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RAPORT O STANIE GMINY MIEJSKIEJ LUBIN ZA ROK 2018
WPROWADZENIE
Na podstawie art. 28aa Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 tj. z dnia 2019.03.15)
niniejszy raport obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta Miasta Lubina w roku 2018,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy i budżetu
obywatelskiego.
Wszelkie polityki, programy, strategie i uchwały rady gminy były w 2018 roku realizowane przez
Prezydenta Miasta Lubina zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wszystkie informacje dotyczące działalności w zakresie powyższych zadań i obowiązków są dostępne
publicznie w trybie ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 tj.
z dnia 2018.07.10) oraz publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Lubinie.
Zgodnie z art. 5a ust.5 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 tj. z dnia 2019.03.15) Gmina
Miejska Lubin nie ma obowiązku utworzenia budżetu obywatelskiego.
Z uwagi na brak szczegółowych regulacji w zakresie formy, zawartości Raportu przedstawiamy
Państwu podsumowanie za rok 2018 w formie krótkiego filmu (załączonego do Raportu oraz
umieszczonego na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubinie) oraz części
opisowej w oparciu o zadania gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym.
Podsumowując 2018 rok należy zwrócić uwagę na 2 najważniejsze wydarzenia mające istotne
znaczenie dla mieszkańców naszego Miasta.
KOLEJ NA LUBIN
Efekt naszych wieloletnich działań i starań na rzecz przywrócenia Lubina na mapę połączeń
kolejowych staje się realny. Pod koniec 2018r. zmodernizowana została linia Legnica – Lubin i od
czerwca 2019 uruchomione zostaną połączenia kolejowe Lubin – Wrocław. W najbliższej
perspektywie przywrócone zostanie połączenie do Głogowa przez Rudną, a także w niedalekiej
przyszłości Lubin stanie się częścią połączeń dalekobieżnych oraz międzynarodowych.
OBNIŻENIE PODATKU MIEDZIOWEGO O 15%
Nasze działania na rzecz obniżenia podatku miedziowego skutecznie doprowadziły do zmiany
przepisów i w 2019 roku podatek został obniżony o 15%.

Prezydent Miasta Lubina
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Realizacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, ładu przestrzennego,
ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.

1.

1.1 GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

a) sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w formie bezprzetargowej:

• 18 lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców,
• nieruchomości o łącznej powierzchni 282 m2, na rzecz użytkowników wieczystych,
• nieruchomości o powierzchni 2417 m2 celem realizacji publicznego zadania
powiatowego w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodzin i systemu pieczy
zastępczej poprzez wybudowanie budynku placówki opiekuńczo – wychowawczej
(art. 14 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Rady Miasta
Lubina nr XLII/379/18 z dnia 03.07.2018 roku),
• nieruchomości o łącznej powierzchni 2252 m2 na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej,
• nieruchomości o powierzchni 20 m2 pod budowę stacji transformatorowej.

b) sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w formie przetargu:
•
•
•
•
•
•
•

11 lokali mieszkalnych,
nieruchomości o łącznej powierzchni 23088 m2 pod zabudowę jednorodzinną,
nieruchomości o łącznej powierzchni 3036 m2 pod zabudowę wielorodzinną,
nieruchomości o łącznej powierzchni 6482 m2 pod zabudowę handlowo usługową,
nieruchomości o łącznej powierzchni 16495 m2 pod zabudowę przemysłową,
3 garaży wraz z gruntem o łącznej powierzchni 55 m2,
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni
użytkowej 33 m2;

c) oddanie w użytkowanie wieczyste:

• ułamkowej części gruntu pod lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 406 m2,
• gruntu po zabudowę garażami o łącznej powierzchnia 39 m2;

d) dzierżawa gruntów zabudowanych i niezabudowanych:

• dzierżawa gruntu na cele działalności gospodarczej - łączna powierzchnia
268742 m2, w tym cyklicznie: cyrk, wesołe miasteczko, sprzedaż kwiatów i zniczy,
ustawienia rusztowań na czas remontu budynków,
• dzierżawa gruntów pod garażami - łączna powierzchnia 2178 m2,
• dzierżawa gruntów pod parkingami - łączna powierzchnia 29266 m 2 ,
• dzierżawa gruntów na cele rekreacyjne - łączna powierzchnia 46156 m2,
• dzierżawa gruntów na cele rolne - łączna powierzchnia 897765 m2,
• dzierżawa gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej - łączna powierzchnia 74056 m2,
• dzierżawa gruntów pod osłony śmietnikowe - łączna powierzchnia 77 m2;

W tym 139 nowych umów dzierżawy o łącznej powierzchni 40141 m2.

e) zakup:

• nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, celem zagospodarowania
przestrzeni w sąsiedztwie stadionu sportowego o łącznej powierzchni 58496 m2;
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f) przyjęcie do zasobu:

• nieruchomość o powierzchni 2784 m2 - budowa parkingu,
• nieruchomości, które w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
przeznaczone są pod budowy dróg (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce
nieruchomości) o łącznej powierzchni 6861 m2,
• w wyniku wygaszenia prawa użytkowania przejęcie obiektów, budynków
niemieszkalnych, wchodzących w skład strzelnicy wojskowej w Parku Leśnym,
• budynku garażu nr 270, segment E położonego w kompleksie garaży przy ulicy
Hutniczej w Lubinie;

g) użyczenia:

• na okres trzech miesięcy grunt o łącznej powierzchni 489 m2 pod budowę parkingu
wraz z dojazdem,
• na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w granicach Parku Leśnego,
na cele wystawiennicze,
• do czasu wniesienia aportem nieruchomości zabudowanej strzelnicą sportową
o łącznej powierzchni 5480 m2;

h) trwały zarząd:

• wygaszono trwały zarząd do nieruchomości o powierzchni 222 m2, przysługujący
Zespołowi Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego, w związku z zaprzestaniem przez
Gminę zadania w zakresie oświaty dotyczącej szkół średnich,
• oddano w trwały zarząd lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 59,32 m2
na cele mieszkania chronionego;

i) przekazanie gruntów (realizacja inwestycji drogowej):

• realizacja inwestycji drogowej „Przebudowa odcinka drogi powiatowej relacji Lubin,
Krzeczyn Wielki” - łączna powierzchnia 20909 m2;

