawczy

opracowano

54.
Ścieżka rowerowa od ul. 
Związkowej 
do Dworku Graffa

Projekt budowlano- 
wykonawczy

opracowano

55. Budowa ul. Choiny Projekt budowlano- 
wykonawczy

opracowano

56. Budowa ul. Brzozowskiego Projekt budowlano- 
wykonawczy

opracowano

57. Budowa ulic: Ślężąn, 
Szerokie, Połabien, Lubuszan

Projekt budowlano- 
wykonawczy

w opracowaniu 2007 r.
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58. Remont ulic: Morsztynów, 
Reymonta

Projekt budowlano- 
wykonawczy

opracowano

59. Budowa ul. Strumykowej Projekt budowlano- 
wykonawczy

opracowano

60.
Budowa linii napowietrznej 
110 kV
Al. Kraśnicka

Projekt budowlano- 
wykonawczy

opracowano

61.
Budowa wodociągu w Al. 
Kraśnickiej
(Gęsia – granica miasta)

Projekt budowlano- 
wykonawczy

opracowano

62.
Budowa ulic: Połaniecka, 
Sapiehy, Kleniewskich, 
Hirszfelda

Projekt budowlano- 
wykonawczy

w opracowaniu 2007 r.

63. Budowa ul. Rejtana Projekt budowlano- 
wykonawczy

 w opracowaniu 2007 r.

64.
Budowa przedłużenia 
Nadbystrzyckiej
(Janowska, Krochmalna)

Projekt budowlano- 
wykonawczy

w opracowaniu 2007 r.

65.
Trasa Zielona – Skrzyżowanie 
1-go Maja, Fabryczna, Unii 
Lubelskiej

Projekt budowlano- 
wykonawczy

w opracowaniu 2007 r.

66. Trasa Zielona – włączenie ul. 
Młyńskiej

Projekt budowlano- 
wykonawczy

opracowano

67. Przedłużenie ul. Związkowej Projekt budowlano- 
wykonawczy

w opracowaniu 2007 r.

68. Budowa ul. Sławin Projekt budowlano- 
wykonawczy

opracowano

69.
Budowa ścieżki rowerowej po 
prawej stronie Zalewu 
Zemborzyckiego

Projekt budowlano- 
wykonawczy

w opracowaniu 2007 r.

70. Budowa ul. Zamenhofa Projekt budowlano- 
wykonawczy

opracowano

71. Budowa ul. Sobótki Projekt budowlano- 
wykonawczy

w opracowaniu 2007 r.

72. Budowa ul. 3-go Maja i 
Radziwiłłowskiej

Projekt budowlano- 
wykonawczy

w opracowaniu 2007 r.
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73. Opracowanie koncepcji 
budowy ul. Solidarności

Koncepcja w opracowaniu 2007 r.

3. Budowa i modernizacja dróg

W 2006 r. realizowano następujące inwestycje drogowe:
1) rozbudowa i przebudowa trakcji trolejbusowej

W ramach tego zadania realizowano budowę trakcji trolejbusowej na skrzyżowaniu ulic: Wolska 

– Fabryczna – Łęczyńska – Droga Męczenników Majdanka. 

Wykonano pełną geometrię skrzyżowania z torami jezdnymi trakcji trolejbusowej we wszystkich 

kierunkach, uruchomiono sygnalizację świetlną, wykonano pełny zakres prac nawierzchniowych na 

skrzyżowaniu ulic: Wolska – Fabryczna – Łęczyńska – Droga Męczenników Majdanka. Prace za

kończono 7 września 2006r. 

2) ul. Willowa
Kontynuowano i zakończono budowę ulicy Willowej na odcinku od ulicy Tarasowej do ulicy 

Sławinkowskiej o długości 660 mb (klasa ulicy „Z” o nośności 100 kN/oś)wraz z chodnikami o 

szerokości 2 mb. Obok ulicy głównej wybudowano 2 jezdnie serwisowe z dwoma parkingami. Wy

konano również rondo sterujące ruchem przy włączeniu ulicy Willowej do ulicy Sławinkowskiej. 

Jednocześnie na całej długości ulicy Willowej wykonano oświetlenie oraz podziemną infrastrukturę 

( bez pełnego zakresu sieci wodociągowej). Na całej długości ulicy wykonano trawniki i  tereny 

zielone. 

Inwestycja  była  realizowana  przy  dofinansowaniu  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach 

ZPORR. 

3) przebudowa al. Spółdzielczości Pracy
Regulowano  sprawy  terenowo  prawne  związane  z  wykupem gruntów  pod  pas  drogowy  al. 

Spółdzielczości Pracy( od ul. Dożynkowej do granic miasta). 

Wykonano zbiornik retencyjny w rejonie ul. Dębowej.  Zbiornik jest gotowy do przyjmowania 

wód  opadowych  z  Al.  Spółdzielczości  Pracy.  Inwestycję  zakończono  -  protokół  odbioru  14 

września 2006 r.  Opracowano dokumentację budowlano – wykonawczą na budowę sieci wodoci

ągowej w al. Spółdzielczości Pracy na odcinku od posesji nr 127 do posesji nr 135. Uzyskano po

zwolenie na budowę i wszczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót. 

4) Trasa Zielona – I etap 
Opracowywano  dokumentację  budowlano  -  wykonawczą  skrzyżowania  Al.  Zygmuntowskie-

Trasa Zielona- ul.1-go Maja - Fabryczna-Unii Lubelskiej wraz z przebudową uzbrojenia i budową 

ścieżki rowerowej. Wszczęto procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji projektowej na 
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budowę mostu na rzece Bystrzycy w ciągu ul. Fabrycznej. Dokonano wyboru wykonawcy robót 

budowlanych na budowę skrzyżowania Plac Bychawski- Wolska – 1-go Maja –Kunickiego.

Wykonano warstwy bitumiczne(warstwa wiążąca i ścieralna) ul. Piłsudskiego wraz z oznakowa

niem poziomym. Rozpoczęto budowę łącznika ul. Lubelski Lipiec 80 z ul. Młyńską( wzmocnienie 

podłoża kolumnami z gruntocementu, kanalizacja deszczowa, roboty ziemne).

5) Trasa Zielona – II etap z ul. Muzyczną 
Opracowywano dokumentację budowlano – wykonawczą dla II etapu zadania na budowę ul. 

Muzycznej od skrzyżowania Głęboka – Nadbystrzycka ( wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Nadłącz

nej, Trasy Zielonej w Lublinie, na odcinku od Placu Bychawskiego do skrzyżowania z ulicami: 

Nadłączna- Muzyczna i ul. Nadłącznej na odcinku od Trasy Zielonej do skrzyżowania z ulicami: 

Gazową  i  Krochmalną  wraz  z  oświetleniem,  odwodnieniem,  organizacją  ruchu  i  sygnalizacją 

świetlną oraz ewentualnymi kolizjami z uzbrojeniem technicznym- termin opracowania I kwartał 

2007 r.

6) Węzeł drogowy Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. ks.Popiełuszki ) 
Dokonano wyboru wykonawcy na realizację łącznic nr 6 i nr 7 węzła drogowego „Poniatow

skiego”. 

Prowadzono prace przy budowie łącznic. Wykonano roboty drogowe na łącznicach nr 6 i nr 7 

( bez warstwy ścieralnej i chodników) wraz z infrastrukturą podziemną – 70%. Wykonano kładkę 

dla pieszych nad łącznicami nr 6 i nr 7. Wykonano tunel w ul. Północnej. 

Zakończono roboty rozbiórkowe budynku przy ul. Ćwiklińskiej 10 oraz przy ul. Snopkowskiej 

14, 19. 

Regulowano sprawy terenowo-prawne pod budowę łącznic nr 1 i nr 8. 

obwodnica miejska od węzła al. Tysiąclecia - ul. Hutnicza do ul. Mełgiewskiej 

Przebudowano 2 mosty wraz z nawierzchnią na rzece Bystrzycy. Wykonano ulicę Graffa – jez

dnia lewa od skrzyżowania z ul. Mełgiewską do wiaduktu)oraz łącznice zjazdowe. Przebudowano 

infrastrukturę podziemną (gazociąg i kanalizacja deszczowa) oraz oświetlenie uliczne. Wykonano 

wiadukt nad al. Tysiąclecia – 84 mb.

Wykonano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu z ul. Hutniczą.

Ponadto w ramach „Rozszerzenia” projektu przebudowano odcinek al. Tysiąclecia o długości 1,2 

km.

Dokonano  wymiany  stolarki  okiennej  o  podwyższonych  parametrach  dźwiękoszczelnych  w 

dwóch budynkach mieszkalnych przy ul. Przyjaźni. Realizacja inwestycji odbywała się przy do

finansowaniu z funduszy PHARE 2003.

Prace zakończono: 6 październik 2006 r. Przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej z od

wodnieniem.
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Regulowano sprawy terenowo - prawne związane z wykupem gruntów.

Zakończono prace związane z opracowaniem studium wykonalności dla zakresu projektu do

tyczącego skrzyżowania ul. Jana Pawła II z al. Kraśnicką. Uzyskano pozwolenie na budowę Jana 

Pawła II na odcinku od istniejących wiaduktów do skrzyżowania z al. Kraśnicką. Wystąpiono o po

zwolenie  na  budowę  skrzyżowania  Jana  Pawła  II-  Al.  Kraśnicka.  Opracowano  dokumentację 

budowlano – wykonawczą sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II.

Dokonano  wyboru  wykonawcy  na  przebudowę  odcinka  kanalizacji  deszczowej  do  ul.  Jana 

Pawła II i wykonano pełny zakres przebudowy kanalizacji na odcinku o dł. 25 mb od ul. Szafirowej 

w kierunku al. Kraśnickiej oraz przebudowy kaskadowych wlotów do studni o dł. 9 mb. Zlecono 

opracowanie  projektu  budowlano  –  wykonawczego  sieci  wodociągowej  w  ul.  Jana  Pawla  II. 

Przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce. Prowadzono 

prace związane z wykupem gruntów. Przebudowa ul.  Poniatowskiego i  ul.  Sowińskiego (od ul. 

ks.Popiełuszki do ul. Filaretów) 

Trwały uzgodnienia dokumentacji budowlano – wykonawczej. Prowadzono negocjacje z UMCS 

w zakresie spraw terenowo – prawnych. 

7) przebudowa al. Kraśnickiej ( odcinek od ul. Roztocze do do granic miasta) 
Regulowano sprawy terenowo - prawne związane z wykupem gruntów. Opracowano dokumenta

cję budowlano –wykonawczą na budowę linii napowietrznej 110 kV a al. Kraśnickiej. 

8) poszerzenie ul. Choiny wraz z oświetleniem i odwodnieniem 

Dokonano wyboru wykonawcy opracowania dokumentacji na powyższą inwestycję.

Opracowano dokumentację budowlano – wykonawczą. Rozpoczęto prace związane z wykupem 

gruntów pod pas drogowy ulicy. Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzy
żowaniami 

Uzyskano zgodę Ministerstwa Kultury na wykreślenie z rejestru zabytków ogrodzenia murowa

nego na posesji 3-Maja 5 - Radziwiłłowska 13. Zlecono opracowanie aktualizacji  dokumentacji 

projektowej. 

9) ul. Bursaki 

Regulowano sprawy terenowo – prawne na odcinku od ul. Rapackiego do ul. Do Dysa. 

- ul Wyżynna na odcinku od ul. Szczytowej do Nadbystrzyckiej 

Wykonano i zamontowano tablice upamiętniające dofinansowanie inwestycji ze środków Unii 

Europejskiej. Uzupełniono oznakowanie poziome. Wykonano zabezpieczenie chodnika i jezdni ba

rierkami od strony skarpy t.j. ok. 250 m.

10) ul. Rapackiego 
Regulowano sprawy terenowo – prawne. 
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11) ul. Gnieźnieńska nr 106846L w Lublinie 

Wykonano roboty drogowe w zakresie: warstwa konstrukcyjna nawierzchni z warstwą wiążącą, 

oświetlenie oraz obustronny chodnik. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome. 

Wykonano i przekazano do użytkowania sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Gnieźnieńskiej o dłu

gości 402,10 mb wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego o długości 54,50 mb. Kanaliza

cję deszczową zaawansowano w 90%. Ulica o długości 784 mb została dopuszczona do użytkowa

nia ( bez wykonania warstwy ścieralnej i zieleni).

Opracowano projekt budowlano – wykonawczy na budowę chodnika na odcinku od S.M.” Hory

zont” do ul. Nałęczowskiej.

Dokonano wyboru wykonawcy na budowę chodnika.

przebudowa ul. Majdan Tatarski

Dokonano wyboru wykonawcy robót w drodze przetargu.

Rozpoczęto realizację inwestycji i wykonano : oświetlenie uliczne-100%, kanalizację deszczo

wą- 100%, roboty drogowe- warstwę wiążącą nawierzchni. 

12) ul. Rudlickiego 

Prowadzono procedury przetargowe związane z wyborem wykonawcy robót. 

13) ul. Kwiatów Polnych

Wykonano przebudowę skrzyżowania Kwiatów Polnych – Chabrowa w zakresie robót drogo

wych i oświetlenia drogowego. Inwestycję zakończono i przekazano do użytkowania. 

Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki

Opracowano projekt budowlano-wykonawczy na budowę ulicy Dłotlice na odcinku od ulicy Na

sutowskiej do granic miasta oraz ulic bocznych wraz z uzbrojeniem oraz projekt budowlano – wy

konawczy sieci  kanalizacji deszczowej i rowu otwartego ze zbiornikiem retencyjnym na terenie 

Gminy Niemce i  Wólka Lubelska z odprowadzeniem wód opadowych do rzeki  Bystrzycy oraz 

studium wykonalności w przedmiotowym zakresie.

Ponadto  opracowywano projekt  budowlano-wykonawczy budowy ulic  w os.  Bursaki  wraz  z 

uzbrojeniem w kwartale ulic: al. Spółdzielczości Pracy – Do Dysa – Stefczyka – Nasutowska oraz 

przedłużenia ulicy Do Dysa do skrzyżowania z ul. Choiny.

14) dojazd do Szkoły Podstawowej nr 10 

Wykonano zjazd do szkoły o długości 78 mb oraz ciąg pieszy o dł. 78 mb. W dniu 23 czerwca 

b.r. przekazano inwestycję do użytkowania. 

W ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przy udziale mieszkańców zrealizowano 2,2 
km dróg w ulicach: Szymanowskiego; Prostej; Pankiewicza; ul.Sierpińskiego- bocznej; ul. Wadow

skiego; ul. Zamenhofa ( ul. Iwaszkiewicza- ul. Szelburg-Zarembiny); ul. Żurawiej ( ul. Długa- ul. 

Robotnicza);  ul.  Nadbystrzyckiej  –  bocznej.Ponadto  wykonano oświetlenie  drogowe w ulicach: 
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Bartniczej, Bogdanówka; Sobótki; Strumykowej, Morawian; Słowian, Słupian, Milczan; ul. Izoldy; 

oraz 0,5 km chodnika w ul. Judyma.

W  zakresie  budowy  i  modernizacji  dróg  przez  Wydział  Gospodarki  Komunalnej,  oprócz 

bieżących napraw w 2006 r. realizowana była:

kontynuacja i zakończenie rozpoczętych w 2005 r. przebudów ulic dofinansowywanych z fun

duszy  strukturalnych  UE w ramach  ZPORR:  ul.  Jana  Pawła  II  (od  ul.  Nadbystrzyckiej  do  ul. 

Szafirowej),  ul.  Krańcowa (od al.  Witosa do ul.  Długiej),  ul.  Szeligowskiego (od al.  Smorawi

ńskiego do ul. Związkowej), ul. Choiny (od ul. Związkowej do ul. Paderwskiego) oraz rozpoczęcie 

przebudowy ulic: Nadbystrzyckiej (od ul. Zana do ul. Jana Pawła II), al. Andersa (od al. Spółdziel

czości Pracy do ronda gen. Berbeckiego wraz z rondem), al. Smorawińskiego (od al. Solidarności 

do al. Kompozytorów Polskich). Łączna wielkość dofinansowania w 2006 r. wyniosła 28 288 000 

zł.

budowa zatok komunikacji  miejskiej  w ul.  Nałęczowskiej,  przebudowa ul.  Bazylianówka do 

połączenia z  ul.  Związkową, przebudowa skrzyżowania ulic:  Filaretów- Wyżynna-Bursztynowa, 

budowa pochylni w ul. Weteranów, utwardzenie ciągu do ruchu pieszego pomiędzy ulicami: Żyw

nego i Poturzyńską oraz podjazdu przy SP nr 4 przy ul. Hiacyntowej

przebudowa ścieżki rowerowej nad Bystrzycą od ul. Zamojskiej do ul. Wapiennej

4. Remonty dróg

- zakończono rozpoczęte w 2005 r. remonty ul. Roztocze (od ul. Orkana do ul. Wielkopolskiej) 

oraz remont chodnika na ul. Droga Męczenników Majdanka

- wykonano remont ul. Wyzwolenia (od ul. Wilczej do ul. Mickiewicza) i odcinka ul. Droga 

Męczenników Majdanka

- przeprowadzono remont chodnika w ul. Parysa oraz remont schodów i chodnika w ul. Wetera

nów

- wyremontowano ul. Ogrodową oraz ul. Miłą

- wykonano remont ul.  Paganiniego (od ul.  Północnej do ul.  Kompozytorów Polskich) oraz 

remont dojazdu do Gimnazjum Nr 18 i schroniska młodzieżowego przy ul. Długosza

- wyremontowano metodą bezwykopową kanał deszczowy w al. Kraśnickiej

5. Działania na rzecz poprawy funkcjonowania transportu zbiorowego

Rozpoczęcie budowy trakcji trolejbusowej w ulicach: Roztocze - Orkana – Armii Krajowej 

– Bohaterów Monte Cassino – Wileńska – Głęboka, która ma być zakończona w 2007 r. (z udziałem 
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środków UE) przygotowywana jest dokumentacja przedłużenia trakcji trolejbusowej od istniejącej 

pętli przy ul. Droga Męczenników Majdanka do osiedla Felin oraz w ul. Abramowickiej do 

nowoprojektowanej pętli przy ul. Abramowicka 24 – zlecono opracowanie dokumentacji oraz 

pozyskano teren pod projektowane pętle nawrotowe w celu poprawy funkcjonowania komunikacji i 

dostosowania linii autobusowych do realnych potrzeb zlecono wykonanie opracowania 

„Optymalizacja oferty przewozowej lubelskiej komunikacji miejskiej na podstawie badań potoków 

pasażerskich, więźby ruchu pasażerskiego i struktury pasażerów”. W wyniku tych badań od 

września 2006 r. zlikwidowano 3 linie komunikacji miejskiej a w 25 liniach zmieniono częściowo 

przebieg trasy, obsadę pojazdów i ograniczono ilość wykonywanych kursów. 

6. Inne działania na rzecz infrastruktury technicznej

W ramach zadań w zakresu infrastruktury technicznej dla budownictwa wielorodzinnego zreali

zowano 0,6 km oraz oświetlenie ulic: w zespole budynków przy ul. Cyprysowej, Jagodowej; w ul. 

Orkana; w ulicy łączącej ul. Romera z ul. Nałkowskich. 

kanalizacje sanitarne i deszczowe

- kolektor sanitarny N –II 

Realizacji dalszej części kolektora nie podjęto z uwagi na trudności z wejściem na teren działki 

Nr 24/1 – Nr 24/2/.

Opracowano dokumentację budowlano – wykonawczą odcinka kolektora N – II IV etap: od stud

ni S6 – S9 oraz od studni S9- S25. Na realizację odcinka kolektora S6-S9 wystąpiono o pozwolenie 

na budowę. Wykonywano umocnienie rzeki Czerniejówki w rejonie kolektora N-II – rozpoczęto 

prace i wykonano 70 mb umocnienia skarpy. 

- odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węglin Północny, Sławin

Regulowano sprawy terenowo – prawne związane z budową cieku wodnego spod Konopnicy. 

Opracowano  projekt  zamienny  na  budowę sieci  kanalizacji  deszczowej  w os.  Węglin  Połu

dniowy – II etap do al. Kraśnickiej. Zlecono wykonanie odmulenia rzeki Czechówki. Zlecono rów

nież opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Główna, Deszczowa.

- odwodnienie osiedla Sławin 

Wykonano sieć kanalizacji deszczowej w ul. Zbożowej, na terenie ogródków działkowych im. J. 

Czechowicza, ul. Skowronkowej, ul. Wodnej i Wądolnej o długości 1500 mb wraz ze studzienkami 

ściekowymi ulicznymi betonowymi w ilości 31 sztuk, odwodnienie liniowe z koryt o długości 34 

mb w ilości 3 sztuk w ul. Zbożowej oraz montaż separatora wód deszczowych. 

- kanalizacja sanitarna w os. Węglin Południowy 
Zakończono prace związane z budową kanalizacji sanitarnej od ul. Jana Pawła II – do ul Po

znańskiej o długości 258,3 mb. Opracowano projekt zamienny na budowę sieci kanalizacji sanitar

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Lublin za 2006 r. str. 25/184



nej w os. Węglin Południowy- II etap do al. Kraśnickiej. Opracowano dokumentację budowlano – 

wykonawczą  przełączenia  istniejącej  sieci  kanalizacji  sanitarnej  w  ulicach:  Urzędowskiej  i 

Wrocławskiej. 

- odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Dworskiej, Ludowej, Wielkiej, Rudnickiej 
Wykonano sieć kanalizacji deszczowej o długości 600 mb w ulicach Dworskiej, Ludowej i Wiel

kiej. 

- kolektor sanitarny AN-AS w os. Lipniak do granic miasta 

Zakończono aktualizację projektu kanalizacji sanitarnej AN – VI dla os. Lipnik. Uzyskano po

zwolenie na budowę odcinka kolektora do ul. Raszyńskiej. Rozpoczęto procedury przetargowe na 

wybór wykonawcy robót.

- kanalizacja sanitarna i deszczowa NF w kierunku os. Felin i w os. Felin

Regulowano sprawy terenowo – prawne.

Kontynuowano opracowywanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej. Kontynuowa

no opracowywanie dokumentacji na budowę rowu odprowadzającego wody roztopowe z przepustu 

przy ul. Wyzwolenia oraz przebudowę wodociągu na terenie ogrodu działkowego przy ul. Głuskiej. 

- odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Paśnikowskiego, Frankowskiego, Rogińskiego, 
  Romanowskiego

Opracowano dokumentację budowlano –wykonawczą na budowę kanalizacji deszczowej w ul. 

Rogińskiego. Dokonano wyboru wykonawcy robót w drodze przetargu. Wprowadzono wykonawcę 

na budowę. Zlecono opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Frankow

skiego.

- odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Rozmarynowej, Kwiatów Polnych do zbiornika 
   przy ul. Skowronkowej

 Opracowano dokumentację na budowę kanalizacji deszczowej odwadniającej ulice: Fiołkową, 

Skowronkową z odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego przy ul. Skowronkowej.

- odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Platanowej, Osikowej, Jabłoniowej, Skalistej, 
 Sławinkowskiej 

Środki  planowane  na  to  zadanie  zostały  zdjęte  w  całości  uwagi  na  protesty  mieszkańców 

uniemożliwiające rozpoczęcie wykupu gruntów i podjęcie prac dokumentacyjnych.

- odwodnienie ul. Gałczyńskiego
Opracowano dokumentację budowlano –wykonawczą na budowę odwodnienia.

Wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Opracowano projekt budowlano- wykonaw

czy kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Nasutowskiej do ul. Dożynkowej oraz od ul. Dożyn

kowej do ul. Rumiankowej. Opracowano projekt budowlano –wykonawczy przełączenia do sieci 

energetycznej przepompowni ścieków przy ul. Dębowej. 
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- odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Rudnik, Bursaki 

Dokonano przywrócenia działki nr 13/6 przy ul. Świdnickiej do stanu pierwotnego ( wyrównanie 

terenu działki z dowiezieniem ziemi) zdegradowanej wskutek realizacji kanalizacji deszczowej.

W ramach infrastruktury technicznej dla budownictwa wielorodzinnego zrealizowano: sieci 

kanalizacji sanitarnej - 0,8 km , sieci kanalizacji deszczowej -0,8 km. 

W ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przy udziale mieszkańców zrealizowano: 

-  4,1 km sieci  kanalizacji  sanitarnej  w ulicach ul.  Chodźki,  ul.Mackiewicza; ul.Jeżynowej; 

ul.Polnej; ul.Irysowej; ul. Krężnickiej nr 49-63 –I etap; ul. Abelarda; ul. Choiny; ul. Kasztanowej; 

ul.Kasprowicza; ul. Sobótki, Goplan; ul. Turystycznej nr 130b, nr 132b; ul. Wyzwolenia; 

-  0,6 km kanalizacji  deszczowej w ulicach: ul.  Wadowskiego; ul.  Żurawiej ( ul.  Długa- ul. 

Robotnicza); ul. Zamenhofa( ul. Iwaszkiewicza – ul.Szelburg- Zarembiny)

wodociągi

- sieć wodociągowa w ul. Nałęczowskiej

Opracowano  dokumentację  budowlano-  wykonawczą  na  budowę  sieci  wodociągowej  w  ul. 

Nałęczowskiej na odcinku od ul. Lędzian do granicy miasta. Dokonano wyboru wykonawcy robót 

na budowę sieci wodociągowej z gminą Jastków wraz z przepięciem istniejących odgałęzień w ob

rębie posesji przy ul. Nałęczowskiej.

- przyłączenie ogrodu działkowego „ JAR” do miejskiej sieci wodociągowej
Wykonano roboty związane z przyłączeniem ogródków ,,JAR” do sieci wodociągowej. 

W ramach infrastruktury technicznej dla budownictwa wielorodzinnego zrealizowano sieci 

wodociągowe o dł. 0,5 km. 

W ramach  zadań inwestycyjnych realizowanych przy udziale mieszkańców zrealizowano – 

1,6 km sieci wodociągowej w ulicach: ul.Chodźki, ul.Mackie-wicza; ul.Jeżynowej; ul.Polnej; ul. 

Abelarda; ul. Choiny; ul. Kasztanowej; ul. Krwawicza; ul. Porazińskiej; ul.Lędzian; ul. Ślężan;

3) cmentarz komunalny 

Opracowano projekt budowlano – wykonawczy bramy wjazdowej cmentarza na Majdanku w 

Lublinie.  Dokonano wyboru wykonawców na realizację  konstrukcji  żelbetowej oraz montaż ar

tystycznego wypełnienia bramy wjazdowej cmentarza. Wykonano konstrukcję żelbetową. Wype

łnienie artystyczne zaawansowano w 75%. 

MPWiK Sp. z o.o. prowadzi inwestycje w zakresie przebudowy i modernizacji sieci i urządzeń 

wod-kan będących w jej posiadaniu. Nakłady poniesione na dokumentację wykonaną w roku 2006 

wyniosły 414 320,00 zł.
Zakresem opracowań  projektowych  objęto  przede  wszystkim  przebudowy  najstarszych  sieci 

wodociągowych  i  kanalizacyjnych,  a  także  obiekty  i  budowle  na ujęciach  i  stacjach  wodoci

ągowych, oczyszczalni ścieków, laboratorium, bazach zaplecza techniczno-socjalnego.
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Ponadto Spółka aktywnie uczestniczyła w wykonaniu przez Fundację „Centrum Ekspertyz Wod

nych”  kompleksowego  opracowania  pt. „Koncepcja  rozwoju  systemu  wodociągowego  miasta 

Lublina”, prezentującego rozwiązania podstawowych problemów zaopatrzenia w wodę w okresie 

perspektywicznym (2020 r.) i kierunkowym (2030 r.).

Inwestycje na obiektach i urządzeniach – MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie:

W roku 2006 w ramach działalności inwestycyjnej zmodernizowano (przebudowano lub zbudo

wano) obiekty i sieci wod-kan o łącznej wartości 23 853 687 zł. Na powyższą kwotę składają się 

nakłady na prace projektowe oraz niżej wymienione nakłady w rozbiciu na poszczególne rodzaje i 

przeznaczenie obiektów: Ujęcia wody i stacje wodociągowe na kwotę 3 493 671 zł, w tym:

Wykonano generalną modernizację  stacji  wodociągowej  „Wrotków”,  obejmującą m.in.:  prze

budowę  budynku  pompowni,  komorę  zasuw,  stację  transformatorową,  drogi,  place,  sieci  ze

wnętrzne  wod-kan,  zewnętrzne  przewody technologiczne;  wykonano ogrodzenie  strefy  ochrony 

bezpośredniej  ujęcia  wody „Dziesiąta”,  rozpoczęto  realizację  awaryjnego zasilania  pompowni  i 

ujęcia wody „Sławinek” w energię elektryczną z agregatu prądotwórczego; przebudowano rurociąg 

technologiczny przesyłowy ze studni nr 1 i 2 oraz 6A ujęcia „Centralna” zainstalowano urządzenie 

UV do dezynfekcji wody na stacji wodociągowej „Felin”.

Sieci wodociągowe - 2 456 401 zł;

Przebudowano sieci i przyłącza o łącznej długości L = 2 854 mb; o średnicach Ø 40 – 400mm w 

ulicach: Przemysłowa, Kąpielowa, Młyńska, Nadstawna, Targowa, Nowy Plac Targowy, Czwartek, 

Furmańska, Cyrulicza, Al. Tysiąclecia, Lipowa, Droga Męczenników Majdanka, Al. Warszawska. 

Sieć kanalizacji sanitarnej - 2 843 552 zł, w tym:

a) przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej metodą tradycyjną - 1 764 640 zł; o łącznej dłu

gości L = 1 525mb, o średnicach Ø 150-300 mm, w ulicach: , Przemysłowa, Kąpielowa, Nadstaw

na, Targowa, Nowy Plac Targowy, Furmańska, Cyrulicza, Czwartek;

b) bezwykopowa renowacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej - 1 078 912 zł; o łącznej 

długości  L = 2 045 mb, Ø 200-380, wykonana przy użyciu rękawa dwuwarstwowego w ulicach: 

Hempla, Narutowicza, Ochotnicza, Szczerbowskiego, Lipowa, Chmielna, Jaworowskiego, Karpac

ka, Bukowa, Żelazna, Maszynowa, Tetmajera, Sienkiewicza, Nałkowskich.

Oczyszczalnia Ścieków – łącznie 8 414 793 zł, w tym m.in.:

a) Realizacja projektu ISPA 2002/PL/16/P/PE/029 – 7 898 027 zł; z tego środki ISPA – 3 638 
859 zł,

Projekt obejmuje m.in.:

przebudowę oczyszczalni ścieków pod kątem redukcji związków biogennych; w ramach 

którego  w  2006  r.  wykonywane  były  prace  budowlano-montażowe  związane  z  urucho

mieniem i przekazaniem do eksploatacji pompowni osadu powrotnego oraz obiektów ciągu 
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technologicznego nr 3, tj. bloku komór napowietrzania nr 3 osadnika wtórnego nr 3. Za

kończenie przebudowy i przygotowanie do rozruchu bloku komór nr 4, znaczne zaawan

sowanie przebudowy bloku komór nr 5,  przebudowy osadników wstępnych nr 3, 4, 5 na 

komory beztlenowe KB-1, KB-2, KB-3, rozpoczęcie przebudowy osadnika wtórnego nr 1;

zagospodarowanie osadów pościekowych – opracowano dokumentację projektową oraz 

uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęto roboty palowe pod budynek stacji oraz znacz

nie zaawansowano wykonanie wewnętrznej drogi dojazdowej.

Zadanie będzie kontynuowane do roku 2008.

b) zamknięcia kanału dosyłowego ścieków do budynku krat - 292 199 zł,  zadanie będzie 

kontynuowane w roku 2007;

c) adaptacja kwatery nr 1 na polach zalądowania do składowania osadów po stacji odwad
niania osadów - 155 242 zł;

d)  modernizacja  przepompowni  ścieków przy ul.  Doświadczalnej  i Droga Męczenników 
Majdanka – 42 542 zł.

Budynki i budowle – 3 970 634 zł;
Wykonane zostały roboty budowlane w następujących obiektach:

Baza Zaplecza technicznego „Zemborzycka” - modernizacja warsztatu napraw i legaliza

cji wodomierzy, przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjno-socjalnym, moder

nizacja zbiorników na paliwa płynne wraz z wymianą dystrybutorów,

Centralne Laboratorium – przebudowa pomieszczeń pracowni eterowej, pracowni che

micznych,

Baza Piłsudskiego – rozbudowa sali szkoleniowej, dostosowanie pomieszczeń do obec

nych potrzeb.

Pozostałe nakłady: 2 260 316 zł, w tym: 

zakupy  inwestycyjne  wraz  z systemem  frezującym  dla  sieci  kanalizacji sanitarnej  - 

807 668 zł,

środki transportu - 850 294 zł,

zakupy oprogramowania, licencji, rozbudowa sieci komputerowej - 602 354 zł.

Remonty bieżące - 13 818 914,91 zł:
Obejmują  bieżące  koszty  remontów sieci  wod-kan,  urządzeń zaopatrzenia  w wodę oraz  od

prowadzania i oczyszczania ścieków, a także infrastruktury towarzyszącej.

Działania LPEC na rzecz infrastruktury;

W ramach inwestycji wykonano

Sieci i przyłącza do obiektów:

TBS ul. Jagiellończyka 3A, 3b, 4
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Osiedle Górki; ul. Szczytowa, Wyżynna

Centrum Budownictwa „GALA” ul. Fabryczna 2

Budynki przy ul. Agatowa 2

Kompleks budynków przy ul. Zana 

Węzły indywidulane w ilości 36 szt

Węzły grupowe w różnym zakresie. 

Inwestycje wykonano na łączną kwotę - 4 531 tys. zł. 

Przebudowy i unowocześnienia istniejącej infrastruktury:

w tym: wymiana sieci z tradycyjnej na preizolowaną;

W rejonie ulicy Gospodarczej, Drogi Męczenników Majdanka, Pogodnej -Krańcowej, Głębokiej, 

Glinianej, Nadbystrzyckej, Nałkowskich, Ogrodowej, Mełgiewskej 4. Modernizacja węzłów indy

widualnych i grupowych, wymiana urządzeń pomiarowych.

Nakłady na przebudowy i unowocześnienia istniejących środków trwałych wyniosły 6 234 tys. 

zł.

II. REWALORYZACJA I REWITALIZACJA STAREGO 
MIASTA

1. Rewaloryzacja Starego Miasta

Makieta kościoła wraz z tablicą pamiątkową – Plac po Farze

Trwały uzgodnienia z Lubelskim Konserwatorem Zabytków odnośnie kształtu i wymiarów tabli

cy pamiątkowej, która została następnie zamontowana.

Dokonano uzgodnień  z  Lubelskim Konserwatorem Zabytków odnośnie  kształtu  i  wymiarów 

makiety kościoła. Trwały prace nad wyborem wykonawcy makiety.

Remont budynku Teatru Starego

Sfinansowano część koncepcji rewaloryzacji i rewitalizacji budynku Teatru Starego opracowanej 

w 2005 r., rozpoczęto procedury przetargowe na opracowanie wielobranżowego projektu przebudo

wy budynku Teatru Starego przy ul. Jezuickiej.

Zarząd Nieruchomości Komunalnych zrealizował następujące prace specjalistyczne na Starym 

Mieście (finansowanie ujęte w: dotacji, środkach własnych, modernizacji): 

- Grodzka 5 i 5A – remont elewacji 

- Grodzka 4/6 – remont elewacji 

- Rynek 15 – remont elewacji 

- Grodzka 3 – remont elewacji 
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- Grodzka 10 i 12 – remont elewacji 

- Rynek 11 – remont muru ogrodzeniowego, dachu i elewacji 

- Rynek 4 – dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont budynku 

- Grodzka 7 – dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont elewacji 

Kamienice Miasta Sp. z o.o.

W 2006 roku spółka kontynuowała, określone przez Miasto kierunki działania, które miały głów

nie charakter przygotowawczy do renowacji nieruchomości. Do najistotniejszych z tych działań w 

tym zakresie należy zaliczyć, między innymi:

- zakończenie wszystkich robót rozbiórkowych i uporządkowanie terenu przy ul. Kowalskiej 4 

B/C, na którym pierwotnie przewidywano wybudowanie budynku mieszkalnego a obecnie nie

ruchomość tą przeznaczono do sprzedaży,

- przygotowanie nieruchomości  przy ul.  Niecałej  3  do rewitalizacji,  które  poprzedziło wy

konanie pełnej dokumentacji technicznej remontu budynku, uzyskanie wymaganych pozwoleń 

na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania kamienicy oraz przekwaterowanie mieszkańców. 

Spółka jest przygotowana do ubiegania się o środki z funduszy strukturalnych na remont tej nie

ruchomości w edycji 2007-2013 r.; Obecnie podejmowane są działania celem zabezpieczenia, 

zgodnie z warunkami, wkładu własnego spółki w wysokości 50% wartości zadania inwestycyj

nego,

- wykonanie ekspertyzy stanu technicznego 2 budynków (przy ul. Rybnej 4A, ul. Lubartow

skiej 25) oraz opracowano dla nich dokumentację remontu zabezpieczającego, który wykonany 

będzie w 2007 r., 

- opracowanie  projektu  budowlano-wykonawczego  na  zmianę  sposobu  użytkowania  lokali 

mieszkalnych w kondygnacji porterowej w budynku przy ul. Rybnej 4 z częściowym wykorzy

staniem piwnic na lokale użytkowe. Uzyskano pozwolenie na przebudowę i zmianę sposobu 

użytkowania, co stanowi przywrócenie historycznej funkcji w obrębie tej kondygnacji. Realiza

cje tego zadania wstrzymuje brak lokali socjalnych dla 3 dłużników z prawomocnymi wyrokami 

sądowymi do eksmisji, 

- wykonano ogrodzenie posesji wraz z altaną śmietnikową na nieruchomości przy ul. Rybnej 4 

i 4A,

- Wartość powyższych robót  oraz  remontów bieżących i  konserwacji  wykonanych w roku 

2006 przekroczyła kwotę 400 tys. zł.
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2. Pomoc właścicielom prywatnych budynków na Starym Mieście.

W 2006 r. pomoc właścicielom zabytków udzielana była w formie dotacji na podstawie uchwały 

nr  791/XXXIII/2005  Rady  Miasta  Lublina  z  dnia  8  września  2005  r.  na  dofinansowanie  prac 

remontowo – konserwatorskich i budowlanych przy zabytkach. W ubiegłym roku kwpota dotacji 

wyniosła 1.024.961,00 zł. Podpisano 5 umów na dofinansowanie następujących obiektów zabyt

kowych:  Klasztor  O.O.  Dominikanów –  3  umowy (  w  tym 1  na  dofinansowanie  ze  środków 

Samorządu Województwa Lubelskiego , kamienica Rynek 6, dawny Dwór przy ul. Wesołej 8.

W ramach podpisanych umów dofinansowano następujące zakresy robót:

Klasztor  O.O.Dominikanów –  prace  remontowo  budowlane  związane  z  remontem  parteru 

wschodniego skrzydła budynku klasztoru – Złota 9, sporządzenie ekspertyz technicznych i konser

watorskich poprzedzanych badaniami w klasztorze oraz na wykonanie dokumentacji konserwator

skiej budynku Bazyliki.

Kamienica Rynek 6 – prace konserwatorskie oraz prace elewacyjne wraz ze wzmocnieniem at

tyki dotyczącej budynku kamienicy.

Dawny Dwór przy ul. Wesołej 8 – sporządzenie ekspertyz technicznych i badań konserwator

skich, architektonicznych oraz na wykonanie projektu budowlanego na remont Dworu. 
Uchwałą nr 5/II/2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie wprowa

dzenia zwolnień od podatku od nieruchomości - zwolniono od podatku budynki wpisane do rejestru 

zabytków zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, jeżeli utrzymywane i konserwowane są 

zgodnie z przepisami o ochronie zabytków oraz jeżeli przeznaczono na modernizację i remonty 

tych budynków w roku podatkowym kwotę nie mniejszą niż dwukrotność należnego na dany rok 

podatku od nieruchomości. Zwolnieniu podlegają również grunty i budowle związane z budynkiem 

wpisanym do rejestru zabytków. W 2006 r. z tej formy pomocy skorzystało 46 osób, kwota zwol

nienia wyniosła 253.073,54 zł.

3. Wykwaterowania mieszkańców, remonty i zmiana przeznaczenia 
lokali na Starym Mieście

Miasto wspiera właścicieli prywatnych budynków na Starym Mieście przez wykwaterowanie na

jemców ( wywodzących tytuł prawny do lokali ze szczególnego trybu najmu ) z lokali położonych 

na parterze – w związku ze zmianą funkcji lokali na użytkowe – oraz z wyższych kondygnacji – w 

celu umożliwienia remontu i modernizacji.

Powyższe wykwaterowania realizowane są na podstawie uchwały Nr 859/XXXVI/2005 Rady 

Miasta Lublin z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie pomocy w przekwaterowaniu lokatorów z pry

watnych budynków na Starym Mieście.

Przekwaterowania w 2006 r. dotyczyły:
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- ul. Rybnej 1 (4 lokale),

- ul. Grodzkiej 16 (1 lokal).

Wykwaterowania  mieszkańców  z  budynków  zarządzanych  przez  Zarząd  Nieruchomości 

Komunalnych Lublin, znajdujących się w obrębie Starego Miasta, obejmują:

- przekwaterowania z budynków lub lokali w związku z koniecznością remontu,

- przekwaterowania związane z inwestycjami miejskimi,

- wykwaterowania z budynków lub lokali wyłączonych z użytkowania z uwagi na ich stan tech

niczny,

W związku z koniecznością przeprowadzenia remontu w zależności od potrzeb, wykwaterowano 

na czas określony lub na czas nieoznaczony 6 rodzin. Powyższe wykwaterowania podyktowane 

były złym stanem technicznym budynku przy ul. Grodzkiej 20 (podjęta uchwała o zbyciu nierucho

mości), oraz na wniosek zarządcy – ZNK Lublin remont lokali przy ul. Złotej 1/18, ul. Kowalskiej 

3/1, ul. Grodzkiej 36/15.

W związku z inwestycjami miejskimi dokończono wykwaterowanie z budynku przy ul. Jezuic

kiej 8.

W 2006 r. nie miały miejsca wykwaterowania najemców z budynków (lokali) wyłączonych z 

użytkowania z uwagi na ich stan techniczny – w obrębie Starego Miasta nie było takich lokali ani 

budynków.

4. Intensyfikacja życia kulturalnego na Starym Mieście

Lubelskie Stare Miasto jest miejscem działania szeregu instytucji kultury i pozarządowych or

ganizacji  społeczno-kulturalnych  (m.in.  Stowarzyszenie  Twórców  Ludowych,  Towarzystwo 

Przyjaciół Sztuk Pięknych, Związek Polskich Artystów Plastyków, Ogólnopolskie Stowarzyszenie 

Miłośników Hejnałów Miejskich, Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego, Wschodnia Fun

dacja Kultury „Akcent”, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich). Swoje siedziby mają tu także miejskie 

instytucje kultury: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Teatr im. H. Ch. Andersena oraz Biuro 

Wystaw Artystycznych.

W 2006 roku na lubelskiej Starówce odbyło się wiele imprez o charakterze lokalnym, ogólno

miejskim czy też ogólnopolskim. Zaliczyć do nich należy m.in. Wigilię Starego Miasta - corocznie 

organizowaną przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Lublina, Ogólnopolski Przegląd Hej

nałów Miejskich, liczne targi i pokazy sztuki ludowej, wystawy plastyczne, koncerty muzyczne w 

Trybunale Koronnym, wszechstronny i różnorodny program realizowany przez Młodzieżowy Dom 

Kultury „Pod Akacją”, mieszczący się przy ul. Grodzkiej 11. Wiele z tych działań, przygotowywa

nych jest przy znaczącym wsparciu finansowym z budżetu miasta.
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Na Starówce mają swoje siedziby filie Muzeum Lubelskiego: Muzeum im. J.  Czechowicza i 

Muzeum Historii Miasta Lublina. Są one ważnymi dla miasta placówkami kulturalnymi, często od

wiedzanymi nie tylko przez mieszkańców Lublina, ale również turystów z kraju oraz z zagranicy.

Dużą popularnością cieszą się otwarte w 2005 roku podziemia Trybunału Koronnego oraz wy

chodzące  z  niego  lochy  będące  systemem  piwnic,  które  tworzą  Lubelską  Trasę  Podziemną. 

Biegnąca pod Starym Miastem Trasa liczy około 200 m i stanowi ciąg XVI i XVII wiecznych piw

nic prowadzących od Trybunału Koronnego przez Rynek, ulicami Złotą i Archidiakońską aż do Pla

cu po Farze. W 14 salach Trasy o powierzchni od 12 do 15 m2 rozstawione zostały makiety obrazu

jące najważniejsze okresy rozwoju Lublina (od czasów plemiennych do około 1670 r.) oraz makiety 

charakterystycznych dla miasta budynków. Cała Trasa jest oryginalną w swej formie podróżą przez 

najważniejsze dla Lublina wydarzenia. Trasa Podziemna funkcjonuje w obrębie Pracowni Edukacji 

Historycznej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, który Trasą zarządza.

Szereg interesujących wydarzeń artystycznych i kulturalnych miało miejsce w Bazylice o.o. Do

minikanów, m.in. koncerty pn. „Wielkopostne Śpiewanie”.

Ponadto, szereg kawiarni i restauracji oraz prywatnych galerii usytuowanych w obrębie Starego 

Miasta realizuje swój własny program kulturalny (recitale znanych piosenkarzy, wieczory kabare

towe, wystawy znanych i uznanych artystów plastyków).

To wszystko powoduje, że Stare Miasto jest atrakcyjnym ośrodkiem kulturalnym tak dla miesz

kańców Lublina, jak i turystów.

III. GOSPODAROWANIE MIENIEM

1. Nabywanie gruntów

W 2006 roku Miasto wykupił około 13 ha 68 a gruntów, z czego około 9 ha 40 a ze środków 

będących w dyspozycji Wydziału Strategii i Rozwoju. Nabyte grunty zostały przeznaczone pod roz

budowę dróg i realizację nowych inwestycji, tj. między innymi poszerzenie i przebudowę ul. Kra

ńcowej,  ul.  Willowej,  Al.  Spółdzielczości  Pracy,  Al.  Kraśnickiej  oraz  budowę nowego odcinka 

Trasy Zielonej i tunelu pod Al. Racławicką. Ponadto Miasto wykupiło 122 ha 56 a gruntów pod roz

budowę Lotniska w Świdniku.

2. Zbywanie mienia komunalnego

1. W zakresie zbywania mienia komunalnego, Miasto uzyskało w 2006 roku dochody z tytułu:

2. sprzedaży nieruchomości oraz udziałów w nieruchomościach,

3. sprzedaży mieszkań komunalnych,
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4. sprzedaży działek gruntowych,

5. wpłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności,

6. wpłat za zwrot zrewaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli za prawo przy

wrócenia prawa własności,

7. wpłat za odpłatne nabycie prawa własności gruntu (spółdzielnie mieszkaniowe).

3. Inne formy gospodarowania mieniem

W zakresie innych form gospodarowania mieniem komunalnym, Miasto uzyskało w 2006 roku 

dochody z tytułu:

1. wieczystego użytkowania gruntów i opłaty za zarząd,

2. dzierżawy gruntów,

3. dzierżawy nieruchomości zabudowanych,

4. najmu nieruchomości zabudowanych,

5. dzierżawy obwodów łowieckich,

6. odsetek od rat, nieterminowych wpłat oraz lokat,

7. wpływów z różnych dochodów,

8. wpłat z zysku za 2005 rok j.s.g. ( MPWiK i LPEC).

4. Przekształcenia własnościowe i prywatyzacja mienia

1. Przeprowadzono proces prywatyzacji Przedsiębiorstwa Piekarskiego Sp. z o.o. na podstawie 

uchwały Nr 47/VI/99 Rady Miejskiej  w Lublinie z  dnia 28 stycznia 1999 roku w sprawie 

zbycia udziałów. W dniu 26 kwietnia 2006 roku sprzedano 85% udziałów w przedsiębiorstwie 

Piekarskim Sp. z o.o., założonej przez pracowników Spółce SAM PIEK Sp. z o.o. – za kwotę 

900.000 zł. Następnie przekazano uprawnionym pracownikom Przedsiębiorstwa Piekarskiego 

Sp. z o.o. pozostałe 15% udziałów (umowy nieodpłatnego nabycia udziałów zostały podpisane 

przez reprezentantów Gminy Lublin),

2. Podwyższono  kapitał  zakładowy  MPWiK,  wnosząc  aporty  w  postaci  sieci  i  urządzeń 

wodociągowo-kanalizacyjnych o wartości 2.960.400 zł,

3. Podwyższono  kapitał  zakładowy TBS „Nowy Dom”,  wnosząc  aporty  pokryte  wkładem 

pieniężnym w wysokości 870.600 zł,

4. Podwyższono kapitał akcyjny w spółce akcyjnej Port Lotniczy w Świdniku poprzez objęcie 

nowych akcji o wartości 300.000 zł.
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5. Działania Prezydenta jako zgromadzenia wspólników 
jednoosobowych spółek Miasta

We wszystkich spółkach w 2006 roku odbyły się zwyczajne zgromadzenia wspólników. Przed

miotem zgromadzeń było zatwierdzenie sprawozdań zarządów Spółek z ich działalności oraz roz

patrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2005 obejmujących: bilans, ra

chunek  zysków  i  strat,  sprawozdanie  z  przepływu  środków  pieniężnych,  sprawy  dotyczące 

udzielenia absolutorium członkom zarządu i rad nadzorczych Spółek z wykonania obowiązków za 

w/w okres, a także podział zysków lub pokrycie strat. 

Ponadto zgromadzenia wspólników podjęły uchwały między innymi w następujących sprawach:

1) Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lublinie
a) zmiany w akcie założycielskim Spółki,

b) wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w prawie wieczystego użytkowania nierucho

mości gruntowych wraz z własnością budynków znajdujących się na tych gruntach (podsta

cje

c) ciepła),

d) wyrażenia  zgody  na  zrekompensowanie  przez  Gminę  Lublin  nakładów  finansowych 

poniesionych przez LPEC Sp. z o.o. na modernizację i wyposażenie budynku przy ul. Gli

nianej 7 w Lublinie na potrzeby MOPR,

e) zatwierdzenia regulaminu wyboru przez pracowników Spółki członków Rady Nadzorczej 

LPEC Sp. z o.o.,

f) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

2) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lublinie
a) zmiany w akcie założycielskim Spółki,

b) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i pokrycie go wkładem niepieniężnym w po

staci sieci i urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych,

c) zatwierdzenia korekty planu inwestycji obiektów i urządzeń MPWiK Sp. z o.o. na 2006 

rok,

d) przyznania nagrody rocznej członkom Zarządu Spółki,

e) ustalenia składu Zarządu Spółki.

3) Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Lublinie
a) zaopiniowania uchwał Zarządu Spółki w sprawie opłat za przejazdy środkami „MPK 

LUBLIN” Sp. z o.o.,

b) zatwierdzenia planu inwestycyjnego na okres od 1 lipca 2005 r. Do 31 grudnia 2006 

r.,
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c) zaopiniowania uchwały Zarządu Spółki w sprawie przedłużenia promocyjnej  ceny 

biletów.

4) Towarzystwo Budownictwa Społecznego „NOWY DOM” Sp. z o.o. w Lublinie
a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,

b) zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,

c) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki,

d) przyznania nagrody rocznej Prezesowi Spółki,

e) ustalenia  dla  Członków  Rady  Nadzorczej  Spółki  zwrotu  kosztów  poniesionych  z 

tytułu wykonywania ich funkcji,

f) ustalenia warunków wynajęcia lokalu mieszkalnego w TBS „NOWY DOM” Sp. z 

o.o.,

g) ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych w budynku z garażami i usługami 

przy ul. Lipińskiego 17 w Lublinie,

h) rozpoczęcia zadań inwestycyjnych przy ul. Kazimierza Jagiellończyka 5 i ul. Brono

wickiej 3b w Lublinie.

5) „Kamienice Miasta” Sp. z o.o. w Lublinie
a) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,

b) zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki,

c) ustalenie zasad wynagradzania Prezesa Spółki,

d) wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Kowalskiej 4 b-c,

e) powierzenie  Zarządowi  Spółki  zadań  związanych  z  ubieganiem  się  o  przyznanie 

środków z funduszy strukturalnych w celu uzyskania dofinansowania na rewitalizację 

nieruchomości przy ul. Niecałej 3 w Lublinie.

6) Przedsiębiorstwo Piekarskie Sp. z o.o. w Lublinie (jednoosobowa spółka 
gminy do dnia 26 kwietnia 

 2006 roku)

a) wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,

b) zmniejszenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki o 40% i Członków Rady Nadzor

czej o 30% w okresie od 1stycznia do 31 grudnia 2006 r. Do 31 marca 2006 r. (w związku z 

trudną sytuacją finansową Spółki),

c) wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na prawie użytkowania wieczystego nierucho

mości położonej przy ul. Zemborzyckiej 96b (działka nr 59/3),

d) wyrażenia zgody na zbycie  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  położonej 

przy ul. Zemborzyckiej 96 – (działka 59/2),

e) w sprawie sposobu pokrycia straty,

f) zmian w akcie założycielskim Spółki.
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IV. Polityka mieszkaniowa
1. Polityka czynszowa

Obecnie  obowiązujące  stawki  czynszów zostały  wprowadzone na  podstawie  Zarządzenia  Nr 

31/2005 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie określenia miesięcznych sta

wek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne. Stawka bazowa czynszu za lokale mieszkalne 

wynosi od 1 kwietnia 2005r. 4,69 zł/m2/m-c a stawka czynszu za lokale socjalne 0,91 zł/m2/m-c.

Wieloletni  Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lublin  na lata  2004-

2008 określony Uchwałą Rady Miasta Lublin Nr 310/XII/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. zakładał, 

że  już  w  2005 r.  maksymalna  stawka  czynszu  osiągnie  3% wartości  odtworzeniowej  1 m2 po

wierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Jednak ani w 2005r. ani w 2006r. maksymalna stawka 

czynszu nie osiągnęła zakładanego poziomu. Obecnie wynosi ona 5,07 zł/m2/m-c i stanowi 2,7% 

wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.

Dlatego działając w oparciu o przepisy Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym za

sobie gminy i  o zmianie  Kodeksu Cywilnego,  mając na uwadze założenia Wieloletniego Planu 

Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lublin, Zarząd Nieruchomości Komunalnych 

wnioskował we wrześniu 2005 r. o podwyższenie dotychczasowej bazowej stawki czynszu za lo

kale mieszkalne z 4,69 zł/m2/m-c na 4,90 zł/m2/m-c oraz podwyższenie stawki czynszu za lokale 

socjalne z 0,91 zł/m2/m-c na 0,95 zł/m2/m-c. W obu przypadkach stawki wzrosłyby o 4,5%. Przy za

chowaniu  dotychczas  obowiązującego  katalogu  zwyżek  i  zniżek  najwyższa  stawka  czynszu 

wyniosłaby 5,29 zł/m2/m-c, a najniższa 2,16 zł/m2/m-c. Wniosek ZNK nie został zaaprobowany.

W 2006r. należne przychody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne wyniosły 22.906.097,01 zł, 

natomiast koszty utrzymania lokali mieszkalnych ukształtowały się na poziomie 29.695.006,16 zł. 

Niedobór wyniósł więc 6.788.909,15 zł i sfinansowany został z innych źródeł, głównie z przycho

dów za wynajmowane lokale użytkowe. W przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu 

mieszkalnego  wielkości  te  średniorocznie  wynoszą:  przychody  3,92  zł/m2/m-c,  koszty  5,08 

zł/m2/m-c a niedobór 1,16 zł/m2/m-c.

Z uwagi na ściągalność należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych za 2006r. na poziomie 

87,76% rzeczywiste wpływy z czynszów wyniosły 20.102.390,74 zł ( w przeliczeniu na 1 m2  po

wierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego 3,44 zł/m2/m-c). Rzeczywisty niedobór środków wyniósł 

więc 9.592.615,42 zł i pokryty został wpływami z czynszów za lokale użytkowe.

Stan techniczny zasobów mieszkaniowych będących w zarządzie ZNK, pomimo widocznej po

prawy wymaga stałego zaangażowania dużych środków finansowych. Jednocześnie należy podkre
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ślić, że nałożony na ZNK obowiązek wydatkowania 33% rzeczywistych wpływów z czynszu za lo

kale mieszkalne na ich remonty i konserwację jest stale realizowany.

2. Budowa nowych mieszkań i remonty starych zasobów 
mieszkaniowych

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „NOWY DOM” jednoosobowa spółka z o.o. Miasta 

Lublin buduje i wynajmuje mieszkania o umiarkowanych czynszach przy udziale preferencyjnych 

kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

Budownictwo  to  ma zaspokajać  potrzeby  mieszkaniowe rodzin,  których  jeszcze  nie  stać  na 

budowę lub kupno własnego mieszkania, a już stać na ponoszenie kosztów ekonomicznych budowy 

i  eksploatacji  mieszkań w formule działalności  non profit.  Wynajmem tych mieszkań objęte  są 

gospodarstwa domowe o dochodach przekraczających pułap ustalony przez miasto dla ubiegających 

się o mieszkania komunalne. 