Informacja o stanie mienia komunalnego jest załącznikiem do sprawozdania z wykonania budżetu za
rok 2018 i jest dostępna publicznie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubinie.
1.2 PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Gmina Miejska Lubin posiada aktualne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego uchwalone przez Radę Miejską w Lubinie Uchwałą Nr IX/89/15 z dnia 8 września 2015
roku.
Gmina Miejska Lubin posiada 34 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, co stanowi
pokrycie 73,54 % obszaru gminy.
W 2018 roku:
• uchwalono 3 plany miejscowe,
• Rada Miejska w Lubinie podjęła Uchwałę Nr XXXIX/361/18 z dnia 24 kwietnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Lubina,
• Rada Miejska w Lubinie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
miejscowych,
• nie wydano żadnej decyzji o warunkach zabudowy,
• wydano 3 decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
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1.3 OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY
Realizując Uchwałę Nr LII/405/14 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 2 września 2014r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na dofinansowanie kosztów
inwestycji związanych z realizacją przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza (Dz. Urz. Woj. Doln.
poz. 3870), w 2018 roku dofinansowano 6 inwestycji polegających na wymianie starych pieców
węglowych na ogrzewanie gazowe lub retortowe. Inwestycje zrealizowane zostały w budynkach
mieszkalnych przy ul. Małomickiej, ul. Ścinawskiej, ul. Traugutta i ul. Wiązowej w Lubinie.
Informacja o realizacji uchwały, wraz z obliczeniami efektu ekologicznego (szacunkowa redukcja
emisji pyłu zawieszonego i arsenu), przekazywana jest do Zarządu Województwa Dolnośląskiego
w rocznym sprawozdaniu z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej.
Realizując Uchwałę Nr XIII/134/15 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie
przyjęcia Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin na lata 2016-2019 z perspektywą
na lata 2020-2023, w 2018 roku sporządzono raport z wykonania programu za lata 2016-2017. Raport
przedstawiony został Radzie Miejskiej w Lubinie (pismo z dnia 03.12.2018r.), a następnie przekazany
do Zarządu Powiatu w Lubinie (pismo z dnia 07.01.2019r.). Kolejny raport, obejmujący lata 20182019, sporządzony zostanie w 2020 roku.
Obowiązek sporządzania co 2 lata raportów z wykonania gminnego programu ochrony środowiska
określony został w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst
jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 799 z późn. zm.).
Realizując Uchwałę Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XLVI/1544/14 z dnia 12 lutego
2014r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego (Dz. Urz.
Woj. Doln. poz. 985 z późn. zm.), w 2018 roku zrealizowano następujące działania naprawcze,
określone w uchwale, mające na celu poprawę jakości powietrza:
• wzrost efektywności energetycznej miast i gmin - w ramach którego dofinansowano
6 inwestycji polegających na wymianie starych pieców węglowych na ogrzewanie
gazowe lub retortowe,
• czyszczenie ulic na mokro - którym objęto ogółem 142,8 km dróg gminnych
i powiatowych,
• edukacja ekologiczna - w którą wpisały się: akcja informacyjno-edukacyjna na temat
zakazu spalania odpadów, akcja pn. "Dzień bez samochodu" oraz prowadzenie
bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską;
Sprawozdanie z realizacji programu za 2018 rok, wraz z obliczeniami efektu ekologicznego
(szacunkowa redukcja emisji pyłu zawieszonego i arsenu, ilość osób objętych daną akcją), zgodnie
z wymogami uchwały, przekazane zostało do Zarządu Województwa Dolnośląskiego.
Pomniki przyrody
Pomniki przyrody stanowią jedną z form ochrony przyrody. Ustanawia się je dla zachowania
szczególnych wartości poszczególnych obiektów przyrodniczych - stosownie do przepisów ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz.U. z 2018r. poz. 1614 z późn. zm.).
W Lubinie obecnie znajdują się 34 pomniki przyrody, w tym 32 pojedyncze okazy drzew, 1 aleja
drzew i 1 grupa drzew.
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2.

Realizacja zadań z zakresu inwestycji oraz utrzymania infrastruktury miejskiej
(w szczególności dróg, ulic, placów, organizacji ruchu drogowego, targowisk, hal
targowych, zieleni gminnej i zadrzewień, cmentarzy gminnych, gminnych obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej, obiektów administracyjnych), gminnego
budownictwa mieszkaniowego, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz
gaz.

2.1 INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I BIEŻĄCYCH W ROKU 2018.
Przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości,
Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins
Dystrybucja w Lubinie. Długość przebudowanych dróg – 3,44 km.
w tym:
ul. Ścinawska – 0,62 km
• nawierzchnia bitumiczna jezdnie - 11933,5 m2,
• nawierzchnia bitumiczna ścieżka rowerowa - 1938,9 m2 (0,78 km),
• chodnik z kostki betonowej - 2804,1 m2,
• nawierzchnie z kostki kamiennej - 49,9 m2,
• kostka kamienna – zatoki autobusowe - 209,8 m2,
• tereny zielone - 6559,7 m2;
Al. Niepodległości – 0,76 km
• nawierzchnia bitumiczna jezdnie - 15333,3 m2,
• nawierzchnia bitumiczna ścieżka rowerowa - 1777,4 m2 (0,71 km)
• chodnik z kostki betonowej - 4601,0 m2,
• nawierzchnie z kostki kamiennej - 186,3 m2,
• kostka kamienna – zatoki autobusowe - 332,7 m2,
• tereny zielone - 8006,2 m2,
• kostka na rondzie - 200,9 m2,
• nawierzchnie zatok parkingowych z kostki betonowej - 1706,2 m2 (87 MP),
• nawierzchnie jezdni z kostki betonowej - 134,8 m2;
Modernizacja trzech sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach Al. Niepodległości z ulicami
Kilińskiego/Mieszka I, Armii Krajowej oraz Skłodowskiej-Curie:
• wymiana sterowników i programów sygnalizacji,
• wymiana konstrukcji słupów sygnalizacji,
• wymiana elementów detekcji (w tym przycisków dla pieszych),
• montaż listew LED na przejściach dla pieszych;
Al. Kaczyńskiego – 1.56 km
• nawierzchnia bitumiczna jezdnie - 26710,4 m2,
• nawierzchnia bitumiczna ścieżka rowerowa - 3956,9 m2,
• nawierzchnia bitumiczna ciąg pieszo-rowerowy na wiadukcie - 346,1 m2,
• chodnik z kostki betonowej - 6437,2 m2,
• kostka kamienna – zatoki autobusowe - 521,7 m2,
• tereny zielone - 15156,2 m2,
• nawierzchnie zatok parkingowych z kostki betonowej - 928,8 m2 (51 MP);
Budowa dwóch sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach Al. Kaczyńskiego z ulicami
Bema/Konstytucji 3-go Maja oraz z Pileckiego/Górniczą.
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ul. Granitowa – 0,5 km
• nawierzchnia bitumiczna jezdnie - 9045,4 m2,
• nawierzchnia bitumiczna ścieżka rowerowa - 1078,9 m2,
• chodnik z kostki betonowej - 1358,2 m2,
• kostka kamienna – zatoki autobusowe - 192,2 m2,
• tereny zielone - 5297,9 m2;
Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Al. Kaczyńskiego, Hutniczej i Granitowej:
• wymiana sterownika i programów sygnalizacji,
• wymiana elementów detekcji (w tym przycisków dla pieszych);
Kanalizacja deszczowa - wykonano:
• 3321 m rurociągów o średnicy dn 200-1000 mm rur PVC/GRP,
• 82 szt. studni betonowych dn 1200 mm,
• 189 szt. wpustów betonowych dn 500 mm,
• 784 m naprawy kanałów o średnicy 200-800 mm długim rękawem epoksydowym;
Budowa parkingu pomiędzy ul. Kruczą, a ul. Żurawią
• miejsca postojowe + jezdnia manewrowa - 1971,00 m2 (82 MP),
• droga dojazdowa - 548,00 m2,
• chodnik - 787,00 m2,
• wpusty deszczowe - 10 szt.,
• słupy oświetleniowe - 6 szt.;
Budowa parkingu przy budynku byłego Gimnazjum nr5
• parking, drogi dojazdowe i manewrowe - 3308,00 m2 (111 MP),
• chodniki - 100,00 m2,
• studnie kanalizacji deszczowej - 16 szt.;
Budowa parkingu przy ul. Paderewskiego w rejonie siedziby MPWiK
• drogi manewrowe - 1540,00 m2,
• miejsca postojowe - 1564,00 m2 (125 MP),
• słupy oświetleniowe - 6 szt., oprawy – 10 szt.,
• kanalizacja deszczowa - 217,00 mb,
• studnie kanalizacji deszczowej - 10 szt.,
• wpusty kanalizacji deszczowej - 11 szt.,
• chodniki - 141,00 m2;
Budowa dróg obsługujących teren pomiędzy ulicami Bema a 1-go Maja w związku z planowaną
budową w tym rejonie infrastrukturą mieszkaniową – II etap (0,21 km)
• jezdnia z kostki betonowej - 1013,00 m2,
• miejsca postojowe z kostki betonowej - 878,00 m2 (70 MP),
• wjazdy z kostki betonowej - 164,00 m2,
• chodniki z kostki betonowej - 901,00 m2,
• słupy oświetleniowe wraz z oprawami - 8 kpl.;
Przebudowa ul. Kochanowskiego – I odcinek (od skrzyżowania z ul. Chocianowską a wjazdem na
działkę 868/9) – 0,2 km
• nawierzchnia bitumiczna - 1 060,00 m2,
• nawierzchnia chodnika z kostki betonowej - 495,00 m2,
• nawierzchnia ścieżki rowerowej - 356,00 m2 (0,18 km),
• nawierzchnia wjazdów z kostki betonowej - 136,00 m2,
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• studnie rewizyjne - 4 szt.,
• wpusty - 6 szt.,
• lampy oświetlenia ulicznego - 6 szt.;
Budowa chodnika wzdłuż ul. Kusocińskiego (0,67 km)
• chodnik z kostki betonowej - 1013,00 m2;
Budowa chodnika przy ul. Małomickiej (0,224 km)
• chodnik z kostki betonowej - 448,00 m2;
Budowa dwóch sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych przy ul. Szpakowej
Budowa strzelnicy sportowej w Lubinie przy wraz z parkingiem oraz infrastrukturą techniczną
wewnętrzną i zewnętrzną
Roboty utrzymaniowe:
• remonty nawierzchni jezdni - 10752,00 m2,
• remonty chodników z kostki betonowej - 2927,00 m2,
• remonty cząstkowe nawierzchni - 737 m2,
• wymiana obrzeży betonowych - 832,00 m,
• wymiana krawężników betonowych - 1110,00 m,
• remont poboczy dróg - 1820,00 m2,
• remont zatok autobusowych 270,0 m2,
• remont ogrodzenia w pasie rozdziału ul. Hutniczej,
• uzupełnienie barier ochronnych w obrębie przepustów mostowych w ciągu ul. Małomickiej,
• kanalizacja deszczowa - czyszczenie oraz remonty bieżące kanalizacji deszczowej (wyczyszczono
495 szt. wpustów, wyczyszczono 69,00 mb odwodnienia liniowego, zamontowano 23 szt.
wiaderek we wpustach deszczowych),
• bieżące utrzymanie czystości i porządku,
• odnowienie oznakowania poziomego - 20386,00 m2,
• wykonanie analizy technicznej stanu technicznego przepustu drogowego na wlocie
ul. Tulipanowej do ul. Małomickiej,
• remont oraz wbudowanie nowego odcinka bariery ochronnej w obrębie chodnika przy
ul. Hutniczej,
• wyprofilowanie uszkodzonej nawierzchni jezdni ul. Krzemienieckiej i ul. Kochanowskiego,
• remont uszkodzonej poręczy mostowej na przepuście w ciągu ul. Małomickiej w Lubinie,
• remont belek na estakadzie w ciągu ul. Spacerowej,
• bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
• remont estakady w ciągu ul. Spacerowej,
• konserwacja stalowo-betonowej kładki dla pieszych przy Cuprum Arena,