Towarzystwo kosztem 7.592 tys. zł przy udziale kredytu w wysokości 4.867 tys. zł oraz partycy

pacji w kosztach przyszłych najemców w wysokości 1.646 tys. zł wybudowało i oddało do użytku 

w 2006 r. kolejne 84 mieszkania zwiększając ilość własnych mieszkań do 563. Pełny koszt ostat

nich  całkowicie  wykończonych i  wyposażonych mieszkań ukształtował  się  w wysokości  2.030 

zł/m². Zastosowane nowatorskie rozwiązania techniczne w zakresie ogrzewania, wentylacji, ciepłej 

wody i opomiarowania obniżają lokatorom koszty eksploatacji i pozwalają na bezpośrednie rozli

czanie się z dostawcami wody i energii cieplnej. Za prawidłową i terminową realizację tego zadania 

Towarzystwo uzyskało od Banku Gospodarstwa Krajowego umorzenie kredytu na kwotę 747 tys. 

zł.

 Towarzystwo zapewniło sobie dalsze kredyty na budowę 20 lokali mieszkalnych na Felinie z 

efektem 2007 r. oraz budowę 84 lokali przy ul. Bronowickiej z efektem 2008 r. W 2006r. oddano do 

użytku 100 lokali mieszkalnych w nowowybudowanych budynkach przy ul. Zygmunta Augusta 1, 3 

i 5. Ponadto uzyskano 29 lokali socjalnych w wyniku adaptacji budynku przy ul. 1-go Maja 51.

Stare zasoby mieszkaniowe.
Modernizacje - na łączną kwotę 2.095.634 zł w tym:

- Gliniana 5 – przebudowa i docieplenie budynku – 300.000 zł,

- 1-go Maja 51 – modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na lokale mieszkalne - 

1.303.548 zł,

-  Młyńska 18 – modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na potrzeby MOPR – 

341.213 zł,

- Weteranów 46 – montaż windy - 114.699 zł,
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- Al. Spółdzielczości Pracy 42 – wykonanie przyłącza wodociągowego – 26.316 zł,

- Harnasie 6 – docieplenie budynku - 9.858 zł. Remonty
z dotacji na łączną kwotę 5.000.000 zł + 423.357 zł ze środków niewygasających z upły

wem 2005r. w tym : budynki gminne 2.222.070 zł  + 423.357 zł  j.w., budynki wspólnot 

mieszkaniowych  (udziały  w  części  wspólnej  i  remonty  lokali  gminnych)  1.819.819  zł, 

budynki o własności mieszanej 78.111 zł, budynki prywatne 710.000 zł oraz na prace kon

serwatorskie w budynkach zabytkowych w obrębie Starego Miasta 170.000 zł; zestawienie 

ilościowe przedstawia się  następująco:  remonty bieżące – 133 zadań (w tym remonty 5 

elewacji, przestawienie 55 jednostek zduńskich), remonty dachów i kominów – 20 zadań, 

remonty  pustostanów  –  90,  wymiana  stolarki  okiennej  –  na  ogólną  kwotę  665.589  zł, 

remonty klatek schodowych – 4 zadania, remonty instalacyjne – 22 zadania.

ze środków własnych na łączną kwotę 5.623.770 zł w tym : budynki gminne 3.187.695 

zł.,  budynki  wspólnot  mieszkaniowych  (udziały  w  części  wspólnej  i  remonty  lokali 

gminnych)  1.267.206  zł,  budynki  o  własności  mieszanej  109.495  zł,  budynki  prywatne 

1.059.374 zł; zestawienie ilościowe przedstawia się następująco: remonty bieżące – 297, 

remonty dachów– 20, remonty pustostanów – 43, wymiana stolarki okiennej – 93 lokali, 

przestawienie jednostek zduńskich i remonty kominów – 147, remonty instalacyjne – 244, 

usługi kominiarskie - 194.

ze  środków  własnych (wpływy  z  tytułu  zwrotów  za  remonty)  na  łączną  kwotę 

136.130zł.

remonty wykonywane zastępczo przez najemców w ramach obowiązku wynajmującego, 

z ich środków (zwrot w czynszu) : wymiana stolarki okiennej w 289 lokalach na kwotę 

754.275 zł.

V. SZKOLNICTWO I OŚWIATA

1. Zmiany w sieci szkół i placówek

W ciągu  roku 2006  dokonano kilku  zmian  w sieci  szkół  publicznych,  prowadzonych przez 

Miasto Lublin, poprzez dostosowywanie jej do aktualnych potrzeb mieszkańców miasta i regionu 

oraz obowiązujących przepisów prawa.

Z dniem 31 sierpnia 2006 roku zlikwidowano 27 szkół ponadpodstawowych, w tym 26 szkół stare

go typu, które zakończyły swoją działalność statutową oraz jedną szkołę, która z braku naboru nig
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dy nie rozpoczęła swojej działalności.  Od dnia 1 września 2006 roku funkcjonuje Zespół Szkół nr 

7, który powstał poprzez połączenie Szkoły Podstawowej nr 50 z nowo utworzonym Gimnazjum 

nr 24, z tym samym dniem utworzono 10 szkół ponadgimnazjalnych (były to technika i licea uzupe

łniające oraz szkoły policealne).

2. Inwestycje i remonty w oświacie

1) Inwestycje
W 2006 roku na inwestycje realizowane w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto 

Lublin wydatkowano kwotę ponad 31 mln zł. 

Na zadania inwestycyjne w szkołach podstawowych przeznaczono środki w wysokości ponad 

15 mln zł, z tego między innymi na zadania:

Szkoła Podstawowa nr 21 przy ul. Zuchów 

Kontynuowano i zakończono prace w I i II części szkoły. Wykonano przyłącza wodociągowe, 

kanalizacji sanitarnej i  deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej. Dokonano 

zakupu pierwszego wyposażenia. Inwestycję zakończono i przekazano do użytkowania 2 nowe seg

menty (12 sal dydaktycznych, 2 pozalekcyjne i świetlicę). Przeprowadzono procedury przetargowe 

i dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji na przebudowę starej części szkoły oraz przebudowę 

sali gimnastycznej. 

Szkoła Podstawowa nr 51 przy ul. Bursztynowej 22 
Opracowano projekt budowlano – wykonawczy budowy boisk i urządzeń lekkoatletycznych. Za

kończono stan surowy segmentu sportowego. Zmontowano nieckę basenu. Wykonano instalacje 

elektryczne i sanitarne oraz częściowe pokrycie dachu i roboty elewacyjne.

Szkoła Podstawowa nr 39 przy ul. Krężnickiej 156 
Zakończono roboty  wykończeniowe segmentu  szkoły.  Zagospodarowano teren  wokół  szkoły 

oraz boiska. Wykonano instalację komputerową. Zakupiono pierwsze wyposażenie. Inwestycję za

kończono i przekazano do użytkowania (12 sal dydaktycznych).

Szkoła Podstawowa nr 48 przy ul. J .Kasprowicza 112 

Zakończono prace budowlane przy sali gimnastycznej. Dokonano zakupu wyposażenia rucho

mego. Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania.

Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 30

Wykonano projekt modernizacji technologii basenowej, termomodernizacja obiektów szkolnych 

(Szkoła Podstawowa nr nr 3, 27, 38, 43). 

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2006 roku w  przedszkolach wydatkowano 

środki w wysokości ponad 1.3 mln zł z przeznaczeniem na:

- prace termomodernizacyjne budynku Przedszkola nr 39, 
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- zakupy inwestycyjne - zakup zmywarki do naczyń w Przedszkolu nr 48 modernizacje obiek

tów, wymiana pokrycia dachu i ocieplenie ścian budynku Przedszkola nr 16. 

Pozostałe środki w wysokości 200.000,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu miasta, 

które nie wygasają z końcem 2006 roku z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza ciepłowniczego 

i wymiennikowni oraz wymianę instalacji c.o. w Przedszkolu nr 5. Ostateczny termin ich realizacji 

określono na dzień 30 czerwca 2007 roku. 

W 2006 roku na inwestycje realizowane w gimnazjach wydatkowano kwotę ponad 2.7 mln zł.

Były to następujące zadania:

budowa Gimnazjum nr 24 przy ul. Roztocze Zakończono budowę szkoły i oddano do 

użytkowania 13 sal dydaktycznych oraz bibliotekę z czytelnią. Zakupiono pierwsze wyposa

żenie. Wykonano elewację oraz zagospodarowano teren wokół szkoły.

budowa boisk - wykonano projekt budowlany oświetlenia boisk przy Gimnazjum nr 8 i 

Gimnazjum nr 16.

zakupy inwestycyjne - Zakupiono kserokopiarkę w Gimnazjum nr 1 

Wydatkowane w wysokości  ponad  2.1  mln zł środki  na  inwestycje  w  liceach ogólnokszta

łcących przeznaczone zostały na: 

przebudowę muru oporowego oddzielającego boisko II Liceum Ogólnokształcącego im. 

Zamoyskiego od posesji Starostwa Powiatowego przy ul. Spokojnej Realizowano również 

prace związane z oświetleniem i odwodnieniem boiska.

termomodernizacje obiektu VII Liceum Ogólnokształcącego 

W ramach zrealizowanych w wysokości ponad 7 mln zł wydatków inwestycyjnych w szkołach 
zawodowych wykonano następujące zadania:

Zespół Szkół nr 1 przy ul. Podwale 11 - kontynuowano i zakończono realizację segmentu 

nr VI – dydaktycznego szkoły. Dokonano zakupu pierwszego wyposażenia. Inwestycję za

kończono i oddano do użytkowania ( 10 pomieszczeń do nauki i aulę na 450 osób)

Zespół Szkół nr 5 przy ul. Elsnera -  zakończono prace w segmencie „C” – sportowym, 

gdzie wykonano podłogi, roboty tynkarskie i malarskie. Wyposażono segment w urządzenia 

i sprzęt sportowy, uporządkowano teren wokół budynku.

termomodernizacje  obiektów: Zespołu  Szkół  Chemicznych i  Przemysłu  Spożywczego 

oraz Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji na kwotę - ujęte w wykazie wydatków 

które nie wygasają z końcem 2006 rok.

modernizacje szkół: Dokonano przebudowy budynku warsztatów szkolnych przy Zespole 

Szkół Samochodowych.

W 2006 roku w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano na inwestycje kwotę 

ponad 1.1 mln zł z tego: 
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- zakupy inwestycyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 2 - zakupiono 

suszarnię elektryczną,  w Zespole Poradni nr 3 - kserokopiarkę, w Młodzieżowym Domu Kul

tury –kserokopiarkę, w stołówkach szkolnych - 2 zmywarki elektryczne do naczyń - w stołów

kach przy Szkole Podstawowej nr 2 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2,

- modernizacja sanitariatów w Bursie Szkolnej nr 1,

- w ramach programu „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych” w czterech specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych zrealizowano 

wydatki inwestycyjne na kwotę ponad 1 mln zł: z tego: 

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1, zakupiono: wyposażenie warsztatów 

szkolnych – piec konwekcyjno-parowy, mikser, oklejarkę do wąskich płaszczyzn, maszynę haf

ciarską.

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2,  wykonano modernizację łazienek, 

przystosowano łazienki do potrzeb dzieci i  młodzieży upośledzonych umysłowo z niepełno

sprawnością ruchową oraz do potrzeb osób poruszających się na wózkach elektrycznych.

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej - 

sfinansowano modernizację sanitariatów w budynku szkoły i internacie: wymieniono rury, ar

maturę, położono terakotę i glazurę, przystosowano do korzystania przez osoby niepełnospraw

ne, zakupiono samochód Renault Trafic przystosowany do przewożenia osób niepełnospraw

nych.

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Sła

bo Słyszącej  - sfinansowano roboty remontowo-budowlane: wymianę stolarki drzwiowej, ad

aptację ciągów komunikacyjnych, ułożenie gresu na korytarzach i w stołówce, położenie paneli 

w salach internatu., zakupiono również autobus IRISBUS C 50 IVECO DAILY dla 21 osób.

W ramach zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych 

w 2006 roku przeprowadzono modernizacje  boisk  sportowych przy  Szkole  Podstawowej  nr  nr 

3,4,29,34.

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia wykonano: 

likwidację barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 6  (wybudowano podjazd i do

stosowano wejście dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidz

kich)  zakupiono szkolny zestaw komputerowy dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho

wawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej.

W 2006 roku w ramach programu „Bezpieczny Lublin” w Zespole Szkół Samochodowych, Ze

spole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Państwowych Szkołach Budownictwa i Geo

dezji wykonano monitoring wizyjny poprzez zainstalowanie 32 kamer.
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2) Remonty
Mimo pewnych ograniczeń finansowych w 2006 roku kontynuowano prace remontowe obiektów 

oświatowych, na które wydatkowano ogółem kwotę ponad 5.8 mln zł. Remonty przeprowadzono w 

niżej wymienionych szkołach, przedszkolach i jednostkach prowadzonych przez m. Lublin: 

a) szkoły podstawowe – remonty wykonano w Szkołach Podstawowych nr nr 2, 3, 4, 6, 7, 

10, 11(ZSO nr 2), 14, 17(ZSO nr 6), 20, 21, 22(ZSO nr 5), 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 

38, 39, 40, 42, nr 44 (ZSO nr 4),45 (ZSO nr 1), 46,47,49(ZS nr 4), Szkoła Podstawowa przy 

Pogotowiu Opiekuńczym. Ważniejsze z nich to:  wymiana stolarki okiennej, wykonanie in

stalacji elektrycznej w sali gimnastycznej, remont sanitariatów i łazienek, remont pomiesz

czeń biurowych, roboty malarskie, naprawa instalacji c.o., modernizacja zasilania, remont 

sal lekcyjnych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych, remont pomieszczenia do zamontowa

nia platformy dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie platformy dla niepełnospraw

nych, remonty dachów, naprawa instalacji odgromowej, montaż drzwi wejściowych, remont 

zaplecza w.f., remont instalacji kanalizacyjnej, roboty parkieciarskie, wykonanie krat okien

nych oraz daszków nad drzwiami wejściowymi, remont ogrodzenia, remont pionu kuchen

nego, instalacja systemu telewizji przemysłowej, montaż oświetlenia w sali gimnastycznej, 

wykonanie podłogi sportowej Pulastic 2000 w sali korekcyjnej, remont bramy wjazdowej, 

wykonanie  wieszaków w szatni,  roboty,  posadzkarskie,  wykonanie  przyłącza  kanalizacji 

deszczowej i przyłącza ciepłowniczego do budynku szkoły, remont kostki brukowej;

b) przedszkola − prace remontowe wykonano w Przedszkolach nr nr:2, 4, 5, 6, 7, 10,14, 16, 

19, 25, 28, 31, 33, 34, 35, 36; 37, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 

65, 66, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 78; 79. Zakres ww. prac obejmował m.in.: wymianę stolarki, 

remont dachów, naprawę kominów, adaptacje i remonty pomieszczeń przedszkoli, malowa

nie elewacji, remont ogrodzenia i opaski, montaż kratek wentylacyjnych, wykonanie bramy 

wjazdowej, wykonanie zadaszenia nad wejściem do budynku, montaż studzienek, remont 

schodów i tarasu oraz usunięcie awarii.

c) gimnazja  – remonty wykonano w Gimnazjach nr  nr  1,2,5,7,8,9,10,12,14,15,17,18,19; 

ważniejsze z nich to:  wymiana grzejników c.o.  oraz naprawa parkietu,  remont sali  gim

nastycznej po pożarze, wymiana stolarki okiennej, roboty remontowo-budowlane - malar

skie, parkieciarskie, naprawa instalacji wodociągowej, naprawa kanalizacji sanitarnej, na

prawa uszkodzeń docieplenia i malatury elewacji, remont posadzek korytarzy, remont insta

lacji  elektrycznej,  naprawy  dachów,  naprawa  automatyki  węzła  cieplnego,  rozbudowa 

monitoringu,  wymiana  pakietu  szybowego  w  obiektach  sportowych,  wymiana  stolarki 

drzwiowej, instalacja systemu telewizji przemysłowej, wymiana ogrodzenia wraz z instala
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cją oświetleniową, roboty drogowe - obramowanie terenów zielonych, projekt budowlany 

przebudowy schodów wejściowych i remont schodów wejściowych,

d) licea ogólnokształcące - remonty przeprowadzono w Liceach Ogólnokształcących nr nr I 

II,  III,  IV,V,VI,  VII,VIII,  IX,  XXIII  Liceum Ogólnokształcące  (Zespół  Szkół  Włókien

niczych)  wykonano m.in.:  remonty  instalacji  c.o.,  remont  sal  gimnastycznych,  wymiana 

stolarki okiennej, wykonanie instalacji elektrycznej, naprawa kanalizacji sanitarnej, naprawa 

wewnętrznej instalacji wodociągowej, remont nawierzchni z kostki brukowej na parkingu 

szkolnym, roboty posadzkarskie, naprawa dachu na budynku;

e) licea profilowane – wykonano projekt budowlano-wykonawczy szachtu windowego oraz 

sanitariatów w Zespole Szkół nr 3,

f) szkoły  zawodowe -  remonty  przeprowadzono  w  Zespołach  Szkół:  Ekonomicznych, 

Elektronicznych,  Energetycznych,  Odzieżowo-Włókienniczych  ,  Transport-Komunikacyj

nych,  Samochodowych,  Chemicznych  i  Przemysłu  Spożywczego,  Państwowej  Szkole 

Budownictwa i Geodezji, oraz Zespole Szkół nr 1, 3 i 6; prace obejmowały m.in. ; remont 

dachu i elewacji frontowej wymianę stolarki okiennej, wymiana instalacji c.o. i wykonanie 

instalacji elektrycznej, remont sali gimnastycznej, remonty sanitariatów, roboty malarskie i 

instalacyjne;

g) centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodo
wego;  przeprowadzono  remont  dachu  na  budynku,  remont  zaplecza  kuchni  w  budynku 

Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej;

h) specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - prace remontowe przeprowadzono w Ośrod

ku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej, Ośrod

ku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej, Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym nr 1, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2, prace 

obejmowały m.in. wymianę stolarki okiennej, naprawę instalacji, wodociągowej i gazowej, i 

c.o., naprawę dachu na budynku, remont nawierzchni schodów wejścia głównego, naprawę 

instalacji wodno-kanalizacyjnej, projekt wykonawczy termomodernizacji; 

i) placówki wychowania pozaszkolnego – przeprowadzono remont alejek i  chodników 

oraz naprawę instalacji elektrycznej w Młodzieżowym Domu Kultury,

j) internaty i bursy szkolne – remonty przeprowadzono w Bursach Szkolnych nr nr 1, 2, 3, 

5, w internacie Zespołu Szkół nr 3, prace obejmowały m.in.: modernizację sanitariatów, na

prawę  stropu  i  biegu  klatki  schodowej,  naprawa  instalacji  c.o.  i  kanalizacyjnej,  roboty 

malarskie, wymianę stolarki okiennej, remont elewacji na budynku, usunięcie awarii instala

cji c.o., adaptację pomieszczeń na sanitariaty dla osób niepełnosprawnych;
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k) szkolne  schroniska  młodzieżowe  -  wykonano  parking  z  kostki  brukowej  przy 

Schronisku,

3. Promowanie osiągnięć najlepszych uczniów

W roku 2006 uczniowie szkół wszystkich typów otrzymywali stypendia Prezydenta Miasta za 

wysokie wyniki w nauce. W okresie od 1 lutego do 30 czerwca 2006 roku stypendia otrzymywało 

ogółem 109 uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Lublin. Stypendia w kwocie 70 złotych 

miesięcznie otrzymywało 56 uczniów szkół podstawowych, stypendia w kwocie 110 złotych miesi

ęcznie otrzymywało 17 uczniów gimnazjów, zaś stypendia w kwocie 150 złotych miesięcznie otrzy

mywało 36 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

W okresie od 1 września 2006 do 31 stycznia 2007 (na taki okres są przyznawane stypendia) 

stypendia otrzymywało ogółem 216 uczniów, w tym 107 uczniów szkół podstawowych, 40 uczniów 

gimnazjów 69 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Kwoty stypendiów wyniosły odpowiednio: 80, 

120 i 160 złotych miesięcznie.

Ponadto Prezydent Miasta Lublin nagrodził uczniów stypendiami jednorazowymi przyznanymi 

za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i artystycznych. W grupie 102 stypendystów było 26 

uczniów szkół podstawowych, 57 uczniów gimnazjów oraz 19 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

4. Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek

W roku 2006 ogłoszono i przeprowadzono 10 konkursów na stanowiska dyrektorów niżej wy

mienionych szkół i placówek prowadzonych przez m. Lublin. Były to: 

- Przedszkola nr nr 15, 22, 37, 54 i 83,

- Szkoły Podstawowe nr 7 i nr 29, 

- Gimnazjum nr 11,

- Zespół Szkół Ekonomicznych,

- Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2.

Konieczność  ogłoszenia  konkursów była z  przechodzeniem dotychczasowych dyrektorów na 

emeryturę (8 konkursów) lub rezygnacją dyrektora w związku z objęciem funkcji kuratora i wice

kuratora oświaty (2 konkursy).
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5. Awans zawodowy nauczycieli

W roku 2006 wnioski nauczycieli o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczy

ciela mianowanego były rozpatrywane w dwóch terminach przewidzianych ustawą Karta Nauczy

ciela. 

Do 30 czerwca 2006 r. wpłynęło 214 wniosków z 91 szkół i placówek o wszczęcie postępowania 

egzaminacyjnego od nauczycieli, którzy odbywali staż w okresie od 1 września 2003 r. do 31 maja 

2006 r. Dwa wnioski odrzucono ze względów formalnych, pozostali nauczyciele zdali egzaminy 

przed komisjami i uzyskali wymaganą prawem liczbę punktów.

W drugim terminie, do 30 października 2006 r. wpłynęło 38 wniosków z 27 szkół i placówek. 

Wszyscy wnioskodawcy zdali egzaminy.

Łącznie przeprowadzono w 2006 roku 250 postępowań zakończonych nadaniem stopnia awansu 

nauczyciela mianowanego w formie decyzji administracyjnej (w tym 134 nauczycielom ze szkół, 

których prowadzenie należy do zadań gminy oraz 116 nauczycielom ze szkół, których prowadzenie 

należy do zadań powiatu). 

Najliczniejszą grupę wśród awansujących nauczycieli stanowili nauczyciele języka angielskiego 

(45 osób), na dalszych miejscach znaleźli się nauczyciele wychowania przedszkolnego (24 osoby), 

psycholodzy i pedagodzy (22 osoby) oraz nauczyciele języka polskiego (17 osób). 

6. Doradztwo metodyczne i doskonalenie nauczycieli

1) Doradztwo metodyczne.
Zadania doradcy metodycznego wypełniało 44 nauczycieli  dyplomowanych, zatrudnionych w 

szkołach i placówkach Miasta Lublin. Ich zadaniem było wspomaganie nauczycieli wszystkich po

ziomów edukacyjnych w planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno – wy

chowawczego, doborze i adaptacji programów nauczania, rozwijaniu umiejętności metodycznych 

oraz  podejmowaniu  działań  innowacyjnych.  Doradcy  wspólnie  z  nauczycielami  podejmowali 

działania na rzecz doskonalenia u uczniów umiejętności językowych i informatycznych oraz kszta

łtowania postaw prozdrowotnych, proekologicznych, patriotycznych, obywatelskich i przedsiębior

czych. W 2006r. doradcy udzielili nauczycielom ok. 2500 indywidualnych konsultacji oraz prze

prowadzili ok. 500 konsultacji zespołowych i konferencji metodycznych. 

We współpracy z lubelskimi uczelniami (UMCS, KUL, PL, AM, AR i in.) oraz instytucjami 

(LFOŚN, MUP, MPWiK, Muzeum Lubelskie, Goethe-Zentrum i in.) współorganizowali międzysz

kolne konferencje i konkursy, poświęcone technologii informacyjnej, bezpiecznemu korzystaniu z 

Internetu,  współczesnej  edukacji  humanistyczno-artystycznej  i  matematyczno-przyrodniczej,  for

mom teatralnym, roli sportu oraz propagowaniu idei samorządności i przedsiębiorczości.
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Doradcy  przeprowadzili  wiele  konkursów  dla  uczniów  i  nauczycieli  wszystkich  poziomów 

edukacyjnych m. in.: „Rozumiem co czytam”, „Ortografia bez tajemnic”, „Mój Lublin na znacz

kach”,  „W  świecie  bajek”,  „Spotkania  z  przyrodą”,  „Matematyczny  czar  par”,  „Mistrz 

komputera”,„Z komputerem ciekawiej”, „Fizyka w PowerPoint”, „Fizyczny czar par”, „Logo_Fiz”, 

„Linia czasu w technice”, „Sprawne ręce”, „Rok przed maturą i egzaminem zawodowym”, „Żyjmy 

zdrowo i bezpiecznie”, „Przedsiębiorczy uczeń na rynku pracy”, „VII Turniej sportowy o puchar 

Prezydenta  Miasta  Lublin”,  „IV  Przegląd  Zespołów  Aerobikowych”,  „Piosenka  o  Lublinie”, 

„Koziołek Lubelski” „Dzień Samorządności”,  Moja wizja Lublina w trzecim Tysiącleciu”, „Za

kochaj się w Lublinie”, „Moja inwestycja w Lublinie”, „Znam Lublin”, „Unia 2006”.

Doradcy  pełnili  funkcje  ekspertów  MEN  ds.  awansu  zawodowego  nauczycieli  oraz  egza

minatorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.

2) Doskonalenie nauczycieli.
W 2006 roku 497 nauczycieli podjęło różne działania w ramach doskonalenia zawodowego, w 

celu uzupełnienia lub uzyskania dodatkowych kwalifikacji. Były to: studia licencjackie, magister

skie, podyplomowe oraz doktoranckie. Kierunkami, w których nauczyciele szczególnie często po

dejmowali dokształcanie były m. in.: pedagogika (ogólna, opiekuńczo-wychowawcza, wczesnosz

kolna,  terapeutyczna,  Montessori,  surdopedagogika,  tyflopedagogika,  oligofrenopedagogika, 

psychopedagogika twórczości), integracja niepełnosprawnych, terapia dysleksji, reedukacja, socjo

terapia, logopedia, psychoterapia, resocjalizacja, filologia angielska i germańska, technologia infor

macyjna i informatyka, zarządzanie oświatą. 

Wielu nauczycieli uczestniczyło w kursach kwalifikacyjnych i doskonalących, seminariach oraz 

innych formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub 

placówki. Odbyte kursy dotyczyły przede wszystkim doskonalenia umiejętności wychowawczych, 

dydaktycznych, metodycznych, informatycznych, językowych oraz menedżerskich.

W każdej szkole i placówce odbyły się co najmniej 3 szkoleniowe rady pedagogiczne.

7. Pomoc socjalna dla uczniów

Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2004 r. nr 281 poz. 2781) wprowadziła uregulowania w 

zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Pomoc ta ma postać dwóch 

świadczeń: stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. Rada Miasta zgodnie z delegacją ustawową 

przyjęła dnia 17 marca 2005 r. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla  uczniów  zamieszkałych  na  terenie  miasta  Lublin,  stanowiący  załącznik  do  uchwały  nr 

671/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin (Dz. Urz. Woj. Lub. nr 83, poz. 1695). W roku 2006 pomoc 
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materialną dla uczniów o charakterze socjalnym finansowano ze środków pochodzących z dotacji 

celowej z budżetu państwa w łącznej kwocie 2 036 680 zł.

W  roku  2006  niezamożni  uczniowie  korzystali  ze  stypendiów  szkolnych  za  rok  szkolny 

2005/2006 przyznanych stosownymi decyzjami administracyjnymi w roku 2005. W tym samym 

roku 2006 uczniowie mieli możliwość uzyskania stypendium szkolnego na rok szkolny 2006/2007 

po złożeniu stosownych wniosków do dnia 15 września 2006 r. (15 października 2006 r. w przypad

ku słuchaczy studium),  a  w uzasadnionych przypadkach w terminie  późniejszym. Do Wydziału 

Oświaty i Wychowania – bezpośrednio oraz za pośrednictwem 84 szkół – wpłynęło 2300 takich 

wniosków. W okresie od 29 września do 24 listopada 2006 r. wydano 2184 decyzje o przyznaniu 

stypendium oraz 58 decyzji  o odmowie tego świadczenia,  55 wniosków pozostawiono bez roz

poznania (w pojedynczych przypadkach decyzje wydano w terminie późniejszym); 3 postępowania 

zostały umorzone.

W roku sprawozdawczym złożono także 218 wniosków o przyznanie jednorazowej pomocy w 

związku ze zdarzeniem losowym w postaci zasiłku szkolnego. Wydano 202 decyzje o przyznaniu 

zasiłku; 7 decyzji o odmowie tego świadczenia, 5 wniosków pozostawiono bez rozpoznania, 

4 wnioski były objęte niezakończonym w 2006 r. postępowaniem administracyjnym. Od decyzji w 

sprawie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wniesiono 8 odwołań. W przy

padku 6 z nich dokonano zmian decyzji po myśli osób odwołujących się, pozostałe 2 odwołania 

przekazano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie.  które uchyliło pierwotne 

decyzje,  przekazując  sprawy do ponownego rozpatrzenia.  W ciągu roku 2006 wydano również 

szereg decyzji  zmieniających formę stypendiów, zgodnie z prośbami kierowanymi przez świad

czeniobiorców.

8. Lubelski Dzień Samorządności. Młodzieżowa Rada Miasta Lublin

Lubelski Dzień Samorządności w 2006 roku obchodzony był już po raz trzeci. Przedsięwzięcie 

zrodziło  się  z  potrzeby  wspierania  i  upowszechniania  idei  samorządności  wśród  mieszkańców 

gminy, a szczególnie wśród młodzieży. W ramach obchodów odbyło się Kolegium Prezydenckie z 

udziałem 5 uczniów szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w programie edukacyjnym pod na

zwą „Moja Inwestycja w Lublinie”. W trakcie obchodów podsumowano programy edukacyjne i 

konkursy prowadzone w ramach Lubelskiego Dnia Samorządności 2006, między innymi cykl „Za

kochaj się w Lublinie”. Tradycyjnie odbył się również mecz piłki nożnej pomiędzy samorządem 

Miasta Lublin a samorządem Województwa Lubelskiego. 

Częścią obchodów była II sesja Młodzieżowej Rady Miasta Lublin. Role radnych pełnili przed

stawiciele samorządów uczniowskich lubelskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zaintere
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sowanie młodzieży sprawami samorządu lokalnego doprowadziło do podjęcia w dniu 25 maja 2006 

roku przez Radę Miasta Lublin uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i 

nadania jej statutu. Podjęcie uchwały było spełnieniem oczekiwań młodzieży lubelskich szkół gim

nazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

W załączniku do statutu określone zostały okręgi wyborcze w liczbie 63, w których wybiera się 

70 młodych radnych. Okręgi, obejmujące szkołę lub zespół szkół, utworzone zostały w jednostkach 

publicznych i niepublicznych. W dniu 26 września 2006 r., wyznaczonym Zarządzeniem Prezyden

ta z dnia 19 czerwca 2006 r., przeprowadzone zostały wybory do młodzieżowej Rady Miasta. 

Wybory odbyły się w 60 okręgach, w których uczniowie wybrali 67 radnych spośród 390 kandy

datów. W 3 okręgach nie zgłoszono kandydatów na radnych i wybory nie odbyły się. 

10 października  2006 r.  odbyło się  spotkanie  w ratuszowej  sali  obrad Rady Miasta  podczas 

którego młodzi otrzymali zaświadczenia o wyborze na radnego, a także mieli możliwość wzajem

nego poznania się przed I sesją Młodzieżowej Rady, która odbyła się w dniu 17 października 2006 

r. Podczas tej sesji młodzi radni złożyli ślubowanie i dokonali wyboru Prezydium Rady. Przewod

niczącym Młodzieżowej Rady wybrany został Grzegorz Smyk uczeń Zespołu Szkół Ogólnokszta

łcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta, wiceprzewodniczącymi zostali Kamila Farbiszewska uczen

nica Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A i J Vetterów, oraz Tomasz Rozwałka uczeń Zespołu Szkół 

Elektronicznych. Sekretarzem wybrany został Mateusz Wdowski uczeń Ogólnokształcącej Szkoły 

Muzycznej I i II Stopnia im. K. Lipińskiego. Skarbnikiem został Kamil Sergiel uczeń Katolickiego 

Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Teresy. Młodzieżowa Rada utworzyła 8 komisji: rewizyjną, 

kultury, promocji i mediów, projektów i finansowania, bezpieczeństwa, sportu, kontaktów między

narodowych, współpracy z innymi młodzieżowymi radami. Wśród podjętych uchwał Młodzieżowa 

Rada ustanowiła nagrodę Młodzieżowej Rady Miasta Lublin dla osób dorosłych zasłużonych dla 

młodzieży Lublina. 

Młodzieżowa  Rada  Miasta  ma  charakter  konsultacyjny.  Może  także  podejmować  własne 

inicjatywy społeczne.  Jest  wartościowym partnerem dla  władz  samorządowych Miasta  Lublina. 

Oczekuje  się,  że  działalność  Młodzieżowej  Rady  wzbogaci  życie  naszej  lubelskiej  wspólnoty 

samorządowej i przyczyni się do jej rozwoju. Udział w wyborach oraz w samej Radzie stwarza 

młodzieży sposobność do zdobycia cennej wiedzy i doświadczenia przydatnego również w życiu 

dorosłym.
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VI. PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU I ŁAGODZENIE 
JEGO SKUTKÓW

1. Ogólna sytuacja na lokalnym rynku pracy

1) Informacje ogólne
W Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie według stanu na koniec grudnia 2006r. zarejestrowa

nych było 16.708 bezrobotnych, 603 poszukujących pracy, co ogółem daje liczbę 17.311 osób. Na 

dzień 31 grudnia 2006r. stopa bezrobocia dla miasta Lublin kształtowała się na poziomie 10,8; dla 

województwa lubelskiego –15,5; dla kraju – 14,9.  W porównaniu do sytuacji sprzed roku wy

sokość tego wskaźnika spadła o 1,4 punktu procentowego dla miasta Lublin, 1,5 punktu dla woje

wództwa lubelskiego natomiast dla kraju spadła o 2,7 punktu procentowego. Wielkości stopy bez

robocia w 2005r. i 2006r. odzwierciedla tabela nr 1. Dane liczbowe wskazują na występowanie w 

Lublinie utrwalającej się tendencji obniżania stopy bezrobocia.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia w mieście, w województwie i kraju w 2005 i 2006r.

Stan na dzień Lublin Woj. lubelskie Kraj
31.12.2005 12,2 17,0 17,6
31.01.2006 12,6 17,5 18,0
28.02.2006 12,6 17,6 18,0
31.03.2006 12,3 17,5 17,8
30.04.2006 11,9 17,0 17,2
31.05.2006 11,5 16,4 16,5
30.06.2006 11,3 16,0 16,0
31.07.2006 11,3 15,8 15,7
31.08.2006 11,1 15,7 15,5
30.09.2006 10,8 15,5 15,2
31.10.2006 10,6 15,2 14,9
30.11.2006 10,8 15,2 14,8
31.12.2006 10,8 15,5 14,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych.

2) Struktura bezrobocia
Poziom bezrobocia i płynność bezrobocia

Na koniec grudnia 2006r. w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie w rejestrze bezrobotnych po

zostawało 16.708 osób. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych była niższa od analogicznego okre

su roku ubiegłego o 2.227 osób tj. prawie o 11%. Wśród bezrobotnych osoby dotychczas niepra

cujące stanowiły 22,4% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. 
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W 2006 roku liczba bezrobotnych w Lublinie wahała się w granicach 16.708 – 19.223 osoby. W 

2005r. przedział ten zawierał się w większych granicach 18.935 - 19.712. Wśród zarejestrowanych 

bezrobotnych na koniec grudnia 2006 r. kobiety stanowiły ponad połowę 54% ogółu.

Analizując płynność bezrobocia należy stwierdzić, iż na przestrzeni 2006 roku zarejestrowanych 
zostało 18.256 bezrobotnych (o 831 osób mniej niż w 2005r.) z tego 4.652 osoby rejestrowało się 

po raz pierwszy i 13.604 bezrobotnych po raz kolejny.

Należy zauważyć, iż 2.209 osób powracało do rejestracji po raz kolejny po zakończeniu udziału 

w programie aktywizacji zawodowej tj:– 43 osoby po odbytych pracach interwencyjnych, 5 osób po 

robotach publicznych, 920 osób po odbytym stażu, 90 po zakończeniu przygotowania zawodowego 

i 1.151 osób po szkoleniu.

W 2006 r.  z ogółu 20.483  wyrejestrowanych z  ewidencji  bezrobotnych – 8.951 osób (43,7% 

ogółu wyrejestrowanych) podjęło pracę, z tego 7.957 osób pracę niesubsydiowaną i 497 osób pracę 

subsydiowaną. Spośród bezrobotnych podejmujących pracę subsydiowaną, 150 osób skierowanych 

zostało  do  prac  interwencyjnych,  9  osób  do  robót  publicznych,  185  osób  podjęło  działalność 

gospodarczą, 153 osoby podjęło pracę objętą refundacją kosztów zatrudnienia bezrobotnego czyli 

wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy.

W 2006 roku liczba osób, które rozpoczęły staże wynosi 1362, przygotowanie zawodowe w 

miejscu pracy rozpoczęło 145 osób, natomiast liczba osób, które rozpoczęły szkolenia wynosi 1268.

Z tytułu nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy z ewidencji wyłączonych zostało 6.887 

osób tj 33,6% ogółu wyrejestrowanych. Dobrowolną rezygnację ze statusu potwierdziło 1155 osób. 

Z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat - kobieta i 65 lat – mężczyzna) wyłączono 40 

osób, z powodu nabycia praw emerytalnych lub rentowych -216 osób oraz z innych przyczyn 894 

osoby. 

Ulgi podatkowe dla tworzących nowe miejsca pracy

2. Główne kierunki działalności MUP

1) Usługi i instrumenty rynku pracy
Pośrednictwo pracy i EURES

W 2006 roku MUP dysponował 4439 ofertami pracy w tym było 990 miejsc pracy subsydiowa

nej. Zakłady pracy z sektora publicznego w 2006 r. zgłosiły ogółem 1234 miejsc pracy.

Z ogólnej liczby oferowanych przez zakłady miejsc pracy, najwięcej 1407 ofert dotyczyło staży 

dla bezrobotnych. Grupę szczególną dla której pracodawcy zgłaszali oferty pracy były osoby w 

okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki. W 2006 roku zgłoszono 838 ofert pracy dla w/w 

osób. Do osób niepełnosprawnych skierowanych było 190 ofert pracy, tj. 4,3% ofert jakie wpłynęły 

do urzędu pracy. Liczba miejsc pracy dla osób korzystających z przygotowania zawodowego w 
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2006 roku wynosiła 151 ofert. Szczegółowe informacje o liczbie ofert pracy w 2006 roku są zawar

te w poniższej tabeli.

Tabela nr 2 Oferty pracy zgłoszone przez pracodawców w 2006 roku.

Miesiąc Oferty pracy zgłoszone w 2006 roku

Ogółe
m

Staże Przgotowa
nie 
zawodowe

Prace 
społeczn
ie 
użyteczn
e

Niepełnospr
awni

Osoby w 
okresie do 
12 
miesięcy 
oddnia 
ukończeni
a nauki

Subsy
diowa
ne

Sektor 
public
zny

I 126 43 0 0 20 22 4 40

II 482 328 39 0 16 36 24 306

III 428 260 14 29 5 60 46 211

IV 228 83 8 1 13 52 27 51

V 189 38 31 0 16 56 22 36

VI 566 125 17 16 19 96 177 90

VII 427 63 12 0 16 108 98 73

VIII 393 77 5 1 22 116 98 48

IX 532 114 13 0 18 81 145 131

X 576 183 5 16 19 103 228 159

XI 264 54 4 0 14 54 69 53

XII 228 39 3 0 12 54 52 36

Ogółem 4439 1407 151 63 190 838 990 1234

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-01 oraz MGiP-01.

W 2006 roku najwięcej zostało zgłoszonych ofert pracy w miesiącach lutym 482, czerwcu – 566,

wrześniu -532 i październiku 576.

Tabela nr 3 Oferty pracy zgłoszone w 2006r. przez pracodawców według grup działalności zgod

nie z PKD
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Wyszczególnienie
Liczba ofert pracy

I półrocze 
2006r.

II półrocze 
2006r.

Przetwórstwo przemysłowe 207 258

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę 28 50

Budownictwo 103 134

Handel hurt. i detal.; naprawa pojazd. Samochodowych, motocykli 
oraz artykułów użytku osobistego i domowego

365 564

Hotele i restauracje 24 83

Transport, gospodarka magazynowa i łączność 16 27

Pośrednictwo finansowe 141 65

Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi
 związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

10 21

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenia zdrowotne

377 251

Edukacja 97 119

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 290 184

Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, 
pozostała

342 646

Organizacje i zespoły eksterytorialne 19 18

Ogółem 2019 2420

Źródło: opracowanie własne na podstawie ZAŁĄCZNIKA 2 do sprawozdania MPiPS-01.

Tabela nr 3 przedstawia oferty pracy zgłoszone w 2006r. przez pracodawców poszczególnych 

działów PKD. 

Należy zauważyć, iż najwięcej ofert pracy wpłynęło z działów handel hurtowy i detaliczny; na

prawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego – 929 

ofert pracy oraz działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna -988 ofert pracy.

W 2006 roku 869 ofert zostało zrealizowane w ciągu 5 dni i 1030 w ciągu 10 dni, 154 oferty 

pracy zostały zrealizowane powyżej 30 dni. Ponadto w ramach usługi pośrednictwa pracy diagno

zowano osoby z problemem zawodowym (tj. 18 osób). W 2006 roku pośrednicy pracy skierowali 
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18 osób do doradcy zawodowego w celu pomocy w rozwiązywaniu problemu zawodowego oraz 

zdiagnozowania, barier w zatrudnieniu.

W 2006r. oferty pracy nie wykorzystane dłużej niż 1 miesiąc na poszczególnych stanowiskach to

w I półroczu - murarz/tynkarz 2, pracowników budowlanych 6,

w II półroczu – w III kwartale - tynkarz -25, ślusarz-13, monter stolarki alum.-5, stolarz me

blowy-2, pracownik hali-10, operator maszyn...-5, przedstawiciel handlowy-7, sprzedawca kasjer-

19, spawacz elektryczny -9, spawacz gazowy-6

IV kwartale - pracownik osoby fizycznej-8, inspektor BHP-1, sprzątaczka-4, fryzjer damsko-

męski-1, operator dźwigu samochodow-1, opiekunka-3, lekarz medycyny rodzinnej-1, rehabilitant-

1, pracownik biurowy-2, szwaczka-3, zbrojarz 11, handlowiec-3, pracownik do produkcji rur neo

nowych-1, pracownik obsługi -1, pracownik obsługi plotera frezującego -1, operator podnośnika 

montażowego -1,  operator pilarki spalinowej -1,  mechanik maszyn i  urządzeń budowlanych -1, 

kierowca kategorii C+E -1.

2) EURES
Asystent EURES udziela pomocy: 

Osobom poszukującym pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego w znalezieniu 

odpowiedniej oferty pracy, a także zajmuje się poradnictwem w zakresie możliwości podjęcia za

trudnienia, umiejętności zawodowych, oceny kwalifikacji i możliwości rozwoju, pracodawcom - w 

znalezieniu pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje,  w zakresie pośredniczenia w 

kontaktach między bezrobotnymi i poszukującymi pracy a pracodawcami, w zakresie informowania 

o specyfice europejskich rynków pracy oraz warunkach życia w poszczególnych krajach oraz wy

miany  informacji  między  służbami  zatrudnienia  państw członkowskich  UE nt.  wolnych miejsc 

pracy, w zakresie informowania o ofertach pracy za granicą, warunkach życia w danym kraju oraz 

obowiązującego prawa pracy. 

Asystent na bieżąco promował usługi EURES wśród partnerów rynku pracy. 

W 2006 roku realizowano zadania wynikające z prawa swobodnego przepływu pracowników 

między  państwami,  w  szczególności  z  zakresu  udziału  w  sieci  EURES.  Realizowano  zadania 

wynikające z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, udzielono pomocy 

312 osobom w formie przekazania podań o pracę w ramach współpracy Europejskiej Sieci Służb 

Zatrudnienia EURES do pracodawców w krajach EOG

Marketing MUP

Pracownicy marketingu na bieżąco współpracowali z pracodawcami tworzącymi nowe miejsca 

pracy, partnerami rynku pracy, organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami 

pozarządowymi.  W 2006r.  prowadzono działania  marketingowe skierowane do pracodawców w 

celu zaprezentowania usług Urzędu, pośrednicy pracy odwiedzili 1780 pracodawców w ich siedzi
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bach, do Urzędu wpłynęło 4439 miejsc pracy. Ponadto udzielano pracodawcom informacji o kandy

datach do pracy podczas rozmów bezpośrednich i telefonicznych z pracodawcami, obsadzono 4228 

miejsc pracy. 

Informowano bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i prze

widywanych zmianach na lubelskim rynku pracy podczas rozmów bezpośrednich, poprzez edycję 

ulotek  informacyjnych  oraz  zamieszczanie  informacji  na  stronie  internetowej  MUP.  W ramach 

pośrednictwa inicjowano i organizowano kontakty bezrobotnych i poszukujących pracy z praco

dawcami w formie kierowania na rozmowy kwalifikacyjne. 

W maju i  wrześniu  ubiegłego roku zorganizowano wspólnie  z  Wojewódzkim Sztabem Woj

skowym w Lublinie dwie edycje targów pracy. Obydwie imprezy odwiedziło ponad 4 tys. osób bez

robotnych i poszukujących pracy z terenu Lublina. Swoją ofertę zaprezentowało ponad 70 praco

dawców, oferując zainteresowanym ponad tysiąc wolnych miejsc pracy.

Ponadto inicjowano i realizowano przedsięwzięcia mające na celu rozwiązanie lub złagodzenie 

problemów związanych planowanymi zwolnieniami grup pracowników. 7 pracodawców zgłosiło 

zamiar dokonania zwolnień grupowych, dokonano zwolnień 290 pracowników.

Pośrednicy pracy pozostawali w stałym kontakcie z przedstawicielami zarządów zakładów pracy 

zamierzających  dokonać  zwolnień,  organizacjami  związkowymi  oraz  innymi  organizacjami 

zrzeszającymi przedstawicieli pracowników. Udzielano porad indywidualnych i grupowych zwal

nianym pracownikom mających na celu przedstawienie ogólnej sytuacji na lubelskim rynku pracy 

oraz zaoferowanie kompleksowej usługi MUP adresowanej do tej grupy osób.

Wydarzenia, konferencje i prezentacje MUP

Ważnym elementem promocji usług było czynne uczestnictwo w imprezach, konferencjach or

ganizowanych przez partnerów lokalnego rynku pracy. Przedstawiciele MUP uczestniczyli m.in. w:

17.05.2006 r. MUP w Lublinie i Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie zorganizował I 

edycję Lubelskich Targów Pracy. Imprezę patronatem honorowym objęli: Prezydent Miasta 

Lublin, Komendant Garnizonu Lublin, Patronat medialny: TVP- 3 Lublin, Radio Złote Prze

boje Plus, Radio Lublin, Gazeta Wyborcza 

11.06.2006 r. Wystawienie stoiska informacyjnego MUP na Jarmarku Św. Antoniego na 

Starym Mieście wokół Trybunału w ramach corocznej imprezy odbywającej się podczas Dni 

Lublina,

27.06.06  r.  Wzięcie  udziału  pracowników  MUP w  konferencji  „  Regionalny  Portal 

Gospodarczy-  efektywne  narzędzia  promocji  sfery  biznesu,  nauki  i  samorządów”,  zor

ganizowanej przez Park Naukowo Technologiczny Województwa Lubelskiego.
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04.08.2006 r. Udział pracowników MUP w warsztatach- (jednym z elementów realizowa

nego wspólnie z NSZZ „ Solidarność” w Lublinie projektu) „ Współpraca publicznych i nie

publicznych służb zatrudnienia szansą rozwoju regionu lubelskiego”

Program warsztatów przewidywał prezentację działalności powiatowych urzędów 

pracy oraz związków zawodowych. 

14.09.2006 r. MUP, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie i OHP Centrum Edukacji i 

Pracy w Lublinie  zorganizował  II  edycję  Lubelskich  Targów Pracy 2006.  23.10.2006 r. 

Udział  w konferencji  „  Szanse  i  zagrożenia  regionu lubelskiego”  zorganizowanej  przez 

NSZZ „Solidarność” w Lublinie .

25.10.2006  r.  Prowadzenie  szkolenia  informacyjnego  dla  grupy  młodzieży.  Siedziba- 

Fundacja Nowy Staw Europejski Dom Spotkań. Tematyka: Bezrobocie i jego wskaźniki, 

Sposoby pozyskiwania pracy przez osoby bezrobotne, prawa, obowiązki i świadczenia dla 

osób bez pracy

07.11.2006 r. Udział w seminarium realizowanym w ramach projektu „Badania potrzeb 

powiatowych  rynków  pracy  w  perspektywie  zatrudnienia  i  rozwoju  zasobów  ludzkich” 

przez Fundację Nowy Staw

28.11.2006 r. Czynny udział MUP (stoisko informacyjne) na Międzynarodowych Targach 

Pracy Lublin zorganizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy i Fundację Fuga Mundi.

22.11.2006 r. Wystawienie stoiska informacyjnego MUP na Targach Pracy „Inżynier na 

rynku pracy” organizowanych przez Politechnikę Lubelską.

13.12.2006 r. W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się kolejna 

edycja Targów Pracy; MUP zaprezentował swoje usługi na stoisku wystawienniczym.

W 2006 roku Miejski Urząd Pracy w Lublinie podejmował szereg różnych inicjatyw w zakresie 

nawiązania kontaktów z zagranicznymi organizacjami i instytucjami w tym m.in.:

W dniu 27.06.2006 r. w konferencji nt. „Wymiana doświadczeń i poglądów z zakresu łagodzenia 

bezrobocia i jego skutków w Polsce i na Ukrainie” zorganizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy 

w Lublinie w ramach programu Interreg III Polska-Białoruś-Ukraina. Konferencja poświęcona była 

zagadnieniom związanym z rynkiem pracy w Polsce i na Ukrainie. W dniu 29.06.2006 r. goście z 

Ukrainy odbyli wizytę partnerską w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie.

W dniu 06.07.2006 r. w spotkaniu Prezydenta Miasta Lublin z delegacją regionu Veneto (Wło

chy), którego celem była prezentacja lokalnych polityk zatrudnienia, rozwijanie dialogu społeczne

go oraz nawiązanie współpracy między regionami.

W spotkaniu z grupą delegatów z Irlandii Północnej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lubli

nie. 
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W dniu 12.12.2006 r. Miejski Urząd Pracy w Lublinie odwiedzili pracownicy szwedzkich służb 

zatrudnienia AMV – Arbetsmarknadsverket. Celem wizyty było zapoznanie gości z działalnością 

urzędu pracy najniższego szczebla w Polsce.

Miejski Urząd Pracy w Lublinie uczestniczył w promocji lub rekrutacji beneficjentów ostatecz

nych do 16 projektów realizowanych przez różne instytucje i organizacje w tym pozarządowe. 

Ponadto  MUP  w  Lublinie  popularyzował  informacje  o  szkoleniach  organizowanych  przez 

Ochotnicze Hufce Pracy w Lublinie. Współpracowano w zakresie wymiany ofert pracy z Agencją 

Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych Fundacji „Fuga Mundi” w Lublinie, Poradnictwo zawo

dowe, informacja zawodowa, zajęcia aktywizacyjne.

W 2006 roku spotkania osób bezrobotnych z doradcami zawodowymi odbywały się w formie 

porad indywidualnych, porad grupowych, badań testowych, informacji indywidualnych i informacji 

grupowych, zajęć w Klubie Pracy oraz zajęć aktywizacyjnych dla bezrobotnych i poszukujących 

pracy. Zajęcia aktywizacyjne miały na celu przygotowania uczestników do samodzielnego poszu

kiwania i podjęcia zatrudnienia lub pracy zarobkowej. 

Usługi poradnictwa zawodowego polegały na:

udzieleniu ogółem 3205 (w tym 1746 kobiet) porad osobom bezrobotnym i poszukującym pracy. 

Z porad indywidualnych, skorzystało 3132 osób (w tym 1706 kobiet).  W poradach grupowych, 

uczestniczyło ogółem 73 osoby (w tym 40 kobiet). Poradą zawodową objętych było także 86 osób 

niepełnosprawnych. W badaniach testowych, którym dobrowolnie poddało się 307 osób, udzieleniu 

informacji zawodowej; ogółem w 2006 roku udzielono 338 osobom informacji zawodowej dla bez

robotnych  i  poszukujących  pracy  -  w  tym było  132  wizyty  indywidualne,  oraz  15  informacji 

grupowych dla 206 osób.

W 2006 roku w zorganizowanych zajęciach aktywizacyjnych uczestniczyło ogółem 38 osób z 

tego 36 osób bezrobotnych i 2 osoby poszukujące pracy. 

Spośród osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy poradnictwem indywidualnym objęto m.in.:

- osoby poniżej 25 roku życia…………………..…….…..…883 osoby,

- osoby długotrwale bezrobotni .……………………...……...671 osób,

- osoby powyżej 50 roku życia…………………………….…200 osób,

- osoby bezrobotne niepełnosprawne……...…………...………86 osób.

Osoby bezrobotne, poszukujące pracy aktywizowano także organizując zajęcia w Klubie Pracy, 

w których ogółem uczestniczyło 114 osób z tego 108 osób bezrobotnych i 6 osób poszukujących 

pracy.

 W zajęciach Klubu Pracy uczestniczyły osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

- osoby poniżej 25 roku życia…………………………...…..…21 osób,
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- osoby długotrwale bezrobotni .……………………....……...53 osoby,

- osoby powyżej 50 roku życia……………………………....…17 osób,

- osoby bezrobotne niepełnosprawne……...……………......……7 osób.

- Szkolenia i przekwalifikowania

W 2006 roku w szkoleniach organizowanych przez MUP w Lublinie uczestniczyło łącznie 1305 

osób, w tym 115 osób, w trybie indywidualnym; 1190 osób ukończyło szkolenia co stanowi 91,2 % 

osób skierowanych. MUP w Lublinie przeszkolił w 2006 roku 1273 osoby, w tym 691 kobiet, w na

stępujących obszarach zawodowych:

Tabela nr 4. Szkolenia organizowane przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie w 2006r.

Obszary zawodowe szkoleń Razem Kobiety

Języki obce 45 25

Sprzedaż, marketing, public relations, handel 
nieruchomościami

256 168

Rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, 
analiza inwestycyjna

180 171

Zarządzanie i administrowanie 59 38

Prawo 21 16

Informatyka i wykorzystanie komputerów 311 193

Technika i handel artykułami technicznymi 
(w tym: mechanika, metalurgia, energetyka, elektryka, 
elektronika, telekomunikacja, miernictwo, naprawa i 
konserwacja pojazdów)

41 1

Architektura i budownictwo 32 1

Opieka zdrowotna 1 1

Opieka społeczna (w tym: opieka nad osobami 
niepełnosprawnymi, starszymi, dziećmi, wolontariat)

8 7

Ochrona własności i osób 1 0

Usługi gastronomiczne 11 10

Usługi fryzjerskie, kosmetyczne 38 38

Usługi stolarskie, szklarskie 8 0
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Usługi transportowe w tym kursy prawa jazdy 213 3

Inne obszary szkoleń 48 19

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MUP.

W gronie osób przeszkolonych znaleźli się:

bezrobotni do 25 roku życia ................................................................................235 osób,

długotrwale bezrobotni ........................................................................................447 osób,

bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych ...........................................................265 osób,

bezrobotni powyżej 50 roku życia .......................................................................112 osób,

bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia..........19 osób.

Osoby bezrobotne były szkolone w ramach szkoleń grupowych 1165 osób i indywidualnych 108 

osób w tym 1 osoba niepełnosprawna i 3 osoby pobierająca rentę szkoleniową.