• konserwacja drewnianej kładki dla pieszych ul. Sikorskiego,
• konserwacja drewnianej kładki dla pieszych przy kortach tenisowych,
• zamontowano stojaki rowerowe - 12 szt.;
ul. Moniuszki
Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Moniuszki w Lubinie
• studnie betonowe - 19 szt.,
• wpusty deszczowe - 13 szt.,
• rurociągi PVC o średnicy 200-500 mm - 498,9 m;
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Park Leśny
a) dostawa wraz z montażem toalety kontenerowej wraz posadowieniem i uruchomieniem:
• toaleta kontenerowa trzystanowiskowa,
• przyłącze wody,
• przyłącze kanalizacji sanitarnej,
• przyłącze dla zasilania elektrycznego,
b) dostawa wraz z montażem jednokondygnacyjnego modułowego pawilonu kontenerowego:
• modułowy pawilon kontenerowy - 1 szt.,
c) budowa oświetlenia parkowego - 53 szt. punktów świetlnych w oparciu o oprawy LED,
d) budowa sieci elektrycznej na potrzeby rozbudowy Parku,
e) budowa przyłączy sanitarnych na potrzeby rozbudowy Parku - rury PVC dn 160-200 mm 435,6m, studnie betonowe 13 szt.,
f) budowa przyłączy wody na potrzeby rozbudowy Parku - rury PE dn 25-125 mm - 442,7 m,
studnie wodomierzowe, hydrant dn 80 mm;
Park Kopernika
Dostawa wraz z montażem toalety kontenerowej wraz posadowieniem i uruchomieniem:
• toaleta kontenerowa trzystanowiskowa,
• przyłącze wody,
• przyłącze kanalizacji sanitarnej,
• przyłącze dla zasilania elektrycznego;
Rynek
Wykonanie, dostawa i montaż postumentu (z granitu) i makiety (z brązu o wymiarach 130x100
cm) Starego Miasta w Lubinie.
Wzgórze Zamkowe
a) budowa oświetlenia i iluminacji murów miejskich na Wzgórzu Zamkowym:
• oprawy gruntowe LED do iluminacji - 44 szt.,
• maszt dla naświetlaczy o wys. 6 m - 1 szt.,
• naświetlaczy RGB - 2 szt.,
• sterownik do naświetlaczy - 1 szt.,
• słupy - 7 szt.;
b) budowa ścieżki na Wzgórzu Zamkowym:
• ścieżka z kostki kamiennej - 44 m2;
Park Piłsudskiego
budowa iluminacji murów miejskich w Parku Piłsudskiego:
• linia kablowa - kabel YKY 5x2,5mm2 - 238 m,
• oprawy gruntowe LED do iluminacji - 25 szt.;
Energooszczędne oświetlenie wraz z systemem zarządzania i sterowania
• przebudowa oświetlenia ulicznego na ulicy Żurawiej - 40 szt. opraw LED,
• budowa nowego oświetlenia na ul. Komara - 23 szt. opraw LED,
• budowa nowego oświetlenia na ul. Spacerowej - 8 szt. opraw LED,
• budowa nowego oświetlenia na ul. Małomickiej - 9 szt. opraw LED,
• budowa nowego oświetlenia na ul. Krzemienieckiej - 54 szt. opraw LED;
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2.2 INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W 2018R.
W ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Miejskiej
Lubin, zwanej dalej "PGN", realizowane są następujące działania tj.:
a) Park Leśny (Militarny) w Lubinie - budowa oświetlenia zewnętrznego w oparciu
o energooszczędne oprawy typu LED (53 szt.),
b) budowa oświetlenia i iluminacji murów miejskich wokół Wzgórza Zamkowego w Lubinie montaż opraw gruntowych typu LED (44 szt.),
c) budowa oświetlenia i iluminacji murów miejskich na terenie Parku im. Józefa Piłsudskiego
w Lubinie - montaż opraw gruntowych typu LED (25 szt.);
d) inwestycje wielobranżowe na terenie Gminy Miejskiej Lubin (budowa miejsc postojowych przy
siedzibie MPWiK Sp. z o. o. z/s w Lubinie, budowa miejsc postojowych przy ul. Żurawiej
w Lubinie, przebudowa ul. Ścinawskiej, al. Niepodległości, al. Lecha Kaczyńskiego,
ul. Granitowa w Lubinie, budowa miejsc postojowych przy ul. Szkolnej w Lubinie) - w oparciu
o energooszczędne oprawy typu LED (241 szt.);
e) montaż i uruchomianie inteligentnych systemów zarządzania i sterowania oświetleniem
zewnętrznym na terenie Gminy Miejskiej Lubin:
• przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Żurawiej w Lubinie w oparciu o energooszczędne
oprawy typu LED (40 szt.),
• budowa oświetlenia ulicznego ul. Władysława Komara w Lubinie w oparciu
o energooszczędne oprawy typu LED (23 szt.),
• budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowej w Lubinie w oparciu o energooszczędne
oprawy typu LED (8 szt.),
• budowa oświetlenia ulicznego ul. Małomickiej w Lubinie w oparciu o energooszczędne
oprawy typu LED (9 szt.),
• budowa oświetlenia ulicznego ul. Krzemienieckiej w Lubinie w oparciu o energooszczędne
oprawy typu LED (54 szt.);
f) Organizowanie (corocznie) postępowań przetargowych mających na celu wyłonienie dostawcy
energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii, wobec których status odbiorcy
końcowego posiada Gmina Miejska Lubin, gminne jednostki organizacyjne oraz gminne
instytucje kultury. Jednym z kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej jest procentowy udział
w dostarczonej energii elektrycznej, pochodzącej z Odnawialnych Źródeł Energii. W 2019 r. ww.
poziom wynosi 18,5% dla energii elektrycznej dostarczanej dla potrzeb oświetlenia ulic, placów
i dróg publicznych oraz 18,0% dla pozostałych punktów poboru energii, wobec których status
odbiorcy końcowego posiada Gmina Miejska Lubin, gminne jednostki organizacyjne oraz
gminne instytucje kultury.
Utrzymanie bezpłatnej komunikacji publicznej dla mieszkańców Lubina
Ograniczanie emisji z transportu publicznego poprzez utrzymywanie bezpłatnej komunikacji
zbiorowej, przy jednoczesnym prowadzeniu akcji informacyjno-promocyjnych.
2.3 INFORMACJA DOTYCZĄCA GOSPODARKI GMINNYM ZASOBEM MIESZKANIOWYM ZA ROK 2018
Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy reguluje Ustawa z dnia 21 czerwca 2001
r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz nw.
Uchwały Rady Miejskiej:
• uchwała nr III/15/10 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie
wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Miejskiej Lubin,
• uchwała nr XLVIII/364/14 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie
ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Miejskiej Lubin,
• uchwała nr LXXIII/253/10 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacaniu należności
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pieniężnych z tytułu używania lokali komunalnych i socjalnych Gminy Miejskiej Lubin oraz
wskazania organów lub osób do tego uprawnionych;
Eksploatacja budynków i mieszkań stanowiących gminny zasób mieszkaniowy, w tym utrzymanie
bieżące i remonty, stanowi jedną z bardzo ważnych funkcji Gminy Miejskiej Lubin. Istotą
wykonywanego zarządzania i administrowania zasobami gminnymi jest utrzymanie właściwego stanu
technicznego oraz sanitarno-porządkowego w nieruchomościach gminnych.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. gminny zasób mieszkaniowy obejmował:
a) budynki mieszkalne - 6 - powierzchnia 6736,59 m2,
b) budynki niemieszkalne - 6 - powierzchnia 1375,87 m2,
c) lokale mieszkalne w najmie - 747 (powierzchnia 21927,01 m²) w tym:
• mieszkalne /komunalne/ - 486 (w budynkach WM – 390),
• socjalne i pom. tymczasowe - 261,
• użytkowe i garaże - 29 (pow. 2029,05 m²),
d) tereny gminne - 231848 m2,
W zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz administracji zarządzanych zasobów
mieszkaniowych wykonano następujące czynności:
a) Przeprowadzono coroczne okresowe kontrole obiektów, polegające na sprawdzeniu stanu
technicznego zgodnie z Prawem Budowlanym:
• przeglądy kominiarskie,
• przeglądy instalacji gazowej wewnętrznej,
• przeglądy instalacji elektrycznej - 5 letnie,
• przeglądy budowlane roczne;
b) Dokonano oceny stanu technicznego mieszkań i ich wyposażenia na wniosek najemców
i zakwalifikowano do naprawy lub wymiany poszczególne elementy (stolarka okienna, stolarka
drzwiowa, posadzki, piece kaflowe itp.).
W 2018 rok w ramach planu remontów wykonano między innymi:
Remonty bieżące pomieszczeń wspólnych w gminnych budynkach oraz remonty gminnych lokali tj.:
• wymiana stolarki okiennej, drzwi, wymiana podłoży, remonty instalacji elektrycznej,
gazowej, wod.-kan.,
• wykonanie przyłączy wod.-kan. w budynku przy ul. Chocianowskiej 12-12a,
• zbicie tynków z budynku przy ul. Traugutta 1 oraz wyłączenie z użytku części chodnika,
• wykonanie wyczystek kanałów kominowych w lokalach gminnych,
• wykonanie remontu łazienki wraz z izolacją posadzki na II piętrze w budynku przy ul. Marii
Skłodowskiej-Curie 98 w Lubinie,
• wymiana podgrzewacza w łazience budynku przy ul. Drzymały 13b,
• remont urządzeń małej architektury wraz z wymianą na nowe urządzenia na terenach
gminnych,
• remont pokryć dachowych,
• remont murków oporowych przy ul. Mieszka I 14-16,
• zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Budziszyńskiej 31-37;
2.4 INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA
GAZOWE DLA OBSZARU GMINY MIEJSKIEJ LUBIN
Aktualne
założenia
do
planu
zaopatrzenia
w
ciepło,
energię
elektryczną
i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Miejskiej Lubin zostały uchwalone Uchwałą nr II/14/18 Rady
Miejskiej w Lubinie w dniu 18 grudnia 2018r.
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Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity,
Dz.U. z 2018 r. poz. 755) do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną,
ciepło i paliwa gazowe należy m.in. planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację
zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy.
Wykonana analiza stanu istniejącego wykazała, iż systemy energetyczne funkcjonujące na
obszarze Gminy Miejskiej Lubin zapewniają wystarczający poziom bezpieczeństwa dostaw
poszczególnych nośników energii. Dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego
w perspektywie bilansowej krótko (rok 2025) średnio (rok 2030) i długoterminowej (rok 2035)
w opracowaniu pokazano tereny rozwojowe Gminy Miejskiej Lubin wraz z potrzebami
energetycznymi. Informacja ta powinna zostać ujęta w planach rozwojowych poszczególnych
przedsiębiorstw energetycznych. Realizacja zabezpieczenia potrzeb energetycznych Gminy Miejskiej
Lubin w zakresie ciepła sieciowego, energii elektrycznej i gazu, obejmująca modernizację i rozwój
poszczególnych systemów energetycznych leży w gestii poszczególnych przedsiębiorstw
energetycznych. Następna aktualizacja zostanie przeprowadzona w roku 2021.
2.5 INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA
LUBINA NA LATA 2016 – 2021 UCHWALONEGO UCHWAŁĄ NR XXIV/215/16 RADY MIEJSKIEJ
W LUBINIE Z DNIA 20.12.2016R
a) stworzenie Parku Militarnego w Lubinie - w trakcie realizacji – realizacja projektu wymaga
zagospodarowania terenu wraz z uzbrojeniem w niezbędne media oraz infrastrukturę
naziemną – wykonano wewnętrzną instalację wod-kan, oświetlenie zewnętrzne, monitoring,
b) rewitalizacja Parku Słowiańskiego w Lubinie wraz z wydzieleniem części dla psów - nie
otrzymano dofinansowania ze środków POIŚ – rozwój terenów zieleni miejskiej. W ramach
zadania opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy i Studium Wykonalności konieczne do
złożenia wniosku,
c) zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Budziszyńskiej w Lubinie – wykonano w roku
2018 przez Referat Lokalowy tut. Urzędu - Odnowa terenu zielonego nastąpiła poprzez
wymianę starych nasadzeń i stworzenie nowych klombów, montaż ławek i koszy na śmieci,
likwidację starej piaskownicy oraz remont chodników,
d) rewitalizacja Rynku w Lubinie - wykonano w roku 2018 - w obrębie Rynku zostały
przebudowane ciągi pieszo-jezdne wraz z odwodnieniem, zamontowane oświetlenie,
wykonane nasadzenia oraz elementy małej architektury,
e) przebudowa wraz z rozbudową monitoringu miejskiego - w roku 2018 wykonano I etap
a w roku 2019 zostanie wykonany etap II - Projekt obejmuje rozbudowę istniejącego systemu
monitoringu, w ramach której zabudowane zostaną nowe kamery monitoringu,
f) przebudowa i modernizacja ul. Przemysłowej w Lubinie - w roku 2019 zostanie wykonany
projekt - Projekt zakłada budowę nowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz
z przyłączami i przebudową dróg;
Cmentarze gminne
Na terenie Gminy Miejskiej Lubin funkcjonują dwa cmentarze komunalne: Cmentarz komunalny
w Lubinie przy ul. Cmentarnej oraz Cmentarz komunalny w Lubinie przy ul. Zacisze 1.
Zarządcą cmentarzy komunalnych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
w Lubinie, które realizuje zadania w tym zakresie w oparciu o przepisy ustawowe oraz Regulamin
Cmentarzy komunalnych uchwalony przez Radę Miejską w Lubinie – uchwała nr XXX/276/17 z dnia
01.08.2017r.
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3.