Szkolenia grupowe były organizowane w następujących kierunkach: 

Szkolenia komputerowe i informatyczne:

Podstawy obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,

Doskonalenie umiejętności obsługi programów pakietu MS Office z podstawami grafiki 

komputerowej,

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem programów graficznych,

Administrator serwera i sieci MICROSOFT,

Administrator serwera i sieci LINUX,

Sieci komputerowe – budowa i działanie,

Szkolenia prawno- ekonomiczne

Obsługa biurowa oraz kadrowo-finansowa małej firmy,

Księgowość z elementami windykacji,

Doskonalenie księgowych w zakresie obsługi komputerowych programów finansowych,

Prawo zamówień publicznych i jego realizacja w praktyce,

Jak pozyskać fundusze unijne – projekt, realizacja, rozliczenie,

Szkolenia przygotowujące do pracy w handlu i gospodarce magazynowej 

Przedstawiciel handlowy – skuteczny negocjator,

Efektywne techniki sprzedaży z obsługą klienta,

Obsługa kasy fiskalnej,

Kompleksowa obsługa magazynu i hurtowni,

Kursy językowe dla początkujących w różnych grupach zawodowych

Język niemiecki dla kierowców,
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Pracownik usług domowych i osobistych z językiem niemieckim,

Język włoski dla pracowników opieki osobistej,

Język angielski dla kierowców,

Język angielski dla personelu medycznego,

Język angielski na stanowiska pomocnicze w branży gastronomiczno-hotelarskiej 

Kursy dla kierowców i operatorów sprzętu 

Kurs na prawo jazdy kategorii „D” na podbudowie „B”,

Kurs na prawo jazdy kategorii „C+E”,

Przygotowanie do uzyskania uprawnień operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych 

oraz przecinarek do nawierzchni dróg na III klasę uprawnień,

Kierowca wózków jezdniowych 

Inne

Przygotowanie i organizacja przyjęć okolicznościowych,

Monter stolarki budowlanej,

Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 KV i powyżej z pomiarami,

- Spawanie w osłonie CO2 (135) i w osłonie argonu (TIG – 141).

Najwięcej osób bezrobotnych ukończyło szkolenia indywidualne w kierunkach:

Kurs na prawo jazdy kategorii D,

Kurs na prawo jazdy kategorii C,

Kurs na prawo jazdy kategorii C+E,

Operator koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień,

Kursy spawalnicze w różnych specjalnościach,

Brukarz-asfalciarz,

Kierowca wózków jezdniowych,

Obsługa kadrowo-finansowa przedsiębiorstwa,

Kursy dokształcające dla kierowców

Wśród instytucji  szkoleniowych realizujących szkolenia przeważały Stowarzyszenia, fundacje 

oraz inne osoby prawne, Osoby fizyczne, Szkoły wyższe.

We wszystkich programach szkoleń grupowych znalazły się zajęcia z zakresu aktywnego poszu

kiwania pracy,  których celem było nabycie  praktycznych umiejętności  poruszania się  po rynku 

pracy. 

W 2006 r. MUP w Lublinie realizował również zadania z zakresu finansowania ze Środków F.P 

kosztów egzaminów niezbędnych do wykonywania danego zawodu ( 1 osoba ) oraz kosztów studi

ów podyplomowych ( 1 osoba ).
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Miejski Urząd Pracy w Lublinie upowszechniał informacje o planowanych szkoleniach w siedzi

bie urzędu i stronach internetowych, zakładach pracy planujących zwolnienia, ośrodkach pomocy 

społecznej, instytucjach świadczących pomoc osobom niepełnosprawnym.

Instrumenty rynku pracy 

W okresie  sprawozdawczym 2006 roku podjęto  działania  wspierające  aktywność  zawodową 

osób bezrobotnych, tj.:

umożliwiające osobom młodym bezrobotnym zdobycie pierwszego doświadczenia zawo

dowego w ramach stażu, 

umożliwiające  powrót  na  rynek  pracy  innym  osobom  bezrobotnym,  zwłaszcza  znaj

dującym się w trudnej sytuacji na rynku pracy w ramach przygotowania zawodowego oraz 

prac społecznie użytecznych.

W ramach działań podejmowanych na rzecz młodzieży realizowano program stażu. Na prze

strzeni całego 2006 r. w programie stażu finansowanym ze środków krajowych lub UE uczestniczy

ło 1719 osób. 

Dużym wyzwaniem dla MUP była aktywizacja osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na 

rynku pracy.  Przy czym problem nie leżał po stronie osób oczekujących wsparcia, a wynikał z 

umiarkowanego zainteresowania pracodawców tą kategorią osób bezrobotnych . Jednak w wyniku 

szeroko zakrojonych działań marketingowych udało się  pozyskać  do współpracy pracodawców, 

którzy stworzyli miejsca przygotowania zawodowego. W 2006 r. 153 osoby bezrobotne rozpoczęły 

udział w programie przygotowania zawodowego. 

W 2006 r. MUP w Lublinie po raz pierwszy zaangażował się w realizacje nowego przedsięwzi

ęcia - prac społecznie użytecznych. Jest to nowym instrumentem aktywizacji społeczno-zawodowej, 

stanowiący istotny element aktywnych form pomocy na rzecz osób w najtrudniejszej sytuacji na 

rynku pracy. Celem prac społecznie użytecznych jest aktywizacja społeczna-zawodowa osób bez

robotnych bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych i korzystających ze świadczeń z pomocy społecz

nej, wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie. Programem objęto łącznie 

61 osób.

W ubiegłym roku MUP w Lublinie  realizował  również przedsięwzięcia  mające na celu uła

twianie osobom bezrobotnym podejmowanie w/w form aktywizacji zawodowej. W celu zachęcenia 

osób bezrobotnych do większej mobilności i umożliwiania podejmowania staży lub przygotowania 

zawodowego dokonywano zwrotu kosztów dojazdu oraz osobom samotnie wychowującym dzieci – 

zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.

Tabela nr 5. Najpopularniejsze formy aktywizacji zawodowej w 2006r.
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Formy aktywizacji zawodowej
Liczba osób, 

rozpoczynających 
udział w programie

Osoby kontynuujące 
programy z 2005 r.

Staże 1362 357

Prace interwencyjne 150 119

Roboty publiczne 9 8

Przygotowanie zawodowe 145 18

Podjęcie działalności gospodarczej 185 -

Podjęcie pracy w ramach refundacji 
kosztów zatrudnienia bezrobotnego 153 -

Razem 2.004 502

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-01.

3) Projekty i programy
W czerwcu 2006 r.  Miejski  Urząd  Pracy  w Lublinie  zakończył  roczną  realizację  projektów 

współfinansowanych  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  SPO  RZL 

Działanie 1.2  Perspektywy dla młodzieży – projekt  pt.  „Start młodych” i Działanie 1.3  Przeciw

działanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia – projekt pt. „Aktywny powrót”.
Projekty realizowane były od 1 czerwca 2005 r. do 30 czerwca 2006 r. Celem projektów było 

ograniczenie zjawiska bezrobocia na terenie miasta Lublin.

Uczestnikami projektu „Start młodych” była bezrobotna młodzież poniżej 25 roku życia zareje

strowana w MUP w Lublinie przez okres do 24 miesięcy oraz osoby bezrobotne poniżej 27 roku ży

cia w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej. Łącznie projektem zostało objętych 564 

osoby, w tym 10 osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania:  poradnictwo zawodowe (564 

osoby), pośrednictwo pracy (551 osób), szkolenia zawodowe (204 osoby), doradztwo dla osób roz

poczynających działalność gospodarczą (1 osoba), środki na podjęcie działalności gospodarczej (13 

osób), 6-miesięczne prace interwencyjne (12 osób), 6-miesięczne staże (300 osób), 3-miesięczne 

staże (35 osób).

Całkowity koszt projektu „Start młodych” wyniósł 1.629.940,12 zł.

Uczestnikami projektu „Aktywny powrót” były osoby powyżej 25 roku życia bezrobotne przez 

okres do 12 miesięcy (z wyłączeniem absolwentów) oraz osoby długotrwale bezrobotne przez okres 

od 12 do 24 miesięcy zarejestrowane w MUP w Lublinie.

Łącznie projektem zostało objętych 529 osób, w tym 15 osób niepełnosprawnych.
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Działania zrealizowane w ramach projektu to: poradnictwo zawodowe (529 osób), pośrednictwo 

pracy  (454  osoby),  szkolenia  zawodowe  (423  osoby),  doradztwo  dla  osób  rozpoczynających 

działalność  gospodarczą  (17  osób),  środki  na  podjęcie  działalności  gospodarczej  (75  osób),  6- 

miesięczne prace interwencyjne (31 osób).

Całkowity koszt projektu „Aktywny powrót” wyniósł 1.372.367,19 zł.

Na podstawie opracowanych i złożonych przez Urząd w styczniu 2006 r. projektów, od lutego 

2006 r.  Miejski  Urząd  Pracy  w Lublinie  rozpoczął  III  edycję  projektów w ramach SPO RZL, 

Działanie 1.2  projekt pt.  „Alternatywy” oraz  Działanie 1.3 projekt pt. „Perspektywy”.  Projekty 

pierwotnie  skierowane  do  375  osób  o  wartości  1.551.653,00  zł  oraz  do  838  osób  o  wartości 

1.528.494,00 zł zostały na mocy podpisanych w dniu 8 grudnia 2006 r. aneksów do umów zawar

tych z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie zwiększone odpowiednio do 592 beneficjentów i 

kwoty 2.306.636,81 zł oraz do 1274 beneficjentów i kwoty 3.197.501,16 zł. Beneficjenci ostateczni 

projektów zostaną objęci m.in. stażami, szkoleniami zawodowymi, przygotowaniem do zawodu w 

miejscu pracy, poradnictwem zawodowym i pośrednictwem pracy oraz jednorazowymi środkami na 

podjęcie działalności gospodarczej.

Zakończenie w/w projektów planowane jest odpowiednio na koniec czerwca 2007 roku koniec 

września 2007 roku.

W celu podniesienia kwalifikacji pracowników MUP, a tym samym doskonalenia jakości świad

czonych usług od stycznia 2006 r.  MUP rozpoczął realizację projektu pt.  „Siłaczka” w ramach 

Działania 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy SPO RZL. Projekt pla

nowany dla 30 pracowników, do końca 2006 r. objął 34 pracowników MUP w Lublinie z uwagi na 

rezygnacje  i  zamiany  wśród  uczestników.  Ostatecznie  szkolenia  językowe  w  grudniu  2006  r. 

ukończyło 28 osób. Uczestnicy projektu od stycznia 2007 r. uczestniczą w szkoleniach zawodo

wych. Całkowity koszt projektu wynosi 99.640 zł, a jego realizacja zakończy się 31.03.2007 r.

W ramach Działania 1.6  Integracja i reintegracja zawodowa kobiet SPO RZL Urząd złożył w 

maju 2006 r. do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej projekt pt. „Rozważna, romantyczna, w 
biznesie dynamiczna”, który został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycz

nym, jednak ze względu na niewystarczającą ilość środków finansowych do chwili  obecnej nie 

został przyjęty do realizacji. Projekt zakłada udzielenie 50 bezrobotnym kobietom jednorazowych 

środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wartość projektu wynosi 667.634,80 zł. Jego 

realizacja,  przewidziana  na  październik  2006 –  czerwiec  2007 podlegać  będzie  korekcie  przed 

ewentualnym podpisaniem umowy z MPiPS.

Kolejnym projektem w ramach Działania 1.1  Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji  

rynku pracy  SPO RZL, przygotowanym i złożonym w czerwcu 2006 r.  Miejski Urząd Pracy w 

Lublinie, który również przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną oraz został przyjęty 
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do realizacji jest projekt pt. „Siłaczka-dalsza językowa wspinaczka”. W  dniu  14.12.2006  r. 

została podpisana umowa pomiędzy MUP w Lublinie, a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej 

dotycząca jego realizacji. Projektem zostanie objętych 30 pracowników MUP w Lublinie, którzy 

będą kontynuować szkolenia językowe. Całkowity koszt projektu wyniesie 92.880 zł, planowany 

okres realizacji od 01.04.2007 r. do 31.03.2008 r.

W Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie od lipca 2006 r. realizowany jest projekt  „Marketing 
Usług Pośredniaka - MUP” finansowany w całości z Europejskiego Funduszu Społecznego w ra

mach Działania 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy SPO RZL. Reali

zacja projektu zakończy się 31.07.2007 r. Jego celem jest  profesjonalna promocja działalności i 

usług Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie. 

Wartość projektu wynosi 109.509 zł. 

MUP w Lublinie rozpoczął również od 01.09.2006 r. realizację projektu pt. „Tylko dla orłów” 
finansowanego w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.1 

Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy SPO RZL. Jego zakończenie planowa

ne jest na  31.08.2007 r.  W ramach projektu  17 pracowników MUP w Lublinie podjęło naukę na 

studiach podyplomowych o kierunkach: zarządzanie zasobami ludzkimi, prawo pracy i ubezpieczeń 

społecznych,  przygotowanie  projektów i  zarządzanie  funduszami  europejskimi,  zamówienia  pu

bliczne oraz rachunkowość i finanse. Wartość projektu wynosi 85.452 zł.

MUP w Lublinie współpracuje również w dalszym ciągu z Wyższą Szkołą Zarządzania i Ad

ministracji w Zamościu, z którą jako jeden z partnerów występuje w Partnerstwie na Rzecz Rozwo

ju pt. „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” 

utworzonym w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Miejski  Urząd Pracy w Lublinie  w 2006 r.  współpracował  również  przy  wspólnej  realizacji 

projektu pt.  „Razem można więcej – integracja zawodowa i społeczna osób długotrwale bez
robotnych” w ramach Działania 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup 

szczególnego ryzyka SPO RZL, którego Wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Emaus. W omawianym 

okresie w ramach projektu skierowanych zostało 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w MUP 

w Lublinie na 4-miesięczne staże bądź przygotowanie zawodowe. 

MUP w Lublinie  dodatkowo opracował  i  złożył w 2006 r.  5  wniosków o przyznanie dodat

kowych  środków  Funduszu  Pracy  z  „rezerwy”  Ministra  -  na  realizację  programów  na  rzecz 

promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. W  wyniku 

tych działań MUP w Lublinie otrzymał decyzje finansowe Ministra Pracy i Polityki Społecznej na 

łączną kwotę: 2.064.100,00 zł.

W 2006 r. doszło do podpisania wielu umów i porozumień.
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Dnia 09.01.2006 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Miejskim Urzędem 

Pracy w Lublinie a firmą Straight – Doradztwo Personalne. Celem porozumienia jest pozyskiwanie 

i wymiana informacji o nowych miejscach pracy w regionie oraz efektywnego kojarzenia osób bez

robotnych i  poszukujących pracy zarejestrowanych w MUP w Lublinie  z  pracodawcami.  Poro

zumienie obowiązywało do 30.11.2006 r.

Dnia 30.03.2006 r. zostały podpisane z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej umowy na 

realizację projektów „Marketing Usług Pośredniaka – MUP” oraz „Tylko dla orłów” w ramach 

Działania 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy SPO RZL.

W dniu 05.04.2006 r. podpisano dwa porozumienia o współpracy między Miejskim Urzędem 

Pracy w Lublinie a Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Po

land” na realizację projektu z Działania 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku  

pracy SPO RZL pt. „Portal internetowy z pracą w regionie lubelskim” oraz na realizację projektu z 

Działania 1.5  Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka 

SPO RZL pt. „Nie wszystko stracone – wspieranie osób zagrożonych marginalizacją”.

W październiku 2006 r. MUP w Lublinie podpisał trójstronną umowę partnerską a 30.10.2006 r. 

aneks do umowy z Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw oraz Uniwersytetem War

szawskim dotyczącą realizacji projektu pt. „Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy” w ra

mach  działania  2.1  Programu Sąsiedztwa  Polska-Białoruś-Ukraina  Interreg  III.  Projekt  dotyczy 

współpracy regionów przygranicznych w zakresie polityki rynku pracy.

Uchwałą nr 827/XXXV/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie okre

ślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok wprowadzono niższą, wynoszącą 

10,00 zł/m2, stawkę podatku od nieruchomości od budynków lub ich części związanych z prowa

dzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy, u których 

przez utworzenie nowych miejsc pracy stan średniorocznego zatrudnienia w zakładzie na terenie 

miasta Lublina wzrośnie co najmniej o 10% w stosunku do średniorocznego zatrudnienia w po

przednim roku podatkowym (obowiązująca stawka 16,73 zł od budynków lub ich części związanych z 

działalnością gospodarczą). 

W 2006 r.  z  tej  formy pomocy skorzystało  25 przedsiębiorców (w tym 24 przedsiębiorców 

małych, średnich i mikroprzedsiębiorców), którzy utworzyli 151 miejsc pracy. Uszczuplenie docho

dów budżetu miasta z tego tytułu wyniosło 808.876,56 zł.
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VII. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

1. Działalność miejskich zakładów opieki zdrowotnej

Ośrodek Leczenia Uzależnień w Lublinie, ul. Karłowicza 1
a) Jednostki organizacyjne:

- Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,

- Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu,

- Przychodnia Leczenia Uzależnień,

- Program Terapii Substytucyjnej Metadonem ( przy Al. Tysiąclecia 5)

b) Udzielane świadczenia:

- porady diagnostyczne,

- porady kolejne ( lekarzy i psychologów),

- psychoterapia indywidualna uzależnienia i współuzależnienia,

- psychoterapia grupowa uzależnienia i współuzależnienia,

- poradnictwo pracownika socjalnego.

Ponadto Ośrodek współpracuje ze szkołami i organizacjami pozarządowymi w zakresie profilak

tyki II i III rzędowej.

W roku 2006 z usług Ośrodka skorzystało: 

- 1389 osób uzależnionych od alkoholu, 

- 598 osób współuzależnionych - członków rodzin z problemem alkoholowym,

- 1056 osób uzależnionych od innych niż alkohol środków psychoaktywnych,

- 377 osób współuzależnionych, członków rodzin z osobą uzależnioną od innych niż alkohol 

środków. 

- 2107 osób to mieszkańcy Lublina (71,4% wszystkich pacjentów OLU w 2006 r.). Pacjenci 

uzależnieni 

- od alkoholu mieszkańcy Lublina to w 2006 r. - 1389 osoby.

Miasto  Lublin,  w  ramach  realizacji  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 

Problemów  Alkoholowych  sfinansowała  udzielenie  586  świadczeń  zdrowotnych  dla  osób  uza

leżnionych od alkoholu i współuzależnionych członków rodzin z problemem alkoholowym . Po

zwoliło to na poszerzenie oferty terapeutycznej OLU i uniknięcie kolejek pacjentów oczekujących 

na udzielenie świadczeń.
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Inwestycje i remonty w służbie zdrowia
Inwestycje  i  remonty  w  służbie  zdrowia(ujęte  w  dotacji,  modernizacji,  środkach  własnych, 

zwrotach za remonty ze Wspólnot Mieszkaniowych).

- wykonanie instalacji odgromowych (Juranda 9, Odlewnicza 3, Jutrzenki 6, Kompozytorów 

Polskich 8), 

- Hutnicza 20 – remont dachu, pomieszczeń, wymiana okien,

- Róży Wiatrów 1 – remont posadzek, wejścia do budynku (podjazd),

- Weteranów 46 – modernizacja windy, remont przewodów kominowych, projekt bud., wy

miana stolarki 

- okiennej ,

- Zdrowa 14 – remont budynku (elewacja, stolarka okienna),

- Nałkowskich 114 – wymiana stolarki okiennej, remont opaski, węzła ciepln.,

- Tymiankowa 7 - wymiana stolarki okiennej,

- Łabędzia 6 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- Topolowa 7 - wymiana stolarki okiennej, remont schodów wejściowych, posadzek, przew. 

- kominowych,

- Wallenroda 15 – remont wejścia do budynku (podjazd), remont dachu,

- Zana 14, Juranda 15 – remont koszy przyokiennych, wym. stolarki okiennej,

- Jutrzenki 6 – wymiana stolarki okiennej,

- Junoszy 49 – remont wejścia do budynku (podjazd),

- Kalinowszczyzna 46 – remont drogi dojazdowej i inst. sanitarnej.

2. Miejski Zespół Żłobków

Miejski Zespół Żłobków w Lublinie, ul. Radości 8
Jednostka budżetowa Miejski Zespół Żłobków w Lublinie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 

2006 r. udzielała świadczeń w zakresie opieki nad małymi dziećmi do lat 3-ch. Usługi świadczyło 8 

żłobków znajdujących się w obrębie miasta Lublin.

Główne źródło dochodów Miejskiego Zespołu Żłobków stanowią wpływy od rodziców z tytułu 

czesnego. 

Wysokość czesnego określa Uchwała Rady Miasta Nr 540/XXIII/2004 z dnia 14 października 

2004 r. Od 1 stycznia 2006 r. czesne wynosi miesięcznie 90 zł za pierwsze dziecko i 45 zł za każde 

następne. W 2006 r. średnio miesięcznie uczęszczało do wszystkich żłobków 588 dzieci.

Ogółem do wszystkich żłobków uczęszczało w ubiegłym roku 6471 dzieci, w tym:
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- dzieci z odpłatnością 100% z tyt. czesnego 5 399 osób,

- dzieci z odpłatnością 50% z tyt. czesnego 1 072 osób. 

Przeciętny koszt utrzymania jednego dziecka w żłobku wynosi : 773,08zł

Uchwałą nr 5/II/2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie wprowa

dzenia zwolnień od podatku od nieruchomości - zwolniono od podatku żłobki:

w 2006 r. objętych zwolnieniem zostało 8 żłobków, kwota zwolnienia 42.113 zł

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Rada Miasta 

Lublin w dniu 17 listopada 2005 roku uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2006 rok.

Działania  związane  z  profilaktyką  i  rozwiązywaniem  problemów  alkoholowych  zapisane  w 

Programie na 2006 r. oscylowały wokół głównych działów:

- zadanie I – zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uza

leżnionych od alkoholu,

- zadanie  II –  udzielanie  rodzinom,  w  których  występują  problemy alkoholowe,  pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

- zadanie III – prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w za

kresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególno

ści  dla  dzieci  i  młodzieży,  w  tym  prowadzenie  pozalekcyjnych  zajęć  sportowych,  a  także 

działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych i socjoterapeutycznych,

- zadanie IV - wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

- zadanie V – podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w 

art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wy

stępowanie przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,

- zadanie VI – wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie cen

trów integracji społecznej.

- Działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań.
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok zawierał 

uszczegółowienie tych zapisów, zgodnie z polityką w zakresie rozwiązywania problemów alkoholo

wych realizowaną przez Gminę Lublin.

- na realizację Zadania I wydatkowano środki finansowe w wysokości 207.940 zł.
Działania w zakresie realizacji Zadania I skierowane były do grupy osób uzależnionych od al

koholu oraz osób nadużywających alkoholu. Poza realizacją świadczeń oraz programów socjotera

peutycznych w Ośrodku Leczenia Uzależnień, oraz realizacją programów socjoterapeutycznych w 

Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, realizowane były 

formy oddziaływań kierowane na specyficzne grupy odbiorców. Pierwsza grupa to osoby bezdomne 

uzależnione od alkoholu, druga specyficzna grupa odbiorców to osoby uzależnione od alkoholu po

zostające w Domach Pomocy Społecznej. Wobec tych osób kierowane były głównie programy in

terwencyjno-motywacyjne mające na celu rozpoznanie i uświadomienie problemu alkoholowego 

oraz motywację do podjęcia leczenia odwykowego. Ponadto dla osób po odbytej terapii realizowa

ne były programy rehabilitacyjne wspomagające podtrzymywanie abstynencji. 

Odbyły się szkolenia dla lekarzy rodzinnych i pielęgniarek środowiskowych z zakresu stosowa

nia metody wczesnego diagnozowania problemu alkoholowego oraz krótkiej interwencji mającej na 

celu zmotywowanie do podjęcia leczenia odwykowego.

- na realizację Zadania II wydatkowano środki finansowe w wysokości 856.149,24 zł.
Działania w zakresie realizacji Zadania II skierowane były do osób z rodzin z problemem al

koholowym  w  szczególności  osób  współuzależnionych  (współmałżonkowie),  dzieci,  rodzice. 

Działania miały na celu rozwiązywanie występujących problemów alkoholowych oraz problemów 

przemocy.

W ramach realizacji powyższego zadania prowadzona była specjalistyczna pomoc dla członków 

rodzin z problemem alkoholowym tj. 

- Punkty informacyjno-konsulatacyjne udzielające m.in. porad psychologicznych, prawnych, 

socjalnych, 

- Świetlice  socjoterapeutyczne  dla  dzieci  z  rodzin  z  problemem alkoholowym obejmujące 

dzieci 

- specyficznymi oddziaływaniami,

- Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie zapewniający całodobową opiekę a także specjali

styczną pomoc,

- Porady specjalistyczne w Centrum Interwencji Kryzysowej

- Całodobowy Telefon Zaufania
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- grupy terapeutyczne, grupy wsparcia, maratony terapeutyczne, warsztaty terapeutyczne, spe

cjalistyczne 

- programy przeznaczone dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, program przeznaczo

ny dla 

- rodziców.

- na realizację Zadania III wydatkowano środki finansowe w wysokości ok. 1.670.706,58 zł.

Działania w zakresie realizacji Zadania III skierowane były do wszystkich mieszkańców Lublina 

dzieci, młodzieży a także osób dorosłych. Realizowano profesjonalne programy profilaktyczne w 

placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych, były to programy autor

skie podmiotów jak również programy ogólnopolskie. Organizowano obozy, kolonie oraz półkolo

nie profilaktyczne. Specyficznym programem profilaktycznym realizowanym w ramach tego zada

nia był program interwencyjny przeznaczony dla młodzieży upijającej się oraz program edukacyjny 

dla rodziców, których dzieci piją alkohol.  Organizowano lokalne imprezy profilaktyczne w tym 

konkursy i festyny. Prowadzono zajęcia sportowe oraz działania na rzecz dożywiania dzieci ze pla

cówek opiekuńczo-wychowawczych. Ponadto prowadzono edukację publiczną poprzez między in

nymi programy radiowe i telewizyjne.

- na realizację Zadania IV wydatkowano środki finansowe w wysokości 698.150 zł.

Powyższe środki finansowe przeznaczone były na modernizację obiektów sportowych w pla

cówkach oświatowo-wychowawczych prowadzących zajęcia sportowe z programem informacyjno-

edukacyjnym z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

- na realizację Zadania VI wydatkowano środki finansowe w wysokości 495.000 zł.

Powyższe środki zostały przekazane jako dotacja przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego 

Centrum Integracji Społecznej „Integro” w Lublinie

-  na  działalność  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  wydatkowano  środki 

finansowe w wysokości 229.022,36 zł.

W ramach Komisji działały następujące zespoły: merytoryczny, ds. kontroli, ds. opiniowania i 

interwencji, ds. orzekania. Do Komisji wpłynęło 438 nowych wniosków o zastosowanie obowiązku 

leczenia w placówce lecznictwa odwykowego. 

Komisja skierowała 385 osób na badania do biegłych, wysłano 381 akt osobowych do sądu z 

wnioskiem o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Zespół ds. kontroli do

konał 528 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Zespół ds. opiniowania i interwencji 

zaopiniował 360 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz prze

prowadził 22 wizje lokalne. 

- na realizację Zadania – Pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań wydatkowano środ

ki finansowe w wysokości 214.038,97 zł.
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Środki  finansowe  wydatkowane  w  ramach  realizacji  tego  Zadania,  zostały  przeznaczone  w 

szczególności na szkolenia oraz doposażenie stanowisk pracy w Wydziałach: Spraw Społecznych, 

Administracyjnym, Organizacyjnym, Finansowym oraz Oświaty i Wychowania. W roku 2006 reali

zatorami zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo

wych  były  organizacje  pozarządowe,  kościelne  osoby  prawne,  jednostki  organizacyjne  miasta, 

osoby fizyczne i prawne, wydziały własne urzędu. 

Łączna wysokość środków przeznaczona na realizację zadań: 3.876.007,05- zł.

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii Rada Miasta Lublin w dniu 29 grudnia 2005 

roku uchwaliła Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Działania  związane  z  rozwiązywaniem problemów narkotykowych  zapisane  w Programie  w 

roku 2006 oscylowały wokół głównych działów:

1) Zadanie I - Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uza

leżnionych i zagrożonych uzależnieniem,

2)  Zadanie  II  -  Udzielanie  rodzinom,  w  których  występują  problemy  narkomanii,  pomocy 

psychospołecznej i prawnej,

3)  Zadanie  III  -  Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej,  edukacyjnej  oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i mło

dzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na  rzecz 

dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i 

socjoterapeutycznych  (powyższe  zadanie  było  realizowane  w  ramach  Gminnego  Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),

4) Zadanie IV - Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 

służących  rozwiązywaniu problemów narkomanii,

5) Zadanie V -  Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych do

tkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych 

osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego,

6) Zadanie VI - Pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań Gminnego Programu Przeciw

działania Narkomanii przez Urząd Miasta Lublin, w tym doposażenie stanowisk pracy, zakup mate

riałów oraz  udział w szkoleniach.

- na realizację zadania I wydatkowano środki finansowe w wysokości 21.920 zł.

Działania z w zakresie powyższego zadania skierowane były do osób uzależnionych od nar

kotyków oraz zagrożonych uzależnieniem. Prowadzono Punkt Informacyjno - Konsultacyjnego na 

terenie wyższej uczelni, realizowano program Party Workers we wszystkich dyskotekach miasta 

Lublina, realizowano świadczenia zdrowotne dla osób uzależnionych od narkotyków, zorganizowa
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no konferencję szkoleniowa dla osób świeckich nauczających religii, osób duchownych, właścicieli 

pubów i organizatorów dyskotek.

- na realizację zadania II wydatkowano środki finansowe w wysokości 98.907,55 zł.

Działania z w zakresie powyższego zadania skierowane były do rodzin osób uzależnionych. Or

ganizowano szkolenia dotyczącego rozwiązywania problemów narkomanii dotyczącego współpracy 

służb i  instytucji  zajmujących się  tym problemem,  prowadzono Całodobowy Telefon Zaufania, 

prowadzono trzy Punkty Informacyjno-Konsultacyjnych świadczące usługi na rzecz rozwiązywania 

problemów narkomanii, realizowano program wspierający dla członków rodzin z problemem nar

komanii, realizowano program dla rodziców osób uzależnionych od narkotyków.

- na realizację zadania V wydatkowano środki finansowe w wysokości 12.840,17 zł.

W ramach powyższego zadnia przeprowadzono szkolenia dla służb i instytucji zajmujących się 

rozwiązaniem  problemów  narkomanii  oraz  dwudniową konferencję  szkoleniową  „Budowanie 
współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii”, która miała na celu 

zwiększenie świadomości problemu jakim jest narkomania wśród mieszkańców miasta. 

- na realizację Zadania – Pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań wydatkowano środ

ki finansowe w wysokości 36.047 zł.
Środki  finansowe  wydatkowane  w  ramach  realizacji  tego  Zadania,  zostały  przeznaczone  w 

szczególności na szkolenia oraz doposażenie stanowisk pracy.

W roku 2006 realizatorami zadań z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

były organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne miasta, osoby fizyczne i prawne. 

Łączna wysokość środków przeznaczona na realizację zadań: 169.714,72 zł.

4. Pomoc społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną miasta Lublin, której zadaniem 

jest  scalanie  systemu pomocy społecznej  w mieście  poprzez realizację  zadań gminy i  powiatu. 

Działalność  Ośrodka  finansowana  jest:  ze  środków  budżetu  miasta  oraz  ze  środków  budżetu 

państwa.

Ośrodek, zgodnie ze statutem, realizuje zadania własne i zlecone gminie, zadania z zakresu ad

ministracji rządowej wykonywane przez powiat, określone ustawami oraz zadania pomocy społecz

nej przyjęte do realizacji na podstawie zawartych porozumień i umów z organami administracji 

rządowej lub jednostkami samorządu terytorialnego. Zadania  Ośrodka określają  w szczegól

ności ustawy: ustawa o pomocy społecznej, ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za

trudnieniu osób niepełnosprawnych, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o postępowaniu 

wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. 
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1) Wydatki MOPR.
Łączne wydatki MOPR wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 11% i osiągnęły w 2006 

roku poziom 115 940 323,61 zł, w tym:

- zadania własne gminy – 45 063 668,76 zł,

- zadania zlecone gminie – 67 075 671,22 zł,

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 

      –2 572 069,12 zł,

- zadania realizowane na podstawie porozumień i umów – 799 514 zł,

- zadania dofinansowane środkami unii europejskiej – 429 400,51 zł.

W ujęciu procentowym, najwyższy był udział wydatków przeznaczonych na realizację zadań 

zleconych gminie osiągając poziom 58% - owy, a w dalszej dopiero kolejności Ośrodek obciążony 

był wydatkami z zakresu zadań własnych gminy, które stanowiły 39% ogółu poniesionych wydat

ków.

2) Pomoc środowiskowa
a) Rzeczywista liczba korzystających z pomocy.
W 2006 roku z pomocy środowiskowej (pomoc finansowa, w naturze, usługi i praca socjalna) 

skorzystało ogółem 13 406 rodzin liczących 28 967 osób. W stosunku do roku poprzedniego jest to 

zaledwie 1% wzrost. W gronie tym znalazło się 2 370 rodzin korzystających również ze świadczeń 

socjalnych. 

Następuje ciągła rotacja klientów pomocy społecznej – w 2006 roku z pomocy środowiskowej 

korzystało 2 887 rodzin, dotąd nie korzystających z pomocy społecznej. Jednocześnie w wyniku 

pracy socjalnej 274 środowiska zostały usamodzielnione i obecnie nie korzystają z systemu pomocy 

społecznej.

Wśród korzystających jest aż 5 929 rodzin korzystających z pomocy długotrwale, tzn. ponad 3 

lata. Rodziny te stanowią 44% ogółu korzystających z pomocy środowiskowej.

Znaczna jest również liczba rodzin, dla których zasiłki wypłacane na podstawie ustawy o po

mocy społecznej są jedynym źródłem ich utrzymania. W 2006 roku odnotowano 2 485 rodzin utrzy

mujących się wyłącznie z zasiłków pomocy społecznej, a więc prawie 19% środowisk korzysta

jących z pomocy środowiskowej.

b) Struktura rodzin korzystających z pomocy.

Połowę świadczeniobiorców pomocy środowiskowej tworzą osoby prowadzące jednoosobowe 

gospodarstwa domowe - 6 679, wśród których osoby faktycznie samotne stanowią zaledwie 20% 

(1 333 osoby) i jednocześnie 10% ogółu klientów pomocy środowiskowej.
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Większość osób wskazujących na prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego (5 346 

osób) prowadzi jednoosobowe gospodarstwa domowe zamieszkując jednocześnie ze swoimi rodzi

nami.

38% klientów pomocy środowiskowej stanowią natomiast rodziny z dziećmi (5 117 rodzin), przy 

czym 49% z nich (2 513) funkcjonuje jako rodziny niepełne. Pozostałe środowiska, to rodziny bez

dzietne, związki kohabitacyjne, rodziny z dorosłymi dziećmi oraz środowiska przyjmujące inne for

my życia rodzinnego - stanowią one 12% (1 610 rodzin) ogółu.

c) Powody przyznania pomocy.
Niezmiennie, każdego roku, dominującym powodem korzystania ze środków pomocy społecznej 

było ubóstwo. Wsparcie z tego tytułu uzyskało w 2006 roku 7 588 rodzin (liczących 18 082 osoby), 

w których występowały niskie dochody lub ich brak i które stanowiły 57% ogółu rodzin korzysta

jących z pomocy środowiskowej.

Nadal  znaczącym problemem jest  również  niepełnosprawność.  Dysfunkcja  ta  stała  się  czyn

nikiem udzielenia wsparcia 6 316 rodzinom (liczącym 11 174 osoby), a wiec w 47% ogółu. Należy 

dodać, że problem dotyczy 6 937 osób w tych rodzinach, co oznacza, że w rodzinach tych problem 

dotyczy średnio 1,10 osób. 

Znaczną grupę klientów korzystających ze wsparcia w zakresie pomocy środowiskowej stanowi

ły również rodziny dotknięte problemem bezrobocia. Z tego tytułu wsparciem objęto 5 229 rodzin 

(liczących 13 704 osoby). Jest to problem, który dotyka 47% klientów MOPR. W rodzinach tych 

6 035 osób jest zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, a zatem problem pozostawania bez pracy obej

muje 1,15 osoby w rodzinie.

Warto zwrócić uwagę na rozmiar zjawiska alkoholizmu. Zgodnie z danymi Ośrodka chorobę al

koholową zdiagnozowano w 716 rodzinach (liczących 1 235 osób). W rodzinach tych choroba al

koholowa dotyka 745 osób, a więc średnio 1,04 osób w tych środowiskach stanowią osoby uza

leżnione. 

W ocenie pracowników socjalnych problemy alkoholowe posiada jednak większa liczba rodzin 

korzystających ze wsparcia MOPR. Głębsza analiza ujawnia, że szeroko pojęte problemy alkoholo

we (nie tylko potwierdzone diagnozą lekarską i przyznaniem się do problemu przez klienta, ale 

także obserwowane przez pracowników socjalnych, powtarzające się sytuacje, w których klienci 

znajdują się pod wpływem alkoholu) dotyczą 1 229 rodzin (liczących 2 148 osób), w których 1 320 

osób nadużywa systematycznie alkoholu, czyli średnio 1,62 osoby w rodzinie.

d) Zadania własne i zlecone gminy.
Ze świadczeń w formie zadań własnych i zleconych gminie skorzystało ogółem 12 235 rodzin li

czących 26 220 osób. Wśród nich decyzję przyznającą świadczenia pomocy społecznej otrzymały 

16 703 osoby. Na świadczenia wydatkowano ogółem kwotę 30 259 207,44 zł.
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Najwięcej klientów korzystało z pomocy w formie zadań własnych gminy, na które składają się 

zasiłki okresowe, pomoc w zakresie dożywiania (zasiłki na dożywianie, posiłki szkolne i barowe), 

usługi własne (opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze), zasiłki celowe i pomoc w naturze (w tym 

bilety MPK) oraz pochówki.

Z zadań własnych skorzystało łącznie 11 826 rodzin, czyli 97% świadczeniobiorców, natomiast 

łączne wydatki na zadania własne zamknęły się w kwocie 21 252 539,95 zł i stanowiły 70% ogółu 

wydatków z zakresu pomocy środowiskowej.

Największa liczba klientów korzysta w ramach zadań własnych z zasiłków celowych – 8 097 

rodzin, na które wydatkowano 3 265 918,96 zł.

Do zadań zleconych gminie,  należy włączyć zasiłki  stałe,  usługi  opiekuńcze  dla  osób z  za

burzeniami psychicznymi, składki odprowadzane na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zasiłki 

celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, a także koszty wy

dawania decyzji.  Pomocą w formie zadań zleconych objęto 2 388 rodzin liczących 4 210 osób. 

Decyzję przyznającą pomoc otrzymało 2 617 osób. Łączne wydatki na zadania zlecone wyniosły 

9 006 667,49 zł.

Nie  wszystkie  rodziny  objęte  wsparciem  pomocy  środowiskowej  korzystają  z  pomocy 

pieniężnej, usługowej i w naturze – w 2006 roku prawie 9 % środowisk (1 171 rodzin) potrzebowa

ło  wsparcia  jedynie  w formie  pracy  socjalnej  prowadzonej  przez  pracowników socjalnych,  nie 

korzystając przy tym z pomocy materialnej.

e) Akcje na rzecz rodzin wymagających wsparcia.
Wzorem  lat  ubiegłych,  pracownicy  socjalni  podejmowali  w  środowisku  lokalnym  szereg 

inicjatyw na rzecz najuboższych i najbardziej potrzebujących, w oparciu o wsparcie finansowe lub 

rzeczowe pozyskane od sponsorów.

W roku 2006 przeprowadzono ogółem 116 akcji,  z których skorzystało 17 078 osób z 6 830 

rodzin. Pomocą objęto 7 839 dzieci. W akcjach uczestniczyło ogółem 51% rodzin korzystających z 

pomocy środowiskowej. 

Najszerzej zakrojone było wsparcie dla rodzin potrzebujących w ramach współpracy Ośrodka ze 

Związkiem Stowarzyszeń Lubelski Bank Żywności, który zajmuje się m.in. zorganizowaną dystry

bucją darów rzeczowych, odzieży i żywności oraz wsparciem finansowym. W okresie od stycznia 

do  grudnia  2006  roku  wydawana  była  żywność  pozyskana  z  ww.  stowarzyszenia  w  postaci 

makronu, ryżu, cukru, mąki, sera oraz mleka. Dzięki zaangażowaniu pracowników socjalnych po

moc żywnościowa dotarła do 5 127 rodzin liczących 13 314 osób. W rodzinach, którym udzielono 

wsparcia było 5 881 dzieci. Rodziny, do których dotarła pomoc stanowią 38% ogółu rodzin korzy

stających z pomocy środowiskowej.
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Bardzo duży był również zasięg Akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” organizowanej przez 

Radio Lublin w miesiącu grudniu, w której wspieranie włączają się, od początku jej istnienia, prak

tycznie wszyscy pracownicy socjalni. Pomimo braku warunków lokalowych do przechowywania 

żywności  i  innych  darów oraz  ograniczeń  czasowych  związanych z  nasileniem w tym okresie 

obowiązków zawodowych, w sekcjach pracy socjalnej rokrocznie wydawana jest żywność, odzież i 

zabawki dla wszystkich potrzebujących. W 2006 roku pomocą w ramach tej akcji objętych zostało 

1 234 rodziny liczące 5 860 osób. W rodzinach, którym udzielono wsparcia było 2 457 dzieci.

f) Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Podstawą realizacji Programu jest ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, a celem - 

wsparcie samorządów gminnych w dożywianiu najuboższych.

Realizacja Programu pozwala na ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia w szczególności 

wśród: dzieci i  młodzieży, osób dorosłych z gospodarstw domowych o najniższych dochodach i 

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, osób starych, chorych, niepełnosprawnych. 

Koordynatorem Programu na poziomie gminy jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. 

Pomocą w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa  w zakresie  dożywiania”  objęto 

ogółem 16 250 osób, czyli 97% świadczeniobiorców, którym przyznano decyzją świadczenie w za

kresie pomocy środowiskowej. 

Większość  z  tych  osób korzystała  z  zasiłków celowych  z  przeznaczeniem na  dożywianie  – 

12 530 osób (77% objętych programem). Z posiłków skorzystały natomiast 6 494 osoby (40% ob

jętych dożywianiem). Dalsza analiza wskazuje, że 17% osób objętych programem korzysta jedno

cześnie z zasiłków na dożywianie i posiłków.

Łączny koszt programu zamknął się w kwocie 5 600 820 zł, w tym 2 385 820 zł stanowiły środki 

własne gminy, natomiast 3 215 000 zł pochodziło z dotacji budżetu państwa. W ogólnej kwocie wy

datków na realizację programu znalazły się również wydatki na doposażenie/utworzenie punktów 

żywieniowych, a także środki pozyskane przez szkoły (od prywatnych sponsorów) na dożywianie 

dzieci – łącznie 355 897 zł. Średni koszt posiłków dla osób dorosłych wyniósł 4,43 zł. Średni koszt 

posiłków szkolnych wynosił natomiast 3,04 zł.

Pomoc w formie  posiłku najczęściej  jest  przyznawana uczniom do czasu ukończenia  szkoły 

ponadgimnazjalnej - stanowią oni 69% świadczeniobiorców korzystających z posiłków.

Zasiłki celowe na dożywianie, częściej są natomiast przyznawane osobom dorosłym – w 2006 

roku z tej formy wsparcia korzystało 7 448 osób dorosłych (niepełnosprawnych, przewlekle cho

rych, bezrobotnych i innych kwalifikujących się do tej formy pomocy na podstawie art. 7 ustawy o 

pomocy społecznej).

Na terenie miasta Lublin w 2006 roku 179 placówek oświatowych prowadziło dożywianie w ra

mach Programu, w tym 109 szkół,  58 przedszkoli,  3 żłobki oraz 9 innych placówek (specjalne 
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ośrodki wychowawcze). Posiłki dla dorosłych wydawane były natomiast w 7 barach usytuowanych 

w kilku rejonach miasta.

g) Punkty konsultacyjne, świetlice socjoterapeutyczne.

W ramach zadań finansowanych ze  środków GPPiRPA w strukturach  MOPR funkcjonuje  5 

Punktów Konsultacyjnych dla osób/rodzin z problemem alkoholowym lub dotkniętych przemocą 

domową oraz 2 Świetlice Socjoterapeutyczne.

W 2006 roku na  profilaktykę  alkoholową realizowaną w świetlicach  socjoterapeutycznych i 

punktach konsultacyjnych ze środków GPPiRPA wydatkowano kwotę 185 110 zł.

Działania  punktów  konsultacyjnych  ukierunkowane  są  na  udzielanie  wsparcia  rodzinom  i 

osobom w przezwyciężaniu  trudnych sytuacji  życiowych,  wynikających z  występowania  takich 

problemów,  jak  alkoholizm,  współuzależnienie,  narkomania  i  przemoc  domowa.  Osobom  po

trzebującym udzielana jest pomoc prawna, socjalna, psychologiczna, edukacyjno – informacyjna, a 

w razie potrzeby stosowana jest interwencja.

W 2006 roku z pomocy punktów skorzystało 1 491 osób natomiast z zajęć prowadzonych w 

świetlicach socjoterapeutycznych skorzystało 49 dzieci z 32 rodzin.

Wszyscy uczestnicy świetlic mieli możliwość korzystać z pomocy w rozwiązywaniu kryzysów 

szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych, pomocy w nauce, organizacji czasu wolnego. 

Również  zajęcia  socjoterapeutyczne  obejmowały  wszystkie  dzieci  uczestniczące  w  zajęciach 

świetlic. Prawie wszystkie dzieci korzystały z posiłków - 47 dzieci.

h) Ośrodki Wsparcia działające w strukturach MOPR.
Dzienny Ośrodek Wsparcia - Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów.

Działa w strukturach Filii Nr 5, przy ul. Nałkowskich 114 i przeznaczony jest dla osób w wieku 

emerytalnymi i świadczy usługi półstacjonarne. Jego celem głównym jest zaspokajanie podstawo

wych potrzeb psychospołecznych i bytowych, zapobieganie izolacji  społecznej i integracja osób 

starszych w środowisku.

Z usług Centrum skorzystało w 2006 roku 28 osób, wieku od 54 – 85 lat. W Centrum świadczo

ne były usługi bytowe – wydawanie gorących posiłków, usługi pro zdrowotne (rehabliltacja lecz

niczo  –  usprawniająca),  usługi  wspomagające  i  aktywizujące  –  poradnictwo socjalne,  wsparcie 

psychologiczne,  zajęcia  terapeutyczno –  rozwijające,  organizacja  czasu  wolnego.  W 2006 roku 

wprowadzono także regularnie  zajęcia  terapeutyczne:  plastyczno – manualne,  a także spotkania 

chóru, muzykoterapię i taniec integracyjny. W ramach działalności Centrum organizowano również 

wieczory poezji,  wyjścia do muzeów, wycieczki, ogniska, spotkania okazjonalne (np. Wieczerza 

Wigilijna, Światowy Dzień Osób Starszych). W Centrum uczestnicy mieli możliwość czytania pra

sy, słuchania radia, oglądania telewizji. Prowadzone były zajęcia z obsługi komputera, organizowa

na była nauka języka angielskiego, zajęcia kulinarne, plastyczne.
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Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Bezdomnych.

Przy Filii nr 5 prowadzi również działalność Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Bezdomnych. W 

2006 roku siedziba Ośrodka Wsparcia została przeniesiona z ul. 1-go Maja 51 na ul. Młyńska 18. 

Przed zmianą lokalu w siedzibie przeprowadzony został remont. 

Z pomocy skorzystały w 2006 roku 174 osoby, a wiec o 29% mniej niż w roku 2005. Spadek 

liczby korzystających można tłumaczyć przede wszystkim zamknięciem Ośrodka na czas remontu. 

Analiza danych wskazuje, że 47 osób korzystało ze wsparcia systematycznie, natomiast pozostałe 

tylko sporadycznie.

Z osobami bezdomnymi pracownicy ośrodka prowadzili indywidualne programy wychodzenia z 

bezdomności, indywidualną terapię w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów  Alkoholowych.  Klienci  Ośrodka  Wsparcia  mieli  możliwość  korzystać  z  usług 

higieniczno – pralniczych, kuchni z wyposażeniem, świetlicy, napraw krawieckich, podręcznej ap

teczki, a także poradnictwa socjalnego oraz psychologicznego.

Pracownicy  Ośrodka  prowadzili  systematycznie  współpracę  m.in.  z  komisariatami  policji, 

Komendą Miejską Policji, Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorami sądo

wymi, Pogotowiem Ratunkowym, Strażą Ochrony Kolei, ZUS, oddziałami odwykowymi, ośrod

kami pomocy społecznej z terenu całego kraju, zakładami karnymi i Aresztem Śledczym, MUP, 

sądami i innymi instytucjami, z którymi współpraca miała istotne znaczenie dla udzielanego bez

domnym wsparcia. 

Od miesiąca października 2006 roku w siedzibie Ośrodka, dwa razy w tygodniu pełnią dyżury 

strażnicy miejscy.

Dzięki pomocy sponsorów, podobnie jak w roku poprzednim, uzyskano środki na dodatkowe 

wsparcie  dla osób bezdomnych, np.  organizację Śniadania Wielkanocnego, zakup środków czy

stości  i  artykułów  chemicznych,  otrzymano  od  darczyńców  książki  do  księgozbioru  biblioteki 

ośrodka, zorganizowano „Spotkanie Wigilijne”.

Dzięki współpracy z Punktem Charytatywnym Fundacji SOS Ziemi Lubelskiej klienci korzystali 

z pomocy rzeczowej w formie odzieży. Na bieżąco wydawano też odzież pozyskaną od sponsorów.

W 2006 roku w siedzibie Dziennego Ośrodka Wsparcia prowadzono program terapeutyczny dla 

osób uzależnionych i zagrożonych problemem alkoholowym „Twoja szansa na trzeźwość”, którym 

objęto 10 osób. Opracowano i prowadzono 9 indywidualnych programów wychodzenia z bezdom

ności, ale tylko 1 został zakończony pozytywnym skutkiem – osoba bezdomna usamodzielniła się. 

Z 15 osobami zawarto natomiast kontrakty socjalne.

Centrum Interwencji Kryzysowej.

Centrum Interwencji Kryzysowej z siedzibą przy ul. Szewskiej 1 jest placówką wsparcia o zasi

ęgu lokalnym powołanym do realizacji zadań gminy Lublin. Jest jednocześnie komórką organiza
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cyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, funkcjonującą w ramach pionu ds. po

mocy środowiskowej.

Realizuje zadania mające na celu zapewnienie specjalistycznej, kompleksowej pomocy osobom i 

rodzinom doświadczającym przemocy domowej oraz poszkodowanym w wyniku traumatycznych 

zdarzeń losowych, poprzez udzielanie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, prawnej i socjalnej. 

Zadaniem Centrum jest również budowanie lokalnego systemu wsparcia służb i instytucji, koordy

nowanie ich działań oraz tworzenie baz danych organizacji, służb i instytucji działających w ob

szarze  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie.  W  ramach  Centrum  funkcjonuje  Całodobowy 
telefon zaufania oraz mieszkanie chronione.

W 2006 roku z indywidualnej pomocy Centrum skorzystało ogółem 969 osób. W 374 przypad

kach  zastosowano  interwencję  kryzysową,  natomiast  działania  terapeutyczne  prowadzone  były 

wobec 649 osób. Z porad prawnych skorzystały 742 osoby. Udzielono również 1 827 konsultacji 

telefonicznych.

W ramach działań związanych z zawiązywaniem koalicji na rzecz rozwiązywania problemów 

społecznych zorganizowano 2 konferencje pod hasłem: ”Bądźmy razem” na temat „Budowanie lo

kalnej koalicji, utworzenie bazy danych oraz sieci wsparcia na rzecz rozwiązywania problemów 

społecznych”  oraz  „Skuteczne  modele  współpracy  miedzy  instytucjami  w  sytuacjach 

kryzysowych”.

Na prowadzenie Centrum wydatkowano łącznie  394 250 zł,  w tym 115 500 zł  z  Gminnego 

Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i  77 000  zł  z  Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Całodobowy telefon zaufania.

W 2006 roku pracownicy Telefonu zaufania udzielali porad i wsparcia podczas 662 zgłoszeń. 

Zgłaszane  sprawy  dotyczyły  m.in.  konfliktów  rodzinnych,  trudności  socjalnych,  problemów 

zdrowotnych, trudności wychowawczych i in. problemów wynikających m.in. ze stosowania środ

ków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) oraz innych problemów.

W ramach działalności Telefonu zaufania powoływane były zespoły interdyscyplinarne (złożone 

z dzielnicowych, pracowników socjalnych, kuratorów, pracowników szkół i poradni) lub angażowa

ne były instytucje i organizacje w ramach wzajemnej współpracy do rozwiązywania zgłaszanych 

problemów.

Mieszkanie chronione.

Dzięki uzyskaniu dotacji rządowej podjęto działania zmierzające do uruchomienia mieszkania 

interwencyjnego. Mieszkanie funkcjonujące w ramach zadań Centrum Interwencji jest wsparciem 

dla osób wymagających schronienia oraz specjalistycznej pomocy psychologiczno-terapeutycznej, a 

więc rodziny po pożarze, powodzi, czasowo znajdujące się bez dachu nad głową, ofiary przemocy 
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domowej wraz z dziećmi, kobiety, będące ofiarami handlu ludźmi w okresie adaptacyjnym, przy

gotowujące się do powrotu do rodziny. 

W roku 2006 przeprowadzono remont lokalu przeznaczonego do realizacji w/w zadania oraz do

konano zakupu wyposażenia. 

Dotacja na realizację tego zadania przeznaczona była jedynie na utrzymanie placówki i wyniosła 

126 000 zł.

i) Pomoc uchodźcom.

W ramach zadań Pionu pomocy środowiskowej  podejmowane są  wielokierunkowe działania 

zmierzające do wypracowania między wszystkimi instytucjami i organizacjami skutecznego sys

temu pomocy a tym samym usprawnienia pomocy mającej na celu wspieranie procesu integracji 

cudzoziemców. 

W roku 2006 pomocą objęto ogółem 35 osób z 10 rodzin uchodźców wypłacając 170 świadczeń, 

w tym: 35 osób otrzymało zasiłek pieniężny na pokrycie kosztów, 14 osobom opłacono należności 

za kursy językowe. Łączne wydatki wyniosły 78 066,00 zł. 

Obok pomocy finansowej z zakresu administracji rządowej, każdy uchodźca objęty jest pracą 

socjalną i specjalistycznym poradnictwem. 

W ramach wspierania  cudzoziemców w kontaktach  ze  środowiskiem lokalnym,  prowadzono 

projekt  socjalny  „Widzieć  przyszłość”-  włączenie  się  w  system  wsparcia  dla  cudzoziemców, 

będących ofiarami przemocy, korzystających z ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i 

zamieszkujących na terenie miasta Lublin. Celem głównym projektu było włączenie się w system 

wsparcia dla cudzoziemców ofiar przemocy. 

Zorganizowano  i  objęto  cudzoziemców  profilaktycznym  programem  warsztatowo  - 

szkoleniowym. W warsztatach brało udział 33 cudzoziemców. Uczestnicy warsztatów mieli możli

wość zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi m.in. świadczeń socjalnych, wsparciem udziela

nym  przez  Caritas Archidiecezji  Lubelskiej,  usługami  Punktu  Konsultacyjnego  dla  Rodzin  z 

Problemem Alkoholowym i Dotkniętych Przemocą Domową, działalnością Fundacji SOS Ziemi 

Lubelskiej  Ośrodka  dla  Ofiar  Dotkniętych  Przemocą w Rodzinie,  wsparciem udzielanym przez 

Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie, działalnością Fundacji Instytutu na Rzecz Państwa 

Prawa Lublin, formami wsparcia świadczonymi na rzecz cudzoziemców przez Miejski Ośrodek Po

mocy Rodzinie w Lublinie.

j) Pomoc dla osób z pobytem tolerowanym.

W 2006 roku, udzielono wsparcia 28 rodzinom liczącym 76 osób, legitymujących się zgodą na 

pobyt tolerowany. Osoby te uzyskały pomoc i poradnictwo w sprawach związanych z poszukiwa

niem schronienia, korzystaniem z opieki medycznej, edukacją dzieci, ubieganiem się lub wymianą 
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kart pobytu, rejestracją w Miejskim Urzędzie Pracy, korzystaniem z systemu świadczeń rodzinnych, 

korzystaniem z uprawnień przysługujących na terytorium RP.

Mieli ponadto możliwość korzystania z pomocy oferowanej w ramach zadań własnych i zleco

nych gminy.

Dodatkowo prowadzono wielokierunkowe działania zorientowane na udzielenie wsparcia Pola

kom ewakuowanym z Libanu. W miarę posiadanych możliwości udzielano wsparcia rzeczowego, 

psychologicznego, emocjonalnego oraz finansowego na powrót do Libanu.

k) Pomoc dla repatriantów.

W 2006 roku, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wypłacono 16 świad

czeń 8 repatriantom w formie zasiłków na pokrycie kosztów transportu oraz zasiłku na zagospoda

rowanie i bieżące utrzymanie. Koszt pomocy zamknął się w kwocie 45 313,12 zł. Środki finansowe 

na pomoc dla repatriantów pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa. Wysokość zasiłków dla 

poszczególnych  osób  została  określona  w  decyzjach  administracyjnych  Prezesa  Urzędu  d/s 

Repatriacji i Cudzoziemców w Warszawie. 

Pracownicy Ośrodka wspierali repatriantów w działaniach zorientowanych na nabycie umiejęt

ności  umożliwiającej  repatriantom  funkcjonowanie  w  polskiej  rzeczywistości.  Każda  z  nowo

przybyłych osób otrzymywała informacje na temat uprawnień przysługujących w zakresie ubez

pieczenia zdrowotnego, rynku pracy, edukacji.