Realizacja zadań z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej, oczyszczania ścieków
komunalnych, utrzymania czystości i porządku, wysypisk i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych.

Zadania z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej, oczyszczania ścieków, utrzymania czystości
i porządku, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów realizowane są przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
w Lubinie, MUNDO Sp. z o.o. w Lubinie.
Raport – Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubin za
rok 2018 jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubinie pod adresem:
http://www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,2512,idmp,166,r,r
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4.

Realizacja zadań z zakresu telekomunikacji.

Zaprojektowanie i budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej w Gminie Miejskiej Lubin
W ramach projektu „Lubin – miasto bez wykluczenia cyfrowego” (projekt wspófinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”)
Gmina Miejska Lubin zaprojektowała i wybudowała na terenie miasta szerokopasmową sieć
teleinformatyczną.
W ramach tego projektu wykonano następujący zakres robót:
• wytypowano 250 gospodarstw domowych, które otrzymały radiowy dostęp do Internetu
oraz zakupiono dla nich zestawy komputerowe z oprogramowaniem,
• wybudowano 28.1 km sieci światłowodowej w mikro kanalizacji,
• wybudowano 47 węzłów dostępowych do Internetu (w tym w jednostkach organizacyjnych
UM Lubin – szkoły, przedszkola, i inne),
• zamontowano 10 infokiosków na terenie miasta,
• wybudowano 17 radiowych stacji dostępowych (hot spotów),
• wyposażono w UM Lubin Centrum Zarządzania Siecią światłowodową;

15

5.

Realizacja zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

Zadania z zakresu lokalnego transportu publicznego realizowane są w ramach Powiatowych
Przewozów Pasażerskich na podstawie umowy Nr IN-K.7243.1.2.2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku
zawartej pomiędzy Gminą Miejską Lubin a Powiatem Lubińskim.
Gmina Miejska Lubin zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/339/18 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia
30 stycznia 2018 roku zawarła przedmiotową umowę w sprawie udzielania pomocy finansowej
Powiatowi Lubińskiemu na realizację publicznego powiatowego transportu zbiorowego, zobowiązując
się do udzielenia Powiatowi Lubińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości
10 200 000,00 zł z przeznaczeniem na (kwota wykorzystana – 8 830 073,70 zł):
• realizację świadczenia usług przewozowych w powiatowych autobusowych przewozach
pasażerskich na sieci komunikacyjnej użyteczności publicznej Powiatu Lubińskiego oraz
powiatów, z którymi Powiat Lubiński posiada lub zawrze stosowne porozumienia,
• pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej
powiatowych przewozów pasażerskich Powiatu Lubińskiego wynikającej z ustawy z dnia
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym;
Numery linii realizujących kursy na terenie miasta Lubin w ramach powiatowych przewozów
pasażerskich: 0, 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 8 (sezonowa), 100, 101, 102, 103, 104, 105, 111, 112, 113, 121,
131.
Poniżej zestawienie z liczbami przewożonych pasażerów na terenie miasta Lubina:
2014 r. – przewieziono 6 176 182 osób, w okresie tym komunikacja była płatna (bilety),
2015 r. – przewieziono 10 261 746 osób, w okresie tym komunikacja była bezpłatna,
2016 r. – przewieziono 11 212 561 osób, w okresie tym komunikacja była bezpłatna;
W 2017 oraz w 2018 roku szacunkowo przewożonych było ok. 11,2 mln pasażerów rocznie.
(Gmina Miejska Lubin nie była przewoźnikiem i nie prowadziła badań w zakresie przewozów).
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6.

Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, w tym ośrodków
i zakładów opiekuńczych, wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej, polityki
prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej
i prawnej.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Lubina na lata 2014-2020
(obowiązek opracowania wynika z art. 16b ust. 1 ustawy z dnia12 marca 2004r. o pomocy społecznej
– Uchwała Nr XLVII/359/14 Rady Miejskiej z dnia 21 stycznia 2014r.)
Dokument dostępny publicznie pod adresem:
strona BIP MOPS/Informacje Ogólne/Strategia Programy
Na podstawie Zarządzenia P.0050.68.2015 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 4 marca 2015r. Zespół
ds. monitorowania i ewaluacji Strategii dokonuje raz na 3 lata oceny poziomu wdrażania
poszczególnych jej celów i przyjętych kierunków działań. Taką okresową ocenę sporządzono za lata
2014-2016; natomiast kolejną Zespół przygotuje z końcem 2019r. Wyniki prac Zespołu (za lata 20142016) zostały przekazane Prezydentowi Miasta i Radzie Miejskiej w Lubinie pismem AP.400-1/17
z dnia 7 sierpnia 2017r.
Przedstawiony dokument pokazuje, że założone cele strategiczne i ich kierunki są realizowane.
Zespół ds. monitorowania Strategii ocenił pozytywnie poziom ich wdrażania.
Działania samorządu w kształtowaniu i realizacji lokalnej polityki społecznej są ukierunkowane
głównie na wsparcie i aktywizację grup marginalizowanych. Szczególne miejsce zajmuje potrzeba
wspierania rodziny, co pozwala na jej wzmocnienie oraz ograniczenie kryzysów.
Na marginalizację i izolację społeczną narażone są również osoby starsze i niepełnosprawne. Ich
funkcjonowanie utrudniają zarówno bariery architektoniczne, społeczne jak i psychologiczne.
Założenia Strategii prowadzą do stworzenia zintegrowanego systemu wsparcia i aktywizacji
zarówno seniorów, jak i osób niepełnosprawnych. Systematyczny monitoring problemów
społecznych, szczególnie dot. ubóstwa, bezdomności, bezrobocia i uzależnień pozwala ocenić
zjawiska i dostosować działania do wielkości problemu.
Realizacja celów strategicznych odbywa się we współpracy oraz partnerstwie w ramach
programów i projektów lokalnych.
Skuteczność działań skierowanych na osiągnięcie celów strategicznych zapewnia profesjonalizm
i doświadczenie zawodowe pracowników służb socjalnych oraz innych osób zaangażowanych
w działalność społeczną.
Gminny Program Wspierania Rodziny dla miasta Lubina na lata 2018-2020
(obowiązek opracowania wynika z art. 179 ust. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej – Uchwała Nr XXXVII/348/18 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 27 lutego
2018r.)
Dokument dostępny publicznie pod adresem:
strona BIP MOPS/Informacje Ogólne/Strategia Programy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako koordynator działań wynikających z Gminnego Programu
Wspierania Rodziny dla miasta Lubina przekazuje co roku sprawozdanie z realizacji zadań.
Monitorowanie Programu odbywa się na podstawie analizy danych (w tym statystycznych) zebranych
od podmiotów zaangażowanych w jego realizację, w oparciu o przyjęte wskaźniki. Roczne
sprawozdanie za 2018r. zostało przekazane Prezydentowi Miasta Lubina i Przewodniczącej Rady
Miejskiej w Lubinie pismem DP.800-1/19 z dnia 26 marca 2019r.
Program zakłada wsparcie rodziny naturalnej w wypełnianiu jej podstawowych funkcji oraz
motywowanie
do podejmowania
pracy
nad
poprawą
swojej
sytuacji
życiowej,
a w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin – podejmowanie działań interwencyjnych
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i zaradczych. Oczekiwanym rezultatem wdrożenia Programu jest pozostanie dziecka w środowisku
rodzinnym, a w przypadku umieszczenia w pieczy zastępczej – możliwie szybki powrót do rodziny
biologicznej.
W celu stworzenia optymalnych warunków do wychowywania dzieci w środowisku biologicznej
rodziny oraz wspierania rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczowychowawczych wyznaczono cele szczegółowe:
• zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny,
• podejmowanie działań interdyscyplinarnych, mających zapobiegać sytuacjom kryzysowym
lub pomagać w rozwiązywaniu już istniejących,
• podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych sprzyjających umacnianiu rodziny
i wypełnianiu przez nią roli opiekuńczo-wychowawczej; promowanie wartości rodziny,
• wzmacnianie kompetencji służb pracujących na rzecz rodziny i dziecka, pogłębianie
współpracy interdyscyplinarnej;
Wszystkie przyjęte zadania były realizowane. Zintensyfikowanie działań wobec rodzin przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zakłada:
• ograniczenie wzrostu liczby dzieci kierowanych do różnych form pieczy zastępczej,
• zwiększenie
umiejętności
opiekuńczo-wychowawczych
oraz
motywowanie
do wprowadzania zmian wpływających na poprawę sytuacji życiowej,
• zwiększenie skuteczności pomocy kierowanej do rodzin dysfunkcyjnych;
Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla miasta Lubina
(obowiązek opracowania wynika z art. 41 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ust. 1-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu narkomanii – Uchwała Nr XXXV/331/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 grudnia
2017r.)
Dokument dostępny publicznie pod adresem:
strona BIP MOPS/Informacje Ogólne/Strategia Programy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako koordynator działań wynikających z Gminnego Programu
przekazuje co roku raport z wykonania zadań. Monitorowanie Programu odbywa się na podstawie
analizy danych zebranych od podmiotów zaangażowanych w jego realizację, w oparciu o przyjęte
wskaźniki. Raport za 2018r. został przekazany Prezydentowi Miasta Lubina i Radzie Miejskiej
w Lubinie pismem AP.0112-8/19 z dnia 6 marca 2019r. Ponadto 10 kwietnia 2019r. do Państwowej
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazane zostało (drogą elektroniczną)
sprawozdanie PARPA G1 z działalności samorządu gminnego za 2018r.
Zadania wynikające z ustawy, dla miasta Lubina realizowane są w oparciu o Gminny Program
Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Celem
głównym Programu jest profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji
psychoaktywnych (w tym napojów alkoholowych), uzależnieniami i przemocą w rodzinie – zgodnie
z koncepcją Narodowego Programu Zdrowia.
Jego skuteczność jest możliwa poprzez osiągnięcie celów szczegółowych:
• ograniczenie spożywania napojów alkoholowych i zażywania narkotyków przez młodzież,
• poszerzanie wiedzy i podnoszenie świadomości społeczeństwa nt. problemu uzależnień,
picia szkodliwego, współuzależnienia, DDA i przemocy w rodzinie,
• wsparcie rodzin, w których występują problemy uzależnienia od alkoholu
i innych narkotyków,
• pomoc i wsparcie dla rodzin z kręgu przemocy,
• współpraca interdyscyplinarna na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień
i przemocy;
Wszystkie przyjęte zadania zrealizowano.
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Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla miasta
Lubina na lata 2017-2020
(obowiązek opracowania wynika z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie – Uchwała Nr XXXVII/349/18 z dnia 27 lutego 2018r.)
Dokument dostępny publicznie pod adresem:
strona BIP MOPS/Informacje Ogólne/Strategia Programy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako koordynator działań wynikających z Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla miasta Lubina na lata 20172020 sporządza co roku sprawozdanie z realizacji zadań. Monitorowanie Programu odbywa się na
podstawie analizy danych, zebranych od podmiotów zaangażowanych w jego realizację, w oparciu
o przyjęte mierniki. Informacje w tym zakresie zawiera roczne sprawozdanie z działalności MOPS za
2018r.
Skuteczność Programu zależy od wielu czynników, w tym m.in. dobrego rozeznania środowiska,
wysokich kwalifikacji służb zajmujących się profilaktyką i wsparciem rodzin, kompleksowej
współpracy w ramach pracy w Miejskim Zespole Interdyscyplinarnym, a przede wszystkim motywacji
do dokonania zmian i wyjścia z kryzysu przez rodziny dotknięte problemem przemocy.
Zadania zaplanowane w Programie kierowane są do wszystkich mieszkańców miasta Lubina, mają
na celu dotarcie do jak największej liczby osób z kręgu przemocy w rodzinie, przełamywanie
stereotypów dot. przemocy, a poprzez pracę interdyscyplinarną pomoc rodzinom szczególnie
narażonym na jej wystąpienie. Jednak główny nacisk położony jest na wsparcie osób
doświadczających przemocy w rodzinie i edukację osób stosujących przemoc wobec bliskich.
W celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wyznaczono cele szczegółowe:
• profilaktyka w obszarze przemocy oraz podnoszenie poziomu wiedzy i wrażliwości
społecznej nt. zjawiska przemocy w rodzinie;
• zwiększenie bezpieczeństwa rodzin doświadczających przemocy w rodzinie;
• poprawa skuteczności działań służb w obszarze przemocy w rodzinie.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie zrealizował w okresie sprawozdawczym założone
mierniki określone w Programie. Powyższe działania przyczyniają się do świadczenia profesjonalnej
i skutecznej pomocy rodzinom uwikłanym w przemoc domową.
Sprawozdanie z działalności MOPS
(obowiązek sporządzenia wynika z art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej)
Dokument dostępny publicznie pod adresem:
strona bip MOPS/Informacje Ogólne/Sprawozdania a także e-mail folder Raport za 2018r.
Roczne sprawozdanie za 2018r. zostało przekazane Prezydentowi Miasta Lubina i Przewodniczącej
Rady Miejskiej w Lubinie pismem AP. 0112-2/19 z dnia 8 maja 2019r.
Organizacja i funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie utrzymywały się
na wysokim i stabilnym poziomie. Wszystkie zadania statutowe były w pełni realizowane. Udzielana
była pomoc osobom potrzebującym w różnych przedziałach wiekowych zarówno dzieciom, jak
i osobom dorosłym. Mieszkańcy korzystali ze świadczeń finansowych z pomocy społecznej i wielu
innych działań proponowanych przez Ośrodek. Poza świadczeniami przyznawanymi decyzjami
administracyjnymi, podopieczni korzystali z pracy socjalnej, poradnictwa i konsultacji. Wsparcie
rodziny, borykającej się z problemami opiekuńczo wychowawczymi, przemocy, uzależnień było
priorytetowym działaniem kadry Ośrodka. Pracowników socjalnych wspierali asystenci rodziny,
terapeuci, psycholog i prawnicy. Podejmowano współpracę interdyscyplinarną w obszarze problemu
przemocy i alkoholizmu. Osobom bezrobotnym proponowano aktywne formy wsparcia - prace
społecznie użyteczne i Program Aktywizacja i Integracja. Udzielano kompleksowej pomocy osobom
bezdomnym, we współpracy z Policją, organizacjami pozarządowymi i kościołem. Seniorom
zapewniano pomoc w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, całodobową opieką
19