Ponadto prowadzono pracę socjalną zmierzającą do aktywizacji zawodowej repatriantów. Utrzy

mywano kontakt z potencjalnymi pracodawcami, a informacje o wolnych miejscach pracy prze

kazywano repatriantom. 

l) Pomoc dla osób spełniających obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zajmował się również prowadzeniem spraw związanych z 

udzielaniem świadczeń pieniężnych dla osób spełniających powszechny obowiązek obrony RP. W 

okresie sprawozdawczym wypłacano 18 świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy utraco

ne wynagrodzenie tytułem odbytych ćwiczeń wojskowych w łącznej kwocie: 4 016,17 zł . 

ł) Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji SSOPS FORUM.

W dniach 30 maja – 2 czerwca 2006r. pracownicy MOPR współorganizowali (we współpracy ze 

Stowarzyszeniem  Samorządowych  Ośrodków  Pomocy  Społecznej  „Forum”)  XV Ogólnopolską 

Konferencję Stowarzyszeń Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej „Forum”. W Konferen

cji wzięło udział 120 osób. Tematyka spotkania dotyczyła „Roli Europejski Funduszy Struktural

nych we wzmacnianiu Działań Pomocy Społecznej” i miała na celu przybliżenie kierunków polityki 

społecznej na najbliższe lata i ukazanie szans, jakie stwarzają fundusze strukturalne dla działań po

dejmowanych  przez  ośrodki  pomocy  społecznej  na  rzecz  niwelowania  skutków  istniejących 

problemów społecznych.
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Zaproszenie do udziału w konferencji  przyjęli przedstawiciele instytucji  szczebla rządowego, 

wojewódzkiego i samorządowego oraz reprezentanci świata nauki, kościoła i mediów.

m) Współpraca z Centrum Wolontariatu w Lublinie.

Na przestrzeni 2006 r. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu nawiązało współpracę z Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie w zakresie realizacji dwóch projektów. 

Projekt „Razem dla naszego miasta” zakładał pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym, w 

udziale w wyborach samorządowych. Oferta dotyczyła wsparcia wolontariuszy w dotarciu przez 

osoby starsze i niepełnosprawne do komisji wyborczych. 

Drugi projekt „Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej” dotyczy wprowadzenia w tutej

szym Ośrodku programu wolontarystycznego. Centrum Wolontariatu oraz niezależny zespół ewa

luatorów wsparł Ośrodek w zainicjowaniu systemowej współpracy z wolontariuszami. 

Na przestrzeni ubiegłego roku w ramach powyższego projektu rozpoczęto cykl szkoleniowy dla 

koordynatorów, wytypowanych do organizowania wolontariatu w Ośrodku, trwający od grudnia 

2006 do grudnia 2007 r. 

n) Współpraca z Aresztem Śledczym w Lublinie.

W miesiącu październiku 2006 r. rozpoczęto współpracę z przedstawicielami Aresztu Śledczego 

w Lublinie, celem zawarcia porozumienia w zakresie pełnienia stałych dyżurów na terenie Aresztu 

Śledczego i udzielania indywidualnych konsultacji osobom osadzonym przez pracowników Miej

skiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie. 

Opracowano wstępny projekt  porozumienia,  uwzględniający  zakres  zagadnień  realizowanych 

przez przedstawicieli MOPR.

3) Opieka nad dzieckiem i rodziną.
W ramach Pionu ds. opieki nad dzieckiem i rodziną, realizowane są zadania własne powiatu w 

zakresie organizowania rodzinnej opieki zastępczej i świadczenia pomocy usamodzielniającym się 

pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych, a także prowadzony jest nadzór merytoryczny nad 

świadczeniem opieki i wychowania nad dziećmi całkowicie lub częściowo pozbawionymi opieki 

rodziców, w szczególności przez nadzór nad organizowaniem i prowadzeniem ośrodków adopcyj

no-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym placówek 

wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy 

dziecku i rodzinie.

a) Rodziny zastępcze.
W roku sprawozdawczym zrealizowano 96 nowych postanowień sądu umieszczeniu 111 dzieci 

w rodzinach zastępczych.
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W 2006 r. 456 rodzin sprawowało funkcję rodzin zastępczych. Umieszczono w nich łącznie 602 

dzieci w tym 36 dzieci spoza powiatu). Łączny koszt świadczeń dla rodzin zastępczych zamknął się 

w kwocie 4 260 254,99 zł.

Porównanie liczby rodzin pełniących funkcję rodzin zastępczych w latach 2002 – 2006 wskazu

je, że od roku 2002 liczba tych rodzin systematycznie wzrasta o 10 – 12 każdego roku, aczkolwiek 

wciąż jest to niedostateczny poziom, pomimo społecznych kampanii informacyjnych prowadzonych 

w mediach. 

 Przeważnie dzieci są umieszczane w rodzinach spokrewnionych z nimi, a więc w rodzinach 

dziadków,  wujków,  starszego,  pełnoletniego  rodzeństwa.  W roku  ubiegłym było  401  spokrew

nionych rodzin zastępczych, stanowiły więc 88% ogółu. W rodzinach tych umieszczonych było 493 

dzieci. Zdecydowanie mniej było rodzin niespokrewnionych z dzieckiem – 46 – taka forma opieki 

zastępczej to wciąż jeszcze rzadkość. Nieczęsto zdarza się pełnienie roli zawodowej rodziny zastęp

czej o charakterze pogotowia rodzinnego - zaledwie 7 rodzin pełniło taką funkcję w 2006 roku, na

tomiast tylko 2 rodziny miały charakter zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin wielo

dzietnych. 

W myśl Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej rodzice są zobowiązani do pono

szenia odpłatności za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej. Odpłatność tę ustala się jednak uwzględ

niając sytuację materialną, zdrowotną, dochodową rodziców.
Przeważnie rodzice są zwalniani z tego obowiązku – wydano ogółem 321 decyzji zwalniających 

z  ponoszenia  kosztów utrzymania  dziecka  w rodzinie  zastępczej  i  7  decyzji  umarzających po

stępowanie o ustalenie odpłatności.

Z ponoszenia odpłatności zostali zwolnieni rodzice, których sytuacja dochodowa była bardzo 

trudna, a dochód na osobę w rodzinie wynosił mniej niż 150% kryterium ustawowego.

b) Usamodzielnienia wychowanków  rodzin zastępczych i  placówek opiekuńczo –  wycho

wawczych.

Pełnoletni wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowaw

cze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełno

sprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla 

nieletnich,  zakłady poprawcze,  specjalne ośrodki  szkolno-wychowawcze i  młodzieżowe ośrodki 

wychowawcze, zostali objęci przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie pomocą mającą 

na celu ich życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem poprzez pracę socjalną. 

W 2006 roku z pomocy w formie usamodzielniania korzystało ogółem 462 osoby, w tym 299 

wychowanków rodzin zastępczych i 163 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, 

z czego 324 osobom przyznano decyzją przynajmniej jedno świadczenie. 
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Wszystkie  osoby objęto pomocą w formie pracy socjalnej.  Spośród osób, którym przyznano 

świadczenia najwięcej skorzystało z pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki – ogółem 285, co 

stanowi 62% ogółu.  Częściej z tej formy pomocy korzystali wychowankowie rodzin zastępczych 

niż placówek opiekuńczo – wychowawczych. Pomoc na kontynuowanie nauki uzyskało 71% wy

chowanków  rodzin  zastępczych,  podczas  gdy  wśród  osób  opuszczających  placówki,  tą  formą 

wsparcia objęto 45% wychowanków. 

W  2006  roku  ogólne  wydatki  związane  z  pomocą  w  usamodzielnianiu  wyniosły  ogółem 

1 471 709, 20 zł, w tym 1 121 709,20 zł wydatkowano na osoby opuszczające rodziny zastępcze, 

natomiast 350 000 zł – na usamodzielnienia wychowanków placówek.

c) Placówki opiekuńczo – wychowawcze.
Pion ds. opieki nad dzieckiem i rodziną sprawował również nadzór nad publicznymi i niepu

blicznymi placówkami opiekuńczo - wychowawczymi. Realizacja tych zadań wymagała współpra

cy i współdziałania z instytucjami oraz organizacjami działającymi statutowo na rzecz dzieci, mło

dzieży i rodziny, powołanymi do tego rodzaju działalności. 

W 2006 roku funkcjonowały ogółem 42 placówki opiekuńczo – wychowawcze, z których 33 sta

nowiły placówki prowadzone przez podmioty niepubliczne, pozarządowe, a 9 było prowadzonych 

przez podmioty publiczne – jednostki organizacyjne Miasta ( w tym: Zespół Placówek Opiekuńczo 

– Wychowawczych „Pogodny Dom”, Zespół Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny, Dom Dziecka 

im. Janusza Korczaka - dawniej Dom Dziecka Nr 3, Rodzinny Dom Dziecka, Pogotowie Opieku

ńcze, Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy).

Najwięcej placówek ma charakter placówek wsparcia dziennego (31 placówek, tj. 70%), przy 

czym 30 z  nich  prowadzonych jest  przez  podmioty  niepubliczne,  a  jedna,  specjalistyczna  (Po

gotowie Probacyjne) jest placówką o charakterze publicznym. Większość placówek wsparcia dzien

nego stanowią świetlice dla dzieci i młodzieży, których jest ogółem 27 (w tym 1 opiekuńcza cało

dzienna i 26 opiekuńczych czterogodzinnych). W mieście funkcjonują też 3 placówki interwencyj

ne, 2 – rodzinne i 6 – socjalizacyjnych.

Ze wsparcia placówek skorzystały ogółem 1 894 osoby, większość - z pomocy placówek prowa

dzonych przez podmioty niepubliczne. 

W 2006 roku wydano ogółem 194 skierowania do placówek. Ponad połowę z nich stanowiły 

skierowania do Pogotowia Opiekuńczego – ogółem 98, w tym 39 dla dzieci spoza Lublina. Rzadziej 

dzieci były kierowane do Wielorodzinnego Domu Dziecka – w ubiegłym roku skierowano tam łącz

nie 26 dzieci, przy czym 24 z Lublina. Podobna była też liczba skierowań do Pogotowia Dziecięce

go – ogółem 25, w tym 24 dla dzieci z terenu gminy Lublin. 

W 2006 roku wystosowano również 16 wniosków dotyczących skierowania 26 dzieci pocho

dzących z Lublina do placówek całodobowych funkcjonujących na terenie innych powiatów. 
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d) Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków  placówek opiekuńczo – wycho

wawczych i rodzin zastępczych. 
Miasto Lublin na koniec 2006 roku dysponowało 3 mieszkaniami chronionymi, które zostały 

wyposażone w niezbędne meble i sprzęty. Mieszkania chronione podlegają zarządowi Zespołu Pla

cówek Wsparcia Dziecka i Rodziny (prowadzi je Dom Dziecka im. Ewy Szelburg – Zarembiny). 

Funkcjonują w oparciu o ustanowiony regulamin i obowiązujące zarządzenia Prezydenta Miasta 

i Dyrektora MOPR. Dysponują 18 miejscami, z których w 2006 roku skorzystało 19 osób – 17 

opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i 2 osoby opuszczające rodziny zastępcze.

4) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
Nadzór nad realizacją zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej sprawuje zastępca 

Dyrektora Ośrodka ds. opieki nad dzieckiem i rodziną. Zadania wykonywane są w ramach działu 

ds. osób niepełnosprawnych i polegają na udzielaniu pomocy finansowej ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Na realizację zadań powiatu wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji za

wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Miasto Lublin otrzymało ze środ

ków PFRON w 2006 roku 9 009 880 zł. Wydatkowano 8 305 950 zł, co stanowi 92% przyznanej 

kwoty. Dodatkowo przyznano kwotę w wysokości 1 169 581 zł, której nie wykorzystano w całości, 

a jedynie w 29% - 342 267 zł.  Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie utworzenia i 

działania nowego warsztatu terapii zajęciowej oraz wypłatę pożyczki na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej. Pozostałe zadania zostały zrealizowane na poziomie kwot zatwierdzonych uchwałą 

Nr 1110/XLVI/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 19 października 2006 roku w sprawie określenia za

dań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środ

ków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację 

poszczególnych zadań w Mieście Lublin w 2006 roku. 

5) Domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie sprawuje nadzór merytoryczny w zakresie spraw administra

cyjnych, osobowych i finansowych nad działalnością domów pomocy społecznej i ośrodków wpar

cia.

Na terenie miasta Lublin w 2006 roku funkcjonowało 6 domów pomocy społecznej (5 prowa

dzonych przez gminę i  1 niepubliczny), 27 ośrodków wsparcia:  środowiskowych domów samo

pomocy, dziennych domów pomocy, schronisk i noclegowni oraz klubów samopomocy (10 publicz

nych, 17 niepublicznych ). Placówki niepubliczne funkcjonowały na podstawie umowy zawartej 

między Miastem a organizacjami pozarządowymi (fundacje, stowarzyszenia, organizacje, Kościół i 

inne podmioty). Umowa zlecała realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na 

zapewnieniu opieki,  schronienia  i  gorącego posiłku dla  bezdomnych oraz na świadczenie usług 
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osobom starszym i niepełnosprawnym w placówkach prowadzonych przez podmioty pozarządowe 

oraz określała kwotę dotacji z budżetu Miasta na ten cel.

W 2006 roku z usług domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia skorzystało ogółem 2 735 

osób.

W 2006 roku w domach pomocy społecznej zamieszkiwało ogółem 617 osób (w tym 15 wspól

nie  ze  współmałżonkami).  Większość  osób  objętych  było  pomocą  domów  pomocy  społecznej 

prowadzonych przez gminę Lublin – łącznie 593 osoby.

 W okresie  sprawozdawczym  wydano  łącznie  187  decyzji  kierujących  do  domów  pomocy 

społecznej, 86 umieszczających i 775 ustalających odpłatność za pobyt.

Statutowo placówki te posiadały 515 miejsc, ale liczba oczekujących zawsze jest wyższa niż 

liczba miejsc w tych jednostkach. Nie są one przygotowane na płynne przyjmowanie wszystkich 

osób tego wymagających. Na dzień 31 grudnia 2006 roku, łącznie 136 osób oczekiwało na umiesz

czenie w domu pomocy społecznej, w tym najwięcej na przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej 

„Kalina” – 29% oraz na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty i 

Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – po 20%.

Średni koszt utrzymania jednego mieszkańca w domu pomocy społecznej wynosił w 2006 roku 

2 108 zł. Przeciętnie, za każdą osobę przebywającą w tych placówkach gmina dopłacała 74% kosz

tów jej utrzymania.

Wszystkie  domy pomocy społecznej  funkcjonujące na terenie  miasta Lublin  zgodnie z  Roz

porządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. dążą do realizacji obowi

ązujących standardów. Spośród 5 publicznych domów pomocy standardy spełnia DPS „Kalina” i w 

dniu 11 października 2006 r. uzyskał zezwolenie Wojewody Lubelskiego na prowadzenie ww. domu 

na czas nieokreślony.

Pozostałe domy pomocy społecznej z uwagi na nieosiągnięcie standardów posiadają zezwolenie 

warunkowe na prowadzenie domu do roku 2010.

W domu Pomocy Społecznej „Betania” prowadzony jest kompleksowy remont placówki – prze

widywane jest dobudowanie skrzydła.

Z pomocy ośrodków wsparcia skorzystało ogółem w 2006 roku 2 118 osób, z tego 53% z ośrod

ków prowadzonych przez podmioty niepubliczne.

Do ośrodków wsparcia skierowano w 2006 roku łącznie 1 329 osób, w tym wydano 972 decyzje 

ustalające odpłatność i kierujące do placówek świadczących usługi dla osób niepełnosprawnych i 

357 do placówek świadczących usługi dla bezdomnych kobiet i mężczyzn.

W 2006 roku utworzono Środowiskowy Dom Samopomocy Ośrodek Wsparcia „Serce” dla 10 

osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzony przez Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia 

Psychicznego.
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Zwiększono liczbę miejsc z 20 do 25 w Środowiskowym Domu Samopomocy „Absolwent” dla 

niepełnosprawnych  intelektualnie  prowadzonym  przez  Stowarzyszenie  Przyjaciół  Specjalnego 

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1. Podobnie, zwiększono liczbę miejsc z 8 do 15 w Środo

wiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera „Mefazja” prowadzonym przez 

Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie.

W 2006 roku przekształcono Ośrodek Przemocy Domowej, mieszczący się przy ul. Bazylianów

ka 44, prowadzony przez Fundację SOS Ziemi Lubelskiej, w Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 25 osób.

W roku ubiegłym przeniesiono Środowiskowy Dom Samopomocy (oddział prowadzony przez 

Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej), mieszczący się dotąd przy ul. Gospodarczej 32 do 

nowej siedziby usytuowanej przy ul. Nałkowskich 78.

6) Lubelski Bank Żywności.
Związek Stowarzyszeń Lubelski Bank Żywności ponownie skorzystał z dotacji gminy na realiza

cję działalności, w wysokości 33 000 zł. Celem tego typu organizacji jest systematyczne, bezpłatne 

pozyskiwanie i  przekazywanie żywności placówkom i podmiotom udzielającym pomoc osobom 

bezdomnym, skrajnie ubogim, uzależnionym, rodzinom patologicznym, szczególnie zagrożonym 

wykluczeniem społecznym. Lubelski Bank Żywności rozdysponował żywność w ilości 2 600 ton, z 

tego 750 ton przekazał do 90 organizacji na terenie miasta Lublin. Pomoc uzyskało 19 500 osób 

spełniających kryteria Ustawy o pomocy społecznej.

7) Świadczenia socjalne.
System świadczeń rodzinnych wszedł w życie w maju 2004 roku, a został wprowadzony ustawą 

z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255). Od dnia 1 

września 2005 Pion Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie realizuje zadania 

nałożone ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i 

zaliczce alimentacyjnej. 

Od 1 września 2006 roku zgodnie z art. 48 i 49 ustawy o świadczeniach rodzinnych świadczenia 

docelowo  realizowane  są  przez  wójtów,  burmistrzów  lub  prezydentów  miast  właściwych  ze 

względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do świadczeń lub ubiegającej się o nie, okre

ślonych w ustawie jako ”organ właściwy”.

W 2006 roku przyjęto 26 497 wniosków o świadczenia rodzinne oraz 3 257 wniosków o zaliczki 

alimentacyjne.

a) Liczba rodzin korzystających ze świadczeń socjalnych.
W 2006 roku ze świadczeń socjalnych skorzystały 23 342 rodziny - w odniesieniu do roku po

przedniego jest to 54% - owy wzrost. Tak gwałtowny wzrost wynika przede wszystkim z realizacji 

ostatniego etapu zmian założonych w Ustawie o świadczeniach rodzinnych, których celem ostatecz
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nym było wprowadzenie jednego podmiotu wypłacającego te świadczenia – czyli gminę. Dodat

kowym uzasadnieniem tak znacznego zwiększenia liczby świadczeniobiorców jest również, z całą 

pewnością,  przejęcie  przez  Pion  świadczeń  socjalnych wypłat  jednorazowej  zapomogi  z  tytułu 

urodzenia dziecka. 

Podobnie, jak w latach ubiegłych, najwięcej rodzin korzystało z zasiłków rodzinnych, które są 

trzonem tego systemu – 74% rodzin, ale znaczny był także odsetek liczby rodzin uprawnionych do 

dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 45% oraz rodzin otrzymujących zasiłek pielęgnacyj

ny - 24%.

W 2005  roku zasiłki  rodzinne  otrzymywało  11 047  rodzin,  natomiast  w 2006  –  17 192,  co 

oznacza, że liczba ta zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego o 56% procent. 

W 2006 roku dał się również zauważyć wyraźny spadek liczby rodzin uprawnionych do dodatku 

z tytułu samotnego wychowania dziecka z 6 082 do 1 260, a więc o 79%. 

b) Analiza wypłaconych świadczeń i zestawienie wydatków.

Tytułem wypłat na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia opiekuńcze 

(tj.  zasiłek  pielęgnacyjny  i  świadczenie  pielęgnacyjne)  dokonano  wypłat  w  łącznej  kwocie 

56 098 003,73 zł.

Największe  wydatki  Ośrodek poczynił  na  wypłatę  zasiłku  rodzinnego,  dodatków do  zasiłku 

rodzinnego oraz zaliczki alimentacyjnej. Najwyższe wydatki zostały poniesione na wypłaty zasiłku 

rodzinnego  i  wyniosły  13 984 688,74  zł,  a  następnie  na  dodatki  do  zasiłku  rodzinnego  – 

13 877 605,94 zł. Na trzecim miejscu uplasowały się wydatki na zaliczki alimentacyjne osiągając 

kwotę 13 793 341,22 zł. Wydatki na te trzy świadczenia pochłonęły po 25% budżetu Piony świad

czeń socjalnych. Wysokie wydatki zostały również poniesione na świadczenia opiekuńcze w skład 

których zalicza się zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. W roku 2006 dokonano wy

płat na łączna kwotę 10 388 653,73 zł. 

Wśród dodatków do zasiłku  rodzinnego najwyższe wydatki  poczyniono na dodatek  z  tytułu 

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego oraz dodatku z tytułu samot

nego wychowywania dziecka. Należy jednak zaznaczyć, iż w związku ze zmianą przepisów do

tyczących przyznawania dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka wprowadzonych jesz

cze w 2005 roku odnotowano drastyczny spadek wysokości wypłat dokonywanych na to świad

czenie. W roku 2005 wypłaty wyniosły 15 170 102 zł natomiast w roku 2006 jedynie 3 072 669,17 

zł.

Wysokie wydatki  dokonywane są na jednorazową zapomogę z  tytułu urodzenia się  dziecka. 

Wyniosły one 3 361 000,00 zł. 
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W roku 2006 odzyskano świadczenia nienależnie pobrane w łącznej wysokości 87 478 zł. Na za

siłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego przypadło 50% powyższej kwoty, na świadczenia 

opiekuńcze 19% natomiast odzyskane zaliczki alimentacyjne stanowiły 30%. 

c) Zadania związane z postępowaniem egzekucyjnym.
W ramach postępowania egzekucyjnego, w roku 2006 wydano 1 582 decyzje dla 552 świad

czeniobiorców w sprawie świadczeń nienależnie  pobranych na ogólną kwotę należności  z  tego 

tytułu 325 561,14 zł plus odsetki 26 779,12 zł. Ponadto prowadzono obsługę 285 świadczeniobior

ców, którzy mieli ustalone świadczenia nienależnie pobrane w okresie 2004 – 2005. W ciągu całego 

roku sporządzano na bieżąco listy wypłat, przelewów i przekazów pocztowych oraz zleceń do kasy 

przeciętnie dla 500 świadczeniobiorców.

8) Wykorzystanie środków Wspólnoty Europejskiej w działaniach Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie

Fakt przystąpienia Polski do Unii  Europejskiej  stwarza szersze możliwości  pomocy osobom, 

korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej poprzez zinstytucjonalizowanie działań mających 

na celu pozyskiwanie i wykorzystywanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, tj. fun

duszy europejskich. 

W roku 2006 Ośrodek uczestniczył w dwóch projektach partnerskich i dwóch projektach realizo

wanych  samodzielnie.  Ogólna  wartość  projektów,  o  finansowanie  których  aplikował  Ośrodek, 

wyniosła około 1 mln zł.

a) EduPart.
Projekt „EduPart. Partnerstwo na rzecz edukacji i pobudzania aktywności rodzin” ma na celu 

rozwój partnerstwa edukacyjnego pomiędzy 5 organizacjami partnerskimi z Niemiec, Austrii, Litwy 

i Polski. Istotą projektu jest wymiana praktyk i doświadczeń z dziedziny kształcenia rodziców i 

rodziny. 

Koszt Projektu wyniósł 49 232,89 zł.

W sierpniu 2006 roku MOPR przystąpił do realizacji II edycji projektu EduPart – w ramach 

programu Sokrates – Grundtvig 2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku aplikacyjnego otrzymano 

ok. 35 000 zł na kontynuację projektu rozpoczętego w roku 2005r.

b) @lterEgo.

Projekt, którego administratorem jest Oddział Lubelski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, 

realizowany w oparciu o lokalne Partnerstwo na Rzecz Rozwoju, miedzy kilkoma lubelskimi in

stytucjami i organizacjami, m.in. Uniwersytetem Marii Curie - Skłodowskiej, Telewizją Polską czy 

chociażby Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. Projekt jest lokalną inicjatywą skierowaną do 

grupy  bezrobotnych  rodziców samotnie  wychowujących dzieci  i  zakłada  szereg  form wsparcia 

skierowanych do grupy beneficjentów wykazujących chęć powrotu na rynek pracy. 
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Całkowity koszt projektu, to suma przekraczająca 10 mln. Zadania MOPR opiewają na 180 066 

zł, wydatki w roku 2006 związane z projektem wyniosły 88 552,49 zł. 

c) „Sami sobie - program rozwoju standardów jakości usług dla pracowników socjalnych” 

Ma na celu poprawę efektywności działań instytucji pomocy społecznej przez ułatwienie pracy z 

klientami MOPR - osobami z grup szczególnego ryzyka oraz wzrost stopnia współpracy z partnera

mi działającymi w obszarze polityki społecznej.

Charakter  wsparcia  przewidywany w projekcie  od  strony teoretycznej  i  praktycznej  pomoże 

przełamać istniejące bariery w realizacji zadań przypisanych pracownikom socjalnym i pracow

nikom instytucji partnerskich MOPR w Lublinie. Szkolenia są szansą na wdrożenie zmian w roz

szerzaniu form pracy socjalnej, tj. pomocy w usamodzielnianiu środowiska lokalnego i stworzeniu 

modelu wszechstronnego pracownika socjalnego, który wspiera, animuje, współpracuje.

Beneficjentami ostatecznymi są: pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w 

Lublinie oraz pracownicy instytucji partnerskich z terenu Lublina (łącznie 80 osób), gdzie realizo

wany jest projekt. Łączny koszt realizacji projektu to 351 882 zł.

d) Awans. Integracja społeczna i zawodowa młodzieży z osiedla im. A. Grygowej.

W celu zapobiegania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu rodzin zamieszkujących osiedle 

bloków socjalnych przy ul. Grygowej i Mełgiewskiej opracowano projekt działań zmierzających do 

łagodzenia skutków tego zjawiska. Celem projektu jest przede wszystkim podjęcie działań profilak

tycznych i prewencyjnych w środowisku lokalnym. Wymaga to podjęcia działań interwencyjnych 

stanowiących  zintegrowany  system  pomocy  rodzinie.  Do  realizacji  projektu  konieczne  jest 

włączenie wszystkich służb, instytucji i organizacji odpowiedzialnych za pomoc grupom zagrożo

nym wykluczeniem społecznym.

Projekt skierowany jest do 20 osób - młodzieży w wieku 15 -24 lata, sprawiającej problemy wy

chowawcze, pochodzącej z rodzin ubogich, zagrożonych dysfunkcjami społecznymi, zamieszku

jącej osiedle bloków socjalnych przy ul. A. Grygowej w Lublinie. Działania zawarte w projekcie 

stanowią pierwszy etap realizacji  „Programu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu miesz

kańców osiedla im A. Grygowej”. 

Wsparcie będzie obejmować: indywidualne spotkania z psychologiem, uczestnictwo w grupach 

wsparcia, kurs komputerowy, kursy językowe, obóz językowy, będący uzupełnieniem kursów języ

kowych, warsztaty edukacyjno-kulturalne, wyjazd do Kazimierza Dolnego, warsztaty edukacyjno-

wychowawcze w sądzie lub areszcie śledczym.

Starsza grupa osób (18-24 lata) dodatkowo skorzysta z doradztwa zawodowego (indywidualne i 

grupowe), kursów (z zakresu robót budowlanych, prawa jazdy, kosmetyczno-fryzjerski) oraz badań 

lekarskich.
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Współpraca nawiązana z  lokalnymi przedsiębiorcami umożliwi  odbycie  staży zawodowych i 

podjęcie zatrudnienia, co w konsekwencji przyczyni się do uzyskania przez beneficjentów ostatecz

nych projektu samodzielności życiowej.

Pomimo bardzo dużej liczby wniosków złożonych do oceny, projekt AWANS - zajął wysoką 14 

pozycję (82 punkty) na liście wyników konkursu SPO RZL Priorytet I dz. 1.5 z dn. 22.06, co daje 

nam drugie miejsce pod względem punktacji w województwie lubelskim.

Po negocjacjach z Departamentem Wdrażania EFS MPiPS realizacja projektu przesunięta została 

z listopada 2006 na styczeń 2007.

9) Dodatki mieszkaniowe
Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła w 2006 r. – 18.614.962 zł.

Ilość przyznanych dodatków mieszkaniowych w w/w okresie: 17.913. 

10) Zwolnienia podatkowe jednostek pomocy społecznej
Uchwałą nr 5/II/2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie wprowa

dzenia zwolnień od podatku od nieruchomości - zwolniono od podatku:

budynki lub ich części oraz grunty zajęte przez gminne i powiatowe jednostki budżetowe działające 

w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej,  za  wyjątkiem nieruchomości  lub ich części 

wynajmowanych przez te jednostki osobom trzecim na prowadzenie działalności gospodarczej - w 

2006 r.  z tej formy pomocy skorzystało 13 jednostek budżetowych, kwota zwolnienia wyniosła 

178.624 zł.

5. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych

Realizacja „Strategii działań na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Lublinie”

Zadanie 1 -  Realizacja programów zwiększających świadomość mieszkańców Lublina o przy

czynach i skutkach powstawania niepełnosprawności oraz sposobów jej zapobiegania, w szczegól

ności edukacja dzieci i młodzieży.

Na realizację  zadania  przeznaczono kwotę  25.000 zł,  w ramach którego realizowano szereg 

programów mających na celu zwiększenie stopnia świadomości na temat głównych przyczyn po

wstawania niepełnosprawności:

-  zapoznawano dzieci  i  młodzież  z  zasadami  bezpiecznego zachowania  się  nad  wodą  oraz 

uświadamianie przyczyn wypadkowości nad wodą,

- wyprodukowano i wyemitowano reportaż telewizyjny ukazujący najczęstsze przyczyny po

wstawania niepełnosprawności, głównie urazowości kręgosłupa i jego skutków,
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-  zorganizowano i  przeprowadzono  Dzień  Godności  z  Osobą Niepełnosprawną.  założeniem 

którego było podniesienie poczucia godności osób niepełnosprawnych oraz ich uczestnictwo w 

życiu społecznym.

Zadanie 2 - Rehabilitacja osób niepełnosprawnych zwiększająca ich samodzielność fizyczna i 

psychiczną.

Na  realizację  zadania  przeznaczono  kwotę  71.000  zł,  w  ramach  którego  prowadzona  była 

wszechstronna rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zarówno umysłowo jak i fizycz

nie, której głównym założeniem było usprawnianie, przywracanie funkcji życiowych i samoobsługi 

jak również podnoszenie poziomu i komfortu życia:

- prowadzono zajęcia z muzykoterapii oraz rehabilitację dzieci autystycznych metodą Weroniki 

Sherborne, dzięki której dzieci zdobywają wiedzę a także poprawiają kontakty społeczne,

- zorganizowano szkolenia usprawniające samoobsługę osób niepełnosprawnych poprzez naukę 

posługiwania się białą laską oraz zegarka brajlowskiego,

-  prowadzono  zajęcia  ogólnorozwojowe,  ćwiczenia  poznawcze,  ćwiczenia  z  komunikacji, 

zajęcia korekcyjne oraz zajęcia z funkcjonowania w życiu codziennym uczące samoobsługi i 

podstawowych czynności życiowych,

- realizowano psychoterapię indywidualną i grupową oraz terapię rodzin,

- prowadzono kompleksową rehabilitację przez ćwiczenia indywidualne, hipoterapię masaż kla

syczny i leczniczy oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych,

- prowadzono zajęcia ogólnorozwojowe oraz zajęcia z zakresu obsługi i poruszania się na wóz

ku inwalidzkim,

-  prowadzono różnorodne zajęcia  sportowe min.  lekkoatletyka,  piłka  siatkowa,  piłka nożna, 

tenis stołowy, szachy, basen,

- prowadzono rehabilitację kobiet po usunięciu gruczołu piersiowego, mającą na celu uspraw

nienie operowanej części ciała. Prowadzone były zajęcia na basenie oraz masaż leczniczy,

-  prowadzono  rehabilitację  chorych na  astmę oskrzelową,  zajęcia  z  psychologiem oraz  do

konano zakupu drobnego sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego do rehabilitacji indywidualnej,

- prowadzono indywidualne zajęcia rehabilitacyjne dla podopiecznych Środowiskowego Domu 

Samopomocy – komputerowa terapia pamięci Reha-Com.

Zadanie 3 – Prowadzenie innowacyjnych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełno

sprawnej.

Na realizacje zadania przeznaczono kwotę 31.000 zł, w ramach którego wprowadzane były no

woczesne metody pracy z osobami niepełnosprawnymi na rzecz podniesienia poziomu nauki i zdo

bywania wiedzy:
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- realizowano program „Bliżej dźwięku” dla dzieci niesłyszących w celu poprawy ich społecz

nego funkcjonowania,

- prowadzono zajęcia edukacyjne metodą Dennisona w formie indywidualnej i grupowej po

przez muzykoterapię, terapię zajęciową, logopedię, logorytmikę i zajęcia psychopedagogiczne.

- realizowano program terapii komputerowej z wykorzystaniem nowoczesnych programów mul

timedialnych jako element terapii polisensorycznej,

-  prowadzono zajęcia metodę EEG Biofeedback w celu poprawy rozwoju dziecka niepełno

sprawnego.

- prowadzono terapię w formie zajęć z logopedii oraz zajęcia psychopedagogiczne i ogólno

rozwojowe dostosowane do wieku i możliwości dzieci autystycznych.

Zadanie  4 –  Świadczenie  kompleksowego  poradnictwa  dla  osób  niepełnosprawnych  i  ich 

rodzin, w tym specjalistycznego poradnictwa z zakresu likwidacji barier architektonicznych, trans

portowych oraz w komunikowaniu się.

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 9.000 zł, w ramach którego świadczono wszechstron

ne poradnictwo dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w obszarach prawnym, psychologicznym 

oraz w zakresie barier architektonicznych.

- prowadzono wszechstronne poradnictwo przez Internet,

- udzielano informacji w zakresie pomocy w rozwiązywaniu spraw życia codziennego, prowa

dzeniu działalności gospodarczej oraz prawnej i socjalno-bytowej.

Zadanie 5 – Wspieranie aktywności społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych w szczegól

ności: prowadzenie szkoleń i kursów przygotowujących osoby niepełnosprawne do podjęcia pracy, 

prowadzenie kawiarenki internetowej.

Na realizacje zadania przeznaczono kwotę  8.500 zł, w ramach którego wspierano aktywności 

społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych, prowadzono działania mające na celu przygotowa

nie zawodowe osób niepełnosprawnych, naukę nowych umiejętności oraz pomoc w zdobywaniu 

nowych kwalifikacji i prowadzono kawiarenkę internetową.

Zadanie 6 – Organizacja szkoleń i kursów przygotowujących do profesjonalnej pracy z osobami 

niepełnosprawnymi.

Na realizacje zadania przeznaczono kwotę  13.000 zł,  w ramach którego prowadzono kursy i 

szkolenia  pozwalające na zdobywanie nowych umiejętności  oraz kwalifikacji  pozwalających na 

podjęcie pracy z osobami niepełnosprawnymi

- szkolenie nt. „Stymulowanie rozwoju społecznego dzieci i młodzieży autystycznej”,

- szkolenia z zakresu nauki języka migowego,

- szkolenie dotyczące nowoczesnych metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi,
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- szkolenie z zakresu nt. „Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych dla osób 

z upośledzeniem umysłowym” oraz „Kreatywne elementy jako pomoc w rozwoju terapii osób z 

niepełnosprawnością umysłową”.

Zadanie 7 – Integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną Lublina.

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 20.000 zł, założeniem którego była integracja środo

wisk osób niepełnosprawnych i ich rodzin ze społecznością lokalną poprzez organizowanie wyjaz

dów, wycieczek czy też festynów osiedlowych.

- zorganizowano konferencję szkoleniową dla osób niepełnosprawnych jak i sprawnych pod na

zwą „Niepełnosprawna rzeczywistość 2006”,

- zorganizowano coroczny, o zasięgu ogólnopolskim, Rajd Koziołek,

- zorganizowano i poprowadzono festyny integracyjne,

Zadanie  8 –  Realizacja  programów  promujących  osiągnięcia  osób  niepełnosprawnych  w 

różnych sferach życia społecznego.

Na realizacje zadania przeznaczono kwotę 10.000 zł, w ramach którego podejmowano działania 

mające na celu promocję twórczości osób niepełnosprawnych na wielu płaszczyznach działalności 

twórczej i artystycznej.

- zrealizowano projekt pod nazwą „Oblicza niepełnosprawności”, który polegał na produkcji i 

emisji w TVP 13 minutowych reportaży na temat twórczości osób niepełnosprawnych.

W strukturze Wydziału Spraw Społecznych Miejskiego Inspektoratu Zdrowia, działa -  Miejski 

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie. Zespół funkcjonuje w oparciu o 

przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. - O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud

nianiu osób niepełnosprawnych.

Do zadań Zespołu należy:

- wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16-go roku życia,

- wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci do 16-go roku życia,

- wydawanie legitymacji potwierdzających niepełnosprawność,

- wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych w oparciu o ustawę z dnia 20 

czerwca 1997r.  – Prawo o ruchu drogowym.

W 2006 roku do Zespołu wpłynęło 5064 wniosków w sprawie wydania orzeczenia, w tym 4244 

wnioski w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i 820 wniosków w sprawie 

wydania orzeczenia o niepełnosprawności u dzieci do 16 roku życia. 

W oparciu o powyższe, Zespół wydał w ubiegłym roku 4782 orzeczenia (w tym odpowiednio 

3959 i 823 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i o niepełnosprawności u dzieci do 16 roku ży

cia).
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Ponadto Zespół wydał osobom niepełnosprawnym (w oparciu o orzeczenia własne jaki i ZUS, 

KRUS, MSWiA i MON) 1422 legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełno

sprawności. Jednocześnie działając na podstawie ustawy „Prawo o ruchu drogowym” Zespół wydał 

911 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej.

W roku 2006, w oparciu o dodatkowe środki finansowe z budżetu miasta, Zespół w zajmowanej 

dotychczas  siedzibie  wynajął  dodatkową  powierzchnię  biurową,  co  umożliwiło  otwarcie  i  za

gospodarowanie  drugiego  gabinetu  lekarskiego  i  sali  orzeczeń  dla  potrzeb  związanych  z  po

siedzeniami  składów  orzekających  oraz  zabezpieczenie  powierzchni  archiwalnej  na  potrzeby 

archiwum Zespołu.  Posiadanie  dwóch  gabinetów lekarskich  umożliwiło  zwiększenie  ilości  po

siedzeń komisji, a tym samym skrócenie czasu oczekiwania na wydanie orzeczenia oraz poprawiło 

jakość obsługi osób niepełnosprawnych.

Zarząd Nieruchomości Komunalnych realizuje roboty mające na celu likwidację barier architek

tonicznych dla osób niepełnosprawnych tj.  wykonanie podjazdów (środki  ujęte w modernizacji, 

środkach własnych, zwrotach za remonty ze Wspólnot Mieszkaniowych):

- Róży Wiatrów 1 – przychodnia zdrowia 

- Junoszy 49 – przychodnia zdrowia 

- Wallenroda 15 – przychodnia zdrowia - Weteranów 46 – montaż windy dostosowanej do po

trzeb osób niepełnosprawnych.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego

W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego podjęte zostały przez Wydział Gospodarki 

Komunalnej następujące działania:

- budowa osygnalizowanego przejścia prze ulicę Diamentową (oraz przebudowa sygnalizacji na 

skrzyżowaniu ulic: Diamentowa-Romera),

- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Nadbystrzyckiej z ul. Zana,

- przebudowa i dostosowanie do obowiązujących przepisów sygnalizacji świetlnych na skrzyżo

waniach: Jana Pawła II – Nadbystrzycka i Jana Pawła II – Filaretów oraz na przejściu przez ul. 

Jana Pawła II,

- przebudowa sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach: uil. Krańcowa - ul. Droga Męczen

ników Majdanka oraz Krańcowa – Pogodna,
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- wprowadzanie elementów uspokojenia ruchu na ulicach o zabudowie mieszkaniowej progi 

zwalniające, strefa ograniczonej prędkości, mi. in. na ulicach: Balladyny, Słowackiego i Proleta

riuszy,

- przebudowa skrzyżowania ul. Filaretów- Wyżynna - Bursztynowa, 

- bieżąca współpraca z Komendą Miejską w Lublinie w sprawie statystyki zdarzeń drogowych 

w miejscach, które zostały wytypowane jako niebezpieczne,

- zamontowanie fotoradaru na skrzyżowaniu al. Kraśnicka – Zwycięska - Parysa, rejestrującego 

nieprawidłowości w ruchu drogowym (przy udziale KM P w Lublinie), 

-  udział w ogólnopolskim programie poprawy bezpieczeństwa ruchu „GAMBIT” II edycja - 

opracowanie dokumentacji poprawy bezpieczeństwa na ul. Kunickiego na odcinku od wiaduktu 

do ul. Próżnej i od ul. Mickiewicza do ul. Zemborzyckiej,

- wdrożenie systemu akomodacji (wideodetekcja) na skrzyżowaniach Mełgiewska – Turystycz

na i Andersa – al. Tysiąclecia, al. Kraśnicka – Konstantynów,

- budowa dwóch zatok autobusowych w ul. Nałęczowskiej.

W 2006 roku na terenie miasta Lublin doszło do 286 wypadków drogowych w wyniku, których 

27 osób poniosło śmierć, a 346 osób zostało rannych. 

W porównaniu do 2005 roku zanotowano:

- spadek ilości wypadków drogowych o 39 tj. 12,0 %,

- spadek ilości osób rannych o 91 tj. 20,3%,

- wzrost ilości osób zabitych o 6 tj. 28,5% ,

W poszczególnych miesiącach na terenie powiatu grodzkiego zanotowano następującą ilość wy

padków i ich ofiar:

Miesiące
Wypadki Zabici Ranni

2005 2006 2005 2006 2005 2006

Ogółem 325 286 21 27 437 346

Styczeń 23 24 0 3 28 29

Luty 21 16 0 1 30 24

Marzec 21 15 0 1 25 20

Kwiecień 15 19 2 1 24 24

Maj 30 26 3 1 33 34

Czerwiec 41 30 2 3 57 38

Lipiec 32 19 4 1 32 20
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Sierpień 27 25 0 6 33 27

Wrzesień 28 28 4 3 43 26

Październik 27 33 2 0 39 45

Listopad 26 32 1 6 36 37

Grudzień 34 19 3 1 57 22

Główne przyczyny wypadków z winy kierującego przedstawiają się następująco:

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu - 53 wypadki,

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 40 wypadków,

- nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych - 59 wypadków,

- nieprawidłowe wyprzedzanie, omijanie, wymijanie, cofanie - 11 wypadków,

- nieprawidłowe skręcanie - 5 wypadków,

- jazda po niewłaściwej stronie drogi - 4 wypadki,

- niezachowanie bezp. odległości miedzy pojazdami - 6 wypadków,

Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez pieszych to przede wszystkim:

- nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem - 20 wypadków,

- przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym - 12 wypadków,

- nieostrożne wejście na jezdnię zza przeszkody, pojazdu - 10 wypadków,

- wejście na jezdnię przy czerwonym świetle - 6 wypadków.

a) Bezpieczeństwo pieszych
Piesi w 2006 roku spowodowali 57 wypadków drogowych. W stosunku do 2005 roku liczba wy

padków spowodowanych przez pieszych uległa zwiększeniu o 3 tj. o 5,5%.

Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez pieszych:

- nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem - 20 wypadków;

- nieostrożne wejście na jezdnię zza pojazdu - 9 wypadków;

- nieprawidłowe przekraczanie jezdni (przebieganie) - 7 wypadków;

- przekraczanie jezdni w miejscach niedozwolonych - 6 wypadków;

- wejście na jezdnie przy czerwonym świetle - 6 wypadków.

b) Nietrzeźwi

W 2006 roku, na terenie lubelskiego powiatu grodzkiego, policjanci Komendy Miejskiej Policji 

w Lublinie stwierdzili 642 przypadków kierowania pojazdami w stanie nietrzeźwości, natomiast w 

2005 roku – 835. Stwierdzono, więc o 193 (tj. o 23,2%) mniej nietrzeźwych kierujących.
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W 2006 roku na drogach powiatu lubelskiego grodzkiego osoby pod wpływem alkoholu były 

uczestnikami 277 zdarzeń drogowych (spadek o 40 tj. 12,7%). 

Nietrzeźwi kierujący spowodowali  141 wypadków drogowych (  spadek o 31 tj.  18,1%),  na

tomiast nietrzeźwi piesi 37 (wzrost o 4 tj, 12,1%). Spadek ilości zatrzymanych nietrzeźwych kieru

jących może być spowodowany zmianą polityki postępowania wobec sprawców tych przestępstw 

poprzez zabezpieczanie pojazdów na poczet przyszłych kar. 

c) Kolizje drogowe

W 2006 roku do Komendy Miejskiej Policji w Lublinie zgłoszono 6.715 kolizji drogowych, na

tomiast w 2005 roku 6945, co stanowi spadek do roku poprzedniego o 230 kolizji tj. o 3,4%. Na 

terenie miasta Lublina w 2006 roku zgłoszono 5.448 kolizji drogowych, natomiast w 2005 roku 

zgłoszono 5.714 kolizji drogowych. Nastąpił, więc spadek zgłoszonych kolizji o 266, tj. o 4,7%. W 

ciągu tygodnia najwięcej kolizji drogowych notowano w piątek – 993.

Do najbardziej zagrożonych ulic w mieście Lublinie należą:

Ulice Wypadki Zabici Ranni Kolizje

Kunickiego 15 3 16 232

Al. Kraśnicka 19 1 23 372

Al. Solidarności 12 0 18 270

Smorawinskiego 11 2 10 95

Jana Pawła II 10 1 14 116

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze działania Komendy Miejskiej Policji w 

Lublinie w omawianym okresie uległ poprawie w stosunku do roku ubiegłego. Świadczy o tym 

spadek ilości wypadków drogowych o 12,0% oraz spadek osób rannych o 20,3%. 

- Nastąpił wzrost ilości osób zabitych o 6 tj. 28,5%. 

- Zanotowano spadek kolizji drogowych o 230 tj. 3,4%.
Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Lublinie w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku 

publicznego na terenie miasta Lublina w 2006 roku podejmowali szereg przedsięwzięć, do których 

zaliczyć należy między innymi:

– dyslokowanie służb patrolowych w oparciu o wyniki analiz zagrożeń w okresach dwutygo

dniowych,

– ustalanie taktyki pełnienia służb patrolowych i zadań dla policjantów w oparciu o wyniki 

analiz zagrożeń przestępstwami szczególnie uciążliwymi społecznie,
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– dostosowanie struktury organizacyjnej  KMP w Lublinie  do zidentyfikowanych zagrożeń, 

wzmocnienie etatowe Referatu Wywiadowczego Sekcji Patrolowo-Interwencyjnej (grupy tzw. 

„antyblokersów” do przeciwdziałania zdarzeniom o charakterze chuligańskim),

– tworzenie patroli mieszanych służb Policji wraz ze Strażą Miejską, Żandarmerią Wojskową i 

Strażą Ochrony Kolei w miejscach zagrożonych,

– inicjowanie działań profilaktyczno – prewencyjnych wśród mieszkańców miasta Lublina w 

celu przeciwdziałania przestępczości, zjawiskom kryminogennym i patologiom społecznym, a 

w szczególności alkoholizmowi i narkomanii,

– sporządzanie  planów  zabezpieczenia  imprez  sportowych,  masowych  i  uroczystości, 

zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznegom,

– egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa przez uczestników ruchu pieszego i drogo

wego;

– przeprowadzanie w okresie wakacyjnym wzmożonych kontroli punktów sprzedaży alkoho

lu, przede wszystkim pod kątem dostępności alkoholu dla osób nieletnich.

W zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym realizowano program poprawy bez

pieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego i program poprawy bezpieczeństwa w 

ruchu  drogowym na  terenie  działania  KMP w  Lublinie.  Kontynuowano  kierowanie  do  służby 

patroli  mieszanych z policjantami z innymi jednostkami Policji KMP w Lublinie, oraz funkcjo

nariuszami Straży Miejskiej, co spowodowało zwiększenie liczby patroli.

Zwiększono  ilość  patroli  motocyklowych  oraz  wykorzystano  w  służbie  środki  nagłaśniające 

będące na wyposażeniu radiowozów. W większym stopniu wykorzystano kamery video, foto radar i 

urządzenie trafiphoto do rejestracji wykroczeń drogowych.

Dokonywano zmian dyslokacji służby w celu pełnego wykorzystania posiadanych sił i środków, 

co spowodowało zwiększenie ilości patroli w godzinach, w których następuje największe nasilenie 

zdarzeń. 

Nagłaśniano w mediach problematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz podawano miej

sca, godziny i dni jawnych kontroli radarowych.

2. Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego prowadził działania z zakre

su ochrony przeciwpożarowej w następującym zakresie:

- przeszkolono 228 osoby z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

- nadzorowano działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku, która uczestniczyła w 9 ak

cjach ratowniczo – gaśniczych na terenie miasta 
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 - przeprowadzono komisyjny przegląd zbiorników przeciwpożarowych oraz punktów szybkiego 

 napełniania wodą do celów gaśniczych zlokalizowanych na terenie miasta Lublin, 

-  zorganizowano konkurs sprawnościowo – plastyczny dla przedszkoli  miasta i  Specjalnego 

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Lublinie nt. „Będę Strażakiem” oraz uczestniczono 

w Komisji  Konkursowej  organizowanego przez Lubelski  Urząd Wojewódzki  –  Wydział  Za

rządzania Kryzysowego konkursu na temat „Zapobieganie pożarom i ostrzeganie przed nimi”,

- przeprowadzono 27 kontroli wewnętrznych (19 wstępnych i 8 sprawdzających) z zakresu prze

strzegania  przepisów  przeciwpożarowych  w  jednostkach  podległych  Urzędowi  Miasta  oraz 

przeprowadzono wspólnie z przedstawicielami Wydziału Organizacyjnego kontrolę obiektów 

Urzędu Miasta, 

- przeszkolono 16 strażników miejskich w związku pełnionymi dyżurami przy Szopce Bożo

narodzeniowej oraz 4 strażników miejskich pracujących na terenie ratusza z zakresu postępowa

nia na wypadek powstania pożaru na terenie szopki Bożonarodzeniowej,

- przeprowadzono ćwiczenia w zakresie ewakuacji pracowników i petentów z budynku Urzędu 

Miasta przy ul. Leszczyńskiego 20,

- uczestniczono w przeglądach okresowych Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Urzędu 

Miasta Lublin.

W 2006 roku po raz pierwszy od ponad dziesięciu lat odnotowano 3% spadek ilości zdarzeń w 

stosunku do roku poprzedniego. Dotychczas występowała wyraźna tendencja wzrostowa. Analizu

jąc rozkład jakościowy zdarzeń dostrzec należy, że udział poszczególnych grup zdarzeń kształtuje 

się na podobnym poziomie: nadal dominują pożary które stanowią ponad 60% wszystkich zdarzeń, 

miejscowe zagrożenia stanowią 35-40%, natomiast  zgłoszenia fałszywe występują jednostkowo. 

Spadek  zdarzeń  nastąpił  w  ilości  pożarów  o  184,  natomiast  miejscowe  zagrożenia  utrzymały 

wieloletnią tendencję wzrostową i było ich więcej w stosunku do ubiegłego roku o 73. Spadek ilo

ści pożarów nastąpił w grupie pożarów małych i można wytłumaczyć go opóźnioną i deszczową 

wiosną co wpłynęło na ograniczenie ilości pożarów traw. Pożary te w okresie wiosennym stanowią 

dużą grupę zdarzeń w przypadku łagodnej i suchej wiosny są bardzo uciążliwe i znacząco podnoszą 

statystyki.  Pożary średnie od kilku lat  kształtują się  na podobnym poziomie,  stanowiąc ok.  2% 

wszystkich pożarów. Pożary duże występują jednostkowo. Wśród przyczyn pożarów najliczniejszą 

grupę  stanowią  podpalenia  (  45%),  na  drugim  miejscu  znajdują  się  przyczyny  związane  z 

nieostrożnością dorosłych ( ok. 7%) na kolejnym miejscu są wady urządzeń ( ok. 4% ). Znacznej 

części przyczyn nie daje się ustalić ( ok. 40% ) ze względu na brak śladów i pobieżny charakter 

ustaleń prawdopodobnej przyczyny do celów statystycznych. 

Do zdarzeń określanych jako miejscowe zagrożenia zaliczane są wszelkie inne niż pożarowe 

działania Państwowej Straży Pożarnej. Zaliczyć do tej grupy można działania z dziedziny ratownic
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twa technicznego (komunikacyjne, budowlane i inne), ratownictwo chemiczno-ekologiczne, działa

nia na akwenach wodnych, ratownictwo wysokościowe, ratownictwo medyczne oraz wszelkie nie

typowe przypadki działań związane z negatywnym oddziaływaniem sił natury, zwierząt, owadów i 

inne. Grupa zagrożeń miejscowych stanowi od kilku lat 35-40% udziału wszystkich zdarzeń. Ilość 

tych zdarzeń determinuje kilka czynników: opady, wiosenne roztopy, nietypowe zachowania owa

dów ( osy, szerszenie). W ostatnich latach nastąpił wyraźny wzrost interwencji związanych z lokal

nymi podtopieniami zarówno w okresie wiosennym ( jak to miało miejsce w 2006 r.) jak i powsta

łych w wyniku gwałtownych opadów deszczu ( sierpień 2005 r. ). Wyraźnie rysuje się problem zwi

ązany z  usuwaniem gniazd  owadów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie  zabudowań. 

Kontynuowano zadanie modernizacji  Centrum Powiadamiania Ratunkowego,  w którym obecnie 

znajdują  się  dyżurni  trzech służb oraz monitoring wizyjny miasta.  W roku ubiegłym Komenda 

Miejska Państwowej Straży Pożarnej uzyskała dwie dotacje na ten cel, dzięki czemu poczyniono 

dalsze przygotowania sprzętowo-programowe do pełnego przejęcia numeru alarmowego 112. Roz

budowana została sieć monitoringu pożarowego, w chwili obecnej podłączonych jest 103 obiekty, 

natomiast 27 wymaga jeszcze podłączenia z Państwową Strażą Pożarną.

Rodzaj 
zdarzenia 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Pożar 1107 1206 1223 1508 1746 1709 2122 1938

Miejsco
we 
zagrożen
ie

543 577 1111 958 968 1229 1296 1369

Alarmy
fałszywe

82 75 72 80 53 48 41 43

Razem 1732 1858 2406 2546 2767 2986 3459 3350

Priorytetowym zadaniem do realizacji  na  najbliższe  lata  jest  budowa Jednostki  Ratowniczo-

Gaśniczej w północnej części miasta. Zadanie to jest w pełni uzasadnione ze względów operacyj
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nych, zwłaszcza utrudniony dojazd, znaczną odległość od pozostałych jednostek a także dużą po

wierzchnię chronionego terenu. 

Podsumowując stwierdzić należy iż stan bezpieczeństwa na terenie miasta Lublin uznać można 

jako dobry i nie dający powodów do niepokoju.

3. Działania miasta na rzecz pomocy policji i straży pożarnej

Realizacja zadań ujętych w Programie zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i 

bezpieczeństwa  obywateli  „Bezpieczny  Lublin”  wymagała  wsparcia  -szczególnie  finansowego. 

Komenda Miejska Policji w Lublinie uzyskała fundusze na realizację powyższych przedsięwzięć 

dzięki podpisanym w 2006 roku porozumieniom:

• na mocy Porozumienia z dnia 23 maja 2006 roku Gmina Miasta Lublin przekazała na rzecz 

Komendy Miejskiej Policji w Lublinie (poprzez KWP Lublin) środki finansowe na zakup testów 

narkotykowych oraz wykonanie ulotek o tematyce informacyjno- prewencyjnej w ogólnej wy

sokości  25.000 zł (środki  finansowe  z  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2006 rok);

• na mocy Porozumienia z dnia 13 października 2006 roku Gmina Miasta Lublin przekazała na 

rzecz Komendy Miejskiej Policji w Lublinie (poprzez KWP Lublin) środki finansowe na do

finansowanie  zakupu  samochodu  służbowego,  sprzętu  i  oprogramowania  komputerowego, 

urządzenia do prezentacji multimedialnej oraz breloków przeznaczonych do realizacji kampanii 

społecznej „Prowadzę – Jestem Trzeźwy” w ogólnej wysokości  60.000 zł (środki finansowe z 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok);

• na mocy Porozumienia z dnia 26 stycznia 2006 roku Wydział Spraw Społecznych Miejskiego 

Inspektoratu Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Lublin użyczył na rzecz Komendy 

Miejskiej Policji w Lublinie sprzęt - analizator wydechu Alco Sensor IV wraz z drukarką igłową 

(3 komplety) w ramach programu edukacyjno – informacyjnego o wartości 19.998 zł;

• na mocy Porozumienia z dnia 26 stycznia 2006 roku Wydział Spraw Społecznych Miejskiego 

Inspektoratu Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Lublin użyczył na rzecz Komendy 

Miejskiej  Policji  w Lublinie  sprzęt:  komputer przenośny Hewlett  Packard 6110 wraz z sys

temem operacyjnym Microsoft Windows oraz oprogramowaniem Microsoft Orfice w ramach 

programu „Monitorowanie i Przeciwdziałanie Problemom społecznym na terenie miasta Lubli

na” o wartości 4.087 zł;
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• na mocy Porozumienia z dnia 8 marca 2006 roku Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i 

Zarządzania Kryzysowego użyczył na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Lublinie sprzęt: ra

diotelefon Motorolla GM 360 wraz z osprzętem w ramach programu „Bezpieczna Taksówka” o 

wartości 2.291.16 zł;
• na mocy Porozumienia z dnia 21 kwietnia 2006 roku Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców 

i Zarządzania Kryzysowego, w ramach środków przekazanych na Wojewódzki Fundusz Wspar

cia Policji, przekazał kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na: zakup psów służbowych oraz samo

chodu do przewozu psów;

• na mocy Porozumienia z dnia 23 maja 2006 roku Wydział Spraw Społecznych Miejskiego In

spektoratu Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Lublin w ramach Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach środków przekazanych na 

Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, przekazał kwotę 24.936 zł z przeznaczeniem na zakup 

urządzeń testujących Oral Stat (234 sztuki).

W 2006 r. przekazano na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie 

środki finansowe z budżetu miasta w wysokości 350 000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie za

budowy i wyposażenie w sprzęt ratowniczy ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Jed

nostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3w Lublinie. Na  potrzeby  działających  na  terenie  miasta 

ochotniczych straży pożarnych (OSP Głusk, OSP w Lublinie, oraz OSP RW Lublin) przeznaczono z 

budżetu miasta środki finansowe w wysokości 64 958,- zł z czego 56 258,- zł z przeznaczeniem na 

bieżącą działalność, utrzymanie i zakupy sprzętu ratowniczego, oraz 8 700,- zł na przeprowadzenie 

remontu dachu i instalacji gazowej w budynku strażnicy OSP w Głusku. 

Pomoc  miasta  na  rzecz  straży  pożarnej  przejawiała  się  w  partycypacji  zakupu  ciężkiego 

samochodu  ratowniczo-gaśniczego  oraz  doposażenia  specjalistycznej  grupy  ratownictwa 

chemicznego. W zakupie ciężkiego samochodu udział miasta wyniósł łącznie 350 000 PLN. Były to 

środki  pochodzące  z  refundacji  zakupu  w  2005  r.  podobnego  pojazdu  w  ramach  programu 

INTERREG IIIA (  300 000 PLN) oraz środki przekazane w ramach zadań własnych miasta w 

wysokości 50 000 PLN. Środki pochodzące z refundacji zostały przez Prezydenta Miasta Lublin 

przekazane do ponownego wykorzystania. Dzięki nim dokonano zabudowy zakupionego w 2005 r. 

podwozia ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Komendzie Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Lublinie przyznane zostały także środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 

dofinansowanie  specjalistycznej  grupy  ratownictwa  chemicznego  w  wysokości  40  000  PLN. 

Przeznaczone  zostały  na  zakup  sorbentów,  neutralizatorów  oraz  odzieży  ochronnej  i  sprzętu 

dozymetryczno-pomiarowego.
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4. Działalność Straży Miejskiej Miasta Lublin

Wykonując swoje ustawowe obowiązki na przełomie 2006 roku Straż Miejska Miasta Lublin 

działalność prowadziła w następujących kierunkach:

1) Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Ze  szczególnym  uwzględnieniem  zagrożenia  ze  strony  osób  nietrzeźwych  na  poziom  bez

pieczeństwa mieszkańców. Działania powyższe skutkowały skierowaniem 19 wniosków o ukaranie 

do Sądu Grodzkiego oraz nałożeniem 691 mandatów karnych na łączną kwotę 69 100 zł.

2) Kontrola ruchu drogowego
W wyniku której podjęto interwencje polegające wydaniem dyspozycji usunięcia z dróg 200 nie

prawidłowo zaparkowanych pojazdów mechanicznych. W oparciu o ustawę Prawo w ruchu drogo

wym i  Kodeks  wykroczeń stwierdzono  20  170  przypadków wykroczeń drogowych,  w wyniku 

których udzielono 8 841 pouczeń, nałożono 11 183 mandaty karne na kwotę 1 149 860 zł, a w 146 

przypadkach skierowano wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego.

Utworzono i kierowano patrole zmotoryzowane, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa w 

rejonie Zalewu Zemborzyckiego i ścieżki rowerowej.

3) Bezpieczna młodzież
Działalność  prewencyjna  mająca  na  celu  zapewnienie  bezpieczeństwa  uczniom  w  rejonach 

szkół. W ramach tej działalności Straż Miejska wspólnie z Policją prowadziła akcję „GIMBUS 

PATROL” w rejonach placówek oświatowych. Kolejna akcja „BEZPIECZEŃSTWO AKADEMIC

KIE” skierowana była na zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasteczek akademickich. Prowa

dzona była wspólnie z Policją i we współdziałaniu z samorządami uczelnianymi. Ponadto w ramach 

porozumienia Prezydenta Miasta Lublina z korporacjami taksówkowymi Straż Miejska prowadzi 

akcję „BEZPIECZNA TAKSÓWKA”, polegającą na informowaniu dyżurnego SM przez kierow

ców TAXI o wszelkich negatywnych zjawiskach na terenie miasta

W ramach programu „BEZPIECZNE MIASTO” Straż  Miejska  w porozumieniu  z  Komendą 

Miejską Policji prowadziła kontrole mające na celu wyeliminowanie i przeciwdziałanie aktom prze

stępczym w rejonach najbardziej zagrożonych placówek oświatowych.

4) Czyste miasto
Jest programem mającym na celu poprawę estetyki miasta ze szczególnym uwzględnieniem Cen

trum stanowiącym wizytówkę Lublina. W 2006 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej na podstawie 

art. 10 i 10A ust. 2 i 2A Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach udzielili 6 271 

pouczeń, nałożyli 1 294 mandaty karne na kwotę 101 100 zł oraz skierowali 25 wniosków o ukara

nie do Sądu Rejonowego.
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Wśród kierunków działania  Straży  Miejskiej  jest  ścisła  współpraca  z  MPK w zakresie  bez

pieczeństwa pasażerów w autobusach oraz w okolicach pętli i przystanków autobusowych.

Na przełomie 2006 roku 378 funkcjonariuszy zostało oddelegowanych do wspólnych działań z 

Policją i 36 do Komisji poborowych. W zabezpieczeniu 157 imprez masowych uczestniczyło 628 

strażników miejskich.

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta Straż Miejska czynnie współpracowała z 

instytucjami  administracyjnymi  i  formacjami  mundurowymi  takimi  jak:  Straż  Graniczna,  Straż 

Ochrony Kolei, Żandarmeria Wojskowa i Straż Pożarna.

Dokonując podsumowania działalności Straży Miejskiej w 2006 roku należy nadmienić, iż łącz

nie udzielono 15 650 upomień, traktując je jako element wychowawczy, nałożono mandatów kar

nych na kwotę 1 352 530 oraz skierowano 221 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego. Wysta

wiono 6 688 tytułów wykonawczych za niezapłacone mandaty karne kredytowe. 

5. Działania w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i 
spraw obronnych

1) Działania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
Zorganizowano  3  posiedzenia  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku  Publicznego,  w  czasie 

których omówione zostały m.in. następujące problemy:

• Bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowo – wychowawczych w 

mieście Lublin.

• Bezpieczeństwo podczas imprez masowych i zgromadzeń.

• Stan przygotowania służb miejskich na wypadek wystąpienia intensywnych opadów deszczu, 

gwałtownych burz i silnych wiatrów oraz usuwania skutków anomalii pogodowych.

• Przewóz ulicami miasta materiałów niebezpiecznych oraz przechowywanie ich w zakładach 

pracy miasta Lublin.

• Stan przygotowań służb komunalnych miasta  do działania  w przypadku wystąpienia nad

zwyczajnych zagrożeń i usuwania ich skutków, przygotowanie do okresu jesienno – zimowego.

• Informacja  na  temat  przeprowadzonych  przygotowań  i  osiąganych  efektów  w  zakresie 

udzielania pomocy mieszkańcom miasta Lublin, w czasie intensywnych mrozów i innych trud

nych sytuacjach pogodowych i bytowych.

• Współpraca Policji, inspekcji, służb i straży miejskich wykonujących zadania z zakresu bez

pieczeństwa i porządku publicznego.

• Informacja na temat stanu przygotowań służb komunalnych miasta do działania w przypadku 

wystąpienia  nadzwyczajnych  zagrożeń  i  usuwania  ich  skutków,  przygotowanie  do  okresu 

wiosennego – ulewne deszcze, podtopienia.
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• Informacja na temat stanu przygotowań do walki z chorobą ptasiej grypy, w przypadku jej 

wystąpienia na terenie miasta Lublin.

Ponadto przy współpracy z Komendą Miejską Policji w Lublinie, Komendą Miejską Państwowej 

Straży Pożarnej w Lublinie, Strażą Miejską Miasta Lublin, Państwowym Powiatowym Inspektorem 

Sanitarnym w Lublinie i Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowano i prze

prowadzono  wśród  lokali  gastronomicznych  funkcjonujących  w  Lublinie,  III  Edycję  Konkursu 

„Bezpieczny Lokal” - 2006 r. Wspólnie z Komendą Miejską Policji realizowany jest program „Bez

pieczna Taksówka”.Wspólnie z Komendą Miejską Policji realizowany jest program Zintegrowane

go Programu Bezpieczeństwa Akademickiego

2) Działania w zakresie zarządzania kryzysowego.
Zorganizowano 3 spotkania Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Na posiedzeniach 

były poruszane najważniejsze kwestie dotyczące bezpieczeństwa oraz bieżące, najbardziej aktualne 

problemy. Między innymi omawiano sprawy związane z: 

• przygotowaniem służb komunalnych na wypadek wystąpienia gwałtownych opadów śniegu 

oraz gołoledzi, a także przygotowanie do wiosennych roztopów,

• podjętymi działaniami przez służby i instytucje związanymi z wystąpieniem ekstremalnych 

mrozów,

• zagrożeniem związanym z ewentualną możliwością wystąpienia pandemii ptasiej grypy oraz 

potrzebą przestrzegania odpowiednich procedur z tym związanych,

• zagrożeniem  związanym  z  zalegającym  na  dachach  budynków  wielkopowierzchniowych 

śniegiem i lodem,

• funkcjonowaniem służb miejskich w przypadku wystąpienia intensywnych opadów deszczu, 

gwałtownych burz i silnych wiatrów oraz sprawnym usuwaniem skutków anomalii pogodowych,

• koncepcją dalszej rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta Lublin.

Opracowany  został  Plan  Reagowania  Kryzysowego  dla  miasta  Lublin  oraz  siatka  bez

pieczeństwa zawierająca podział zadań dla poszczególnych służb miejskich. Po uzgodnieniach z 

właściwymi  strażami,  służbami  i  instytucjami,  opracowane  projekty  zostały  zaakceptowane  do 

realizacji na posiedzeniu Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Plan został zatwierdzony 

przez Wojewodę Lubelskiego. Celem uzupełnienia w/w Planu zostały opracowane następujące do

kumenty:

• Powiatowy Plan Zabezpieczenia Działań Medycznych,

• Plan Działania Ochrony przed Powodzią,

• Plan Dystrybucji Płynu Lugola,

• Plan Działania Podczas Zwalczania Epizootii,
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Ponadto  zostały  rozpoczęte  prace  nad  planem postępowania  awaryjnego  w  wypadku  awarii 

obiektów z materiałami niebezpiecznymi w zakładach pracy lub podczas transportu kolejowego i 

samochodowego.

Pracownicy Miejskiego Centrum Zarządznia Kryzysowego brali udział w akcjach ratowniczych 

koordynując działania służb ratowniczych, w ćwiczeniach, szkoleniach i kontrolach. Najważniejsze 

z nich to:

• w dniach 27.03.2006 r. - 1.04.2007 r. prowadzono akcję ratowniczą związaną z występujący

mi na terenie miasta podtopieniami powstałymi na skutek gwałtownych roztopów i ulewnych 

opadów deszczu. Pracownicy wydziału w systemie całodobowym prowadzili i koordynowali ak

cję ratowniczą na terenie miasta,

• koordynacja działań służb podczas innych działań ratowniczych (m.in. rozszczelnienie insta

lacji napełniania gazem ciekłym na stacji LPG przy ul. Orkana 13.09.06 r., zabezpieczenie sub

stancji chemicznej nieznanego pochodzenia 22.04.06 r. - ul. Grabskiego i wiele innych) 

• koordynacja działań służb w czasie występowania gwałtownych opadów śniegu, a także eks

tremalnych mrozów,

• prowadzenie  kontroli  pokrywy śnieżno -  lodowej  na  dachach obiektów wielkopowierzch

niowych, wraz z inspektorami nadzoru budowlanego,

• prowadzenie przeglądów stanu utrzymania rzek, urządzeń wodnych i drożności koryt rzecz

nych, 

• przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń w zakresie kierowania i koordynowania siłami ra

towniczymi  w  sytuacji  zaistnienia  nagłych  nadzwyczajnych  zagrożeń,  zorganizowanych  na 

budynku Urzędu Miasta przy ul. Leszczyńskiego 20,

• udział  w ćwiczeniach aplikacyjnych związanych z możliwością wystąpienia ptasiej  grypy, 

(organizator: Urząd Wojewódzki, Komenda Wojewódzka PSP),

• udział w ćwiczeniach terenowych „POCZTA 2006”, związanych z działaniami terrorystycz

nymi, (organizator: Komenda Wojewódzka PSP),

• udział wyznaczonych pracowników w ćwiczeniach i szkoleniach związanych z metodologią 

wymiany informacji o zagrożeniach ATP-45B.

Podczas ćwiczeń przy ul. Leszczyńskiego, dn. 8 listopada 2006 r., zaprezentowano autobus szta

bowy. Został on odpowiednio przebudowany i przystosowany do pełnienia funkcji ruchomego Cen

trum Zarządzania  Kryzysowego,  przebudowy  dokonano  w  MPK  Lublin  według  planów  przy

gotowanych przez WBMiZK. Autobus może być wykorzystywany w czasie długotrwałych działań 

ratowniczych oraz w czasie ćwiczeń. Znacząco został doposażony miejski magazyn ratowniczy. 

Łączna wydana kwota na ten cel osiągnęła 43 000 zł. Zakupiono m.in.: radiotelefony, worki prze

ciwpowodziowe, łopaty, kilofy, buty gumowe, taczki, silnik do łodzi ratowniczej, folię do uszczel
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niania  wałów,  lampy ostrzegawcze,  liny,  kamizelki  ratunkowe i  asekuracyjne,  ubrania  robocze, 

przenośne zapory przeciwpowodziowe, agregat prądotwórczy na przyczepie samochodowej.

MCZK prowadzi ścisłą współpracę ze służbami, instytucjami i strażami odpowiedzialnymi za 

przeciwdziałanie  zagrożeniom i  mającymi  wpływ na  stan  bezpieczeństwa  mieszkańców miasta 

Lublin.

3) Działania w zakresie spraw obronnych i obrony cywilnej. 
A) W ramach realizacji zagadnień z zakresu spraw obronnych wykonano :

• Plan świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w okresie ogłoszenia mobilizacji i 

w czasie wojny na terenie miasta Lublin w 2006 r.,

• Plan świadczeń osobistych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w 

czasie wojny na terenie miasta Lublin w 2006 r.,

• Plan szkolenia obronnego Prezydenta Miasta Lublin na 2006 r. Zgodnie z w/w planem prze

szkolono ok. 65 osób w zakresie wykonywania zadań obronnych przez Urząd Miasta Lublin, słu

żby, inspekcje i przedsiębiorców realizujących zadania obronne,

• Zaktualizowano Plan Operacyjny Funkcjonowania Miasta,

• Opracowano i wykonano karty realizacji zadań operacyjnych,

• Przeprowadzono wraz z przedstawicielem WKU kontrole u przedsiębiorców wydzielających 

wydzielających środki transportowe na potrzeby Sił Zbrojnych RP,

• Prowadzono na bieżąco ewidencję wojskową osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Lublin.

B) W ramach realizacji zagadnień z zakresu obrony cywilnej wykonano :
a) W zakresie organizacyjnym i prac normatywnych:

• Opracowano i  wydano trzy zarządzenia Prezydenta Miasta – Szefa Obrony Cywilnej dot. 

realizacji zadań,

• Opracowano i przekazano do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego sprawozdania z realizacji 

zadań Obrony Cywilnej,

• Opracowano i uzgodniono z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim 5-cio letni plan zamierzeń 

szkoleniowych oraz plan działania Obrony Cywilnej w 2006 r., 

• W zakresie planowania i ratownictwa,

• Zaktualizowano prognozowane rejony porażenia  od toksycznych środków przemysłowych 

znajdujących się w zakładach pracy,

• Zaktualizowano plan obron cywilnej miasta,

• Nadzorowano proces zabezpieczenia nieruchomych i ruchomych zabytków kultury na terenie 

miasta na wypadek szczególnych zagrożeń,

b) W zakresie wykrywania i alarmowania:
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• Przeprowadzono 12 treningów systemu wykrywania i alarmowania oraz odbioru sygnałów z 

Korpusu Obrony Powietrznej Kraju,

• Przeprowadzono cztery treningi obsady Powiatowego Ośrodka Analizy Danychi Alarmowa

nia. 

c) W zakresie szkolenia:

• Zorganizowano szkolenie  w czterech zakładach pracy dla  ok.  600 pracownikówz zakresu 

obrony cywilnej,

• Nadzorowano szkolenie dla ok. 750 mieszkańców miasta z zakresu powszechnej samoobrony.

• Zorganizowano i  przeprowadzono ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych w przypadku 

rozległych nadzwyczajnych zdarzeń,

• W zakresie materiałowo-technicznego zaopatrzenia,

• Opracowano zbiorczy protokół wybrakowania sprzętu OC,

d) W zakresie kontroli

• Prowadzono bieżącą kontrolę systemu ostrzegania i alarmowania.

• Przeprowadzono 29 kontroli problemowych w zakładach pracy.

• Prowadzono bieżącą kontrolę utrzymania sprzętu w magazynach OC.

IX. OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

1. Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna jest koncepcją kształcenia i wychowania społeczeństwa w duchu poszano

wania środowiska przyrodniczego. Obejmuje ona wprowadzanie do programów szkół wszystkich 

szczebli  tematyki z zakresu ochrony i kształtowania środowiska, wpływając na poziom świado

mości ekologicznej, propagowaniu konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego 

oraz upowszechniania wiedzy o przyrodzie.

Celem upowszechniania wiedzy o środowisku, przyczynach i skutkach jego zanieczyszczenia 

oraz poznawania metod ochrony, Wydział Ochrony Środowiska w ramach ustawowych obowiąz

ków i w celu poprawienia świadomości ekologicznej mieszkańców naszego miasta współtworzył i 

finansował realizacje zadań z zakresu edukacji ekologicznej prowadzone przez organizacje i stowa

rzyszenia pozarządowe takie jak: Liga Ochrony Przyrody, Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, Tacy 

Sami, Asocjacje, Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody przy współpracy z Lubelską Funda

cją Ochrony Środowiska Naturalnego. 

Od 13 lat Wydział finansuje także lekcje edukacji ekologicznej we wszystkich szkołach podsta

wowych, gimnazjach, ponadpodstawowych i przedszkolach, prenumeruje czasopisma ekologiczne 
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dla wszystkich lubelskich szkół oraz organizuje szereg konkursów ekologicznych (dot. m.in. segre

gacji odpadów, ochrony zieleni, dokarmiania ptaków ). 

Inną już sprawdzoną formą edukacji ekologicznej jest coroczna organizacja akcji „Posprzątajmy 

Lublin na wiosnę”, w której udział bierze młodzież lubelskich szkół, a także organizacje pozarządo

we i jednostki pomocnicze samorządu mieszkańców. 

Kampania „Dzień bez samochodu” jest prowadzona w miastach krajów europejskich od 1998 r. 

Lublin w 2006r. przystąpił do Ogólnopolskiej Kampanii „Europejski Dzień bez Samochodu”, której 

celem jest kształtowanie proekologicznych wzorców zachowań oraz popularyzacji transportu miej

skiego przyjaznego środowisku. W Lublinie od 2005r.  organizowane są obchody „ Lubelskiego 

dnia bez samochodu”. W latach 2005-2006 Wydział zorganizował akcję „Zaprośmy ptaki do Lubli

na”. W tym celu zostały zakupione budki lęgowe w ilości 157 szt. dla ptaków owadożernych, które 

umieszczono w lubelskich parkach, na terenach spółdzielni mieszkaniowych oraz terenach szkół.

MPWIK Sp. z o.o. w Lublinie umożliwia zwiedzanie obiektów związanych z produkcją i dys

trybucją  wody,  oczyszczaniem ścieków  oraz  składowaniem odpadów  zorganizowanym grupom 

dzieci, młodzieży, studentów i dorosłych, zapewniając pełną obsługę merytoryczną dostosowaną do 

poziomu odbiorców. W 2006 roku stacje wodociągowe zwiedziło ok.  1 450 osób, oczyszczalnię 

ścieków - 1796 osób a składowisko odpadów w Rokitnie ponad 1 300 osób.

W ramach warsztatów „Poznajemy dziedzictwo kulturowe regionu” w Muzeum Wsi Lubelskiej 

zaprezentowano urządzenia i przedmioty do czerpania wody.

Wzięliśmy również udział w renowacji starych a także redagowaniu nowych tablic wykonanych 

na potrzeby ścieżki edukacyjnej „Dolina Bystrzycy”. 

Ponadto MPWiK prowadzi praktyki zawodowe dla uczniów szkół średnich i studentów lubel

skich  uczelni  –  AR,  PL,  UMCS i KUL (łącznie  ok.  100 osób),  współpracujemy z wieloma in

stytucjami i uczelniami udostępniając dane z dziedziny ochrony środowiska i hydrogeologii do ce

lów badawczych.

2. Gospodarka odpadami

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych
W 2003 r. na terenie miasta Lublin został wprowadzony system selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych z podziałem na frakcję suchą i mokrą, który systematycznie jest rozwijany poprzez 

zakup przez Gminę Lublin, kolejnych partii pojemników przeznaczonych do zbiórki frakcji suchej 

oraz pojemników do zbiórki szkła. Ponadto, dla uzyskania lepszych rezultatów systemu segregacji 

odpadów komunalnych zainstalowano pojemniki do zbiórki odpadów niebezpiecznych występu

jących w strumieniu odpadów komunalnych. 
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Podstawowe znaczenie dla selektywnej zbiórki  odpadów, ma dostępność dla  każdego miesz

kańca pojemników do ich gromadzenia. Zatem liczba pojemników, kontenerów i ich usytuowanie 

powinny ułatwiać mieszkańcom uczestnictwo w realizacji segregacji odpadów. W związku z powy

ższym, realizacja niniejszego kierunku działań polegającego na systematycznym wdrażaniu selek

tywnej zbiórki odpadów w roku 2006 r., przedstawiała się w sposób następujący: 

• Zakupiono pojemniki przeznaczone do zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w 

strumieniu odpadów komunalnych w ilości 2 sztuk,

• Zakupiono pojemniki przeznaczone do zbiórki szkła typu „słup ogłoszeniowy-totem” w ilości 

10 sztuk,

• Zakupiono pojemniki do zbiórki szkła typu „iglo” w ilości 38 sztuk.

Na właściwe funkcjonowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów ogromny wpływ ma stały 

kontakt Wydziału Ochrony Środowiska UM Lublin z mieszkańcami miasta oraz administracjami 

osiedli mieszkaniowych. Dlatego w roku ubiegłym zorganizowano spotkania poświęcone zasadom 

prawidłowego utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, ze szczególnym uwzględnieniem 

systemu segregacji odpadów komunalnych. 

Promocja selektywnej zbiórki przyniosła w 2006 r. następujące efekty:

• zebrano selektywnie 11719,6 Mg odpadów, w tym:

• 5002,1 Mg frakcji suchej,

• 432,4 Mg zużytej odzieży, 

• 0,8 Mg odpadów niebezpiecznych, 

• 5888,1 Mg odpadów biodegradowalnych

• 390 Mg odpadów wielkogabarytowych

• 6,2 Mg zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

Wydział  Ochrony  Środowiska  w  dniach  25-26  czerwca  2006  r.  zorganizował  wspólne  po

siedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Związku Miast Polski poświęco

ne gospodarce odpadami oraz regulaminowi utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. W 

trakcie  spotkania został  zaprezentowany uczestnikom system selektywnego odbierania  odpadów 

komunalnych, zorganizowany na terenie miasta Lublin.

Bazy danych Wydziału Ochrony Środowiska

• Stworzenie  bazy  danych  zinwentaryzowanych  elementów  azbestowych  na  terenie  miasta 

Lublin.

• Prowadzenie bazy danych dotyczących zawartych umów na odbieranie odpadów komunal

nych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, oraz wykaz 

właścicieli  nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub 

wygasły.
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• Prowadzenie komputerowego rejestru spraw zakończonych wydaniem decyzji administracyj

nych.

• Baza danych odnośnie podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania, zbiera

nia, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Wydane decyzje dotyczące gospodarki odpadami

W 2006 r. wydano 81 decyzji z zakresu gospodarki odpadami, w tym 2 odmowne, 2 umarzające. 

Zawieszono postępowanie w 4 przypadkach. Przekazano 2 wnioski do urzędu wojewódzkiego, wy

dano 7 opinii dot. podań rozpatrywanych przez wojewodę. Ponadto, przyjęto 50 informacji o wy

twarzanych odpadów oraz sposobach gospodarowania wytworzonym odpadami.

3.Zieleń miejska

Leczenie i konserwacja starodrzewu
W 2006 r. w wyniku przeprowadzonych prac chirurgiczno – pielęgnacyjnych wyleczono i zabez

pieczono 203 drzewa rosnące na terenie miasta, m.in. : Ogrodu Saskiego, Pl. Litewskiego, skwer 

„Botanik”, KUL Konstantynów, Plac Żwirki i Wigury. 

Leczenie drzew prowadzono również na terenach: 

a) zabytkowych cmentarzy (ul. Lipowa, ul. Biała, ul. Św. Jakuba Apostoła), 

b) cmentarza rzymsko – katolickiego przy ul. Unickiej 

c) terenach placówek użyteczności publicznej, takich jak:

• żłobki: ul. Sowia, al. Piłsudskiego, ul. Puławska, 

• szpital przy ul. Biernackiego, 

• przedszkole przy ul. Spokojnej

• w pasach drogowych ulic m.in.: Zagrobskiej, Sympatycznej, Leszczyńskiego, Ewangelickiej, 

Drogi  Męczenników  Majdanka,  Głuskiej,  Lwowskiej,  Łopacińskiego,  Parkowej,  Pogodnej, 

Krężnickiej,  Kopernika,  Mickiewicza,  Leśmiana,  Rybnej,  Zamojskiej,  Słonecznej,  Szarych 

Szeregów, Sosnowej, Bukowej, Biernata z Lublina. 

Pomoc placówkom użyteczności publicznej w zakładaniu terenów zielonych i 
nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie miasta Lublin.

W ramach ww. zadań nasadzono 680 szt. drzew, 1000 szt. krzewów, 2200 mb żywopłotów, zało

żono 120 arów trawnika oraz dokonano rekultywacji nawierzchni na terenie boiska przy ul. Gorcza

ńskiej. Nasadzenia prowadzono głównie na terenach Rad Dzielnic m.in.: LSM, Głusk, Wieniawa, 

Sławinek, Czechów Północny, Wrotków, Felin, Sławin, Hajdów -Zadębie, Bronowice, Kalinowsz

czyzna, Tatary oraz na terenach należących do placówek użyteczności publicznej np. na terenie 
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szkoły podstawowej nr 52. Ponadto prowadzono nasadzenia uzupełniające na terenach miejskich, 

będących w administrowaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej (pasy drogowe, skwery). Z po

siadanych środków obsadzono również pomniki pamięci: Ofiar Katynia, Związek Sybiraków.

Ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazja szrotówka 
kasztanowcowiaczka.

Prace prowadzone w celu ratowania lubelskich kasztanowców prowadzone były przy zastosowa

niu następujących metod: 

• Założenia lepowych pułapek na kasztanowce (wiosną 2006r. tą metodą objęto 1000 drzew na 

terenie całego miasta)

• Biologicznego zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka przy współpracy z Katolickim

• Uniwersytetem Lubelskim.  Metoda  ta  polega  na  przygotowaniu  biopreparatu  opartego  na 

rodzimych szczepach entomopatogenicznych nicieni. Metodę tą zastosowano dla 50 kasztanow

ców.

• 3.Grabienia i palenia porażonych szrotówkiem liści kasztanowców. Liście porażonych szkod

nikiem drzew były grabione a następnie pakowane w papierowe worki i oddawane do  spalarni 

przy ul. Grodzickiego w Lublinie. 

Ponadto w ramach tego zadania: zawieszono 100 szt. budek lęgowych dla sikor /naturalny wróg 

szrotówka kasztanowcowiaczka/, zorganizowanio konkurs dla młodzieży szkolnej „Chrońmy lubel
skie kasztanowce” oraz wydano publikację: „Chrońmy kasztanowce”. 

Prace interwencyjne
Zabezpieczono drzewa, które ucierpiały podczas wichury, bądź wymagały szybkiej interwencji 

w zakresie prac pielęgnacyjnych oraz zlecono ekspertyzy dendrologiczne,  niezbędne do prowa

dzenia postępowania administracyjnego. 

Przeprowadzenie akcji zwalczania komarów
Dokonano odkomarzania 170,1 hektarów terenów zielonych, najczęściej  odwiedzanych przez 

mieszkańców  Lublina:  Ogród  Saski,  Park  Ludowy,  Park  Rury,  Ogród  Botaniczny,  ścieżka 

rowerowa, szpital DSK, cmentarz przy ul. Unickiej, Muzeum Wsi Lubelskiej, teren nad zalewem 

Zemborzyckim /pas 100 m wzdłuż linii brzegowej/. Zabiegi przy użyciu odpowiedniego sprzętu i 

środka przeprowadzone były dwukrotnie: 17 – 20 lipiec oraz 11 – 14 wrzesień. 

Inwentaryzacja zieleni Śródmieścia.
Wykonano inwentaryzację drzewostanu znajdującego się na terenie Ogrodu Saskiego oraz zało

żono specjalistyczną  bazę  danych /oprogramowanie  typu „Arborysta  2,0”  wraz  z  licencją  oraz 

kluczem zabezpieczającym/. Do bazy danych wprowadzono 811 punktów inwentaryzacyjnych wraz 

z zaleceniami prac pielęgnacyjno – konserwacyjnych.
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Działania Wydziału Gospodarki Komunalnej
Oprócz  kompleksowej  konserwacji  trawników,  obsady  rabat  kwiatowych  i  pielęgnacji  traw

ników, pielęgnacji drzew, krzewów i żywopłotów oraz prac porządkowych na terenach będących w 

zarządzie miejskim - nadzorował konserwację rowów i urządzeń melioracyjnych w Parku Ludo

wym oraz, w ramach rewitalizacji Ogrodu Saskiego, budowę bramy i fragmentu ogrodzenia parku.

4. Inwestycje proekologiczne i inne działania

Ograniczenie niskiej emisji
Przyłączono do  miejskiej  sieci  ciepłowniczej  budynek mieszkalny  przy  ul.  Langiewicza  3  i 

budynek handlowo – usługowy przy ul. Fabrycznej 2. Celem tego działania jest poprawa stanu po

wietrza atmosferycznego w mieście. 

Gospodarka wodno – ściekowa
Zbiornik Zemborzycki

1) Remont skarp odwodnych Zbiornika Zemborzyckiego

Została uformowana lewa skarpa odwodna zbiornika na odcinku 720 m. Modernizacja ma na 

celu przywrócenie dobrego stanu technicznego skarp, co przyczyni się do bezpieczeństwa przeciw

powodziowego. W celu dodatkowego zabezpieczenia brzegu przed erozją spowodowaną falowa

niem i wahaniem poziomu wody została nasadzona trzcina i tatarak. 

2) Remont konstrukcji betonowej jazu 

Wykonano schody, umocniono brzeg po obu stronach, uszczelniono stropy komór jazów, wy

konano obróbki blacharskie. 

3) Poprawa stanu ekologicznego Zbiornika Zemborzyckiego
a) Rozbudowa bariery biologicznej usytuowanej na kąpielisku „Marina” poprzez ustawienie no

wych 31 rozet. Na barierach została nasadzona wynurzona roślinność wodna. Celem tego działania 

jest zmniejszenie powstawania i pojawiania się uciążliwych zakwitów wody. 

b) Rekultywacja Zbiornika poprzez zmianę struktury ilościowej ichtiofauny. Wpuszczono mate

riał zarybieniowy ryb drapieżnych kroczek suma 400 kg, narybek jesienny szczupaka 2561 kg, co w 

istotny sposób ograniczy ilość ryb karpiowatych powodujących wtórne uwalnianie biogenów z osa

dów dennych. 

c) Wykonano 150 szt. tarlisk faszynowych oraz 350 szt. tarlisk z gałęzi drzew iglastych roz

mieszczając je na terenie zbiornika w okolicy zapory czołowej. Dzięki temu zwiększy się populacja 

sandacza w zbiorniku, a tym samym powstaną korzystne zmiany w składzie ilościowym i gatun

kowym ichtiofauny zbiornika. 
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d)  Wykonano  nasadzenia  roślinności  faszynowej  na  wschodnim  brzegu  zbiornika  w  celu 

ograniczenia  problemu erozji  brzegowej  wywołanej  falowaniem oraz wahaniem poziomu lustra 

wody w akwenie. Elementem konstrukcyjnym były walce wykonane z włókien kokosowych obsa

dzone sadzonkami roślin wodnych. 

4)  Dostosowanie  umocnień  brzegowych  jazu  cukrowni  oraz  stopnia  wodnego  przy  ul. 

Kąpielowej.
Wykonano projekt stanowisk do przenoszenia kajaków w rejonie jazu Cukrowni i stopnia wod

nego ul. Kąpielowej na rzece Bystrzycy z elementami operatu wodno prawnego. Przeprowadzono 

roboty budowlane polegające na wykonaniu stanowisk brzegowych i ścieżek komunikacyjnych na 

skarpach wału. 

5) Zakup silnika do łodzi przeznaczonej do monitoringu Zbiornika Zemborzyckiego. 

Nowy silnik zaburtowy Yamaha pozwoli lubelskim naukowcom lepiej monitorować zbiornik, a 

Straży Miejskiej patrolować akwen. 

6) Odmulanie urządzeń hydrotechnicznych nad Zbiornikiem Zemborzyckim.
Odmulono oczka wodne przepompowni przy ul.  Niezapominajki  i  ul.  Grzybowej,  odmulono 

osadniki przy ul. Grzybowej oraz rowy opaskowe. 

7) Monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń. 

Na terenie Szkoły Podstawowej nr. 43 przy ul. Śliwińskiego funkcjonuje stacja monitoringu po

wietrza.  Uzyskiwane  dane  z  pomiarów  gromadzone  są  w  bazach  danych  w  Miejskim  Banku 

Zanieczyszczeń. W ramach tego zadania poniesiono koszty bieżącej eksploatacji, przeprowadzono 

naprawę  i  konserwację  stacji.  Kontynuowano  badania  zakwitów  sinicowych  na  Zbiorniku  Ze

mborzyckim, przeprowadzono badania czynników fizyko – chemicznych wód i osadów zbiornika, 

oraz elementów biologicznych. Przeprowadzono również monitoring gleb miasta Lublin. 

8) Zakup detektora do wykrywania materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym.
Zakupiono przenośny detektor fotojonizujący do wykrywania zagrożeń występujących w trans

porcie drogowym. Został on przekazany do Inspekcji Transportu Drogowego w Lublinie. N

9) Program ochrony przed hałasem etap I

W  wyniku  przeprowadzonego  przetargu  Urząd  został  posiadaczem  profesjonalnego 

oprogramowania komputerowego wspomagającego tworzenie i przetwarzanie cyfrowych map aku

stycznych, wyposażonego w moduł obliczeniowy (algorytm), numerycznego modelu terenu, trój

wymiarowego modelu zabudowy oraz ortofotomapy miasta Lublin, a także podstawowego wyposa

żenia sprzętowego potrzebnego do sporządzenia mapy akustycznej miasta. 

10)Likwidacja zagrożeń sanitarno – epidemicznych powierzchni  ziemi i  ekologiczne za

gospodarowanie terenu. 
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Zostało przeprowadzone ukształtowanie terenu pod przyszły park przy ul. Zawilcowej w Lubli

nie etap I w oparciu o projekt budowlano – wykonawczy zgodnie z założeniami gospodarki surow

cami organicznymi. 

Działania MPWiK
W  celu  zabezpieczenia  wód  podziemnych  przed  zanieczyszczeniem  zlikwidowano  otwory 

studzienne pozostałe po nieczynnych studniach nr 6 i 12 ujęcia Prawiedniki, zamontowano zabez

pieczenia uniemożliwiające lub utrudniające  dostęp do nieczynnych studni  i piezometrów ujęcia 

Turka oraz ogrodzono strefę ochrony bezpośredniej studni 2a ujęcia Dziesiąta.  Dokonano także 

okresowego  przeglądu  stref  ochronnych  ujęć  a  uzyskane  w  jego  wyniku  informacje  na  temat 

dzikich  wysypisk  śmieci  (udokumentowane  zdjęciami  i  mapami)  przekazano  odpowiednim or

ganom.

Zmodernizowano stację wodociągową Wrotków w zakresie technologicznym i budowlanym, co 

przyczyniło się do obniżenia współczynnika energochłonności obiektu. Oczekiwane są też oszczęd

ności zużycia energii z tytułu zmniejszenia zużycia gazu na ogrzewanie obiektu.

Kontynuowano również prace hydrogeologiczne i hydrochemiczne w rejonie Parku Ludowego 

mające na celu zapewnienie utrzymania dobrej jakości wód.

5. Kontrola stanu środowiska i ochrona zwierząt

Działania  w  zakresie  kontroli  stanu  środowiska  na  terenie  miasta  Lublina  wynikają  przede 

wszystkim z Uchwały z dnia 23 marca 2006 nr 963/XXXIX/20006 Rady Miasta Lublin w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin. 

Mając na uwadze poprawę czystości naszego miasta systematycznie są prowadzone tzw. patrole 

ekologiczne, których celem jest kontrola mieszkańców Lublina pod względem przestrzegania zapi

sów wyżej wymienionej uchwały. W roku 2006 skontrolowano około 400 prywatnych posesji poło

żonych w różnych częściach miasta. Patrole złożone z pracowników Wydziału Ochrony Środowiska 

i funkcjonariuszy Straży Miejskiej sprawdza czy właściciele nieruchomości posiadają umowy na 

odbiór odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych i w przypadku posiadania psa jego ak

tualne szczepienia oraz czy jest opłacany podatek. Kontrole w wyżej wymienionym zakresie do

tyczyły  również  spółdzielni  mieszkaniowych,  wspólnot  i  innych  administratorów  budynków 

komunalnych. Każda z tych jednostek otrzymała do wypełnienia ankietę dotyczącą liczby posiada

nych  w  administracji  budynków,  liczby  mieszkańców,  posiadania  umów  na  odbiór  odpadów 

komunalnych oraz informacji dotyczących segregacji odpadów. Takie same czynności zostały wy

konane w stosunku do Zarządów ogrodów działkowych znajdujących się na terenie Lublina. Łącz

nie skontrolowano 44 ogrody działkowe. W wyniku tych czynności wszystkie skontrolowane in

stytucje  i  jednostki  zawarły  umowy  na  odbiór  odpadów  komunalnych  zgodne  z  wymogami 

w.wym.Uchwały Rady Miasta Lublin.
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W zakresie przestrzegania zapisów Uchwały została przeprowadzona akcja edukacyjna „AZOR” 

przypominająca mieszkańcom Lublina – właścicielom czworonogów - o konieczności uprzątania 

psich odchodów. 

W roku 2006 został  wprowadzony w życie opracowany przez Wydział  Ochrony Środowiska 

„Plan działania (procedury i mechanizmy) postępowania z dzikimi zwierzętami na terenie miasta 

Lublin” . Dla realizacji Planu zostały zakupione: 

• przyczepa do transportu dzikich zwierząt, 

• klatki łapki, 

• chwytaki na koty i psy, 

• siatki do chwytania ptaków oraz zestaw do chwytania węży. 

Część  tego  sprzętu  została  oddana w użytkowanie  jednostkom współpracującym z  Urzędem 

Miasta Lublin w zakresie realizacji planu. Wydział Ochrony Środowiska rozpatrzył 137 interwencji 

dotyczących ochrony zwierząt w wyniku czego udało się uratować i przywrócić do środowiska na

turalnego wiele gatunków zwierząt. 

W roku 2006 została  rozpoczęta  także,  w ramach przeciwdziałania  bezdomności  zwierząt  – 

sterylizacja bezdomnych kotów. Za środki w wysokości 30000 zł udało się wysterylizować 180 

zwierząt. W ramach tej akcji rozpoczęto edukację lubelskich administracji w zakresie opieki nad 

bezdomnymi zwierzętami. 

Od 2006 roku przy współpracy z lubelską policją oraz Towarzystwem Ornitologicznym na tere

nie giełdy „Rusałka” w Lublinie, prowadzone są kontrole dotyczące przeciwdziałania sprzedaży 

ptaków objętych pod ochroną gatunkową tkj. szczygły, czeczotki i gile. 

X. KULTURA, SPORT I TURYSTYKA

1. Działalność miejskich instytucji kultury

Samorząd miasta Lublina prowadzi następujące instytucje kultury:

- Teatr im. H.Ch. Andersena,

- Biuro Wystaw Artystycznych,

- Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN,

- Centrum Kultury,

- Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”,

- Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej,

- Miejską Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego.
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Teatr im. H. Ch. Andersena
W roku 2006 w Teatrze przygotowane zostały 3 premiery: „Sarasafiksata” (25 lutego) , „Idziemy 

po skarb” (27 kwietnia) i  „Córka Króla  Smoków” (22 września).  Wystawiono 269 spektakli,  z 

czego 231 w siedzibie i 38 podczas wyjazdów. Przedstawienia w Teatrze obejrzało 30.686 młodych 

widzów.

Jak co roku, Teatr był organizatorem akcji „Zima i lato w mieście”, w ramach której zagrał 25 

przedstawień dla dzieci i młodzieży przy 100 % frekwencji. Wstęp na przedstawienia był wolny, 

dzięki dotacji z budżetu miasta.

Ponadto  w  Teatrze  organizowane  są  liczne  imprezy  okolicznościowe,  jak  Święto  Dziecka, 

Imieniny i urodziny w Teatrze, zabawy choinkowe.

Rok 2006 był kontynuacją współpracy z Zakładem Dramatu i Teatru KUL, Powiatowym i Woje

wódzkim  Ośrodkiem  Doskonalenia  Nauczycieli  oraz  Muzeum  Etnograficznym  w  Warszawie, 

Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu nad Wisłą i Muzeum Lubelskim.

W roku sprawozdawczym Teatr Andersena uczestniczył w pięciu festiwalach: Festiwalu bożo

narodzeniowym w Łucku na Ukrainie, w Międzynarodowym Festiwalu Teatrów „Rainbow” w St. 

Petersburgu oraz w Janowcu, Zamościu i Bielsku-Białej.

Biuro Wystaw Artystycznych 
Zorganizowało w 2006 r.  20 wydarzeń artystycznych prezentujących sztukę współczesną ar

tystów z Polski i zagarnicy. Składało się na nie 14 wystaw indywidualnych, 4 wystawy zbiorowe, 1 

wykład autorski, 30 wykładów dla młodzieży i nauczycieli oraz 2 wystawy w Galerii Liceum Sztuk 

Plastycznych w Nałęczowie. 

 Do udziału w wystawach indywidualnych sztuki w galeriach BWA zaproszeni zostali:

• w  Galerii  Grodzkiej:  Marian  Warzecha,  Mikołaj  Smoczyński,  Tadeusz  Mysłowski,  Diet 

Sayler, Dieter 

• Zaha, Pierre Andre Fernand, Tomasz Zawadzki, Zygmunt Bobołowicz, Jan Świdziński, 

• w Galerii Labirynt 2: Jerzy Bereś, Małgorzata Niedzielko, Grzegorz Sztabiński, Mirosław 

Bałka. 

• w wystawach zbiorowych w  Galerii Grodzkiej i Labirynt 2 uczestniczyli m.in.: Tadeusz 

Boruta, 

• Stanisław Fijałkowski, Piotr Kmieć, Zofia Kopel-Szulc, Andrzej Strumiłło, Zbigniew Warpe

chowski, Andrzej Widelski, Urszula Ślusarczyk, Mikołaj Smoczyński, Krzysztof Szymanowicz, 

Ireneusz Wydrzyński, Łukasz Głowacki, Waldemar Tatarczuk.

W 2006 roku BWA w Lublinie obchodziło jubileusz 50-lecia działalności. Z tej okazji została 

zorganizowana wystawa zbiorowa pn. „Ład i odczucie”, która była zapisem realizowanego przez 

BWA programu artystycznego. Artyści uczestniczący w wystawie, to: Johanna Bartl, Jurgen Blum-

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Lublin za 2006 r. str. 119/184



Kwiatkowski,  Andrzej  Dłużniewski,  Zbigniew  Gostomski,  Istvan  Haasz,  Jerzy  Kałucki,  Koji 

Kamoji, Tomasz Kawiak, Wojciech Krzywobłocki, Sławomir Marzec, Ewa Zarzycka oraz wielu in

nych.

Wystawy i inne prezentacje mające miejsce w BWA dokumentowane były poprzez: fotografie, 

przeźrocza, video, afisze, zaproszenia oraz katalogi. 

W roku sprawozdawczym kolekcja dzieł sztuki BWA w Lublinie wzbogacona została o 3 obrazy, 

które są darem Dieta Saylera, artysty mieszkającego w Niemczech.

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”
Głównymi programami działań w roku 2006 były realizowane od wielu lat:  „Wielka Księga 

Miasta”, „Zapomniana Przeszłość. Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny”, program „Internet”, 

program „Historia mówiona”, program wydawniczy i artystyczny, Wystawa „Elementarz”, a także 

Pracownia Edukacji Historycznej i Akademii Obywatelskiej.

W ramach programu „Wielka Księga Miasta” udostępniono zwiedzającym stałą ekspozycję Por

tret Miejsca, będącą multimedialną prezentacją Lublina sprzed 1939 roku, elementem której jest 

niezmiennie makieta zespołu staromiejskiego z nieistniejącą dzielnicą żydowską. W minionym roku 

wystawę obejrzało około 5000 osób. 

Program  „Historia  Mówiona”  polega  na  rejestrowaniu  mówionych  wspomnień  dotyczących 

Lublina  i  regionu  lubelskiego,  począwszy  od  dwudziestolecia  międzywojennego  aż  do  czasów 

współczesnych. W archiwum znajdują się wspomnienia blisko 650 osób. Realizacja programu „Za

pomniana Przeszłość. Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny” daje młodemu pokoleniu szansę 

zapoznania się z duchowym bogactwem i dziedzictwem Lubelszczyzny, a także z innością i różno

rodnością  otaczającego świata.  Rok  2006 przyniósł  w tym zakresie  rozpoczęcie  cyklu  szkoleń 

warsztatowych dla nauczycieli i  animatorów kultury pn.  Czytanie Dziedzictwa Kultury.  Program 

szkoleń obejmuje 4 bloki tematyczne: dziedzictwo kultury, czytanie dziedzictwa kultury, warsztaty 

z dokumentem, techniki animacji kulturalnej.

Szczególne znaczenie w działalności Ośrodka ma internet. Służy prezentacji jego bieżącej ak

tywności, informuje o ważnych imprezach organizowanych przez Ośrodek oraz umożliwia dostęp 

do wielu materiałów edukacyjnych. Na internetowych stronach Ośrodka, oficjalnie od 2006 roku, 

funkcjonuje  Portal  Edukacyjny  „Pamięć  Miejsca”  pośredniczący  w  przekazywaniu  wiedzy  do

tyczącej  dziedzictwa kulturowego regionu. Struktura Portalu podzielona została  na podstawowe 

działy: Dzieje, Tematy, Ślady historii, Bądź odkrywcą pamięci. Istotnym elementem tego portalu 

jest część poświęcona wydarzeniom 13 grudnia 1981 roku Tak było. Stan wojenny 25 lat później. 
Szczególną formą prezentacji historii w portalu „Pamięć Lublina” były mini wykłady czołowych 

lubelskich  historyków,  które  opublikowano  w  formie  tekstowej  i  dźwiękowej,  a  wzbogacono 

fotografiami i odnośnikami do innych pokrewnych tematycznie zasobów portalu. 
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Za realizację projektu multimedialnego portalu internetowego pn. „Życie Żydów w Europie z 

dala od metropolii” Ośrodek został nagrodzony medalem „Erasmus EuroMedia”.

Opracowano także kilka kolekcji Wirtualnego Muzeum, które w formie multimedialnej prezen

tują ważne wydarzenia historyczne jak i życie codzienne.

W ramach działalności artystycznej, w Ośrodku prezentowane były trzy spektakle składające się 

na tryptyk opowieści  chasydzkich:  „Był  sobie  raz”,  „O tym jak Fajwł szukał  samego siebie” i 

„Taibełe i jej demon”. Spektakle te były z powodzeniem pokazywane w wielu miejscowościach.

Trwałe miejsce w kulturalnym życiu Lublina znalazły przygotowywane przez Ośrodek od 2001 

r. „Urodziny Józefa Czechowicza”. Na ubiegłoroczne obchody związane ze 103 rocznicą urodziny 

Poety złożyły się: „Czytanie Poematu o Mieście Lublinie” przez zaproszonych gości oraz „Miste

rium Druku i Poezji”. Poetą związana jest też „Noc z Czechowiczem” - spacer śladami Poematu. W 

roku sprawozdawczym wzięło w niej udział około 250 lublinian.

Do  kalendarza  przedsięwzięć  kulturalnych  realizowanych  przez  Ośrodek,  poza  wyżej  wy

mienionymi, weszły na stałe działania plenerowe „Kadisz” polegające na czytaniu przez miesz

kańców Lublina listy poległych Żydów lubelskich w rocznicę początku Akcji Reinhardt i likwidacji 

getta na Majdanie Tatarskim. 

Stałym wydarzeniem są także obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Holokauście, znane 

w Ośrodku jako „Listy do Henia” 

Ośrodek „Brama Grodzka” prowadzi także Program Wydawniczy. W ubiegłym roku tradycyjnie 

już, z okazji urodzin J. Czechowicza, wspólnie z Oficyną Wydawniczą WOK wydał „Poemat o 

Mieście  Lublinie”  J  w  bibliofilskim  nakładzie  103  egzemplarzy.  Powstały  także  cztery  inne, 

niskonakładowe, bibliofilskie wydania.

Akademia Obywatelska kontynuowała wydawanie gazety „Opornik” oraz wydała dwie obszerne 

publikacje poświęcone ostatnim swoim projektom: „wagon.lublin.pl” oraz „Rówieśnicy”.13.12”.

Pracownia Edukacji Historycznej prowadzi programy edukacyjne popularyzujące historię Lubli

na. Miejscem jej działania są podziemia tworzące Lubelską Trasę Podziemną wraz z przygotowy

waną stałą ekspozycją ukazującą rozwój Lublina na przestrzeni wieków z multimedialną prezenta

cją „Pożar Lublina”. W 2006 roku, Trasa została oficjalnie otworzona dla zwiedzających.

Poza  głównym nurtem swej  działalności,  Ośrodek  w  roku  ubiegłym  starał  się  prezentować 

ciekawe zjawiska we współczesnej kulturze. W tym celu nawiązał współpracę z instytucjami kul

tury działającymi na terenie Lublina i Polski oraz artystami organizując spotkania, konkursy, kon

certy, promocje, wystawy, sesje tematyczne.

    Centrum Kultury
W roku 2006 obchodziło w roku 2006 dwa jubileusze: dziesięciolecia Międzynarodowych Spo

tkań Teatrów Tańca oraz dziesięciolecia Jesiennego Konkursu Recytatorskiego. 
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W 2006  roku  Centrum Kultury  zainicjowało  nowy artystyczny  projekt  pod  nazwą  Festiwal 

Teatrów  Europy  Środkowej  „Sąsiedzi”,  który  odbył  się  w  Lublinie  w  dniach  19-24  czerwca. 

Program Festiwalu obejmował 30 spektakli, 7 koncertów , 3 performance oraz spotkania z pisarza

mi niezależnego stowarzyszenia białoruskiego. Spotkania i prezentacje odbywały na placach i uli

cach miasta, w Muszli Koncertowej, w namiocie na Rusałce oraz w salach Centrum Kultury i ACK 

„Chatka Żaka”. Głównym celem Festiwalu była prezentacja polskiej publiczności dorobku teatrów 

Europy Środkowej i Wschodniej, w tym m.in. teatrów z Czech, Węgier, Słowacji, Białorusi, Ukra

iny oraz Polski.  Projekt zrealizowano przy finansowym wsparciu Międzynarodowego Funduszu 

Wyszehradzkiego, Unii Europejskiej,  Stowarzyszenia Samorządów Euregionu Bug, Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz samorządów lokalnych.

 Kolejną nową formą, która zagościła w salach Centrum Kultury był I Międzynarodowy Festiwal 

Młodego Kina „Pełny Metraż” prezentujący pełnometrażowe produkcje kina niezależnego.

Znaczącym przedsięwzięciem w 2006 r. były X Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca. W 

dniach  9-12  listopada  przed  lubelską  publicznością  wystąpiło  20  teatrów tańca  z  11  krajów z 

sześciu  kontynentów.  Spotkaniom towarzyszyły  warsztaty,  seminaria  tematyczne  oraz  wystawa 

fotografii.

W dniach  4-7 października  zrealizowano jedenastą  już  edycję  Międzynarodowego Festiwalu 

„Konfrontacje Teatralne”. W programie znalazły się spektakle dziewiętnastu teatrów, w tym sześciu 

zagranicznych – z Białorusi, Chin, Danii, Japonii, Meksyku i Rosji. Konfrontacje Teatralne gościły 

również wybitne osobowości  ze świata  współczesnego teatru  oraz  dziennikarzy ogólnopolskich 

pism zajmujących się problematyką sztuki na świecie.

Działające w Centrum Kultury teatry – Teatr Provisorium/Kompania Teatr oraz Lubelski Teatr 

Tańca prezentowały swoje spektakle w wielu różnych miejscach Polski i świata (m.in. w Norwegii, 

Rosji, na Ukrainie, w Hiszpanii i w Niemczech ) promując Lublin jako miasto przyjazne dla kultury 

i sztuki.

W Galerii Białej na przestrzeni 2006 roku zorganizowano 16 wystaw. Poza prezentacją zjawisk 

współczesnej sztuki, Galeria realizowała program edukacyjny dla studentów Wydziału Artystyczne

go UMCS w Lublinie.

Po raz 28 odbył się konkursowy przegląd zjawisk i wydarzeń amatorskiego ruchu artystycznego 

Lublina i województwa lubelskiego - Scena Młodych 2006 (marzec – czerwiec). Na konkurs złoży

ły się: Przegląd Teatrów Młodzieżowych „Młody teatr” (32 spektakle), Przegląd Teatrów Dzieci

ęcych (25 spektakli), Przegląd Poezji Śpiewanej i Piosenki Autorskiej (28 prezentacji), Przegląd ze

społów tanecznych (55 zespołów), Konkurs literacki „Kajet” (88 uczestników) oraz Dziecięcy Kon

kurs Plastyczny (345 prac).
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Systematycznie (w ramach Pracowni Słowa skupiającej ludzi zainteresowanych propagowaniem 

kultury języka polskiego i uprawianiem sztuki recytacji) prowadzone były Warsztaty Żywego Sło

wa dla młodzieży, nauczycieli i instruktorów. 

Upowszechnianie i  popularyzowanie kultury w 2006 r. stało się jednym z ważniejszych działań 

Centrum Kultury za sprawą cyklicznych działań edukacyjnych a także zorganizowanych Dni Lubli

na – czyli 14 dni wydarzeń i imprez skierowanych do szerokiej publiczności. 

Rok 2006 był drugim z kolei rokiem działania nowej sceny Centrum Kultury – Muszli Koncer

towej  w Ogrodzie  Saskim.  Program realizowany w ramach cyklu  „Lato  z  Kulturą”  (kwiecień-

październik) obejmował koncerty różnych gatunków muzyki, spektakle teatralne, taneczne i kabare

towe, projekcje filmów fabularnych i dokumentalnych i był adresowany do zróżnicowanych grup 

odbiorców. W 2006 r. odbyło się w Muszli ponad 80 imprez, w których uczestniczyło ok. 80.000 

widzów. Wstęp na imprezy organizowane w cyklu „Lato z Kulturą” był bezpłatny. 

W 2006 roku Centrum Kultury  kontynuowało,  rozpoczęty  rok  wcześniej,  program stażowo-

wolontariacki adresowany do absolwentów i studentów lubelskich uczelni, w ramach którego mło

dzi ludzie nabywają umiejętności praktycznego organizowania życia kulturalnego. 

W 2006  roku  Centrum Kultury  wydało  10  numerów Lubelskiego  Informatora  Kulturalnego 

„Zoom” o łącznym nakładzie 50.000 sztuk. 

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”
Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w okresie sprawozdawczym kontynuował działalność 

na rzecz środowiska lokalnego poprzez pracę z zespołami amatorskimi (Dziecięcy Zespół Plastycz

ny,  Zespół  Teatralny  „Zmyślony”,  Zespół  Teatralny  „Wizja”,  Zespół  Tańca  Nowoczesnego 

„Etezja”),  upowszechnianie  różnych  dziedzin  wiedzy  i  sztuki  oraz  pogłębianie  nabytych  już 

umiejętności(rytmika, taniec towarzyski dla dzieci, nauka tańca disco i hip-hop, konkursy plastycz

ne( XI edycja konkursu „Mój świat”) i konkursy oświatowe (II biennale konkursu pn. „Lublin sło

wem malowany” ,”Moja ojczyzna”, Polskie tradycje), współpracę ze Studium Muzycznym „Madi”, 

zajęcia w dziecięcym klubie pięciolatka „Skrzat”, organizację twórczego spędzania czasu wolnego, 

w tym imprezy rekreacyjne, rozrywkowe i plenerowe (Klub Seniora, gimnastyka rekreacyjna, kar

nawałowa impreza rozrywkowa dla uczestników Zespołów i Klubów działających w DDK „Brono

wice” i filii DDK „Bronowice” akcja „Zima i lato w mieście”, festyny).

Amatorskie zespoły artystyczne brały udział w szeregu konkursach, przeglądach i festiwalach.

Dziecięcy zespół plastyczny prowadzony był w 4 grupach dla dzieci od 4 do 14 lat. Praca ze

społu miała na celu rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej, spostrzegawczości, pamięci 

wzrokowej,  rozbudzanie zainteresowań otaczającym światem, oraz rozwijania poczucia piękna i 

barw poprzez dobór zróżnicowanych tematów i technik (rysunek, malarstwo, batik, collage, grafika 

oraz różne formy przestrzenne i wolnostojące). Prace plastyczne dzieci z zespołu brały udział w 
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konkursach i  przeglądach organizowanych przez instytucję i  przez inne placówki,  ośrodki i  or

ganizacje. 

W okresie sprawozdawczym dzieci wziął udziały w 13 konkursach plastycznych, w tym: w 1 

międzynarodowym i 2 ogólnopolskich. Ogólnie w roku sprawozdawczym odbyło się 120 zajęć w 

których uczestniczyło 97 dzieci. 

Zespół teatralny „Zmyślony”: w zajęciach uczestniczyły dzieci i młodzież w wieku od 8 do 16 

lat Prowadzono z nimi ćwiczenia dykcyjne, aktorskie, plastyczne, muzyczno-wokalne, rytmiczne 

oraz  animacji  lalki  i  przedmiotu.  W okresie  sprawozdawczym Zespół  pracował  nad  realizacją 

przedstawienia pt. „Niezwyciężony kogut” według tekstu E. Manajrama w technice lalki kukiełki 

prostej i teatru żywego planu. Zespól wziął udział w 2-ch konkursach teatralnych – w XXVIII edy

cji  „Sceny Młodych” gdzie zdobył 2 nagrody oraz w VI Międzynarodowym Festiwalu Teatrów 

Dzieci i Młodzieży „Wigraszek 2006”, gdzie zespół otrzymał wyróżnienie. Ogółem zespół liczył 19 

osób. Odbyło się 26 zajęć. Zespół wziął udział w 2 konkursach teatralnych, w tym w 1 między

narodowym. Został wyróżniony i nagrodzony trzykrotnie.

Zespół Tańca Nowoczesnego „Etezja” zrzesza dzieci, młodzież i dorosłych w wieku od 9 do 25 

lat. Wziął udział w 7 konkursach tanecznych zdobywając liczne nagrody, m. in.: w Turnieju Tańca 

Dyskotekowego, Konkursie tanecznym „Puchar Polski” w tańcu hip-hop, w Mistrzostwach Woje

wództwa Lubelskiego w Tańcach Dyskotekowych. Ogółem na zajęciach zespołu uczestniczyło 77 

osób. Odbyło się 153 czterogodzinnych zajęć. Zespół wystąpił 11 razy na różnych imprezach. Wziął 

udział w 7 konkursach tanecznych, w tym w 2 międzynarodowych, gdzie został nagrodzony lub 

wyróżniony 48 razy.

Dziecięcy  Klub  Pięciolatka  „Skrzat”  miał  na  celu  przygotowanie  dzieci  nie  chodzących  do 

przedszkola do przyszłych obowiązków szkolnych. Prowadzony był ciąg działań pedagogicznych 

zmierzających  do  wspierania  ogólnego  rozwoju  dziecka  m.in.  doskonalenie  procesów poznaw

czych, rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, umuzy

kalnienie, organizacja zabaw i imprez okolicznościowych, a także umiejętności wspólnej koleże

ńskiej zabawy dziecka w gronie rówieśników. 

Zajęcia z rytmiki prowadzone były dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat i miały na celu wyrobienie w 

dzieciach harmonii i koordynacji ruchowej, nawyku trzymania prawidłowej postawy, wrażliwości 

słuchowej i umiejętności wokalnych. Ogółem w zajęciach uczestniczyło 28 dzieci.

Placówka prowadzi także działalność wystawienniczą w Galerii „Debiut”, gdzie ogółem odbyło 

się 20 wystaw prac dziecięcych oraz artystów plastyków. 

Ponadto w 2006 r. kontynuowano spotkania z twórcami różnych dziedzin sztuki, były to: warsz

taty rękodzieła artystycznego, pokazy sztuki ludowej, konsultacje teatralne.
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Jak co roku Dom Kultury „Bronowice” był organizatorem akcji „Zima i lato w mieście”, z której 

łącznie skorzystało ponad 700 dzieci i młodzieży.

W 2006 roku placówka realizowała także imprezy rekreacyjne, rozrywkowe i plenerowe. Przy 

współpracy z Radą Osiedla „Bronowice” w czerwcu zorganizowany został Festyn Bronowicki, w 

którym wzięło udział około 800 osób. Najmłodszym mieszkańcom dzielnicy zaproponowano udział 

w odbywającym się we wrześniu Festynie pt. „Pożegnanie lata”.W listopadzie tradycyjnie już zor

ganizowano blok imprez pod nazwą „Jesienne Spotkania Bronowickie”.

Swoją działalność Dom Kultury „Bronowice” w dużej mierze opiera na współpracy z organiza

cjami, instytucjami oświatowymi oraz Radą Osiedla.

W 2006 roku zrealizowano lub wzięto udział łącznie w 152 imprezach, w których uczestniczyło 

około 13.830 osób, działało 10 stałych form pracy dla dzieci, młodzieży i dorosłych zrzeszających 

ogółem 441 osób.

Filia  DDK  „Bronowice” przy  ul.  Hutniczej  28  „A”  prowadziła  działalność  kulturalno-

oświatową na rzecz mieszkańców dzielnicy „Tatary” kontynuując pracę z zespołami zainteresowań 

z różnych dziedzin sztuki i nauki. W placówce tej organizowane były zajęcia plastyczne, teatralne, 

funkcjonował  Klub  Przedszkolaków  „Kubuś  Puchatek”,  Zespół  wokalny  „Tiki-Tiko”,  studio 

piosenki dla dzieci i młodzieży, zajęcia plastyczne i teatralne, zespoły tańca nowoczesnego, mło

dzieżowy teatr pantomimy, klub seniora. Poza tym, w Filii odbywały się konkursy plastyczne, or

ganizowano wystawy, upowszechniano muzykę, taniec i poezję, jak również wystawiano przedsta

wienia teatralne dla dzieci i młodzieży.

Filia była także organizatorem różnorodnych imprez artystycznych i  okolicznościowych oraz 

zajęć w ramach akcji „zima i lato w mieście”. W placówce wystawiono dwa przestawienia teatralne 

„Bazyliszek  w  Warszawie”  i  „Trzech  Króli  przypadki  nieznane”  w wykonaniu  działającego tu 

dziecięcego zespołu teatralnego „Osmendeusze”.

Kontynuowano współpracę z placówkami oświatowymi i ośrodkami z dzielnicy „Tatary” (np. z 

Hospicjum Małego Księcia, Policją, Filią nr 3 Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, Przed

szkolem nr 34).

Ogółem w Filii  zorganizowano lub wzięto udział w 141 imprezach, w których uczestniczyło 

około 5.286 osób.

Ponadto w Filii DDK „Bronowice” działało w ciągu roku sprawozdawczego 10 stałych form 

pracy i 5 zespołów zrzeszających 274 osób oraz zorganizowano 5 kursów tańca nowoczesnego dla 

55 osób.

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego
Sieć biblioteczna Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H Łopacińskiego w Lublinie liczy 31 filii. 

W liczbie tej mieści się 27 placówek ogólnych, 3 szpitalne, 1 akademicka i 1 ze zbiorami foniczny
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mi. Przy 16 filiach funkcjonują oddziały dla dzieci, przy 2 filiach oddziały „książki mówionej”, a 

przy Filii nr 14 oddział ogólny w Szpitalu Onkologicznym. W 4 filiach funkcjonują samodzielne 

czytelnie. 

W roku 2006 filie wprowadziły do inwentarzy 28.281 vol. na sumę 519.564,01 zł, w tym z zaku

pu 26.220 vol. na sumę 488.116,18 zł, z darów 1.884 vol. na sumę 30.108,69 zł, oraz 177 vol. z in

nych źródeł na kwotę 1.339,14 zł. Ze zbiorów wycofano 19.026 vol. na sumę 53.823,01 zł, w tym z 

powodu selekcji 4.217 vol. Księgozbiór filii w dniu 31.12.2006 r. liczyły 536.042 vol. Ich wartośc 

wyniosla 3.872.913,05 zł.

Księgozbiór podręczny Centrali, zawierający publikacje fachowe, powiększył się w 2006 r. o 

131 vol. na sumę 3.016,06 zł, w tym z zakupu pochodziło 81 vol., z darów 50 vol. na sumę 873,85 

zł. Jego wartość na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosiła 19.984,09 zł przy liczbie 863 vol.

Księgozbiór  filii  łącznie  z  księgozbiorem podręcznym Centrali  w dniu 31.12.2006 r.  liczyły 

536.905 vol. Ich wartość wyniosła 3.892.897,14 zł.

W 2006 r. zbiory specjalne wzrosły o 645 jednostek ewidencyjnych (tytułów) na sumę 18.112,47 

zł, w tym z zakupu pochodziło 567 jednostek na sumę 16.948,47 zł, z darów 78 jednostek na sumę 

1.164,00 zł. Wycofano 155 jednostek na sumę 815,27 zł. Zbiory specjalne filii na koniec 2006 r. li

czyły 10.522 jednostki ewidencyjne. Ich wartość wyniosła 237.769,90 zł.

Zbiory Centrali powiększyły się o 4 dokumenty elektroniczne na sumę 740,87 zł.

Ogółem stan  zbiorów specjalnych  na  koniec  roku  2006  wynosił  10.528  jednostek  na  sumę 

238.674,77 zł.

Na koniec 2006 r. struktura księgozbioru filii MBP przedstawiała się następująco:

- ogółem - 536.042 vol. co stanowi 100%

- literatura dla dzieci - 90.636 co stanowi 16,91%

- literatura dla dorosłych - 239.353 co stanowi 44,65%

- literatura popularnonaukowa - 203.053 co stanowi 38,44%.

Filie prenumerowały 122 tytułów gazet i czasopism w 603 egzemplarzach.

Pod  względem  tematycznym  w  zakupie  preferowane  były  pozycje  z  literatury  popularno

naukowej z zakresu przedsiębiorczości, marketingu, organizacji i zarządzania, informatyki i grafiki 

komputerowej,  psychologii,  techniki,  obecności  mediów  w  świecie  oraz  publikacje  dotyczące 

Lublina i regionu.

W 2006 r.  z  usług filii  MBP korzystało  63.858 czytelników. Największą grupę  czytelników 

(prawie 29%) tworzą ludzie młodzi (uczniowie i studenci) do 25 lat. Z biblioteki korzysta także 

dość duży odsetek ludzi nie pracujących. 

Należy podkreślić fakt, że Biblioteka obsługuje również 692 czytelników niepełnosprawnych.
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W 2006 r filie odnotowały 606.522 odwiedzin, w tym 533.251 w wypożyczalniach i 46.783 w 

czytelniach i 26.488 w PIAP-ach.. Średnia dzienna odwiedzin we wszystkich placówkach łącznie 

wyniosła 2.573,83.

Czytelnicy wypożyczyli ogółem 1.842.916 jednostek bibliotecznych, w tym 104.377 jednostek 

na  miejscu,  1.738.539  jednostek  na  zewnątrz.  Największy  odsetek  wypożyczonych  książek 

(66,98%) stanowi literatura dla dorosłych.

W usługach na rzecz czytelników ważne miejsce zajmuje działalność informacyjna Biblioteki. 

Korzystają z niej głównie uczniowie wszystkich typów szkół oraz studenci. W 2006 r. udzielono 

162.509 informacji i kwerend.

Na dzień 31.12.2006 r.  Biblioteka dysponowała 70 działającymi komputerami. Udostępniono 

bezpłatnie  internet  na  33  stanowiskach  komputerowych.  W  PIAPach  odnotowano  26.488  od

wiedzin. Biblioteka stara się o dalsze środki finansowe na komputeryzację z Unii Europejskiej po

przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

Podstawowa  działalność  Biblioteki  jest  wzbogacona  działalnością  kulturalno-oświatową. 

Ogółem w filiach MBP zrealizowano 1.922 form tej pracy (wystawy, lekcje biblioteczne, spotkania 

autorskie,  odczyty,  pogadanki,  konkursy,  imprezy  biblioteczne,  lekcje  biblioteczne,  poranki  i 

wieczory baśni, inscenizacje). We wszystkich formach pracy kulturalno-oświatowej wzięło udział 

25.828 osób.

Kontynuując rozpoczęty w 2003 roku program „Biblioteczne okno na świat miast partnerskich 

Lublina”, w okresie sprawozdawczym zorganizowano promocję kolejnych miast partnerskich Erie i 

Łucka.

Szczególna uwaga w działalności kulturalno-oświatowej bibliotek filialnych skierowana była w 

stronę czytelników niepełnosprawnych. Stałą formą są spotkania Klubu Czytelników Niesłyszących 

realizowane przez Filię nr 6. We wrześniu odbyło się VIII Forum Czytelników Niesłyszących. 

W roku sprawozdawczym zrealizowano zadanie w ramach „Strategii działań na rzecz osób nie

pełnosprawnych w mieście Lublinie w latach 2001-2010” w zakresie prowadzenia innowacyjnych 

zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Biblioteka kontynuowała współpracę z Domem Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty, 

zorganizowano  zbiórkę  książek  dla  biblioteki  tej  placówki.  Wolontariusze  –  studenci  bibliote

koznawstwa – realizowali ogłoszoną przez Bibliotekę akcję „Książka do domu”, która polega na 

dostarczaniu książek i kaset do domów czytelników niepełnosprawnych.

Filie biblioteczne przystąpiły do kolejnej już V edycji Ogólnopolskiej Kampanii „Cała Polska 

czyta dzieciom”. 

Od 2006 roku MBP posiada własna stronę internetową i folder informacyjny.
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W  zakresie  obsługi  bibliotecznej  mieszkańców  Lublina  nasze  miasto  realizowało  również 

współpracę z Gminą Głusk Na ten cel przeznaczono środki w wysokości 35.000 zł.

Ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Głusku korzystało w 2006 roku 534 mieszkańców 

Lublina przy ogólnej liczbie 770 czytelników. Wypożyczenia w roku sprawozdawczym wyniosły 

14.991 volumenów.

Zbiory Gminnej Biblioteki Publicznej w Głusku wzrosły w 2006 roku o 830 vol. na sumę 20.840 

zł. Stan księgozbioru na koniec 2006 r. wynosił ogółem 14.618 vol. (literatura dla dorosłych – 7.461 

pozycje, literatura dla dzieci – 3.640 i literatura popularnonaukowa – 3.517).

Biblioteka w Głusku prowadziła w 2006 roku także różnorodne formy promocji książki, były to: 

konkursy, przeglądy książek, lekcje biblioteczne, wystawy książek oraz wycieczki do biblioteki.

Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej 

W roku 2006 r. Zespół zrealizował 94 koncerty, w tym w kraju wystąpił 52 razy, natomiast za 

granicą 42 razy. Zespół uczestniczył w 6 międzynarodowych festiwalach folklorystycznych: w Sta

lowej Woli, Dniepropietrowsku (Ukraina), Varażdinie (Chorwacja), Barcelonie (Hiszpania), Lahti i 

Holloli (Finlandia) i Kiszyniowie (Mołdawia). 

Ponadto,  wśród  ważniejszych  wydarzeń  artystycznych  wymienić  należy  udział  Zespołu  w 

Europejskim Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy. Zespół także występował w wielu miejscowo

ściach województwa i w Lublinie z okazji różnych uroczystości i świąt.

Kontynuowane były również „lekcje folkloru” realizowane dla szkół w naszym mieście.

W miesiącu czerwcu 2006 r. Zespół zorganizował publiczną pełną prezentację swojego dorobku. 

Odbyły się 3 koncerty „Lublin Lublinowi”, w których wystąpiły wszystkie grupy. 

Jak co roku, Zespół był organizatorem kolejnych Międzynarodowych Spotkań Folklorystycz

nych im. Ignacego Wachowiaka (XXI edycja) w Muszli Koncertowej Ogrodu Saskiego, w których 

uczestniczyły gościnnie zapraszane zespoły z różnych krajów, np.:  z Białorusi,  Ukrainy,  Belgii, 

Rosji, Korei, Węgier, Rumunii, Finlandii i Polski. Festiwal odbywał się w Lublinie i Nałęczowie, i 

cieszył się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców tych miejscowości. Koncerty festiwalowe 

obejrzało około 30 tys. osób. Wszystkie grupy wystawiły Zespołowi, jako organizatorowi Spotkań, 

najwyższe oceny w ankiecie Światowej Organizacji Festiwali i Sztuki Ludowej, zarówno za poziom 

artystyczny jak i organizacyjny.

Obok  działalności  koncertowej  Zespół  realizował  także  działalność  wychowawczą  i 

szkoleniową. Prowadzone były zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w 16 grupach i dwóch 

kapelach, a mianowicie : Reprezentacja „S”, Reprezentacja I, Reprezentacja II, Lubliniacy, Mały 

Lublin I, Mały Lublin II, Lubelaczki, Mali Muzykanci, Lubelacy, Lubelacy I, Dzieci Lublina I, 

Dzieci Lublina II,  Lubliniaczki,  Nutki,  Rytmika A, B i  C oraz Kapele:  Reprezentacyjna i  Mło

dzieżowa. 

str. 128/184 Sprawozdanie Prezydenta Miasta Lublin za 2006 r.



Jedną z podstaw funkcjonowania Zespołu jest działalność wychowawcza, wyrażająca się po

przez codzienne kontakty z rodzicami podopiecznych oraz ich wychowawcami szkolnymi. Inte

gracji członków Zespołu i ich rodzin służą także okolicznościowe imprezy : Dzień Matki, Dzień 

Babci, Dzień Dziecka, spotkania z okazji świąt.

W  2006  r.  w  ramach  własnej  działalności  pracownia  krawiecka  uszyła  komplet  (12  par) 

kostiumów kaszubskich dla grup dziecięcych. Zakupiono także nowe pralki do kostiumerii. Ponadto 

ze środków uzyskanych z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu 

Miasta Lublin został zakupiony sprzęt komputerowy z oprogramowaniem. Jednym z istotnych efek

tów instytucji w 2006 r. było również przygotowanie i uruchomienie własnej, nowej witryny inter

netowej.

 Poza tym, w ramach posiadanych środków wykonano remont  instalacji  oświetleniowej  w 

dużej sali baletowej, instalacji odgromowej w „nowym” budynku, podłogi sali baletowej w budyn

ku „starym”.

2. Najważniejsze wydarzenia kulturalne
Instytucje kultury i organizacje społeczno-kulturalne były w roku 2006 organizatorem wielu im

prez o różnym charakterze: od lokalnych po międzynarodowe. Szereg z nich, o ugruntowanej ran

dze i pozycji, wspierana jest finansowo z budżetu miasta.

Ponadto, Urząd Miasta z wieloma organizacjami ściśle współpracuje, często też udziela im w 

różnych formach pomocy organizacyjnej. Spośród wielu wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć w 

dziedzinie kultury, które odbyły się w 2006 roku i odbiły się echem w środowisku kulturalnym 

Lublina, wymienić należy m.in.:

1) XI  Międzynarodowy  Festiwal  Teatralny  „Konfrontacje  Teatralne”  -  organizator:  Centrum 

Kultury (wzięły udział teatry z: Rosji, Japonii, Chin, Danii, Litwy, Białorusi, Meksyku oraz Pol

ski),

2) XXI Lubelskie Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne - organizator: ZPiT „Lublin” im. 

W. Kaniorowej (uczestniczyły zespoły z: Białorusi, Ukrainy, Belgii, Rosji, Korei, Węgier, Ru

munii, Finlandii i Polski), 

3) X Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca - organizator: Centrum Kultury, (udział wzięły 

grupy z: Węgier, Indii, Holandii, Finlandii, Australii, Francji i Polski), 

4) XIV Nieustający Festiwal Gitarowy - organizator: Lubelskie Tow. Gitarowe,

5) XIII Ogólnopolski Przegląd Hejnałów Miejskich - organizator: Stow. Miłośników Hejnałów 

Miejskich, Stowarzyszenie Twórców Ludowych,

6) XIII Studenckie Konfrontacje Filmowe - organizator: Stowarzyszenie Filmowe Cine'Europa,

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Lublin za 2006 r. str. 129/184



7) VI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski i IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny im. J. Czecho

wicza - organizator: Stow. Pisarzy Polskich, Muzeum Lubelskie, MDK,

8) Wystawa „Wschodni Salon Sztuki” XIV edycja - organizator: ZPAP, BWA,

9) Cykl wystaw w Galerii „Pod Podłogą” - organizator: ZPAP,

10)Konkurs Literacki dla Młodych i Konkurs Literacki im. J. Czechowicza i B. Prusa - organiza

tor: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich w Lublinie,

11)VI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski i IV Konkurs Plastyczny im. J. Czechowicza,

12)„Parada  rzemiosł  Lublina  i  Lubelszczyzny”  -  organizator:  Stowarzyszenie  Przyjaciół 

Muzeum Wsi Lubelskiej,

13)X Międzynarodowy Festiwal Organowy - organizator: Instytut Akcji Katolickiej Archidiece

zji Lubelskiej przy Parafii pw. Św. Rodziny,

14)Koncerty: „Ogród talentów” , „W stronę sztuki” i „Radość Ci niosę” - organizator: Stow. „W 

Stronę Sztuki”,

15)X Międzynarodowy Konkurs Młodych Skrzypków im.K. Lipińskiego i H. Wieniawskiego – 

organizator: Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego,

16)VI Międzynarodowe Dni Muzyki Chóralnej w Lublinie - organizator: Towarzystwo Muzycz

ne im. H. Wieniawskiego,

17)Cykl  koncertów  Męskiego  Zespołu  Wokalnego  „Kairos”  –  organizator:  Stowarzyszenie 

Wokalne „In Corpore”,

18)XII Festiwal „Muzyka i Plastyka Tempus Paschale” - organizator: Stowarzyszenie „Pro Musi

ca Antiqua”,

19)XVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe '2006” - organizator: 

Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego,

20)I Ogólnopolski Konkurs Gitarowy im. Marka Sokołowskiego – organizator: Lubelskie Towa

rzystwo Gitarowe,

21)Cykl koncertów „Wielkopostne Śpiewanie” - organizator: Fundacja Restaurare Basilicam,

22)VII Międzynarodowe Dni Filmu Dokumentalnego „Rozstaje Europy” – organizator: Stowa

rzyszenie „Rozstaje Europy”,

23)Festiwal Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi” – organizator: Centrum Kultury,

24)Międzynarodowe Spotkania Baletowe – organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca.

Na organizację  różnorodnych form upowszechniania  kultury przez jednostki  nie  będące jed

nostkami sektora finansów publicznych w 2006 roku Miasto Lublin przeznaczyło środki w wy

sokości 333 470 zł. 

str. 130/184 Sprawozdanie Prezydenta Miasta Lublin za 2006 r.



Miasto w roku sprawozdawczym przeznaczyło kwotę 35 000 zł na wydanie 4 pozycji autorstwa 

lubelskich poetów i pisarzy oraz wydanie kolejnych numerów kwartalników literackich: „Akcentu” 

i „Kresów” .

W roku 2006, wykonując postanowienia uchwały Rady Miasta, przyznano Nagrodę Artystyczną 

Miasta Lublina za 2005 r. w wysokości 15.000 zł. Otrzymała ją Anna Kaczkowska, dziennikarka 

Radia Lublin, za dokonania artystyczne w dziedzinie twórczości radiowej, uhonorowane licznymi 

prestiżowymi nagrodami i wyróżnieniami, m.in.: tytułem „Radiowy Reportażysta Roku 2005”, I 

Nagrodą na XV Festiwalu Mediów w Łodzi, Główną Nagrodą w Konkursie „Wspólna Europa”.

Nie została przyznana Nagrody Miasta Lublina za upowszechnianie kultury za 2005 rok. W uza

sadnieniu Komisja  stwierdziła,  że  zgłoszone kandydatury i  dokonania w dziedzinie upowszech

niania kultury nie miały charakteru szczególnie znaczących i wyróżniających się.

Nagroda  Artystyczna  została  wręczona  laureatowi  podczas  czerwcowej  uroczystości  podsu

mowania sezonu artystycznego i kulturalnego 2005/2006, która miała miejsce w Trybunale Koron

nym.  Podczas  jej  trwania  władze  miasta  uhonorowały  nagrodami  finansowymi  wiele  osób,  za 

znaczące osiągnięcia w dziedzinie artystycznej i upowszechniania kultury. 

Nagrody indywidualne za osiągnięcia i działalność na rzecz upowszechniania kultury w Lubli

nie, w całym 2006 roku otrzymało 33 osoby, w łącznej wysokości 41.644 zł.

Stypendia artystyczne w 2006 r. 
W 2006 roku stypendiami artystycznymi wyróżniono 94 najzdolniejszych uczniów szkół  ar

tystycznych w Lublinie. W Szkole Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego stypendia ar

tystyczne otrzymało 25 uczniów, w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. K. Lipi

ńskiego – 36, a w Zespole Szkół Plastycznych - 33. Miesięczna stawka stypendium dla ucznia 

szkoły podstawowej wynosiła 50 zł a dla ucznia szkoły ponadpodstawowej – 65 zł. Ogółem w 2006 

roku z budżetu miasta na stypendia artystyczne przeznaczono kwotę 28.150 zł.

3. Działalność w zakresie sportu i turystyki 

Zadania w zakresie sportu i turystyki realizowane były poprzez:

1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca”,

2) Wspomaganie  podmiotów  zajmujących  się  upowszechnianiem  kultury  fizycznej  i  sportu 

wśród mieszkańców miasta Lublin w zakresie niezbędnego funkcjonowania komunalnych obiek

tów sportowych,

3) Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

4) Wspieranie sportu kwalifikowanego, 

5) Zajęcia sportowo – rekreacyjne w szkołach, 
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6) Organizację imprez sportowo – rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych,

7) Działalność Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej,

8) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

    Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca”.
W 2006 roku komunalne obiekty sportowe zarządzane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

„Bystrzyca”  udostępniono  nieodpłatnie  stowarzyszeniom  kultury  fizycznej  na  zawody,  zajęcia 

szkoleniowe oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży.

Środki  finansowe  przeznaczone  na  zajęcia  szkoleniowe  realizowane  na  obiektach  MOSiR 

„Bystrzyca” przekazano na: zajęcia szkoleniowe sekcji pływackiej MTP „Lublinianka”; oraz dla 

klubów : KS „Unia”, SPR , AZS, MKS „Start”, MKS TPR, UKS „Dwójka”. 

Hala Sportowa udostępniania była stowarzyszeniom kultury fizycznej na zawody i turnieje. Do 

największych imprez, na które hala i kryta pływalnia zostały udostępnione nieodpłatnie, zaliczyć 

trzeba:

- Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego,

-  finały  Mistrzostw Lublina  Szkół  Ponadgimnazjalnych w:  siatkówce dziewcząt  i  chłopców, 

koszykówce dziewcząt i chłopców, piłce ręcznej dziewcząt i chłopców, pływaniu dziewcząt i chłop

ców,

- Mistrzostwa Miasta Szkół Podstawowych w pływaniu,

- Turnieje halowej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży organizowane przez: BKS, Ognisko TKKF 

„Omega”.

Sztuczne lodowisko udostępnianie było dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych oraz prze

rwy świateczno – noworocznej. 

    Wspomaganie podmiotów zajmujących się upowszechnianiem kultury 
fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin w zakresie niezbędnego 
funkcjonowania komunalnych obiektów sportowych.

Na  wspomaganie  podmiotów  zajmujących  się  upowszechnianiem  kultury  fizycznej  i  sportu 

wśród dzieci i młodzieży w zakresie funkcjonowania komunalnych obiektów sportowych niezbęd

nych do realizacji zadania w 2006 roku wydatkowano 206.000 zł. Środki te przeznaczone były na: 

pokrycie kosztów dostawy ciepłej wody, zimnej wody, energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków 

oraz na konserwację i drobne remonty. Środki finansowe w wyniku rozstrzygniętych konkursów 

ofert otrzymały: MKS „Start”, STS „Sokolik”.
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Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
W 2006 roku, w wyniku rozstrzygnięć konkursów ofert,  43 stowarzyszenia kultury fizycznej 

otrzymały środki finansowe na prowadzenie zajęć szkoleniowych z grupami dzieci i młodzieży, or

ganizację zawodów sportowych, organizację imprez sportowo – rekreacyjnych, udział dzieci i mło

dzieży w zawodach sportowych organizowanych poza granicami kraju. Do priorytetowych dyscy

plin należą: pływanie, koszykówka, piłka nożna, taekwon-do, siatkówka , szachy.

Dzieci i młodzież uczestnicząca w państwowym systemie współzawodnictwa sportowego zdo

bywała medale Mistrzostw Polski w kategoriach młodzików, kadetów, juniorów.

Z imprez organizowanych dla dzieci i młodzieży do największych należały:

- Igrzyska Młodzieży Szkolnej – ponad 9 tysięcy uczestników, organizator Miejski Szkolny 

Związek Sportowy,

- Ogólnopolski Bieg „Solidarności” – organizator NSZZ „Solidarność”,

- Festiwal Piłki Siatkowej i Mini siatkówki dla dziewcząt i chłopców – organizator Towarzy

stwo Piłki Siatkowej, 

- Imprezy lekkoatletyczne - ponad 1,5 tysiąca uczestników - organizator AZS UMCS.

Wspieranie sportu kwalifikowanego. 
Zadanie  realizowano  poprzez  wspieranie  18  stowarzyszeń  kultury  fizycznej:  prowadzących 

proces szkoleniowy, organizujących zawody sportowe, biorących udział w zawodach sportowych 

krajowych i zagranicznych, organizujących zgrupowania sportowe w okresie przygotowawczym do 

sezonu.

Najważniejszymi imprezami sportowymi wspieranymi z budżetu miasta w 2006 roku były:

- Puchar Europy w karate tradycyjnym,

- Eliminacje do Ligi Mistrzyń w piłce ręcznej kobiet,

- Międzynarodowy Wyścig Kolarski Kobiet,

- Międzynarodowe zawody w narciarstwie wodnym za wyciągiem,

Od 1996 roku przyznawana jest Nagroda Miasta Lublina za osiągnięcia w dziedzinie kultury 

fizycznej . Rada Miejska corocznie powołuje Kapitułę Nagrody. Za rok 2005 Nagrodę Miasta otrzy

mały zawodniczki reprezentujące SPR Lublin za zdobycie tytułu Mistrza Polski w piłce ręcznej 

kobiet . Nagrodę wręczyli: Przewodniczący Rady Miejskiej, Prezydent Miasta Lublina, Członkowie 

Kapituły, podczas sesji Rady Miasta Lublin.

W 2006 roku Prezydent Miasta przyznał 41 nagród finansowych zawodnikom i trenerom za wy

bitne osiągnięcia sportowe.

Podczas „Podsumowania roku sportowego” w dniu 18.12.2006 roku Prezydent Miasta Lublin wy

różnił także nagrodami finansowymi za wybitne osiągnięcia sportowe dla 11 osób - zawodników i 

trenerów.
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Zajęcia sportowo – rekreacyjne. 

W szkołach realizowane były: podczas ferii zimowych i w dwóch etapach: pierwszy etap od 

16.01 do 10.06 , drugi od 11.09 do 16.12.2006. 

W okresie ferii zimowych ( 30.01 – 10.02. ) w 75 szkołach różnych typów prowadzone były 

zajęcia sportowo-rekreacyjne.  Dzieci  i  młodzież pozostająca w mieście korzystała ze szkolnych 

obiektów sportowych: sal gimnastycznych, siłowni, krytych pływalni.

Zajęcia  sportowo-rekreacyjne  realizowane  były  w  79  szkołach  podstawowych,  gimnazjach  i 

ponadgimnazjalnych. 

W okresie od 11.09 do 16.12.2006 realizowana 178 godzin tygodniowo więcej w związku z po

zyskaniem z Ministerstwa Sportu dodatkowych środków finansowych w wysokości 50.000 zł.

Liczba godzin realizowana w szkołach:

Typy szkół
Okresy realizacji

16.01. – 10.06. Ferie zimowe 11.09. – 16.12.

Szkoły Podstawowe 365 1.210 449

Gimnazja 258 700 229

Licea Ogólnokształcące 146 390 161

Zespoły Szkół Ogólnokształcących 121 270 123

Zespoły Szkół 188 430 224

RAZEM GODZIN 1.078 3.000 1.256

Stawka za godzinę wynosiła 20 zł.

Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych. 

Zadanie realizowane jest jako: dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów pu

blicznych i nie działających w celu osiągania zysków oraz zakupu usług. W 2006 roku : dotację 

otrzymało 6 stowarzyszeń a u 11 stowarzyszeń zakupiono usługi.

Imprezy organizowane były miedzy innymi w dzielnicach: LSM, Czuby, Czechów, Śródmieście,

Działalność Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej. 
Działalność merytoryczna LOIT w 2006 r. koncentrowała się przede wszystkim na:

• promocji walorów turystyczno-krajoznawczych Lublina,

• działalności informacyjnej,
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• realizacji wydawnictw promocyjnych,

• działalności wystawienniczej, szkoleniowej oraz innych form promocyjno-informacyjnych w 

pomieszczeniach LOIT-u.

W  ramach  promocji  walorów  turystyczno-krajoznawczych  Lublina  LOIT  uczestniczył  w 

międzynarodowych i krajowych targach turystycznych, m.in. W Berlinie, Munster, Poznaniu, Kra

kowie, Lublinie. Ponadto systematycznie uzupełniano dane do miejskiej strony internetowej dot. 

tematyki turystycznej i krajoznawczej.

W zakresie działalności informacyjnej pracownicy ośrodka prowadzili stałą obsługę turystów. 

Bezpośrednio, telefonicznie, internetowo i korespondencyjnie udzielono informacji dla ok. 60 tys. 

zainteresowanych. Systematycznie realizowane było pośrednictwo wobec szkół, pomoc w opraco

wywaniu wycieczek i innych imprez.

Dążąc do lepszej orientacji turystów zwiedzających nasze miasto LOIT wspólnie z innymi jed

nostkami organizacyjnymi miasta został opracowany system kompleksowego oznakowania tablico

wego Lublina. W 2005 r. została opracowana koncepcja merytoryczno-techniczna, otrzymane na 

ten cel środki unijne w wys. 500 tys. zostały wykorzystano na estetyczne tablice z planami miasta, a 

także drogowskazy dla pieszych i zmotoryzowanych , ponadto tablice na rogatkach Lublina z infor

macja o adresie LOIT-u.

W roku 2006 przeznaczono także środki budżetowe na konserwację tablic miejskich szlaków 

turystycznych.

Środki na promocję miasta wykorzystano m.in. na:

• dodruk wersji folderu „Lublin” w 7 wersjach językowych – nakład 6.400 egzemplarzy),

• reklamówki z nadrukiem „Lublin – przyjazny turystom” – 3.750 sztuk,

• ulotki „Lublin Miasto Unii Lubelskiej” - 15.000 egzemplarzy, 

• wydanie płyty DVD- albumu multimedialnego na DVD w 6 wersjach językowych – nakład 

450 szt.

LOIT  współfinansował  w  wydaniu  widokówek  promocyjnych  przedstawiajacych  wielokul

turowość Lublina na przykładzie Kościoła Ewangelickiego – 1000 sztuk

folder „Informator turystyczny otrzymany z UM jako zamiennik za folder „Lublin” - wydruk 

„Turystyczny plan Lublina „ - 5.000 egzemplarzy.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. 
W 2006 roku 6 stowarzyszeniom turystyczno-krajoznawczym przyznano środki finansowe na or

ganizację imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży. 

Były to: Oddział Miejski PTTK, Oddział Wojskowy PTTK, Oddział Kolejowy PTTK, Komend 

Hufca ZHP, Lubelskie Towarzystwo Kajakowe „Fala”, Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżo

wych,.
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Do największych i zarazem cieszących się największą popularnością imprez należały: Rajd No

woroczny,  Śnieżny  Piknik,  Zimowe  Biegi  i  Marsze  na  Orientację,  Rajd  Pieszy  „Topienie 

Marzanny”, Rajd Ekologiczny Hufca Lublin „Zielone Państwo”, IV Marsze na Orientację „Cwa

niaki”, II Rajd Szlakiem Oręża Polskiego, VII Jesienna Busolmania, Ogólnopolski Rajd Nocny „Z 

kompasem na Andrzejki”, XII Impreza na Orientacje „Szlakiem Borowika”. 

Komenda Hufca ZHP była organizatorem XVII Gry Lubelskiej, w ramach której zuchy i harce

rze pokonywali 3 trasy: „Lublin od kuchni”, „Śladami Czarciołapka” oraz „Lublin na sportowo”

Dużym powodzeniem cieszyły się wycieczki krajoznawcze organizowane przez PTSM na tzw. 

„typowych trasach PTSM”, wycieczki dzieci „Kolejką wąskotorową w nieznane”.

Tradycyjnie już, w maju odbywają się Lubelskie Dni Turystyki, zakończone uroczystym podsu

mowaniem, w czasie którego wyróżniającym się działaczom turystycznym zostają wręczone dyplo

my i drobne upominki. W ramach LDT odbył się m.in. rajd pieszy „Ruszaj się, bo zardzewiejesz, 

rajd kolarski „Trójprzymierze”, rajd górski „Do źródeł”, biwaki instruktorskie ZHP. 

W ramach Tygodnia Turystyki Młodzieży Oddział Miejski PTTK zorganizował 30 wycieczek 

pn. zwiedzanie lubelskich nekropolii. Odbyła się również sesja kolekcjonerska „100 lat PTK”.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:
1) organizację obozów szkoleniowo-wypoczynkowych w okresie ferii zimowych,

2) organizację obozów szkoleniowo-wypoczynkowych w okresie wakacji letnich,

3) organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych, 

4) organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w okresie wakacji letnich. 

Ad.1.  W czasie ferii  zimowych obozy szkoleniowe dla dzieci i  młodzieży zorganizowało 20 

stowarzyszeń i klubów sportowych, m.in. Uczniowskie Kluby Sportowe „Widok”, „Skarpa”, „SP 

30”, „Orlik”, Lubelski Klub Sportowy „Motor”, Budowlany Klub Sportowy, Zapaśnicze Towarzy

stwo Sportowe „Sokół”, Klub Piłkarski „Wieniawa Lublin, MKS „Start”, Klub Sportowy „Unia”, 

Lubelski Klub Karate Tradycyjnego. Ze wszystkimi klubami zostały zawarte protokoły rokowań w 

sprawie zakupu usługi pn „opieka kadry szkoleniowo-wychowawczej na obozie”. 

Ad.2. W okresie  wakacji  letnich  29  stowarzyszeń  i  klubów sportowych było  organizatorem 

obozów szkoleniowo-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży, z tego 17 klubów otrzymało dotacje 

z budżetu miasta w ramach rozstrzygnięć konkursowych, 12 pomniejszych klubów zdecydowało się 

na zakup usługi pn „ opieka kadry szkoleniowo-wychowawczej na obozach”. Środki dotacyjne były 

wydatkowane przede wszystkim na: transport, opłatę kadry szkoleniowo-wychowawczej, wynajem 

obiektów sportowych.

Ad.3. W tym zadaniu  środki  finansowe  zostały  przekazane  na  opłatę  obsługi  technicznej  i 

sędziowskiej organizowanych imprez, na wynajem obiektów oraz drobne upominki i puchary.
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W ramach tego zadania dla dzieci i młodzieży pozostającej w mieście w okresie ferii zimowych 

przygotowano bogaty program sportowo-rekreacyjny, m.in.:

• Budowlany Klub Sportowy – zorganizował Ogólnopolski Turniej Halowy,

• Stowarzyszenie Lokalne Kalina Salezjańskiej Organizacji Sportowej – zorganizowało turnieje 

siatkówki, tenisa stołowego, koszykówki , szachów,

• Lubelski Klub Karate Kyokushin, Lubelski Klub Oyama’s Karate Kyokushinkai - zorganizo

wały Zimowe Akademie Karate,

• Uczniowskie Towarzystwo Sportowe „Orlik” – zorganizowało turniej dziewcząt i chłopców 

„Street Soccer 2006”,

• Ognisko TKKF „Omega” – zorganizowało m.in. turniej halowej piłki nożnej,

• Zapaśnicze Towarzystwa Sportowe „Sokół” – zorganizowało turnieje mini sumo i mini za

pasów,

• Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus” – zorganizował „Ferie zimowe z judo.

Ad.4. To zadanie było realizowane na zasadzie „zakupu usług na organizację imprez rekreacyj

no-sportowych w czasie wakacji w Lublinie.” 

W ramach tego zadania zostały zrealizowane następujące imprezy:

• „Zapasy na plaży” organizowane przez Zapaśnicze Towarzystwo Sportowe „Sokół”,

• „Letnie Akademie Karate” organizowane przez Lubelski Klub Karate Tradycyjnego, Karate 

Kyokushin i Oyamas Karate Kyokushinkai,

• festyn rekreacyjno-sportowy „Witajcie wakacje” organizowany przez Miejskie Towarzystwo 

Krzewienie Kultury Fizycznej ,

• „Wakacje  z  Omegę”  organizowane  przez  Ognisko  TKKF  „Omega”  na  terenie  osiedla 

Nałkowskich,

• „I Turniej Grand Prix Lubelszczyzny” organizowany przez Towarzystwo Piłki Siatkowej,

• Wakacyjna piłka z Armandem organizowana przez Klub Młodzieżowy „Viking Lublinianka”,

• ABC  kajakarstwa  oraz  spływy  kajakowe  organizowane  przez  Lubelskie  Towarzystwo 

Kajakowe „Fala”.

4. Inwestycje w obiektach kultury, sportu i wypoczynku

1.  Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej w 2006 roku w ramach posiadanych 

środków wykonał remont instalacji oświetleniowej w dużej sali baletowej, instalację odgromową w 

„nowym” budynku oraz podłogi sali  baletowej w budynku „starym”. Ponadto, ze środków uzy

skanych z Urzędu Miasta Lublin został zakupiony sprzęt komputerowy z oprogramowaniem.
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2. Teatr im. H.Ch.Andersena w 2006 r uzyskał z budżetu miasta dotację na remont. Środki te 

przeznaczył na malowanie holu przy górnej sali widowiskowej, pracowni stolarskiej, krawieckiej, 

mechanizatorskiej, sanitariatów na I piętrze oraz pomieszczeń administracyjnych. 

Z  otrzymanej  dotacji  na  zakupy  inwestycyjne  zakupiono  sprzęt  nagłośnieniowy,  mikrofon, 

reflektory,  bęben  duży  i  mały,  rampę  oświetleniową,  oświetlenie  awaryjne  oraz  komputer  z 

oprogramowaniem

3. Centrum Kultury w ramach posiadanych środków zakupiło zestawy komputerowe.

4. W Dzielnicowym Domu Kultury „Bronowice” wykonano remont parterowej części placów

ki w tym: sali klubowej i sekretariatu. Zakres prac remontowych obejmował modernizacje instalacji 

elektrycznej i oświetlenia, położenie gładzi i malowanie ścian, cyklinowanie lakierowanie parkietu 

sali  klubowej,  wymianę  parkietu w pomieszczeniach  administracyjnych,  wykonanie sufitu  pod

wieszanego z półką dekoracyjno-oświetleniową oraz wymianę parapetów. 

5. W 2006 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej kontynuowano rozpoczętą wcześniej, reali

zację projektu „Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego wraz z utwo

rzeniem PIAP-ów w filiach bibliotecznych”. Na dzień 31.12.2006 r. MBP dysponowała 70 działa

jącymi komputerami. Większość sprzętu to jednostki nowe (w 2006 r. zakupiono 6 jednostek). Za

kupy sprzętu komputerowego w 2006 r. były dokonane ze środków przyznanych Bibliotece w ra

mach dotacji na inwestycje przez Urząd Miasta Lublin. W ramach zakupów inwestycyjnych zaku

piono ww. sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Z przyznanej dotacji na zadanie „Infor

matyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i utworzenie PIAP-ów 

w filiach MBP – II etap” wydatkowano kwotę 3.093,92 zł na aktualizacje projektów „Projekt insta

lacji sieci zasilającej urządzenia komputerowe i sieci logicznej w filiach MBP” oraz projekt sieci 

strukturalnej instalacji sygnalizacji włamania w filii nr 21. 

W okresie sprawozdawczym z otrzymanej dotacji na remonty filii wyremontowano filię nr 29 i 

19, wymieniono okna w filii nr 20 oraz dokonano drobnych remontów w filiach nr 1 i 15.

W 2006 r. przygotowano i złożono do Urzędu Marszałkowskiego projekt „Informatyzacja MBP i 

utworzenie PIAP-ów w filiach MBP- II etap”. Projekt zakłada wydatki na komputeryzacje na po

ziomie 1.029.999 zł., z czego 75% pokryte zostanie ze środków Unii Europejskiej poprzez Fundusz 

Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalne

go. Środki zostały przyznane a umowa została podpisana 23 lutego 2007 r.

Działania Wydziału Strategii i Rozwoju 
• adaptacja klasztoru powizytkowskiego na wielofunkcyjne Centrum Kultury 

Opiniowano przez Lubelskiego Konserwatora  Zabytków opracowany projekt  budowlano-wy

konawczy  adaptacji  klasztoru  powizytkowskiego  na  wielofunkcyjne  Centrum  Kultury  wraz  z 
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projektem aranżacji  wnętrz.  Uzyskano pozwolenie  Lubelskiego Konserwatora  Zabytków i  Wy

działu Architektury i Administracji Budowlanej na prowadzenie robót. 

Opracowywano studium wykonalności
• iluminacja obiektów zabytkowych 

Podpisano umowę o dotację na dofinansowanie iluminacji katedralnej cerkwi p.w. Przemienienia 

Pańskiego przy ul. Ruskiej w Lublinie. Sfinansowano koszty dokumentacji budowlano - wykonaw

czej iluminacji cerkwi oraz częściowy zakres robót związany z iluminacją.

• budowa wielofunkcyjnej hali sportowo – widowiskowej przy ul. Kazimierza Wielkiego

Dokonano wyboru wykonawcy na wykonanie wewnętrznych robót wykończeniowych łącznie z 

elewacją zachodnią przylegającego do hali  budynku i  na układy przyłączeniowe dla  telewizji  i 

dźwig osobowy. 

Dokonano zakupu projektora na potrzeby hali.

Wykonano następujące prace: układy przyłączeniowe dla telewizji , system zaciemniania hali, 

podest  ruchomy,  instalację  ciepła  technologicznego i  wody lodowej,  instalację  klimatyzacji  po

mieszczeń biurowych, instalację klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń VIP, sauny, dźwig osobowy 

przy  schodach,  roboty  wykończeniowe  wraz  z  elewacją  zachodnią,  adaptację  pomieszczeń  w 

budynku przyległym do hali na pomieszczenia szatniowo- sanitarne na potrzeby hali, pierwsze wy

posażenie ( krzesła składane, rolety, łyżwy, podłoga uzupełniająca - w bandach). 

• zagospodarowanie terenu wokół wielofunkcyjnej hali sportowo – widowiskowej przy ul. 

K. Wielkiego
Dokonano wyboru wykonawcy na II i III etap prac związanych z zagospodarowaniem terenu.

W dwóch etapach realizacji  zostały wykonane następujące prace:  droga  dojazdowa od ulicy 

Zana, drogi wewnętrzne i parkingi, drogi wewnętrzne od strony wschodniej, mur oporowy przy uli

cy Zana i w osiach O-E, ogrodzenie od strony wschodniej,  przebudowę kanalizacji deszczowej, 

przyłącze wody na potrzeby ppoż., zewnętrzny hydrant dla celów gospodarczych, oświetlenie tere

nu, ciąg pieszy ze ścieżką rowerową, system telewizji dozorowej i system parkingowy, wzmoc

nienie skarpy geokratą i tereny zieleni.

• otwarte składane sztuczne lodowisko

Dokonano zakupu lodowiska ( agregat,rurociągi, bandy, kontenery) oraz wykonano instalacje 

(elektryczne,  wodociągowe  wraz  z  wyposażeniem  uzupełniającym.  Przeprowadzono  remont 

maszyny do konserwacji lodu. Dokonano zakupu łyżew, systemu kasowego i czytnika. Wykonano 

monitoring.

Lodowisko przekazano do użytku w dniu 20.01.2006 r.

• modernizacja stadionu przy Al. Zygmuntowskich 5

Wykonano następujące prace:
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• wygrodzenie sektora kibiców przyjezdnych i prace wykończeniowe w pawilonie,

• wizualizację multimedialną ,

• wygrodzenie sektorów buforowych,

• rozbudowę istniejącego systemu monitoringu,

• zakupiono i zamontowano bandę pneumatyczną

• wymianę stolarki okiennej w pawilonie szatniowo – sanitarnym 

• modernizacja ujęcia wody i hydroforni przy ul. Kazimierza Wielkiego

Opracowano projekt budowlano – wykonawczy modernizacji.

Wykonano modernizacji podstacji energetycznej na potrzeby ujęcia wody, hydroforni oraz hali. 

• modernizacja hali sportowo – widowiskowej przy al. Zygmuntowskich 4 – II etap

Wykonano następujące prace: 

•  remont szatni widowni hali na poziomie płyty boiska od strony południowej,

• modernizację oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego i kierunkowego,

• ekspertyzę techniczną dachu,

• wymianę fasady południowej w konstrukcji aluminiowej,

• modernizację oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego i kierunkowego,

• przebudowę widowni wraz z ciągami pieszymi,

• projekt termomodernizacji ,

• projekt Dźwiękowego Systemu Ostrzegania, 

• audyt energetyczny.

• przebudowa przepompowni nr 1 i nr 2 u wlotu do Zalewu Zemborzyckiego 

Opracowano dokumentację budowlano – wykonawczą przebudowy przepompowni.

Wykonano następujące prace: remont dwóch pomp przepompowni przy ul.  Grzybowej, prze

budowę instalacji elektrycznej wraz z monitoringiem pracy pomp w przepompowni przy ul. Nieza

pominajki, ocenę stanu technicznego pompowni nr 1 i 2.

• instalacja kamery wizyjnej 

Opracowano projekt  budowlano –wykonawczy na  instalację  kamery.  Prace wykonawcze  do

tyczyły rozbudowy systemu CCTV na jazie Zalewu Zembrzyckiego.

• ścieżki rowerowe ( wokół Zalewu Zemborzyckiego)

 Wykonano  remont  istniejących  nawierzchni  -  I  etap  ścieżki  rowerowej  wraz  z  wykupem 

części gruntu pod dalszą inwestycję. 

• Ośrodek Sportów Terenowych przy ul. Janowskiej

Opracowano i sfinansowano raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego 

na budowie Toru Motokrosowego przy ul. Janowskiej. 
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Uporządkowano część wysypiska od strony ulicy Janowskiej wykonując wał wysokości od 3 do 

4 m. 

• budowa boisk 

Realizacji boisk nie podjęto w 2006 r. z uwagi na decyzję, że ich realizacja podjęta zostanie łącz

nie z porządkowaniem terenu po byłej oczyszczalni ścieków przy ul. Zawilcowej. 

Środki finansowe zostały zdjęte z tego zadania w pełnej wysokości i przeniesione na inne zada

nie inwestycyjne. 

• budowa Parków Sportowych SKATE – PARKÓW 

Realizowano SKATE-PARK przy ul. Dragonów. Wykonano całą płytę betonową na Skate Parku 

i  ustawiono na niej  116 szt elementów betonowych do jazdy. Wyposażono elementy w barierki 

ochronne i umieszczono instrukcję użytkowania rolkowiska. Zadanie zostało zakończone.

5. Podtrzymywanie tradycji patriotycznych i narodowych

Pielęgnowanie pamięci o dziejach państwa i narodu, jego kulturze i przekazywanie jej następ

nym pokoleniom należy do naszych podstawowych obowiązków.

Miasto kontynuowało w 2006 r. owocną współpracę z organizacjami kombatanckimi i innymi 

zrzeszeniami  społecznymi  zajmującymi  się  podtrzymywaniem  pamięci  narodowej  i  tradycji 

patriotycznych.  Prezydent  Miasta  był  patronem  honorowym,  współorganizatorem  i  podmiotem 

wspierającym licznych uroczystości i obchodów upamiętniających wydarzenia i postacie historycz

ne związane z Lublinem, Lubelszczyzną i Ziemią Ojczystą.

Do ważniejszych uroczystości i obchodów patriotycznych w 2006 r. należą:

• 143. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego połączona z poświęceniem nowego krzyża 

na miejscu straceń powstańców styczniowych przy ul. Langiewicza,

• 57. rocznica stracenia cc mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” i jego podkomendnych 

– 7 marca,

• Dzień Pamięci Ofiar Katynia – 13 kwietnia,

• Święto Konstytucji 3. Maja,

• Dzień Wojska Polskiego – 15 sierpnia,

• Dzień Solidarności i Wolności – 31 sierpnia, 

• 67. rocznica napaści na Polskę Niemiec hitlerowskich 1 września 1939 r. i Rosji sowieckiej 

17 września 1939 r.,

• odsłonięcie tablicy upamiętniającej żołnierzy AK – Borowiczan, wywiezionych do łagrów w 

Rosji w rejon Borowicz,
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• odsłonięcie  tablicy upamiętniającej  płk.  Emila  Czaplińskiego,  ostatniego komendanta  gar

nizonu Lublin WP II Rzeczpospolitej,

• Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada.

Medalem Prezydenta Miasta Lublin w uznaniu za podtrzymywanie tradycji patriotycznych od

znaczeni zostali w 2006 r. m.in.: Irena Antoszewska-Rembarzowa - ostatnia żyjąca członkini lubel

skiej Komendy Okręgu AK,

Barbara Oratowska – kierownik Oddziału Martyrologii „Pod Zegarem” Muzeum Lubelskiego,

Bogdan Walas – prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju Oddział Wojewódzki w 

Lublinie,

Eugeniusz Piątek – b.  prezes Środowiska Żołnierzy 27.  Wołyńskiej  Dywizji  Piechoty AK w 

Lublinie.

XI. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z ZEWNĄTRZ

1. Działania Wydziału Funduszy Eurpoejskich

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

W 2006 roku zostały rozliczone oraz otrzymały pełną refundację w kwocie 3 496 794,55 PLN z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Modernizacja i rozbudo

wa regionalnego układu transportowego, poddziałania 1.1.1. Infrastruktura drogowa ZPORR na

stępujące projekty:

1) „Budowa ulic gminnych: Bursaki nr 106184 i Magnoliowej nr 106440 w Lublinie„ (1 978 

576,34 PLN)

2) „Budowa ulicy Wyżynnej nr 106798 w Lublinie w rejonie ul. Nadbystrzyckiej„ 

 (1 518 218,21 PLN)

Oba te projekty zostały zrealizowane i oddane do użytku pod koniec 2005 roku. W wyniku reali

zacji projektów została wybudowana: ul. Magnoliowa o długości 141,25 m i ulica Bursaki o dłu

gości 346,88 m, co w sumie daje 488,13 m nowo wybudowanej drogi, oraz został wybudowany od

cinek ul. Wyżynnej od ul. Szczytowej do ul. Nadbystrzyckiej o długości 480 m wraz z infrastruk

turą techniczną. Zrealizowane projekty uzupełniły braki w infrastrukturze technicznej, oraz przy

czyniły  się  do  poprawy  systemu  komunikacyjnego  miasta,  oraz  do  poprawy  atrakcyjności  in

westycyjnej dzielnicy Bursaki oraz dzielnicy Czuby.

 W 2006 roku były realizowane i zakończone (ale nie rozliczone – brak pełnej refundacji) w ra

mach Działania 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, poddziałania 

1.1.1. Infrastruktura drogowa w 2006 roku ZPORR następujące projekty drogowe:
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1) „Budowa ul. Willowej nr 2403 P w Lublinie na odcinku od ul. Sławinkowskiej do ul. 

Tarasowej 
 (etap  II)„  (wartość  projektu  zrealizowanego:  7 648 849,42  PLN w  tym  dofinansowanie  z 

EFRR: 

 4 329 385,98 PLN), 
W ramach projektu został wybudowany drugi odcinek ulicy Willowej o długości 660 m od ulicy 

Sławinkowskiej  do ulicy Tarasowej.  Realizacja  projektu  zakończyła jednocześnie  kompleksowy 

proces  budowy  ulicy  Willowej,  która  pozwala  na  bezpieczniejszy,  szybszy  i  wygodniejszy 
przejazd. W wyniku realizacji projektu została odciążona komunikacyjnie Al. Warszawska 

oraz zwiększona dostępność komunikacyjna tego obszaru, poprawiło się bezpieczeństwo ruchu 

kołowego i pieszego oraz nastąpiło szybsze połączenie komunikacyjne dzielnicy Sławin, osiedla 

Botanik oraz okolic z centrum Miasta Lublin. Wybudowana ulica umożliwiła przedłużenie na tym 

terenie trasy linii autobusowej MPK, co przyczyniło się do zwiększenia dostępności komunikacyj

nej tego obszaru. 

2)  „Przebudowa ul.  Jana Pawła  II  nr 2350P od ul.  Nadbystrzyckiej  (z  rondem) do ul. 

Szafirowej 
 w Lublinie”,  (wartość projektu zrealizowanego:  20 047 518,21 PLN w tym dofinansowanie z 

EFRR: 

 15 035 638,64 PLN).

W ramach zrealizowanego projektu  został  przebudowany odcinek  dwujezdniowej  ulicy  Jana 

Pawła II o długości 2180 mb od skrzyżowania z ul. Nadbystrzycką i Janowską do wiaduktu nad ul. 

Szafirową w południowo – zachodniej części miasta Lublina. Jest to pierwszy etap przebudowy i 

rozbudowy sieci dróg głównych w tej części miasta. Realizacja projektu polegała między innymi na 

przebudowie istniejącej  nawierzchni,  chodników, modernizacji  dwu skrzyżowań,  budowie ciągu 

pieszo –  rowerowego.  W wyniku realizacji  projektu  poprawiły  się  parametry techniczne  drogi, 

jakość funkcjonowania układu komunikacyjnego, bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego.

3)  „Przebudowa ul.  Choiny w Lublinie  na odcinku od ul.  Związkowej do ul.  Paderew

skiego” (wartość 

projektu zrealizowanego: 5 312 079 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR: 3 984 059 PLN). W 

ramach zrealizowanego projektu została przebudowana droga na odcinku o długości 0,91 km. Za

kres inwestycji obejmował wzmocnienie nawierzchni wraz z przebudową ronda na skrzyżowaniu z 

ulicami: Szeligowskiego, Związkową i Elsnera oraz przebudowę chodników, zatok autobusowych i 

budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej 

4)„Przebudowa ul. Szeligowskiego w Lublinie, na odcinku od al. Smorawińskiego do ul. 
Związkowej” (wartość projektu: 3 706 028 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR: 2 779 521 PLN)
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Projekt  obejmował  modernizację  ul.  Szeligowskiego  na  odcinku  od  al.  Smorawińskiego  do 

skrzyżowania z ul.:Związkową i Elsnera. Przebudowany został odcinek drogi o długości 0,61 km, 

utwardzono pobocza o długości 2,34 km, przebudowano skrzyżowanie, zatoki autobusowe, chod

niki oraz wybudowano 0,68 km ścieżek rowerowych.  

5) „Przebudowa ul. Krańcowej w Lublinie na odcinku od al. Witosa do ul. Długiej” (war

tość projektu: 

 7 006 728 PLN , w tym dofinansowanie z EFRR: 5 255 046 PLN) 

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi powiatowej nr 2358 - ul. Krańcowej w Lublinie 

na odcinku od al. Witosa do ul. Długiej o dł. 1,38 km, polegająca na wzmocnieniu istniejącej na

wierzchni bitumicznej do nośności 100 kN/oś oraz przebudowie istniejącej i budowie nowej infra

struktury towarzyszącej, jak np. ścieżki rowerowej. 

Miasto wydatkowało na pięć w/w projektów drogowych środki własne w kwocie 43 721 202 

PLN, z czego refundacja poniesionych wydatków przez miasto wyniesie - 31 383 650 PLN.

W ramach  Działania  1.2  -  Infrastruktura  ochrony  środowiska  ZPORR,  został  zrealizowany 

projekt  pt. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych dla Lublina w miejscowości 

Rokitno” (całkowita wartość projektu zrealizowanego: 10 229 033,44 PLN, w tym dofinansowanie 

z EFRR: 6 288 340,21 PLN).

W wyniku realizacji  projektu została  przeprowadzona rekultywacja wyeksploatowanej  niecki 

składowiska  odpadów  komunalnych  w  Rokitnie  o  pow.  6,03  ha  oraz  wybudowana  instalacja 

biogazu, która jest wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej. 

W ramach Działania 1.4 – Rozwój turystyki i kultury  ZPORR, został zrealizowany projekt pt. 

„Budowa i zagospodarowanie wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej w Lublinie przy 
ul. Kazimierza Wielkiego 10” (Całkowita wartość projektu: 7 642 968,57 PLN, w tym dofinan

sowanie z EFRR 5 674 955,61 PLN).

W ramach Projektu wykonano zagospodarowanie terenu wokół wielofunkcyjnej hali sportowo-

widowiskowej polegające na przebudowie parkingów, wykonaniu drogi dojazdowej do obiektu od 

strony ul. Zana. Przebudowano instalację sanitarną, wykonano oświetlenie parkingów oraz systemu 

telewizji dozorowej i systemu parkingowego. W  ramach  robót  wewnętrznych  w  hali  wy

konano układy przyłączeniowe dla telewizji, zamontowano platformę dla niepełnosprawnych, za

montowano  system  zaciemnienia  obiektu  oraz  wykonano  instalacje  klimatyzacji  pomieszczeń 

biurowych  i  VIP.  Poza  tym  wykonano  prace  związane  z  budową  i  zamontowaniem  sauny  w 

wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej.  

Miasto Lublin w 2006 roku  podpisało z Wojewodą Lubelskim umowy  na dofinansowanie na

stępujących projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowane

go Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: 
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1) „Przebudowa Al. Smorawińskiego nr 2394P w Lublinie na odcinku od Al. Solidarności 

do Al. Kompozytorów Polskich (wraz z rondem)” - wartość projektu wg. podpisanej umowy na 

dofinansowanie z  Wojewodą:  5 649 868,59 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR:  4 052 116,15 

PLN.

W ramach realizowanego projektu  zostanie  przebudowany odcinek  o  długości  0,92  km alei 

Smorawińskiego od al. Solidarności do al. Kompozytorów Polskich ( wraz z rondem ) w Lublinie. 

2) „Przebudowa Al. Andersa nr 2330P od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Koryznowej (wraz 

z rondem Berbeckiego)” - całkowita wartość projektu: 7 178 436 PLN, w tym kwota dofinansowa

nia 

(wg.umowy): 5 171 147 PLN 

Projekt obejmuje przebudowę Al. Gen. Władysława Andersa na odcinku od Al. Spółdzielczości 

Pracy do ul. Koryznowej ( wraz z rondem Gen. L. Berbeckiego ) o łącznej długości 0,97 km. 

3) „Przebudowa ul. Nadbystrzyckiej nr 2375P od ul. Jana Pawła II (bez ronda) do ul. Zana 

(łącznie ze skrzyżowaniem)” -  Całkowita wartość projektu: 5 609 385,26 PLN , w tym dofinan

sowanie z EFRR 4 207 038,94 PLN 

W ramach realizacji projektu zostanie przebudowany odcinek drogi o długości 1,06 km od ronda 

z ul. Jana Pawła II i ul. Krochmalną w kierunku centrum miasta, do skrzyżowania z ulicą Zana. 

Wszystkie  te trzy projekty drogowe zostały rozpoczęte pod koniec 2006 roku, a zostaną za

kończone i oddane do eksploatacji w 2007 roku. Łączna wartość tych projektów wynosi 18 437 690 

PLN, z czego miasto odzyska kwotę 13 430 302 PLN.

4)„Budowa trakcji trolejbusowej w ulicach Roztocze – Orkana - Armii Krajowej –Bohate

rów Monte Cassino – Wileńska - Głęboka”, w ramach działania 1.1 Modernizacja i rozbudowa 

regionalnego  układu  transportowego,  poddziałania  1.1.2  Infrastruktura  transportu  publicznego 

ZPORR. Realizacja rozpoczęła się w ubiegłym roku, a zakończy w 2007 roku. Całkowita wartość 

projektu wg umowy o dofinansowanie z wojewodą wynosi 5 925 609,18 PLN, dofinansowanie z 

EFRR wynosi  4.444.206,88 PLN.  W ramach projektu  zostanie  wybudowana nowa  linia  trolej

busowa o długości 4,70 km, przebudowana o długości – 0,20 km oraz zakupiony jeden trolejbus. 

5) „Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i Informatyzacja Biura 
Obsługi Mieszkańców”  w ramach Działania 1.5 - Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego 

ZPORR.

Projekt ma na celu zwiększenie efektywności i wydajności pracy lokalnej administracji, poprawę 

komunikacji wewnętrznej pomiędzy pracownikami w UM, a przede wszystkim komunikacji  ze

wnętrznej na linii urząd - obywatele, urząd-przedsiębiorstwa i urząd - inne urzędy, tak aby nasza in

stytucja była jak najbardziej dostępna, przyjazna i otwarta na potrzeby mieszkańców. Całkowita 

wartość projektu: 2 414 642,21 PLN , w tym dofinansowanie z EFRR 1 796 565,09 PLN.
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W 2006 roku rozpoczęła się realizacja projektu „Integracja systemów teleinformatycznych w 

Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych”. Umowa z Wojewodą Lubelskim na do

finansowanie projektu zostanie podpisana w 2007 r.

Przedmiotem  projektu  jest  rozbudowa,  modernizacja  i  integracja  infrastruktury  technicznej 

będącej podstawą dalszego, szerokiego rozwoju elektronicznej administracji oraz zwiększenie pu

blicznej dostępności zasobów Internetu na terenie Miasta Lublin. Całkowita wartość projektu: 2 037 

223,59 PLN , w tym dofinansowanie z EFRR:363 484,18 PLN.

PHARE 2003

W 2006 roku została zakończona inwestycja pt. „Połączenie stref gospodarczych w Lublinie” 

realizowana w ramach programu Phare 2003. W ramach projektu został przebudowany odcinek Al. 

Tysiąclecia od ul. Mełgiewskiej do ul. Hutniczej o długości 1,1 km. Wartość projektu - 15 297 343 

PLN, w tym kwota dofinansowania z Phare - 7 905 833 PLN.
Projekty inwestycyjne realizowane przy współudziale środków krajowych pozabudżetowych

1. W ramach środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Miasto Lublin otrzymało do

finansowanie na następujące inwestycje:

1) „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 48 w Lublinie” - 

kwota dofinansowania 400 000 PLN (w 2006 r. - 200 000 PLN);

2) „Budowa hali sportowej z krytą pływalnią i zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 51 w 
Lublinie” - kwota dofinansowania 800 000 PLN (w 2006 r. 300 000 PLN).

2.W ramach Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2005-2006 Miasto Lublin otrzymało dofinan

sowanie dla  projektu „Modernizacja i  rozbudowa Portu Lotniczego Lublin w Świdniku” w 

kwocie 14 000 000 PLN (w 2006 r. - 12 857 764 PLN)

3. Miasto otrzymało w 2006 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 2 906 841,43 PLN na następujące inwestycje:

a) „Budowę  kanalizacji  sanitarnej  w  os.  Hajdów  –  Zadębie  w  ul.  Turystycznej  i  ul. 

Kasprowicza”  w kwocie 900 000 PLN,  z czego zostało wykorzystane w 2006 r.  506 841, 43 
PLN;

b) ”  Modernizację oczyszczalni ścieków w Rokitnie”  w kwocie 2 150 000 PLN, z czego w 

2006 r. miasto otrzymało 900 000 PLN;

c) „Rekultywację składowiska odpadów komunalnych dla Lublina w miejscowości Rokit
no” w kwocie 2 000 000 PLN, z czego w 2006 r. miasto otrzymało 1 500 000 PLN.

Projekty transgraniczne
W 2006 roku Referat  do spraw projektów nieinwestycyjnych i  międzynarodowych Wydziału 

Funduszy Europejskich koordynował realizację projektów transgranicznych współfinansowanych z 

funduszy europejskich:
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• „Na wspólnej drodze. Podnoszenie standardów współpracy transgranicznej samorządów 

Lublina i Łucka” (PHARE FMP 2003). Założeniem Projektu była chęć podzielenia się z ukra

ińskimi urzędnikami oraz z pracownikami organizacji pozarządowych wiedzą i doświadczeniem, 

jakie posiadamy w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na współpracę transgraniczną. 

W tym celu zorganizowane zostały szkolenia, podczas których pracownicy Urzędów Miast Łuck 

i Lublin oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z tych miast wzięli udział w zajęciach 

na temat standardów współpracy w ramach wspólnych europejskich przedsięwzięć z zakresu 

kooperacji transgranicznej i rozwijania współpracy miast przygranicznych. W ramach projektu 

zorganizowaliśmy w Urzędzie Miasta Lublin praktyki zawodowe dla pracowników samorządo

wych z Łucka. 

• „ Turystyka bez granic – Promocja ośrodków turystycznych Euroregionu Bug” (INTER

REG III A/ TACIS CBC Polska – Białoruś – Ukraina w okresie 2002 – 2006). Projekt miał za 

zadanie wzmocnienie  sektora turystycznego trzech miast:  Lublina,  Łucka i  Brześcia.  Projekt 

umożliwił wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań do wachlarza świadczonych obecnie usług z 

zakresu turystyki i ich znaczne uatrakcyjnienie, przyczynił się także do unowocześnienia obsługi 

i promocji turystyki transgranicznej. 

• „  Zintegrowane  oznakowanie  turystyczne  Lublina”.  Celem projektu było  ułatwienie 

gościom przybywającym do Lublina oraz mieszkańcom Lublina poruszanie się po mieście. Poza 

tym zwiększenie  atrakcyjności  turystycznej  Lublina  oraz  wykreowanie  jego  wizerunku  jako 

miejsca otwartego i przyjaznego dla odwiedzających. Ważnym aspektem projektu jest także jego 

międzynarodowy charakter, w szczególności rozwijanie współpracy z naszym miastem partner

skim – Lwowem.

Pozostałe projekty transgraniczne z programów PHARE oraz INTERREG III A realizowane we 

współpracy Wydziału Funduszy Europejskich oraz innych Wydziałów UM Lublin.

• Projekt „Współpraca kulturalna Lublina, Brześcia i Łucka – działania informacyjne i ar

tystyczne”  był realizowany w partnerstwie z Miastami Łuck i Brześć. Jego uczestnikami byli 

studenci zainteresowani informacją i publicystyka kulturalną, artyści (plastyka, muzyka, taniec) i 

zespoły artystyczne polskie, białoruskie i ukraińskie. Dzięki projektowi zyskali oni możliwość 

prezentacji  swojego dorobku w Lublinie i  szerokiej  promocji.  Efektem projektu jest między

narodowy zespół zajmujący się systematycznym informowaniem o wydarzeniach kulturalnych w 

trzech językach. Rozbudowana została 4-językowa strona internetowa dostępna dla użytkow

ników w trzech krajach.  Został  też  opracowany i  rozdysponowany po  obu stronach granicy 

„Kalendarz imprez kulturalnych w Lublinie Brześciu i Łucku w 2007 roku. Projekt jest wdraża

ny przez Wydział Spraw Społecznych. Pracownik Wydział Funduszy Europejskich pełnił rolę li

dera projektu.
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• Projekt  „Lubelskie  Centrum  Międzynarodowej  Współpracy  Gospodarczej” był 

inicjatywą Urzędu Miasta Lublin, realizowaną wspólnie z Urzędami Miast Łuck i Brześć, adre

sowaną do przedsiębiorców chcących kooperować na rynkach Ukrainy i Białorusi. Powstał przy 

uwzględnieniu sugestii lokalnych przedsiębiorców kontaktujących się na co dzień z Referatem 

ds. Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej. W ramach LCMWG realizowanych zostało 

szereg działań wspierających współpracę między podmiotami gospodarczymi z Lublina, Łucka i 

Brześcia. Dzięki realizacji projektu przedsiębiorcy otrzymali pomoc w nawiązywaniu zagranicz

nych  kontaktów  gospodarczych.  Projekt  był  wdrażany  we  współpracy  z  Biurem  Promocji 

Miasta. Pracownik Wydziału Funduszy Europejskich pełnił rolę lidera projektu.

• Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Referat  ds.  projektów nieinwestycyjnych i  międzynarodowych opracował wnioski  o dofinan

sowanie i współpracował przy wdrażaniu projektów stypendialnych współfinansowanych z EFS w 

ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:

1. „Fundusz stypendialny Miasta Lublin szansą dla ponadgimnazjalistów z terenów wiej
skich”.  Refundacja obejmowała zakup biletów na dojazd do szkoły, pobyt w bursach, wyży

wienie, a także zakup podręczników, zeszytów, obuwia sportowego dla 1391osób. Na 1 ucznia w 

roku szkolnym 2005 – 2006 przypadło stypendium w wysokości 1 350 zł. Całkowita wartość 

projektu: 2 012 960,00 PLN. Kwota dofinansowania ze środków EFS i Budżetu Państwa: 2 012 

960,00 PLN.

2. „Program  stypendialny  Miasta  Lublin  szansą  ponadgimnazjalistów  z  terenów 
wiejskich”.  Refundacja obejmuje zakup biletów na dojazd do szkoły, pobyt w bursach, wyży

wienie, a także zakup podręczników, zeszytów, obuwia sportowego dla 936 osób. Na 1 ucznia w 

roku szkolnym 2006 - 2007 przypada stypendium w wysokości 1 350 zł.  Całkowita wartość 

projektu: 1 362 717,96 PLN. Kwota dofinansowania ze środków EFS i Budżetu Państwa:1 362 

717,96 PLN.

3. „Eurostudent – Program stypendialny Miasta Lublin”. Podstawowym celem projektu jest 

podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie wyższym studentów posiadających stałe zamel

dowanie na terenie zdegradowanych dzielnic Miasta Lublina, wyznaczonych Lokalnym Planem 

Rewitalizacji. Projekt ma zapewnić likwidację barier w dostępie do edukacji, powodowanych 

znacznymi kosztami kształcenia w szkołach wyższych, które mogą uniemożliwić studentom po

chodzącym z obszarów zagrożonych marginalizacją ukończenie podjętej nauki. Projekt pozostaje 

na liście rezerwowej i oczekuje na realizację.

Projekty realizowane w ramach Działania 2.2 ZPORR finansowane są w 100% ze środków EFS 

oraz ze środków Budżetu Państwa.
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Projekty współfinansowane z EFS w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Za

sobów Ludzkich: 

4. ,,Szansa – Aktywizacja zawodowa młodzieży trudnej w Lublinie”. Projekt powstał w part

nerstwie pomiędzy Sądem Okręgowy w Lublinie oraz Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie Za

grożonej Patologią Społeczną „POSTIS”. Głównym jego celem jest ograniczenie zjawiska prze

stępczości  wśród  nieletnich  oraz  przygotowanie  młodzieży  niedostosowanej  społecznie do 

wejścia na rynek pracy. Projekt przewiduje realizację programu oddziaływań resocjalizacyjnych 

i programu aktywizacji zawodowej wobec 40 nieletnich, podopiecznych Sądu Rejonowego w 

Lublinie w dwóch nowo utworzonych w tym celu ośrodkach kuratorskich przy ul. Koryznowej 

2B i ul. Lotniczej 8. Całkowita wartość projektu: 260 000,00 PLN. Kwota dofinansowania ze 

środków EFS i Budżetu Państwa: 205 920,00 PLN.

Współpraca międzynarodowa
Referat zajmuje się koordynacją współpracy międzynarodowej, której efektem w 2006 roku były 

następujące projekty międzynarodowe:

Simulating land use processes

Projekt  wdrażany  w  partnerstwie  z  Uniwersytetem  w  Helsinkach oraz  innymi  partnerami 

międzynarodowymi w ramach 6 Programu Ramowego. Głównym celem projektu jest szkolenie w 

zakresie  metod  szacowania  wpływu człowieka  na  środowisko  (sustainable  impact  assessment), 

szczególnie w kwestiach dotyczących użytkowania ziemi, środowisk wodnych, obszarów zabudo

wanych krajobrazów rolniczych. Produktem końcowym projektu będzie innowacyjne i interaktyw

ne  narzędzie  elektroniczne.  Oprogramowanie  będzie  oparte  na  symulacjach  zaawansowanych 

dynamicznych modeli  włączonych do multimedialnych prezentacji w języku angielskim i rosyj

skim. Narzędzie elektroniczne zostanie opracowane w oparciu o wszechstronne badania eurazjatyc

kich obszarów leśnych od Holandii po Syberię. Projekt realizowany jest przy współpracy uniwer

sytetów, organizacji badawczych i studentów. 

Cele naukowe i techniczne
Stworzenie nowego narzędzia wykorzystywanego do szacowania wpływu człowieka na środowi

sko. Narządzie ma być łatwe w użyciu i rozpowszechnianiu: bezpłatna elektroniczna książka, na

rządzie do przeprowadzania symulacji. 

• Promowanie wykorzystywania dynamicznych modeli w tzw. policy assessment, rozwój no

woczesnej analityki. 

• Dialog  na  płaszczyźnie  nauka  -  społeczeństwo  dzięki  włączeniu  w  projekt  administracji, 

pracowników firm, badaczy, studentów zarówno na etapie tworzenia jak i testowania.

Town twinning Lublin - Debreczyn
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Projekt  Town Twinning  „Spotkania  obywateli”  jest  rezultatem wspólnych  działań  podjętych 

przez Miasto Lublin i Miasto Debreczyn. Działania w ramach projektu polegały na zorganizowaniu 

wymiany młodzieży pomiędzy miastami.  Ten rodzaj spotkań umożliwia poznanie europejskiego 

miasta pod kątem jego historii i kultury. W ramach projektu 60 osób z Lublina: dzieci i młodzież 

zaangażowane w działalność kulturalną, uczestniczyły w występach w Debreczynie, a następnie 

dzieci z Węgier przyjechały na występy do Polski. Projekt został opracowany przez Wydział Fun

duszy Europejskich, a następnie po otrzymaniu dofinansowania przekazany do realizacji do Biura 

Promocji Miasta. 

Town twinning Lublin - Pernik

Współpraca z  Miastem Pernik w ramach employment,  social  affairs  and equal  opportunities 

programme. Miasto Lublin zgłosiło swój udział w seminarium szkoleniowym organizowanym w ra

mach akcji Town Twinning Programme 2006, nabór DG EAC n 24/05 Promocja aktywnego obywa
telstwa europejskiego, Format 2 Programu. Seminarium poświęcone tematyce Unii Europejskiej, 

promocji obywatelstwa europejskiego i town twinningu odbyło się w dniach od 9 do 11 stycznia 

2007 roku w Perniku (Bułgaria). 

Podczas spotkania przedstawione zostały prezentacje min. na temat historii, kultury, struktury i 

funkcjonowania samorządów, rozwoju lokalnego, ochrony środowiska, rozwijania współpracy za

granicznej oraz pozyskiwania funduszy europejskich przez miasta uczestniczące w projekcie. Or

ganizowane  seminarium  miało  na  celu  wspieranie  rozwoju  partnerskich  stosunków  pomiędzy 

miastami, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk związanych z funkcjonowaniem samorządów 

na płaszczyźnie regionalnej i europejskiej w związku z promowaniem idei obywatelstwa europej

skiego. Projekt jest wdrażany przez Wydział Funduszy Europejskich. 

Rozwijanie współpracy z Białorusią i Ukrainą.

Wydział Funduszy Europejskich, Referat ds. projektów nieinwestycyjnych i międzynarodowych 

rozwija współpracę z Białorusią i Ukrainą. Projekt ,,Turystyka bez granic – Promocja ośrodków 

turystycznych Euroregionu Bug”  promował polsko – ukraińsko - białoruski szlak turystyczny. 

Współpracujemy z samorządami Łucka i Lwowa oraz białoruskimi i ukraińskimi organizacjami po

zarządowymi przy realizacji projektów o tematyce szkoleniowej, dedykowanych przedsiębiorcom 

oraz z zakresu kultury. Partnerzy z Ukrainy i Białorusi uczestniczą w szkoleniach i konferencjach 

przez nas zorganizowanych, zapraszają nas też do swoich miast, by podzielić się doświadczeniami. 

Partnerzy ze Lwowa, zainteresowani oznakowaniem turystycznym Lublina, pracują nad podobnym 

oznaczeniem ich miasta. Partnerzy z Łucka, zainspirowani naszymi pomysłami i osiągnięciami, zło

żyli projekt do Programu TACIS CBC. Coraz bardziej rozwija się także współpraca z Ivano-Fran

kowskiem, którego przedstawiciele chętnie uczestniczyli w organizowanych przez nas spotkaniach: 

konferencjach i szkoleniach.
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Promocja Lublina

Wydział Funduszy Europejskich w ramach realizowanych Projektów, koordynuje opracowanie 

publikacji i gadżetów promujących Lublin. 

Promocja Lublina odbywa się również dzięki stworzonym w ramach Projektów stronom interne

towym www.eurotrojkat.pl, www.wspolnadroga.eurotrojkat.pl, www.tcort.eurotrojkat.pl, na których 

znajdują się m.in. informacje na temat wdrażanych projektów, przedstawione są najciekawsze atrak

cje turystyczne Lublina i dwóch Miast partnerskich, umieszczone zostały również liczne zdjęcia 

Naszego Miasta.

2. Środki z budżetu państwa

W wyniku podjętych działań w ciągu 2006 roku pozyskano dodatkowe środki z budżetu państwa 

w wysokości 24.443.238,90 zł, z czego:

1) w wyniku podziału rezerw subwencji  ogólnej kwotę 1.500.000 zł na inwestycje drogowe 

(węzeł drogowy Poniatowskiego),

2) na realizację zadań własnych kwotę 19.164.673,57 zł, z tego:

• na realizację zadań bieżących – 4.542.320,56 zł, głównie na: utrzymanie Miejskiego Ośrodka 

Pomocy  Rodzinie,  dofinansowanie  wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie  doży

wiania”,  pomoc  materialną dla  uczniów w ramach Narodowego  Programu Stypendialnego  oraz 

uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rol

nej, sfinansowanie  dodatku  do  wynagrodzenia  pracownika  socjalnego,  sfinansowanie  od  1 

września 2006 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych, do

finansowanie działalności ośrodków wsparcia i punktów interwencji kryzysowej),

• na zadania inwestycyjne – 14.622.353,01 zł, głównie na: „Modernizację i rozbudowę Portu 

Lotniczego Lublin S.A. w Świdniku” (środki w wysokości 12.857.764 zł pozyskane w ramach 

Kontraktu Wojewódzkiego na 2006 rok), modernizację i podnoszenie standardów w placówkach 

opiekuńczo  –  wychowawczych  i  domach  pomocy  społecznej  (w  tym  środki  w  wysokości 

1.200.082,22 zł pozyskane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na 2006 rok),

3) na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 243.450,62 zł, z tego:

• na wydatki bieżące związane z realizacją programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną 

oraz utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych – 218.450,62 zł,

• na zakupy inwestycyjne dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej - 25.000 zł,

4) na realizację zadań zleconych 3.352.459,78 zł, z tego:

• na realizację zadań bieżących – 2.832.459,78 zł, głównie na: sfinansowanie kosztów prze

prowadzenia  wyborów samorządowych,  świadczenia  usług  opiekuńczych,  usuwanie  skutków 
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klęsk  żywiołowych,  dofinansowanie  funkcjonowania  Centrum Powiadamiania  Ratunkowego, 

dofinansowanie prowadzenia środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;

• na inwestycje w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychiczny

mi oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 520.000 zł,

5) na  dofinansowanie  projektów  finansowanych  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  – 

182.654,93 zł głównie na realizację projektu „Program stypendialny szansą ponadgimnazjali

stów z terenów wiejskich”.

Przyznane zostały także dwie dotacja Ministra Zdrowia na bieżące funkcjonowanie Centrum Po

wiadamiania Ratunkowego w ramach których zakupiono sprzęt,  oprogramowanie i wyposażenie 

stanowisk dyspozytorskich służb ratowniczych na łączną kwotę 240 000 PN.

3. Dofinansowanie uzyskane z Narodowego i Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska

W 2006 roku uzyskano dofinansowanie zwrotne w formie pożyczek w wysokości 6.574.839,71 

zł, z tego z:

1) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.587.998,28 

zł na realizację zadania „termomodernizacje obiektów” (Szkoła Podstawowa nr 3, Przedszkole 

nr 39, Dom Pomocy Społecznej Betania, Miejski Urząd Pracy)

2) Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  wysokości 

2.986.841,43 zł na realizację zadań: 

• budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Willowej w wysokości 50.000 zł, 

• budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gnieźnieńskiej – 30.000 zł, 

• przebudowa oczyszczalni ścieków w Rokitnie – 900.000 zł,

• rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie – 1.500.000 zł, 

• budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Hajdów-Zadębie – 506.841,43 zł 

4. Kredyty

Zaciągnięto kredyt w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w wysokości 57.000.000 zł na 

finansowanie zadań inwestycyjnych:

− współfinansowanych ze środków europejskich w kwocie 31.187.092,17 zł,

− innych nieobjętych dofinansowaniem ze środków europejskich w kwocie 25.812.907,83 zł. 
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5. Pozyskane środki z funduszy europejskich

W  2006  roku  do  budżetu  miasta  wpłynęły  środki  z  funduszy  europejskich  w  wysokości 

44.316.636,13 zł:

1) w ramach programów PHARE – 7.953.440,44 zł, z tego na:

2) dofinansowanie zadania „obwodnica miejska od węzła al. Tysiąclecia - ul. Hutnicza do ul. 

Mełgiewskiej” – 7.905.833,27 zł

3) realizację projektu „Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży” – 17.751,62 zł

4) współfinansowanie projektów „Lubelskie centrum międzynarodowej współpracy gospodar

czej” – 20.319,41 zł i „Na wspólnej drodze. Podnoszenie standardów współpracy transgranicznej 

samorządów Lublina i Łucka” – 9.536,14 zł 

5) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 33.536.716,92 zł, z tego na zadania:

• ul. Bursaki (połączenie z al. Smorawińskiego), ul. Magnoliowa na odcinku od al. Spółdziel

czości Pracy do ul. Bursaki – 1.978.576,34 zł

• ul. Wyżynna na odcinku od ul. Szczytowej do ul. Nadbystrzyckiej – 1.518.218,21 zł,

• ul. Jana Pawła II – 13.391.572,46 zł,

• ul. Choiny – 2.237.642,64 zł, 

• ul. Szeligowskiego – 864.975,59 zł,

• ul. Krańcowa – 4.619.982,71 zł,

• ul. Willowa – 3.829.353,66 zł

• „Zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina” – 45.772,55 zł 

• „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych dla Lublina w miejscowości Rokitno” – 

5.050.622,76 zł 

6) z Europejskiego Funduszu Społecznego – 1.912.060,81 zł na realizację projektów:

• „Fundusz stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich” – 

794.045,70 zł,

• „Program stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich” – 

357.128,78 zł,

• „Sami sobie – program rozwoju standardów jakości usług dla pracowników socjalnych” – 

219.991,40 zł,

• „Od smutku do radości” – 320.168,52 zł,

• związanych z rynkiem pracy i przeciwdziałaniem bezrobociu „Aktywny powrót”, „Start Mło

dych”, „Siłaczka”, „Tylko dla orłów”, „Marketing usług pośredniaka – MUP” – 175.785,86 zł,

• „Lublin Miasto Wiedzy” – 44.940,55 zł,
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7) środki z Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA/Tacis CBC na refundację wydatków na realizację 

projektu „Rozbudowa transgranicznego systemu ochrony środowiska naturalnego oraz zwalcza

nia skutków katastrof i klęsk żywiołowych na terenie województwa lubelskiego oraz obwodu 

lwowskiego” – 620.658,50 zł,

8) środki  z  programu  Wspólnoty  Europejskiej  Socrates-Comenius  na  realizację  projektów 

oświatowych – 122.004,14 zł, 

9) środki z Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL na realizację projektu „@lterEgo” – 

58.199,47 zł,

10)środki z programu Leonardo da Vinci na realizację projektu „Standardy nowoczesnego hote

larstwa” – 46.240,45 zł,

11)środki z programu Wspólnoty Europejskiej Socrates GRUNDTVIG 2 na realizację projektu 

„EduPart. Partnerstwo na rzecz edukacji i pobudzania aktywności rodzin – 36.546,79 zł,

12)środki  z  Komisji  Europejskiej  na  realizację  projektu  „Stereotypy  a  Rzeczywistość”  – 

11.707,17 zł,

13)środki  z  Programu  Wspólnoty  Europejskiej  Młodzież  na  realizację  projektu  „Historie  z 

fotogramów” – 13.628,20 zł i projektu „Moja przyszłość” – 5.433,24 zł.

6. Inne pozyskane środki

W  2006  roku  do  budżetu  miasta  wpłynęły  dodatkowe  środki  z  innych  źródeł  w  kwocie 

4.400.202,63 zł, w tym głównie:

• 700.000 zł  z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  na dofinansowanie:  budowy sali  gim

nastycznej w Szkole Podstawowej nr 48, budowy hali sportowej z krytą pływalnią i zapleczem w 

Szkole Podstawowej nr 51, przebudowy boiska sportowego przy II Liceum Ogólnokształcącym,

• 2.724.001,21 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na: realiza

cję programu wyrównywania różnic między regionami oraz programu „EDUKACJA – program 

pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” oraz dofinansowanie robót 

budowlanych w budynku przy ul. Nałkowskich 78,

• 320.000 zł  od  Samorządu Województwa Lubelskiego na  rewaloryzację  klasztoru  oo.  Do

minikanów,

• 581.606,42 zł jako refundacja wydatków przez Gminę Świdnik poniesionych na budowę skła

dowiska w Rokitnie,

• 50.000 zł z Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć 

sportowo – rekreacyjnych.
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XII. JEDNOSTKI POMOCNICZE SAMORZĄDU

1. Funkcjonowanie samorządów osiedlowych

Przeprowadzone zostały konsultacje z mieszkańcami Miasta w sprawie jednostek pomocniczych 

w wyniku, których Rada Miasta Lublin podjęła na sesji w dniu 23 lutego 2006 r. uchwałę w sprawie 

zniesienia osiedli i utworzenia 27 dzielnic oraz nadania im statutów. Jednocześnie zarządzono wy

bory do rad dzielnic na dzień 10 września 2006 r.

Ogółem wybory przeprowadzono w 25 Dzielnicach podzielonych na 66 obwody głosowania. 

Udział w wyborach wzięło 9 592 wyborców na 224 459 uprawnionych do głosowania, co stanowi 

4,27%. Najwyższą frekwencję wyborczą osiągnięto w Dzielnicy Zemborzyce – 26,21%, a najniższą 

w Dzielnicy Śródmieście – 1,78%. W wyniku wprowadzenia „progu wyborczego” w wysokości 3% 

uprawnionych do głosowania,  wybory za nieważne uznano w Dzielnicach:  Czechów Północny, 

Czuby Północne, Konstantynów i Śródmieście.

Przeprowadzenie wyborów doprowadziło do ukonstytuowania się 21 rad dzielnic.

XIII. URZĄD MIASTA I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

1. Zmiany organizacyjne

Zarządzeniem nr 53/2006 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2006 r, utworzony został 

Wydział Informatyki i Telekomunikacji Urzędu Miasta.

2. Zmiany na stanowiskach kierowniczych w jednostkach Miasta

Zmiany na stanowisku Prezydenta i Zastępców Prezydenta Miasta:
1. Andrzej Pruszkowski - 04.12.2006 r. rozwiązanie stosunku pracy 

2. Adam Wasilewski - 04.12.2006 r. nawiązanie stosunku pracy

3. Ryszard Pasikowski - 06.12.2006 r. rozwiązanie stosunku pracy

4. Stanisław Fic - 06.12.2006 r. nawiązanie stosunku pracy

5. Janusz Mazurek - 14.12.2006 r. rozwiązanie stosunku pracy

6. Krzysztof Żuk - 14.12.2006 r. nawiązanie stosunku pracy

7. Grzegorz Jawor - 18.12.2006 r. rozwiązanie stosunku pracy

8. Paweł Fijałkowski - 18.12.2006 r. nawiązanie stosunku pracy
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Zmiany na stanowiskach Dyrektorów i Zastępców Dyrektorów Wydziałów 
Urzędu Miasta:
Wydział Bezpieczeństwa 

Mieszkańców 

i Zarządzania Kryzysowego

Andrzej Gregorek

Jerzy Ostrowski

Grzegorz Alinowski

Dyrektor WBMiZK – rozwiązanie stosunku pracy 
w miesiącu marcu 2006 r.

Dyrektor WMBiZK – od miesiąca lutego 2006 r.

Zastępca Dyrektora – zatrudniony od miesiąca 
kwietnia 2006 r.

Wydział Informatyki 

i Telekomunikacji

Grzegorz Hunicz

Jan Jacek Szymona

Tomasz Stańko

Dyrektor IT – od miesiąca lutego 2007 r.

Zastępca Dyrektora – od miesiąca lutego 2006 r. 
(przeniesiony z Wydziału Organizacyjnego)

Zastępca Dyrektora – zatrudniony od miesiąca 
kwietnia 2006 r.

Kancelaria Prezydenta Mariusz Deckert

Dariusz Dumkiewicz

Tomasz Rakowski

Dyrektor – rozwiązanie stosunku pracy w lipcu 
2006 r.

Dyrektor KP - od miesiąca lipca 2006 r.;

w miesiącu grudniu 2006 r. przeszedł do pracy do 
innego pracodawcy samorządowego

Zastępca Dyrektora – rozwiązanie stosunku pracy 
w miesiącu październiku 2006 r.

Urząd Stanu Cywilnego Henryk Chwyć Kierownik USC – rozwiązanie stosunku pracy 

w miesiącu wrześniu 2006 r. - przejście na

 emeryturę
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Zmiany na stanowiskach Dyrektorów w samorządowych jednostkach 
organizacyjnych Miasta Lublin:
Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” 

im. W. Kaniorowej
Jan Twardowski Dyrektor – od 1.05.2006 r.

Dzielnicowy Dom Kultury 

„Bronowice”
Aleksandra Szulc – Choma Dyrektor – od 1.01.2006 r.

Miejska Biblioteka Publiczna Elżbieta Józefowicz – Wisińska

Dyrektor – do 15.01.2006 r.

Piotr Tokarczuk

Dyrektor – od 16.01.2006 r.

MOSIR

Janusz Łyczak Dyrektor – do 13.01.2006 r.

Stanisław Klepacz
p.o. Dyrektora – od 14.01.2006 

r. do 01.03.2006 r.

Mariusz Szmit Dyrektor – od 02.03.2006 r.

ZNK

Zbigniew Załoga Dyrektor – do 16.07.2006 r. 

Henryk Łacek
p.o. Dyrektora – od 17.07.2006 

r. do nadal

 Rodzinny Dom Dziecka

Sławomir Kotliński Dyrektor – do 17.11.2006 r. 

Małgorzata Kotlińska

wyznaczona do kierowania 

RDD w okresie: 09.10.2006 r. - 

29.12.2006 r. 

Barbara Drozdek Dyrektor – od 29.12.2006 r.

3. Obsługa administracyjna mieszkańców

Urząd Stanu Cywilnego wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Głównym 

zadaniem jest rejestracja stanu cywilnego osób, realizowana przede wszystkim poprzez sporządza

nie aktów stanu cywilnego, wprowadzanie zmian w aktach, przyjmowanie oświadczeń woli, wyda

wanie  odpisów aktów stanu  cywilnego,  wydawanie  zaświadczeń,  w tym do  ślubów konkorda

towych i do zawarcia małżeństwa za granicą, zmianę imion i nazwisk .

W roku 2006 sporządzono: 8400  aktów  urodzenia,  jest  to  najwyższa  liczba  aktów 

urodzenia od roku 1985, kiedy to sporządzono 8 230 aktów,

• 4 670 aktów zgonu,

• 2 440 aktów małżeństwa,

• wydano ponad 200 000 odpisów aktów stanu cywilnego,

• wydano  1610  zaświadczeń  o  braku  okoliczności  wyłączających  zawarcie  małżeństwa  do 

ślubów konkordatowych,
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• wydano 250 zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,

• wpisano blisko 600 zagranicznych aktów stanu cywilnego,

• wydano 1720 decyzji z zakresu rejestracji stanu cywilnego,

• wydano 227 decyzji o zmianie imion i nazwisk.

Podobnie, jak rok wcześniej, odnotowaliśmy dalszy wzrost obsługiwanych interesantów i zała

twianych spraw. Największy wzrost dotyczy wydawanych odpisów aktów stanu cywilnego oraz 

rejestracji zagranicznych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego.

W 2006 roku w Wydziale Finansowym wydano:

• 87 603 decyzje oraz 5 103 postanowienia,

• 3 682 zaświadczenia o stanie majątkowym,

• 414 zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości oraz o opła

caniu podatków.

Ponadto Wydział Finansowy w 2006 roku otrzymał korespondencję w ilości 23 316 szt.

Bieżąca praca Wydziału Architektury i Administracji Budowlanej w 2006 r. sprowadzała się przede 

wszystkim do wydawania decyzji administracyjnych związanych z wydawaniem decyzji o ustaleniu lo

kalizacji inwestycji celu publicznego (licp) oraz o warunkach zabudowy (wz) terenu w odniesieniu do 

innych inwestycji, wydawania wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzen

nego, wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych spraw wynikających z ustawy Prawo 

Budowlane - właściwych dla organów administracji architektoniczno - budowlanej (rozbiórki obiektów 

budowlanych, zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, zaświadczenia o samodzielno

ści lokalu, wydawanie innych zaświadczeń, wydawanie dzienników budowy i in.).

W 2006 roku do kancelarii Wydziału AAB wpłynęło 13 273 pism związanych z kompetencjami 

tut.

Wydziału. Poszczegółne działy wydały następującą ilość aktów administracyjnych:

• ilość wydanych decyzji - 3 215

• ilość zaskarżonych decyzji - 95

• ilość uchylonych decyzji - 32

• ilość utrzymanych decyzji - 43

• ilość w toku rozpatrywania - 14

• ilość wyroków WSA - 6

• ilość wydanych postanowień - 1 304

• ilość postanowień zaskarżonych - 7

• ilość postanowień utrzymanych - 4

• ilość postanowień w toku - 3

• ilośćwypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania 
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 przestrzennego miasta - 938

Ponadto przyjęto 1810 zgłoszeń i 710 wizji terenowych

Celem działania Biura Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta Lublin jest świadczenie usług 

najwyższej  jakości,  tj.  profesjonalna,  szybka  obsługa  mieszkańców  w  przyjaznej  i  życzliwej 

atmosferze.  BOM  jest  podstawowym  punktem  konsultacyjnym  dla  mieszkańców  w  sprawach 

załatwianych  w  Urzędzie  Miasta,  „punktem  pierwszego  kontaktu”,  miejscem  pozyskiwania 

informacji  publicznych  oraz  innych  informacji  istotnych  dla  wszystkich  osób  załatwiających 

sprawy w Urzędzie. 

Jednym z podstawowych i najważniejszych zadań Biura jest realizacja idei jawności działania 

administracji  publicznej  oraz  działanie  na  rzecz  kształtowania  i  wzmacniania  kultury  prawnej 

obywateli.  Ma  to  bezpośrednie  przełożenie  na  tworzenie  wizerunku  Urzędu  jako  miejsca 

przyjaznego i otwartego na potrzeby mieszkańców. 

Działalności  punktów Biura Obsługi  Mieszkańców przy  ul.  Wieniawskiej  14  i  Leszczy

ńskiego 20.
W 2006 roku Biuro Obsługi Mieszkańców przy ul.  Wieniawskiej  14 odwiedziło 29 578 miesz

kańców Lublina. Natomiast punkt na ul. Leszczyńskiego 20 – 59 420 osób:

Realizowane zadania:

Punkt Informacyjny Biura Obsługi Mieszkańców przy ul. Wieniawskiej 14 wypełnia swoje zada

nia związane z obsługą mieszkańców Lublina, a w szczególności:

• udziela informacji dotyczących pracy Urzędu Miasta Lublin – bezpośrednio i telefonicznie

• wydaje ujednolicone druki procedur i wniosków niezbędnych do załatwienia sprawy, udziela 

pomocy przy ich wypełnieniu,

• przyjmuje, rejestruje oraz przesyła dokumenty do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Lublin,

• przyjmuje pisma w sprawie skarg i wniosków oraz przekazuje je celem dalszego załatwienia,

• udostępnia akty prawa miejscowego,

• współdziała z jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Lublin w celu zapewnienia jak 

najszybszej i najpełniejszej obsługi mieszkańców,

• uaktualnia procedury, druki i informacje na stronie internetowej UM Lublin ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeb mieszkańców załatwiających sprawy w Urzędzie Miasta Lublin,

• bada stopień zadowolenia mieszkańców ze sposobu załatwiania ich spraw przez Urząd Miasta 

Lublin,

• bierze udział w kolportażu bezpłatnego Lubelskiego Informatora Kulturalnego „ZOOM”,

• prowadził sprzedaż znaków opłaty skarbowej.
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Interesanci w Punkcie Informacyjnym Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin przy 

ul. Wieniawskiej 14 obsługiwani są również z zakresu spraw załatwianych w Wydziale Spraw Ad

ministracyjnych takich jak:

• wydawanie i składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego, 

• składanie meldunków o utracie dowodu tożsamości,

• wydawanie dokumentów na wymianę prawa jazdy,

• wydawanie druków meldunkowych,

• wydawanie wniosków na rejestrację pojazdów.

W punkcie BOM w budynku Urzędu Miasta przy ul. Leszczyńskiego 20 obsługa interesantów 

polega  na  wydawaniu  dokumentów  tożsamości,  a  także  na  udzielaniu  informacji  o  pracy 

poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta. 

Działalności Filii nr 1 Biura Obsługi Mieszkańców przy ul. Filaretów 44.

Filia nr  1 BOM zapewnia brak barier  utrudniających bezpośredni dostęp dla osób niepełno

sprawnych bez względu na rodzaj niepełnosprawności. 

W 2006 roku Filię nr 1 Biura Obsługi Mieszkańców przy ul. Filaretów 44 odwiedziło 58 283 

mieszkańców Lublina:

Realizowane zadania:

Filia nr 1 Biura Obsługi Mieszkańców przy ul. Filaretów 44 wypełnia zadania tożsame do zadań 

punktu BOM przy ul. Wieniawskiej 14. 

Dodatkowo filia: 

• bierze  aktywny  udział  w  aktualizacji  strony  internetowej  Urzędu  Miasta  Lublin  ze 

szczególnym uwzględnieniem potrzeb mieszkańców załatwiających sprawy w Urzędzie Miasta 

Lublin , aktualizuje podstronę „BOM Junior”,

• na  bieżąco  aktualizuje  gazetkę  internetową  Biura  Obsługi  Mieszkańców  Urzędu  Miasta 

Lublin,

• wysyła newslettery do zainteresowanych mieszkańców Lublina,

• popularyzuje nowoczesne formy komunikowania się obywateli z Urzędem 

 poprzez wykorzystanie Internetu i poczty elektronicznej - odpowiada drogą na pytania i sugestie 

 mieszkańców Lublina.

Interesanci w Filii nr 1 Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin są obsługiwani rów

nież z zakresu spraw załatwianych w:

Wydziale Spraw Administracyjnych:

• składanie  wniosków o wydanie  dowodu osobistego,  odbiór  dowodu osobistego,  składanie 

meldunków o utracie dowodu tożsamości,

• zameldowania i wymeldowania, uzyskiwanie poświadczeń o zameldowaniu,
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• przyjmowanie wniosków o wymianę prawa jazdy, 

• uzyskiwanie kompleksowej informacji dotyczącej zakładania własnej działalności gospodar

czej,

Wydziale Spraw Społecznych:

• przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

W filii działał punkt konsultacyjny Policji z mieszkańcami, zadaniem którego było monitorowa

nie spraw z zakresu bezpieczeństwa i porządku w pobliskich osiedlach.

Działalność Miejskiego Centrum Informacji w Lublinie

Informacje ogólne:

Miejskie Centrum Informacji działa w ramach Kancelarii Prezydenta Urzędu Miasta Lublin jako 

wieloosobowe stanowisko w referacie Biura Obsługi Mieszkańców. Siedziba Centrum znajduje się 

w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lublinie przy ulicy Filaretów 44 w pokoju 

103 na parterze w siedzibie Filii nr 1 Biura Obsługi Mieszkańców. 

Miejskie Centrum Informacji czynne było od poniedziałku do soboty w godzinach 7.30-17.30. 

Numer telefonu i faksu do biura : (081) 44-22-149. Jednocześnie Centrum zapewnia kontakt On-

Line (w godzinach pracy) GG: 6530202.

Miejskie Centrum Informacji ( MCI ) jest placówką ukierunkowaną na aktywizację ludzi mło

dych oraz społeczności lokalnych i ożywienie lokalnego rynku poprzez zapewnienie łatwego do

stępu do  nowoczesnych technologii  przekazu informacji.  Działania  MCI są prowadzone wielo

kierunkowo: pomoc w poszukiwaniu pracy, i doradztwo zawodowe, podwyższanie kwalifikacji. 

Formy i cele działania.

Miejskie Centrum Informacji w Lublinie oferuje:

• 8 stanowisk komputerowych do samodzielnego korzystania,

• możliwość skorzystania z internetu, skanera, drukarki, xero, faxu, telefonu,

• bazę portali internetowych – opracowaną przez zespół MCI pomocną w poszukiwaniu pracy,

• internetowy ”Kiosk z pracą”,

• prasowe oferty pracy (Anonse, Gazeta Wyborcza Stołeczna i Lubelska z dodatkiem Praca),

• internetowe oferty pracy,

• pomoc w poszukiwaniu pracy,

• fachową pomoc w wykształceniu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,

• pomoc pychologiczną, mozliwość zrobienia testów psychologicznych,

• doradztwo zawodowe,

• pomoc w redagowaniu pism aplikacyjnych,

• przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,

• informacje o kursach, szkoleniach, warsztatach, 
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• informacje o możliwościach i warunkach podjęcia działalności gospodarczej,

• informacje o rynku pracy w Polsce i w UE,

• biblioteczkę z fachowymi publikacjami z zakresu rynku pracy.

Wszystkie usługi świadczone są  bezpłatnie,  niezależnie od statusu adresatów. Mając na celu 

dotarcie do jak najszerszego grona adresatów z kompleksową i zawsze aktualną informacją o rynku 

pracy Miejskie Centrum Informacji prowadzi stronę internetową www.lublin.infocentrum.com.pl. 

Adresaci usług

Oferta Miejskiego Centrum Informacji adresowana jest do: 

• absolwentów wyższych uczelni,

• studentów,

• młodzieży ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych,

• osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem,

• osób niepełnosprawnych,

• pozostałych mieszkańców miasta Lublina i przyjezdnych poszukujących pracy.

W 2006 r. fizycznie odwiedziło MCI 5379 osób, a stronę internetową odwiedziło 49 318 osób. 

Osoby korzystające z usług MCI są ankietowane, badania dotyczą zarówno statusu klientów, wy

kształcenia, doświadczenia zawodowego, oczekiwań, jak i oferty MCI. 

Miejskie Centrum Informacji w 2006 r. brało czynny udział w następujących działaniach :

• 8.03.2006 – Podpisanie  porozumienia  o  współpracy  z  Centrum Edukacji  i  Pracy  OHP w 

Lublinie. Owocem porozumienia są warsztaty dla osób poszukujących pracy prowadzone przez 

profesjonalnych doradców zawodowych OHP. Dotychczas w Miejskim Centrum Informacji od

były  się  cztery  razy  warsztaty  z  autoprezentacji  (10.04.2006,  21.09,  18.10.2006  i  ostatnie 

15.03.2007) oraz raz z planowania kariery zawodowej (18.05.2006). 

• Nawiązanie współpracy z Straight Doradztwo Personalne w Lublinie w zakresie wymiany 

ofert pracy

•  Marzec/kwiecień 2006 – współpraca z LSS „Społem” - promocja usług MCI 

• 17.05.2006 r.  -  udział  w Lubelskich  Targach  Pracy organizowanych przez  Miejski  Urząd 

Pracy w Domu Żołnierza im. J. Piłsudskiego w Lublinie przy ulicy Żwirki i Wigury 6,

• Maj 2006 r. - Udział w konkursie „Najlepsi u najlepszych” organizowanym przez Biuro Za

wodowej  Promocji  Studentów i  Absolwentów KUL. Urząd Miasta  Lublin ufundował staż w 

Miejskim Centrum Informacji.

• 10.06.2006 r. - Udział w „Giełdzie pracy tymczasowej” organizowanej w Placówce Wsparcia 

Dziennego „Jutrzenka” przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce. 
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• 14.09.2006r. - Udział w II edycji Targów Pracy pod hasłem „Młodzież Praca Perspektywy” w 

Domu Żołnierza im. J. Piłsudskiego w Lublinie przy ulicy Żwirki i  Wigury 6 organizowanej 

przez Miejski Urząd Pracy.

• 22.11.2006r. – udział w IV edycji Tarów pracy „Inżynier na rynku pracy” – organizowanych 

przez Biuro Karier Politechniki Lubelskiej. 

- 28.11.2006r. - udział w II Międzynarodowych Targach Lubelskich S.A. i Międzynarodowym 

Dniu Rekrutacyjnym w Centrum Targowo -Wystawienniczym MTL S.A. w Lublinie.

-13.12.2006  r.Udział  w  Targach  Pracy  organizowanych  przez  Biuro  Karier  KUL w  starym 

gmachu KUL. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nowych inwestorów na rynku lubelskim, Miejskie Cen

trum Informacji pomagało w grudniu 2006 r. Polskiemu Centrum Marketingowemu w rekrutacji 

240 pracowników do nowo otwieranego oddziału PCM w Lublinie, m.in. poprzez udostępnienie po

mieszczeń i sprzętu do przeprowadzenia naboru osób.

Ponadto zespół Miejskiego Centrum Informacji podnosił kwalifikacje z zakresu pozyskiwania 

funduszy unijnych oraz nawiązywał kontakt z innymi Gminnymi Centrami Informacji w woj. lubel

skim, celem bliższej wspólpracy przy realizacji wspólnych projektów. Uczestniczył m.in.

• 24.02.2006 – Konferencja „Na wspólnej drodze - podnoszenie standardów współpracy trans

granicznej samorządów Lublina i Łucka” w ramach projektu PHARE 2003

• 21.04.2006  r.  –  międzynarodowa  konferencja  „Swoboda  przepływu  pracowników  w  roz

szerzonej UE – szanse i wyzwania” w ramach Europejskiego Roku Mobilności Pracowników 

zorganizowana w Warszawie przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

• 25.04.2006 –  Szkolenie  „Telepraca.  Ogolnopolski  program promocji  i  szkoleń  dla  przed

siębiorcow” organizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, Odział w Lublinie.

• 9 – 10.08.2006 r.  -Szkolenie i  konsultacje z zakresu przygotowania wniosków do Mecha

nizmu  EOG  i  Norweskiego  Mechanizmu  Finansowego,  w  szczególności  do  priorytetów: 

2.1,2.2,2.3, 2.4, 2.5, 2.9. organizowanego dla pracowników Urzędu Miasta Lublin.

• 05.09.2006r. - Szkolenie „Metodologia przygotowania studium wykonalności. Analiza finan

sowa i ekonomiczna” organizowany przez Wydział Funduszy Europejskich UM.

• 16-18.11.2006r.  -Szkolenie  „Gminne  Centrum  Informacji  przygotowane  do  obsługi 

niepełnosprawnych” organizowane przez Fundację Rozwoju Regionalnego Warmia i Mazury

• Udział w szkoleniach pracowników GCI na temat metodyki poradnictwa zawodowego i pozy

skiwania funduszy UE organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w paździer

niku i listopadzie 2006 r.
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• 30.11-01.12.2006  r.  Szkolenie  „Zasady  funkcjonowania  i  zarządzania  ABK -Systemy”  w 

Gdyni organizowane przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w 

Gdynistr. 

• 4-6.12.2006  r.  „Zasady  funkcjonowania  i  zarządzania  ABK  –  Ludzie”  w  Krakowie 

organizowane przez Wyzszą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Oprócz wyżej wymienionych instytucji MCI stale współpracuje z OHP, MOPR, Centrum Inte

gracji Społecznej, Caritas, Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny, Biurami Karier UMCS, PL, KUL, 

ADECCO,  RINF,  Lechaa  Consulting  Sp.  z  o.o.  Miejskie  Centrum  Informacji  popularyzuje  i 

promuje usługi Miejskiego Urzędu Pracy oraz innych instytucji rynku pracy, by pomóc absolwen

tom i osobom poszukującym pracy poznać swoje prawa i obowiązki, a jednocześnie poinformować 

o aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu . MCI motywuje młodych ludzi do ściślejszej 

współpracy ze służbami zatrudnienia, zwłaszcza do korzystania ze specjalistycznych usług doradz

twa zawodowego i pośrednictwa pracy. Jednocześnie współpracuje z pracownikami MOPR w reali

zacji  kontraktów  socjalnych  i  udziela  wsparcia  tej  grupie  docelowej  „w  przejściu  od  pomocy 

społecznej do zatrudnienia”. 

Efekty końcowe
Efektem  docelowym  działań  podejmowanych  przez  Miejskie  Centrum  Informacji  jest 

pobudzanie aktywności społecznej, złagodzenie skutków bezrobocia na terenie miasta Lublina oraz 

nawiązanie trwałej współpracy z partnerami instytucjonalnymi i społecznymi, która będzie służyć 

aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Działalność Punktu Informacyjnego Biura Obsługi Mieszkańców w Ratuszu.

Do głównych zadań Biura Obsługi Mieszkańców działającego w Ratuszu w 2006 roku należało 

wypełnianie zadań związanych z obsługą mieszkańców miasta, a w szczególności:

• współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta w celu zapewnienia jak naj

szybszej i najpełniejszej obsługi Mieszkańców,

• wydawanie ujednoliconych druków procedur i wniosków niezbędnych do załatwienia sprawy 

w Urzędzie, 

• udzielanie pomocy w ich wypełnianiu,

• udzielanie informacji dotyczącej pracy Urzędu Miastu,

• przyjmowanie pism w sprawie skarg i wniosków i przekazywanie odpowiednim jednostkom 

organizacyjnym Urzędu Miasta,

• udostępnianie uchwał Zarządu Miasta, Rady Miasta oraz poleceń Prezydenta Miasta,

• informacja o numerach kont bankowych, na które należy wnosić opłaty na rzecz Urzędu,

• branie aktywnego udziału przy rozbudowywaniu strony internetowej Urzędu Miasta Lublin ze 

szczególnym uwzględnieniem potrzeb mieszkańców załatwiających sprawy w Urzędzie,
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• prowadzenie i  rozbudowywanie dotychczasowej strony internetowej Biura Obsługi  Miesz

kańców dzięki  czemu mieszkańcy poza  procedurami  i  wnioskami  mogą uzyskać  informacje 

teleadresowe  wszystkich  najważniejszych  instytucji  na  terenie  miasta,  jak  również  obiektów 

sportowych i rekreacyjnych,

• odpowiadanie drogą e-mail na pytania i sugestie mieszkańców. 

Działalność Punktu Informacyjnego Biura Obsługi Mieszkańców przy Parafii pw. Matki Bożej 

Królowej Polski przy ul. Gospodarczej 7

Informacje ogólne:

Punkt Informacyjny BOM przy Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski działa na mocy 

Porozumienia o  współpracy w zakresie  utworzenia i  prowadzenia Klubu Pracy Stronami poro

zumienia są: MUP, Caritas Archidiecezji Lubelskiej, MOPR i BOM. Punkt Informacyjny BOM roz

począł działanie 6 września 2006 r.

Punkt jest czynny w środy w godzinach od 9.00 do 11.00

 Realizowane zadania:
• udziela informacji dotyczących pracy Urzędu Miasta Lublin – bezpośrednio i telefonicznie

• wydaje ujednolicone druki procedur i wniosków niezbędnych do załatwienia sprawy, udziela 

pomocy przy ich wypełnieniu,

Ilość etatów w BOM: 7. 

Pracę w BOM wykowane były także przez pracowników interwencyjnych i stażystów.

4. Miejski Rzecznik Konsumentów

Rzecznik Konsumentów w Lublinie realizuje zadania własne powiatu grodzkiego w zakresie 

ochrony interesów konsumentów oraz szeroko pojętej edukacji konsumenckiej. Kompetencje i za

dania szczegółowo określa art. 37 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumen

tów. Do zadań rzecznika konsumentów należy:

1)  zapewnienie  bezpłatnego  poradnictwa  konsumenckiego  i  informacji  prawnej  w  zakresie 

ochrony interesów konsumentów,

2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakre

sie ochrony interesów konsumentów,

3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,

4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu

mentów, 

 organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.
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Powyższe zadania realizujemy podczas spotkań z konsumentami - mieszkańcami Lublina , za 

pomocą Internetu oraz w ramach porad telefonicznych.

Do dyspozycji konsumentów pozostawały dwa numery telefonów . Tą drogą udzielono 2736 po

rad i informacji . Dziennie udzielamy od 10 do 25 porad .

Najczęściej zadawane przez konsumentów i przedsiębiorców pytania dotyczyły:

a) możliwości dokonywania zwrotów towarów niechcianych, lub źle wybranych, 

b) procedur zgłaszania reklamacji wad i niezgodności zakupionych towarów, 

c) różnic między niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową a gwarancją, 

d) sposobów składania reklamacji u sprzedawcy, 

e) terminów dochodzenia praw konsumenckich, 

f) terminów, w których przedsiębiorcy winni załatwiać reklamacje, 

g) prawnych możliwości dochodzenia roszczeń w przypadku nie załatwienia reklamacji przez 

sprzedawcę 

- możliwości reklamacji usług i umów o dzieło 

- inne 

Pomoc udzielana bezpośrednio w Biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów obejmowała po

radnictwo i informację w zakresie ochrony konsumentów. Polegała na analizie stanu faktycznego 

przedstawionego przez zainteresowanego i wskazania sposobu dochodzenia praw konsumenckich. 

Porady obejmowały zarówno bardzo skomplikowane stany prawne choćby projekty umów z ban

kami, developerami czy sprzedawcami samochodów ale również sprawy mniej skomplikowane ale 

dla osób zgłaszających się istotne . Udzielano od 5 do 15 porad dziennie. W skali roku do naszego 

Biura trafiło 2130 osób, którym udzielono pomocy.

 W przypadku niemożności samodzielnego załatwienia problemu przez konsumenta, propono

waliśmy przedstawienie  zagadnienia  wraz  z  dokumentami  źródłowymi  w  celu  dalszej  pomocy 

prawnej w formie wystąpień i interwencji. 

Większość wystąpień miała charakter mediacyjny. Po przedstawieniu stanu faktycznego i od

powiadającym temu stanowi przepisom prawnym proponowano przedsiębiorcom zweryfikowanie 

swojego stanowiska i załatwienie sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 W przypadkach  gdy  naruszenie  przepisów  prawa  miało  charakter  nagminny  i  ewidentny, 

kierowano wystąpienia o charakterze wezwań do zaprzestania stosowania nieuczciwych lub nie

zgodnych z dobrymi obyczajami praktyk rynkowych. W 2006 r. rzecznik wystosował  685 takich 

wystąpień.  Efekt pozytywny dla konsumenta osiągnięto w 537 przypadkach co stanowi prawie 

80% skuteczność.

W ramach poradnictwa indywidualnego,realizowano równeż zadania edukacyjne. Wiedzę w za

kresie praw i obowiązków konsumenckich przekazywano tak konsumentom jak i przedsiębiorcom .
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Druga forma edukacji skierowana była do ogółu konsumentów. Realizowano ją udzielając porad 

na łamach prasy lokalnej, lokalnego radia oraz w audycjach telewizyjnych. Ta forma edukacji daje 

możliwości dotarcia do szerokiego kręgu odbiorców. Jest więc niezwykle pożyteczna w sytuacji, 

gdy zmiany przepisów prawa są częste i dotyczą ogółu społeczeństwa. Cele jakie przyświecały w 

trakcie kontaktów z mediami to:

-  szerzenie  informacji  o  prawach  konsumenta  oraz  przestrzeganie  konsumentów  przed 

pojawiającymi się niekorzystnymi zjawiskami na rynku. 

Udzielano również praktycznych wskazówek, jak w danej sytuacji powinien postępować świado

my konsument.

Zapoczątkowana w latach ubiegłych współpraca z lokalnymi mediami w roku 2006, podobnie 

jak w latach poprzednich, układała się bardzo dobrze. 

Pozytywnie należy ocenić współpracę z organami rządowymi to jest Urzędem Ochrony Konku

rencji i Konsumentów, Inspekcją Handlową, Urzędem Komunikacji Elektronicznej oraz organiza

cjami społecznymi, których celem statutowym jest działalność na rzecz konsumentów. 

5. Kontrola wewnętrzna

W 2006 r. Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Lublin przeprowadził:

- 4 planowe audytu wewnętrzne dotyczące: budowy sieci teleinformatycznej, organizacji i kosz

tów wysyłki poczty na zewnętrz Urzędu, utrzymania zimowego dróg i pozyskiwania gruntów pod 

inwestycje,

- działanie doradcze dotyczące porządkowaniarelacji  nadzorczych między wydziałami Urzędu 

Miasta a podległymi i nazdorowanymi jednostkami organizacyjnymi Miasta,

- 123 kontrole planowe w zakresie sprawdzenia prawidłowości ponoszonych wydatków na pod

stawie oceny procedur wewnętrznej kontroli finansowej, które miały na celu spełnienie obowiązku 

wynikającego z art. 187 ust 3 w związku z ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Badaniem objęte 

zostały  procedury  kontroli  finansowej,  w  tym procedury  wstępnej  oceny  celowości  zaciągania 

zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w zakresie wynagrodzeń oraz prawidłowość 

dokonywania wydatków na wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych a także w nie

licznych przypadkach prawidłowość udzielania zamówień publicznych.

- 9 kontroli kompleksowych w jednostkach organizacyjnych Miasta Lublin (w tym 8 planowych 

i 1 przeniesiona z roku 2005, w których badaniem objęto sprawdzenie prawidłowości prowadzenia 

gospodarki finansowej,

- 9 kontroli planowych merytorycznych – 8 w Urzędzie Miasta Lublin i 1 w instytucji kultury.
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10 kontroli doraźnych zleconych przez Prezydenta (nie objętych planem) – 8 w Urzędzie Miasta 

Lublin i 2 w jednostkach organizacyjnych Miasta Lublin.

W rezultacie przeprowadzonych audytów skierowno szereg rekomendacji w celu usprawnienia 

procesów  decyzyjnych  w  Urzędzie  oraz  wyeliminowania  stwierdzonych  nieprawidłowości 

prawnych.

W wyniku przeprowadzonych kontroli  do kontrolowanych jednostek skierowane zostały wy

stąpienia pokontrolne, zawierające: zwięzły opis wyników kontroli (nieprawidłowości), wskazanie 

naruszonych przepisów prawa, wskazanie przyczyn i skutków finansowych nieprawidłowości oraz 

osób odpowiedzialnych, a także wskazanie sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Wydział uczestniczył w rozpatrywaniu 189 skarg mieszkańców na pracowników Urzędu Miasta . 

W ramach przyjęć interesantów przez Prezydenta i jego Zastepców obsłużono 558 osób.

6. Polityka informacyjna

Polityka informacyjna Prezydenta Miasta w roku 2005 prowadzona była w sposób zróżnicowa

ny, tak co do jej form, jak i zasięgu. Realizowana była głównie przez Rzecznika Prasowego oraz 

Biuro Prasowe i Kontaktów Zewnętrznych w Kancelarii Prezydenta Miasta. 

W ramach swych zadań Rzecznik prezentował dziennikarzom stanowiska Prezydenta Miasta, a 

także jego Zastępców, przygotowywał koncepcje publicznych prezentacji najważniejszych rozstrzy

gnięć w zakresie zadań Miasta, informował mieszkańców o działalności samorządu, organizował i 

uczestniczył w spotkaniach Prezydenta z dziennikarzami. Przygotowywał także projekty tekstów 

dla środków przekazu, aktywnie pomagał w przygotowywaniu oficjalnych wystąpień Prezydenta, 

organizował jego konferencje prasowe, inspirował publikacje na określone tematy. Systematycznie 

przekazywał mediom komentarze Prezydenta nt. istotnych dla miasta spraw; w imieniu Prezydenta 

udzielał komentarzy także osobiście. Przekazywał również lubelskim redakcjom sprostowania błęd

nych informacji zawartych w publikacjach, odpowiedzi, wyjaśnienia.

Do zadań Biura Prasowego i Kontaktów Zewnętrznych należało również analizowanie artyku

łów prasowych, audycji radiowych i programów telewizyjnych, reagowanie na krytykę wyrażoną w 

mediach, koordynowanie i inspirowanie wystąpień w mediach Prezydenta, Zastępców Prezydenta i 

pracowników Urzędu  Miasta,  przygotowywanie  i  przekazywanie  środkom masowego  przekazu 

komunikatów o działaniach i  decyzjach samorządu, przekazywanie oraz pośredniczenie w prze

kazywaniu dziennikarzom informacji i materiałów potrzebnych im do opracowywania publikacji nt. 

różnych  spraw związanych  z  miastem oraz  przygotowywanie  i  aktualizacja  umieszczanych  na 

stronie internetowej Miasta informacji o działaniach Prezydenta i Urzędu Miasta. 
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Stale był wzbogacany internetowy serwis informacyjny, za którego pośrednictwem przedstawi

ciele mediów i wszyscy zainteresowani byli na bieżąco informowani o pracach Prezydenta Miasta i 

jego Zastępców, wydarzeniach i inicjatywach Urzędu Miasta, sprostowaniach i wyjaśnieniach odno

śnie do krytycznych publikacji w lokalnej i ogólnopolskiej prasie, a także o przetargach organizo

wanych przez Urząd (obwieszczenia). Nadal prowadzone były prace nad uczynieniem miejskiej 

witryny internetowej jeszcze bogatszą w informacje.

Informacje na temat pracy Prezydenta Miasta i jego Zastępców oraz Urzędu Miasta przekazywa

ne były mediom lokalnym i ogólnopolskim za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu oraz 

konferencji  prasowych Prezydenta  Miasta  i  jego  Rzecznika  Prasowego  (z  udziałem Zastępców 

Prezydenta i dyrektorów oraz pracowników Urzędu, a także kierowników jednostek miejskich).

W minionym roku, jak w latach ubiegłych, dziennikarze lubelskich mediów mieli nieskrępowany 

dostęp do Prezydenta i jego Zastępców, ograniczony jedynie kalendarzem ich zajęć. Pozostawali też 

w stałym kontakcie, zarówno osobiście, jak i telefonicznie z Rzecznikiem Prasowym Prezydenta, a 

także z Biurem Prasowym, które pośredniczyło w przekazywaniu informacji oraz udzielało ich bez

pośrednio. 

Wszystkie działania promocyjne Urzędu były propagowane przez Biuro Prasowe, którego zada

niem była także stała współpraca z poszczególnymi wydziałami,  polegająca na bieżącym infor

mowaniu mediów o realizowanych przez nich dokonaniach,  inwestycjach i  podejmowanych ak

cjach.

7. Działalność Wydziału Informatyki i Telekomunikacji

Informatyczna obsługa zadań wykonywanych przez wydziały Urzędu Miasta prowadzona była 

początkowo przez Referat ds. Informatyki w Wydziale Organizacyjnym, a od 16 lutego 2006 r. 

przez Wydział Informatyki i Telekomunikacji.

Realizowane były następujące zadania: 

1. Utrzymanie zasobów – naprawy sprzętu, zapewnienie ciągłości usług zewnętrznych, zapew

nienie aktualizacji oprogramowania.

2. Rozbudowa zasobów sprzętowych – zakupy sprzętu na stanowiska pracy, które nie były weń 

wyposażone i wymiana sprzętu przestarzałego (zakupiono 116 komputerów PC i 14 notebooków), 

zakupy innego sprzętu komputerowego (drukarki, skanery), części i oprogramowania.
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3. Rozbudowa  infrastruktury  sieciowej  –  budowa  centralnej  serwerowni  Urzędu  Miasta  w 

budynku Ratusza, budowa okablowania strukturalnego budynku przy ul. Leszczyńskiego 20, uru

chomienie  łącza  radiowego  ze  Strażą  Miejską,  zakup  przełączników  sieciowych  (29  dużych 

przełączników dla głównych lokalizacji Urzędu i 30 małych – dla innych lokalizacji i jednostek 

podległych), zakup central telefonicznych (7 central i sprzęt dla podłączenia kolejnych lokalizacji).

4. Wdrażanie nowych systemów – rozbudowa serwisów intranetowych, zakup kwalifikowanych 

certyfikatów  elektronicznych  dla  kierownictwa  urzędu,  zakup  programu  monitorującego  stacje 

robocze oraz przeprowadzenie audytu legalności oprogramowania.

5. Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Wydziału i szkolenia z programów biurowych dla 

pracowników Urzędu.

6. Zakup domeny „lublin.eu”, uruchomienie serwisów internetowych w tej domenie.

7. Budowa radiowych publicznych punktów dostępu do Internetu (hot-spot).

8. Realizacja  projektów  współfinansowanych  ze  środków  unijnych  –  „Wprowadzenie 

Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i informatyzacja BOM” oraz „Integracja systemów 

teleinformatycznych w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych”.

9. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Miasta do 19 punktów kamerowych oraz roz

budowa Centrum Monitoringu.

XIV. WSPÓŁPRACA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA, 
PROMOCJA MIASTA, INTEGRACJA EUROPEJSKA

1. Działalność w organizacjach samorządowych

Unia Metropolii Polskich 
Do Fundacji „Unia Metropolii Polskich” Miasto przystąpiło na mocy uchwały Zarządu Miasta 

Lublina Nr 45/92 z dnia 2 marca 1992 r.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku Fundacja działała na podstawie planu pracy i 

planu finansowego przyjętego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę w dniu 8 maja 2006 r., 

realizując zadania poprzez:

1) pracę na posiedzeniach Rady i Zarządu Fundacji,

2) uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,

3) patronat nad pracami Zespołu KWRziST ds. Infrastruktury, Rozwoju Przestrzennego, Polityki 

 Regionalnej oraz Środowiska,

4) prezentowanie stanowisk UMP w pracach parlamentarnych,

5) pracę przedstawicieli w innych instytucjach publicznych i organizacjach,
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6) organizowanie spotkań komisji problemowych,

7) organizowanie seminariów, konsyliów i konferencji,

8) kontynuowanie prac nad Atlasem Unii Metropolii Polskich.

W ubiegłym roku,  jak  i  w latach  poprzedzających,  Miasto  nasze  aktywnie  uczestniczyło  w 

pracach UMP, realizując w ten sposób postawione przed organizacją cele statutowe.

Przedstawicielem Lublina w Radzie Fundacji UMP do dnia 4 grudnia 2006 roku był Pan Andrzej 

Pruszkowski, a po tej dacie funkcję tę pełni Adam Wasilewski Prezydent Miasta Lublin. 

W 2006 roku ówczesny Prezydent Lublina Andrzej Pruszkowski reprezentował nadto Fundację 

w Komitecie Regionów UE oraz delegowany był do Związku Władz Lokalnych i Regionalnych 

przy Radzie Europy (CLARE). 

Z  ramienia Unii  Metropolii  Miasta  Polskich  Pani  Ewa Dumkiewicz-Sprawka,  Dyrektor  Wy

działu Oświaty i Wychowania weszła w skład zespołu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Tery

torialnego ds. Edukacji, Kultury i Sportu.

Przedstawicielem Fundacji w Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i 

Administracji jest Pan Tadeusz Sobieszek, Sekretarz Miasta Lublin.

W pracach licznych komisji problemowych Fundacji, zajmujących się istotnymi dla miast pol

skich zagadnieniami, brali udział reprezentanci miasta Lublina:

• Pani Irena Szumlak, Skarbnika Miasta Lublin - Komisja ds. Finansów, Majątku i inwestycji 

Publicznych;

• Pan Tadeusz Sobieszek, Sekretarz Miasta Lublin – Komisja Administracji Miejskiej i Bez

pieczeństwa Obywateli;

• Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka, Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania - Komisja ds. 

Edukacji i Kultury;

• Pan  Eugeniusz  Janicki,  Dyrektor  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej  oraz  Pani  Elżbieta 

Mącik, Zastępca Dyrektora Wydziału Strategii i Rozwoju – Komisja ds. Infrastruktury, Rozwoju 

Przestrzennego ;

• Pani Małgorzata Łobodzińska, Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych – Komisja 

ds. Ochrony Zdrowia oraz Polityki Społecznej;

• Pan  Piotr  Semeniuk,  Zastępca  Dyrektora  Kancelarii  Prezydenta  –  Komisja  ds.  Integracji 

Europejskiej i Spójności Polski z Unią Europejską.

Udział przedstawicieli naszego miasta w Komisjach merytorycznych Unii Metropolii Polskich 

pozwolił  na  prezentowanie  opinii  przedstawicieli  naszego  miasta  na  ich  forum.  Komisje 

problemowe spotkały się łącznie 30 razy w ciągu 2006 roku.

Unia Metropolii Polskich zorganizowała, lub była współorganizatorem 12 konferencji m.in.:
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1) w dniach 27-28 lutego 2006 r., Białowieża, „Bank BGK partnerem wielkich miast w projek

tach dotowanych przez UE”

2) w dniach 15-16 marca 2006 r ,Warszawa, „Metropolie RP potrzebują pomocy od UE” (z M. 

St.  Warszawą).

Głównymi efektami działań UMP w 2006 roku było:

1) Obronienie pozycji metropolii w dokumentach programowych na lata 2007-13 (zwłaszcza w 

zakresie wsparcia dla transportu metropolitalnego/miejskiego)

2) Doprowadzenie do uchwalenia przez Rząd podziału Polski na jednostki NTS-3, tak, iż każdy 

obszar metropolitalny jest złożeniem jednostek NTS-3 zgodnie z delimitacją proponowaną przez 

prezydentów miast UMP;

3) Opracowanie wstępnej koncepcji projektu „Miasteczko hipoteczne dla młodych”;

4) Rozpoczęcie  prac  nad wprowadzeniem rozwiązań ustrojowych na  obszarach metropolital

nych;

5) Nawiązanie współpracy z ambasadą USA oraz przedstawicielami władz stanowych USA w 

zakresie integracji zarządzania transportem na polskich obszarach metropolitalnych;

6) Nawiązanie współpracy z władzami Drezna i Hamburga dotyczącej rozwiązań ustrojowych 

na obszarach metropolitalnych Niemiec oraz finansowych w zakresie podziału budżetu miasta na 

administracyjny i majątkowy;

Wysokość składki rocznej za przynależność Lublina do Fundacji Unia Metropolii Polskich w 

roku 2006 wyniosła 60 000,00 PLN.

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug
Członkostwo Lublina w Stowarzyszeniu Euroregion Bug nastąpiło na mocy uchwały Rady Miej

skiej w Lublinie Nr 239/XXIV/95 z dnia 30 listopada 1995 roku.

Zapoczątkowanie działań regionalnych,  miało na celu rozwijanie współpracy sąsiedzkiej w za

kresie  rozwoju  regionalnego,  transportu  i  komunikacji,  zaopatrzenia  w nośniki  energii  i  wodę, 

ochrony przyrody i środowiska, przemysłu, wymiany handlowej, rolnictwa i przetwórstwa rolnego, 

edukacji i badań naukowych, ochrony zdrowia, kultury, sztuki, turystyki i rekreacji oraz wzajemnej 

pomocy w walce z przestępczością oraz katastrofami i klęskami żywiołowymi. Władze poszczegól

nych  województw,  wspierane  przez  przedstawicieli  resortów centralnych,  uznały,  że  starania  o 

wsparcie projektów rozwoju oraz szeroka współpraca zewnętrzna i  transgraniczna na podstawie 

sprzyjających przepisów prawnych, z pozycji regionalnej będą miały większe znaczenie niż z pozy

cji jednego województwa. 

W pracach Stowarzyszenia w 2006 roku brali również udział przedstawiciele naszego Miasta. 

Prezydent  Lublina  Pan  Andrzej  Pruszkowski  był  członkiem  Rady  Związku  Transgranicznego 

„Euroregion Bug” oraz członkiem Zarządu Stowarzyszenia Samorządów „Euroregionu Bug”.
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W 2006 roku  „Euroregionu Bug” obsługiwał program przedakcesyjny PHARE oraz Program 

Sąsiedztwa Polska – Białoruś –Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006, gdzie Związek 

zarządza Funduszem Mikroprojektów, w ramach którego możliwe jest dofinansowanie projektów 

nieinwestycyjnych, ukierunkowanych na działania „people to people” z zakresu rozwoju gospodar

czego, turystyki, kultury i edukacji, ochrony środowiska.

W ramach Programu Sąsiedztwa  INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006 w styczniu  2006 

roku Euroregion Bug ocenił 112 wniosków, które wpłynęły do Sekretariatu. Ostatecznie po akcepta

cji  Wspólnego  Podkomitetu  Sterującego  Stowarzyszenie  podpisało  68  umów o dofinansowanie 

Mikroprojektów.  Jako instytucja  zarządzająca  Funduszem Mikroprojektów w Euroregionie  Bug 

SSERB przeprowadziło monitoring dziewięciu projektów oraz kontrolę na miejscu realizacji pięciu 

projektów. Do końca 2006 roku Sekretariat Stowarzyszenia rozliczył 36 wniosków beneficjentów.

Z uwagi na ogromne potrzeby szkoleń praktycznych na temat pozyskiwania środków unijnych 

oraz w trosce o maksymalne wykorzystanie  środków przeznaczonych dla Województwa Lubel

skiego Sekretariat Stowarzyszenia organizował i przeprowadził w ubiegłym roku szereg szkoleń z 

zakresu pisania i rozliczania wniosków. Szkolenia te odbyły się w Białej Podlaskiej, Włodawie, 

Lublinie  oraz  Chełmie.  W związku  z  małym  zainteresowaniem  nie  udało  się  przeprowadzić 

szkolenia w Hrubieszowie. W przyszłości planuje się uaktywnienie promocji swojej działalności w 

tym powiecie  poprzez organizowanie,  z  pomocą członków stowarzyszenia,  spotkań informacyj

nych. W okresie sprawozdawczym przeszkolono 205 osób.

Wysokość  składki  rocznej  za  przynależność  Lublina  do  Związku w roku 2006 wyniosła  20 

320,30 PLN.

Związek Miast Polskich
Do Związku Miast  Polskich Miasto Lublin przystąpiło na mocy uchwały Nr 350/XXXIV/96 

Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 13 czerwca 1996 r. w sprawie przystąpienia Miasta Lublina do 

Związku Miasta Polskich.

Zgodnie z § 1 Statutu Związku, jego głównym celem jest wspieranie idei samorządu terytorial

nego oraz dążenie do gospodarczego i kulturalnego rozwoju miast polskich poprzez reprezentowa

nie miast we wszystkich wspólnych sprawach na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym.

Przedstawicielem miasta  Lublina  w Związku Miast  Polskich  w 2006  roku był  Pan  Andrzej 

Pruszkowski, ówczesny Prezydent Miasta Lublina, pełniąc jednocześnie funkcję wiceprezesa ZMP. 

Prezydent Miasta uczestniczył w posiedzeniach Zarządu ZMP, których w 2006 roku odbyło się 10. 

Był  także  przedstawicielem  Związku  Miast  Polskich  w  Komisji  Trójstronnej  ds.  Społeczno-

Gospodarczych i brał aktywny udział w jej posiedzeniach. Z ramienia Związku Prezydent Miasta 

Lublina był również członkiem Komitetu Politycznego Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR).
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Od 2004 roku Prezydent Miasta Lublin, Pan Andrzej Pruszkowski był wiceprezydentem Rady 

Gmin i Regionów Europy.

Prezydnt Miasta Lublin, Andrzej Pruszkowski był również członkiem Rady Światowej Zjedno

czonych Miast i Władz Lokalnych (United Cities and Local Governments – UCLG) i wchodził w 

skład 106- cio osobowego biura wykonawczego tej organizacji.

Sekretarz Miasta Lublin, Pan Tadeusz Sobieszek z ramienia Związku wchodził w skład Komisji 

Heraldycznej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji.

23 i 24 marca 2006 roku odbyło się XXVII Zgromadzenie Ogólne, które obradując w Częstocho

wie, po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej, przyjęło sprawozdanie Zarządu z działalności 

Związku w 2005 roku, sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Związku w 2004 roku oraz 

bilans Związku za 2005 rok i przyjęło budżet Związku na 2006 rok.

Zarząd Związku Miast Polskich w 2006 roku odbył 10 posiedzeń opracowując stanowiska do

tyczące  projektów  ustaw  i  spraw  ustawowych,  projektów  rozporządzeń  oraz  innych  aktów 

prawnych, np.:

• zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw,

• informowaniu i przeprowadzaniu konsultacji z pracownikami,

• rekompensatach za przejęte przez państwo nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia 

wraz z projektami aktów wykonawczych,

• w sprawie stanowiska strony samorządowej Zespołu KWRiST ds. Administracji Publicznej i 

Bezpieczeństwa Obywateli w sprawie projektu nowelizacji ustawy o pracownikach samo-rządo

wych, ustawy o NIK oraz ustawy o służbie cywilnej,

• przejrzystości  stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi  i przedsiębiorcami 

publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców.

• Związek Miast Polskich w 2006 roku zrealizował następujące projekty:

• „Polska w UE – lepsza jakość życia w miastach”

• „Fundusze strukturalne w miastach – dobre praktyki”

• System Analiz Samorządowych (SAS).

Związek rozwijał również współpracę zagraniczną, wspierając ideę miast partnerskich realizując 

projekt „Miasta i gminy bliźniacze”. W 2006 roku Związek zrealizował również Projekt Europejska 

Karta „Rola kobiet w zarządzaniu lokalnym”. Zorganizował liczne konferencje o charakterze ogól

nopolskim oraz międzynarodowym, np. „Miasta przygraniczne – razem w Europie”, 25-26 kwietnia 

2006, Słubice,  „Poszerzona Europa i nowa polityka sąsiedztwa. Wyzwania i perspektywy dla władz lokal

nych”, 28-30 czerwca, Kłajpeda.

Wysokość składki rocznej za przynależność Lublina do Związku Miast Polskich w roku 2006 

wyniosła 62 397,97 PLN.
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Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – Oddział w Lublinie
Do  Stowarzyszenia  Księgowych  Miasto  Lublin  przystąpiło  jako  członek  wspierający  18 

października 1996 r. na podstawie „Deklaracji Członka Wspierającego”.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest najstarszą i największą polską organizacją skupiającą 

przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami. Od początku 

swojej działalności organizacja nieustannie dokłada starań, by jej członkowie nie tylko odznaczali 

się najwyższej jakości kompetencjami merytorycznymi, ale też postępowali zgodnie z rygorystycz

nymi standardami etyki zawodowej.

Realizując  postanowienia  Statutu  Stowarzyszenie  stoi  w obronie  praw,  godności  i  interesów 

swoich  członków,  podejmuje  i  prowadzi  działalność  w  zakresie  doskonalenia  kwalifikacji  dla 

prawidłowego wykonywania zawodu, prowadzi kluby dyskusyjne, które mają za zadanie integrację 

środowiska księgowych, wymianę poglądów zawodowych oraz możliwość uzyskania aktualnych 

informacji w zakresie rachunkowości i podatków. Organizacja współpracuje z organami państwo

wymi  i  samorządu  terytorialnego,  samorządami  zawodowymi,  a  zwłaszcza  z  Krajową  Izbą 

Biegłych Rewidentów, organizacjami społeczno-zawodowymi i samorządami gospodarczymi w za

kresie doskonalenia rachunkowości, metod przetwarzania danych, analizy, finansów, podatków i in

nych rozliczeń.

W 2006 roku w różnych formach szkolenia (kursy, seminaria, warsztaty, konferencje, studia po

dyplomowe) uczestniczyło ponad 2000 osób. Największym zainteresowaniem cieszyły się kursy:

• „Dla samodzielnych księgowych bilansistów”, 

• „Dla kandydatów na głównych księgowych”. 

W 2006 roku Stowarzyszenie prowadziło kurs nt. „Praktyczne stosowanie ustawy o rachunkowo

ści” na zlecenie Urzędu Kontroli Skarbowej, w którym uczestniczyły 42 osoby.

Realizując postanowienia Statutu w ramach nieodpłatnej działalności, w celu integracji środowi

ska księgowych, wymiany poglądów zawodowych oraz możliwości uzyskania aktualnych infor

macji w zakresie rachunkowości i podatków, Stowarzyszenie prowadziło kluby dyskusyjne:

• Klub Księgowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą,

• Klub Księgowego spółek prawa handlowego,

• Klub Księgowego Spółdzielni Mieszkaniowych,

• Klub Biegłego Rewidenta,

• Skub Skarbników Samorządowych,

• Klub Jednostek Budżetowych.

ani Irena Szumlak, Skarbnik Miasta Lublin, spotkania się nie odbywały.

 Wysokość składki rocznej za przynależność Lublina do Stowarzyszenia wyniosła w 2006 roku 

6 000,00 PLN.
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Stowarzyszenie „Forum Rewitalizacji”
Do „Forum Rewitalizacji” Lublin przystąpił na mocy uchwały Nr 689/LXIX/98 Rady Miej

skiej w Lublinie z dnia 4 czerwca 1998 r. jako członek wspierający.

 Stowarzyszenie powstało w roku 1998 z inicjatywy osób związanych z programami rewitali

zacji prowadzonymi w niektórych miastach, jako miejsce integracji środowisk związanych z tym 

zagadnieniem, wymiany doświadczeń i  poglądów. Forum ułatwia pW roku sprawozdawczym w 

Klubie Skarbników Samorządowych, którego Przewodniczącą jest Poznanie programów rewitaliza

cji, jest rzecznikiem i promotorem działań na rzecz rozwoju metod i systemów finansowania rewita

lizacji zabudowy, programów społecznych, kulturalnych i gospodarczych. Pomaga przygotować i 

zrealizować  wieloletnie,  zaawansowane  merytorycznie  programy  rewitalizacji,  wykorzystując 

wszystkie założenia i możliwości programowe. Członkami stowarzyszenia są osoby fizyczne - 

specjaliści  działający  w  dziedzinie  rewitalizacji,  zajmujący  się  praktyką  lub  teorią.  Członkami 

wspierającymi są jednostki samorządu terytorialnego. Stowarzyszenie stale współpracuje z licznymi 

gminami oraz specjalistami spoza kręgu członkowskiego. 

Dzięki  uczestnictwu  w  Stowarzyszeniu  przedstawiciele  naszego  miasta  brali  udział  w 

seminariach i konferencjach organizowanych przez Forum. 

Główne nurty działalności Forum Rewitalizacji objęły w roku 2006:

• szkolenia dla Instruktorów i Szefów Programów Rewitalizacji na lata 2007 2013;

• wdrożenie Programu „Forum Dobrej Praktyki w Rewitalizacji Miast”;

• rozwój współpracy z samorządami dla przygotowania konkretnych programów rewitalizacji 

(szczególnie dotyczy to samorządów, które zwróciły się do Forum o konsultacje lub opinie, ze 

wskazaniem na eksperta);

• poszerzenie współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Pracy w przygotowaniu szkoleń dla 

Instruktorów i Szefów Programów Rewitalizacji i w kontekście ZPORR i Funduszy Struktural

nych;

• kontynuację dotychczasowej, zasadniczej działalności,  jaką jest  organizowanie dla miast – 

członków wspierających – oraz dla miast włączających się dopiero w prace Forum - otwartych 

seminariów przeznaczonych na merytoryczne poznanie i pogłębianie metodyki prac przy two

rzeniu programów rewitalizacji;

• aktywne uczestnictwo w seminariach o tematyce obejmującej zagadnienia rewitalizacji, or

ganizowanych przez polskie lub zagraniczne instytucje, stowarzyszenia i samorządy.

Wysokość składki rocznej za przynależność Lublina do Stowarzyszenia „Forum Rewitalizacji” 

w roku 2006 wyniosła 3 600 PLN.
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Związek Gmin Lubelszczyzny
Miasto Lublin do stowarzyszenia „Związek Gmin Lubelszczyzny” przystąpiło 28 stycznia 1999 

r. na mocy uchwały Nr 49/VI/99 Rady Miejskiej w Lublinie.

Misją ZGL jest, prócz wspierania i upowszechniania idei samorządu terytorialnego, reprezen

towanie i obrona interesów gmin oraz prowadzenie mediacji w sprawach spornych między gminami 

a administracją rządową i samorządową. 

Swoją aktywność w roku sprawozdawczym Stowarzyszenie przejawiało uczestnicząc w proce

sach legislacyjnych poprzez opiniowanie projektów aktów prawnych oraz inicjowanie i przedsta

wianie administracji rządowej własnych projektów i rozwiązań dotyczących istotnych spraw w za

kresie problematyki samorządu terytorialnego. Związek zajmował nadto stanowiska i wyrażał opi

nie w istotnych kwestiach dotyczących ustroju, gospodarki i zasad organizacji gmin, bronił praw 

swoich członków oraz innych gmin na ich wniosek, współdziałał z organami administracji rządowej 

i samorządowej we wszystkich sprawach mających znaczenie dla samorządów, delegował swoich 

przedstawicieli do organów i instytucji krajowych i europejskich. 

W  roku  sprawozdawczym,  dnia  30  czerwca  2006  roku  w  Firleju,  odbyło  się  Zwyczajne 

Zgromadzenie Regionalne Związku Gmin Lubelszczyzny.

Związek Gmin Lubelszczyzny organizował w 2006 roku liczne konferencje i szkolenia, które 

podejmowały i przedstawiały zagadnienia ważne dla gmin naszego województwa, m.in.: 

• „eUrząd – przyszłość usług publicznych” 10 stycznia 2006 r. w Lublinie

• „Euroszansa 2006” Fundusze Strukturalne jako instrument wsparcia dla przedsiębiorców - In

westycje, Infrastruktura i Środowisko, 2 marca 2006 r. w Lublinie

• Kongres „Oświatowe Dylematy Gmin”, 13 marca 2006 r. w Lublinie

• Gala Rankingu Gmin Lubelszczyzny, 14 grudnia 2006 r. w Nałęczowie

ZGL udzielał także pomocy w opracowywaniu dokumentacji projektowej o znaczeniu strategicz

nym i programowym (Plany Rozwoju Lokalnego, Wieloletnie Plany Inwestycyjne, Studia Wykonal

ności, wypełnianie wniosków, Strategie Oświatowe, Strategie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego) 

oraz realizował lub współuczestniczył w programach:

• „Rozwój Lokalnych Rynków Pracy” (I edycja: 01.06.2005 – 30.11.2006, II edycja 01.01.2006 

– 30.06.2007)

• „Kuźnia młodych obywateli Europy” (01.08.2005 – 31.07.2006) Projekt realizowany przez 

Fundację  Młoda  Demokracja.  Partnerzy:  Związek  Gmin  Lubelszczyzny  i  Lubelski  Instytut 

Samorządności.

Związek podejmował również inne działania, mające na celu wspieranie działań samorządów lo

kalnych naszego województwa.

Przedstawicielem miasta w ZGL był Pan Tadeusz Sobieszek, Sekretarz Miasta Lublin.
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Wysokość  składki  rocznej  za  przynależność  Lublina  do  Związku  wyniosła  w  roku  2006 

15 000,00 PLN.

Związek Powiatów Polskich
Lublin do Związku Powiatów Polskich przystąpił w dniu 22 kwietnia 1999 roku na mocy uchwa

ły Rady Miejskiej w Lublinie Nr 181/X/99.

Związek Powiatów Polskich, podobnie jak ZMP, ma na celu  wspieranie idei samorządu tery

torialnego poprzez  reprezentowanie wszystkich wspólnych spraw na forum ogólnopaństwowym i 

międzynarodowym, z tym że obszar działania obejmuje nie miasta a powiaty.

W kraju główną działalnością organizacji jest reprezentowanie stanowisk powiatów oraz miast 

na prawach powiatów w procesie legislacyjnym państwa, co następuje poprzez inicjowanie i opi

niowanie projektów aktów prawnych dotyczących tych samorządów terytorialnych. Stanowiska i 

projekty  zmian  ustaw niekorzystnych dla  samorządów przygotowane przez Zarząd lub  komisje 

problemowe Związku, bądź wypracowane podczas konferencji, spotkań czy zjazdów są przedsta

wiane  Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i jej zespołom roboczym, komisjom 

Sejmu i Senatu oraz odpowiednim ministerstwom. 

Stowarzyszenie jest  również członkiem Rady Gmin i  Regionów Europy (CEMR),  Polskiego 

Komitetu Współpracy z Komitetem Regionów UE. Ubiega się także o członkostwo w Europejskiej 

Sieci Samorządów Lokalnych. 

W dniach 16-17 marca 2006 roku odbyło się VIII Zgromadzenie Ogólne ZPP. Delegaci przyjęli 

sprawozdania z działalności Zarządu Związku w 2005 roku i z wykonania budżetu ZPP za 2005 rok 

oraz opracowali stanowiska dla najważniejszych spraw związanych z samorządem terytorialnym. 

W roku 2006 roku Związek  Powiatów Polskich  kontynuował  realizację  sprawdzonych form 

wspierania samorządów powiatowych oraz podejmował kolejne inicjatywy wynikające z aktualnej 

sytuacji społecznej i gospodarczej państwa. 

W pracach Komisji Problemowych Związku brali udział przedstawiciele Miasta:

1) Pani Monika Zielińska – Choina, Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich - w Komisji Po

lityki Europejskiej;

2) Pan Marian Stani, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w Komisji Infrastruktury, Rozwo

ju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska, 

3) Pan Piotr Semeniuk, Zastępca Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin - w Komisji 

Polityki Europejskiej;

4) Pan Piotr Burek, Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania – w Komisji Sportu i 

Edukacji - Podkomisji Edukacji

5) Pani Elżbieta Mącik, Zastępca Dyrektora Wydziału Strategii i Rozwoju – w Komisji Infra

struktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska, Obszarów Wiejskich, Wsi 
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i Rolnictwa - Podkomisja Rozwoju Lokalnego i Polityki Regionalnej i w Podkomisji Zagospoda

rowania Przestrzennego, Geodezji i Nadzoru Budownictwa

6) Pan Juliusz Szajnocha, Kierownik Referatu ds. Sportu i Komunalnych Obiektów Sportowych 

(WSS) - w Komisji Sportu i Edukacji - Podkomisji Edukacji Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnic

twa - Podkomisja Środowiska.

Członkowie  Komisji  Problemowych Związku Powiatów Polskich  zaopiniowali  w 2006 roku 

kilkaset projektów prawnych – ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów dotyczących samorządu 

terytorialnego. Dzięki aktywności przedstawicieli naszego miasta w komisjach mieliśmy możliwość 

zgłaszania propozycji zmian w aktach prawa regulujących działanie samorządu powiatowego.

Inne ważne przedsięwzięcia realizowane przez organizację w roku sprawozdawczym to:

• podejmowanie  działań  w  dziedzinie  ochrony  zdrowia,  współpracy  międzynarodowej, 

edukacji,

• podziału środków przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kultury;

• realizacja projektów i organizacja konkursów, np.: projekt Internetowa Sieć JST, projekt Sieć

• bezpieczeństwa JST, ranking gmin i powiatów;

• organizacja konferencji – np. „III Europejska Konferencja Samorządowych Specjalistów do 

spraw Energii”. 

Wysokość składki  rocznej za przynależność Lublina do Związku Powiatów Polskich w roku 

2006 wyniosła 24 888,08.

Kapituła Najstarszych Miast i Miejscowości w Polsce
Przystąpienie Lublina do Stowarzyszenia pod nazwą „Kapituła Najstarszych Miast i Miejscowo

ści w Polsce” miało miejsce w dniu 12 października 2000 roku na mocy uchwały Rady Miejskiej w 

Lublinie Nr 447/XXVIII/2000.

Realizując  podjętą  przez  Radę  Miejską  uchwałę,  Prezydent  jako  przedstawiciela  Miasta  w 

Stowarzyszeniu, delegował ówczesnego Sekretarza Miasta Lublin Pana Tadeusza Sobieszka. W ob

liczu wyborów samorządowych w roku 2002 Kapituła zawiesiła aktywność i mimo późniejszych 

starań Kanclerza Stowarzyszenia,  Pana Krzysztofa Lipińskiego – Burmistrza Łęczycy, nie reak

tywowała swojej działalności.

Za przynależność do „Kapituły Najstarszych Miast i Miejscowości w Polsce” nie była pobierana 

składka.

Stowarzyszenie Miast Europejskich „Eurocities”
Dnia 16 października 2003 roku uchwałą Nr 274/X/2003 Rada Miasta Lublin wyraziła zgodę na 

przystąpienia  Miasta  Lublin  do  Stowarzyszenia  miast  europejskich  „Eurocities”. Decyzja  ta 

pozwoliła, aby z dniem 1 maja 2004 r., zgodnie z uchwałą Eurocities z dnia 26 listopada 2003 roku 
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podjętą  podczas  posiedzenia  Komitetu  Wykonawczego  Eurocities,  zaakceptowano  Lublin  jako 

pełnomocnego członka tej organizacji.

Misją  EUROCITIES  jest  reprezentowanie  interesów  wielkich  miast  wobec  instytucji  Unii 

Europejskiej, a zwłaszcza działanie na rzecz stworzenia Europejskiej Polityki Miejskiej. EUROCI

TIES wspiera także współpracę oraz wymianę doświadczeń i dobrych wzorów pomiędzy miastami 

członkowskimi i miastami z państw poza unijnych. 

Eurocities pracuje za pośrednictwem Forum do spraw: Społecznych, Kultury, Rozwoju Ekono

micznego, Ochrony środowiska, „Mobility Forum”, Wiedzy.

Członkami Stowarzyszenia EUROCITIES są w tej chwili wszystkie miasta Unii Metropolii Pol

skich, a w listopadzie 2005 r. dołączyły do Stowarzyszenia kolejne miasta: Białystok, Bydgoszcz i 

Rzeszów.

Udział Miasta Lublin w organizacji polega głównie na aktywnym uczestnictwie w Forum Roz

woju  Ekonomicznego,  Forum  Spraw  Społecznych  oraz  Grupie  Roboczej  Europejskiej  Polityki 

Sąsiedztwa. Spotkania te mają na celu przede wszystkim wymianę dobrych praktyk oraz doświad

czeń.  Stowarzyszenie dysponuje szeroką informacją nt.  unijnych grantów oraz propozycji  przy

stąpienia do projektów.

W roku 2006, w Dorocznej Konferencji Generalnej Eurocities w Manchesterze odbywajacej się 

22 – 25 listopada, jako przdstawiciel naszego Miasta uczestniczył Zastępca Dyrektora Kancelarii 

Prezydenta, Pan Piotr Semeniuk.

Składka członkowska za przynależność do EUROCITIES w 2006 roku wyniosła 57 553,36 PLN.

Stowarzyszenie „Szlak Staropolski”
Do  Stowarzyszenia  „Szlak  Staropolski”  Miasto  Lublin  przystąpiło  na  mocy  uchwały  Nr 

817/XXXIV/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2005 roku.

Stowarzyszenie „Szlak Staropolski” powstało w celu uwzględnienia w Narodowym Programie 

Rozwoju i Strategiach Rozwoju Krajowej Sieci Transportowej budowy drogi ekspresowej S-46 o 

przebiegu: Włodawa - Lublin - Kielce - Częstochowa - Opole -Kudowa Zdrój do granicy państwa. 

Założyciele Stowarzyszenia uznali bowiem, że budowa drogi ekspresowej S-46 wraz z moder

nizacją magistrali kolejowej stworzy nowy korytarz transportowy wschód - zachód dostosowany do 

rosnących potrzeb przewozowych oraz, że budowa drogi ekspresowej S-46 będzie stanowić proces 

niwelowania istniejących dysproporcji rozwojowych kraju, jednocześnie przyczyniając się do po

budzenia aktywności gospodarczej regionów uboższych.

Dzięki  dwuletnim staraniom Stowarzyszenia  „Szlak  Staropolski”,  skupiającego  30  jednostek 

samorządu terytorialnego leżących w rejonie planowanej drogi S-46, Ministerstwo poinformowało, 

że wnioskowana inwestycja umieszczona została w „Harmonogramie budowy autostrad i dróg eks

presowych na lata 2007 – 2013”. Powstanie drogi ekspresowej wschód – zachód miałoby ogromny 
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wpływ na rozwój przyległych rejonów, ich aktywności gospodarczej oraz zwiększenia konkurencyj

ności na rynku krajowym i europejskim.

Inwestycja  zyskała  poparcie  m.in.  Marszałków Województw: Lubelskiego, Świętokrzyskiego, 

Śląskiego, Opolskiego i Dolnośląskiego oraz Prezydentówm.in.: Lublina, Kielc, Opola i Częstocho

wy.

Stowarzyszenie lobbuje także na rzecz modernizacji linii  kolejowej o przebiegu: Dorohusk – 

Lublin – Radom – Kielce – Częstochowa – Opole – Wrocław – Międzylesie (Kudowa Zdrój). 

Przynależność do Stowarzyszenia „Szlak Staropolski” nie wiąże się z wkładem finasowym jego 

członków.

2. Współpraca międzynarodowa

W ramach współpracy międzynarodowej zrealizowano:

• spotkanie w Strasbourgu zrzeszeń władz lokalnych i regionalnych (General meeting of na

tional associations of local and regional authorities), 

• pomoc w odnowieniu pomnika Adama Mickiewicza we Lwowie,

• prezentacja Lublina podczas Międzynarodowego Festiwalu „Dźwięki i smaki Świata” - udział 

lubelskiej grupy Lubliner Klezmorium,

• Nancy (Francja) - realizacja projektu europejskiego „Vidé’Europe”,

• Debreczyn (Węgry) - realizacja projektu finansowanego przez europejski program Town – 

Twinning. Prezentacja Lublina (udział 50 - osobowej grupy artystów lubelskich) podczas święta 

narodowego Węgier,

• Bruksela (Belgia)-  udział  w konferencji  „Europa dla  obywateli”  i  odebranie przez Miasto 

Lublin nagrody „Złotej gwiazdy partnerstwa” za projekt „Stereotypy a rzeczywistość”,

• uczestnictwo w obchodach 750 lecia Lwowa,

• Tilburg (Holandia) - wizyta w związku z obchodami 10-lecia podpisania umowy partnerskiej,

• Dni Poniewieża w Lublinie w ramach Roku Litewskiego w Polsce,

• „Wielkanoc w Polsce 2006”,

• Dni Lublina w Debreczynie w ramach projektu „Kultura bez granic” (Town – Twinning) – 

2006,

• koncertu Pamięci Żydów Lubelskich pod dyrekcją światowej sławy dyrygentki z Izraela Pani 

Dalii Atlas

• Lubelska Misja Gospodarcza do Chin

W 2006r. gościliśmy między innymi następujących dyplomatów:

Ambasadora Nowej Zelandii, Ambasadora Wielkiej Brytanii, Ambasadora Niemiec dr Reinhard 

Schweppe, Ambasadora Meksyku, Ambasadora Austrii, Ambasadora Grecji, Ambasadora Kanady
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3. Promocja miasta, w tym promocja gospodarcza i obsługa 
inwestorów

W 2006 roku zrealizowano m.in. następujące projekty, których celem było wzmocnienie pozy

tywnego wizerunku naszego miasta.

Dni Lublina -imprezy takie jak: „Jarmark Św. Antoniego”, „Lunapark”, „Noc Świętojańska”, 
„Lato z Radiem” gromadziły średnio 20 tys. widzów.

Europejskie Spotkanie Kulturalne – „Europa Sąsiadów: Nowe Perspektywy”

Nasze miasto odwiedzili ministrowie kultury z państw unii europejskiej oraz goście z miast part

nerskich.. W spotkaniu uczestniczył Pan Minister Kazimierz Ujazdowski 
Tradycyjnie odbyły się takie wydarzenia jak:

• Scholaria – Małe Dni Lublina

• Ogólnopolski Przegląd Hejnałów Miejskich

• Lubelskie Święto Plonów 

• Festiwal Bożego Narodzenia

• Wigilia Starego Miasta

• Sylwester na Placu Litewskim

Biuro Promocji Miasta uczestniczyło w przygotowaniu i konsultacji wielu projektów unij
nych, m.in.:

• opracowaniu wniosku unijnego na projekt serialu „Lublin, Lublin”

• INTERREG III  A/TACIS CBC2004-2006 „Współpraca  kulturalna  Lublina-Brześcia-Łucka 

działania informacyjne i kulturalne

• „Turystyczne oznakowanie Miasta Lublin”

• konsultacje dot. realizacji wspólnego projektu „Blisko coraz bliżej”

• „Turystyka bez granic” – Lublin-Brześć –Łuck.

• realizacja projektu europejskiego „Kacpry-dzikie dzieci Europy”.

Ponadto BPM realizowało takie zadania jak:

• dystrybucja materiałów promocyjnych

• Punkty Informacji Prawnej przy Radach Osiedli Lublina

• Biuro Promocji  Miasta  było również współorganizatorem wielu imprez promocyjnych or

ganizowanych przez podmioty zewnętrzne. 

W wielu  przypadkach  pomoc  finansowa  i  organizacyjna  Biura  pozwoliła  na  realizację  tych 

przedsięwzięć.

Działania BPM w ramach promocji gospodarczej i obsługi inwestora 
Promocja lubelskiego potencjału inwestycyjnego:
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• obsługa  ok.  60-u  krajowych  i  zagranicznych  inwestorów  zainteresowanych  ulokowaniem 

kapitału w Lublinie;

• opracowanie i aktualizacja lubelskich ofert inwestycyjnych zgodnie z normą Polskiej Agencji 

Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Prezentacja lubelskich ofert inwestycyjnych w Polsce i za granicą, w tym: 

• udział w Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji CEPIF 

• udział w Targach Nieruchomości EMPEX; promocja lubelskich ofert inwestycyjnych wśród 

potencjalnych inwestorów -Londyn

• udział w Prezentacji Województwa Lubelskiego w ramach „Europejskich Dni Regionów i 

Miast w Brukseli” 

• udział w światowej promocji Polski PAIIZ;

• współpraca z lubelskimi agencjami nieruchomości, m.in. organizacja spotkania z ich przed

stawicielami w celu współpracy w zakresie zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej Lublina

Promocja lubelskiego potencjału gospodarczego:

• organizacja  seminarium  szkoleniowego  na  temat  rynku  ukraińskiego  i  białoruskiego  z 

udziałem 48-u lubelskich przedsiębiorców 

• organizacja  Europejskiego  Forum  Gospodarczego  „EASTERNPARTENARIAT”  (we 

współpracy z Lubelską Fundacją Rozwoju i Urzędem Marszałkowskim) z udziałem 30-u gości 

zagranicznych z Holandii, Francji, Niemiec, Węgier i Austrii 

• organizacja Giełdy Kooperacyjnej Polska- Białoruś-Ukraina w Lublinie z udziałem ponad 90-

u przedsiębiorców 

• organizacja Lubelskiej Misji Gospodarczej do Brześcia i Łucka w ramach projektu „Lubelskie 

Centrum Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej”

Wybrane działania wspierające przedsiębiorczość.

ZAKOŃCZENIE
W podsumowaniu wykonanej pracy przez wszystkie jednostki Miasta należy zauważyć ogromną 

złożoność i rozległość wykonywanych zadań. Niniejsze sprawozdanie nie jest w stanie ogarnąć 

całej działalności wykonywanej przez wszystkich pracowników jednostek podległych Prezydentowi 

Miasta Lublin – jest ono pewna syntezą prowadzonej działalności w imieniu, pod nadzorem lub we 

współpracy z Prezydentem Miasta. Wyrazem uznania dla pracy wielu osób i jednostek jest wy

różnienie , które w 2006 r. otrzymało Miasto Lublin w rankingu „Europejska gmina, europejskie 

miasto”. Organizatorem rankingu była Gazeta Prawna wespół z Ministerstwem Rozwoju Regional

nego i Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
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Nagroda ta jest zwieńczeniem pracy i starań podjętych podczas realizacji projektów inwestycyj

nych, nieinwestycyjnych oraz międzynarodowych. Podstawą do opracowania rankingu były dane 

dotyczące wartości umów o dofinansowanie podpisanych z Unią Europejską przez samorządy. W 

ustalaniu listy rankingowej została wzięta pod uwagę suma trzech mierników:

• wartość umów w stosunku do liczby mieszkańców,

• wartość przeciętnego projektu unijnego,

• liczba projektów przypadająca na 1 tys. mieszkańców miasta.

Zarówno za to wyróżnienie, jak również za każdą solidnie wykonaną pracę dla dobra miesz

kańców Lublina, osób i instytucji, którym Miasto służy, pragnę gorąco podziękować.

Wyrazy  wdzięczności  kieruję  także  do  tych,  którzy  w 2006 r.  wspierali  w różny sposób 

Miasto Lublin w wykonywaniu jego zadań.
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