w domach pomocy społecznej, a osoby samodzielne mogły korzystać z oferty prężnie działającego
Domu Dziennego Pobytu.
Dużą uwagę skupiano na wsparciu dzieci, młodzieży i rodziców - zapewniano opiekę w żłobkach,
pomoc materialną dla uczniów, finansowano posiłki w szkołach i przedszkolach. Dzieci
niepełnosprawne korzystały z pomocy ośrodka wsparcia. Rodziny wspierane były finansowo poprzez
wypłatę rozmaitych świadczeń, w tym kontynuację rządowego programu „Rodzina 500 plus”
i nowego „Dobry start”.
Miniony rok był okresem wzmożonych prac inwestycyjnych, mających na celu poprawę komfortu
pracy, a tym samym warunków w jakich świadczona jest pomoc osobom potrzebującym. W tym celu
rozbudowano budynek MOPS o dwa nowe pomieszczenia, dokonano licznych remontów i zakupów
sprzętu m.in. w domu opieki i żłobkach.
Potrzeby i priorytety Ośrodka w bieżącym roku w dużej mierze będą wynikiem zmieniających się
przepisów prawa, które nakładają nowe zadania lecz również realizacją przedsięwzięć wynikających
z zaobserwowanych potrzeb społeczności lokalnej. Znaczne nakłady pracy, w tym zmiany
organizacyjno-kadrowe, będą skierowane na realizację świadczenia 500 plus - na każde dziecko
i programu „Dobry start”. Zaangażowania pracowników będzie wymagało uruchomienie mieszkania
chronionego i prowadzenie nowopowstałego Punktu Pomocy Dzieciom, a także podjęcie nowej
inicjatywy - dot. pochówku dzieci martwo urodzonych.
Ocena zasobów pomocy społecznej
(obowiązek przygotowania wynika z art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako koordynator działań w zakresie pomocy społecznej
przygotowuje co roku ocenę zasobów pomocy społecznej, w oparciu o analizę lokalnej sytuacji
społecznej i demograficznej. Sporządzenie dokumentu odbywa się na podstawie danych zebranych
przez Ośrodek Pomocy Społecznej za pośrednictwem systemu Centralnej Aplikacji Statystycznej
MRPiPS. Dane z Oceny umożliwiają analizowanie i monitorowanie występowania problemów
społecznych oraz planowanie działań aktywizujących jednostki samorządu terytorialnego w obszarze
usług społecznych. Zawarte w niej informacje są materiałem poglądowym, mającym ułatwić władzom
gminy podejmowanie decyzji związanych z planowaniem budżetu w zakresie polityki społecznej
w kolejnym roku i są podstawą do sformułowania wniosków i rekomendacji na najbliższe lata.
Informacje w tym zakresie w znacznej części zawiera roczne sprawozdanie z działalności MOPS
za 2018r.
Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018r. została przekazana Prezydentowi Miasta Lubina
i Przewodniczącej Rady Miejskiej w Lubinie pismem AP. 0112-9/19 z dnia 26 kwietnia
2019r.
Żłobki i kluby dziecięce
W 2018 roku na wniosek Prezydenta Miasta Lubina została podjęta Uchwała Rady Miejskiej
w Lubinie w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek
lub klub dziecięcy.
Ustalona wysokość dotacji celowej to:
550 zł na każde dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym i 650 zł w żłobku.
Dzięki tej dotacji liczba miejsc wzrosła w sumie o 279 w tym: kluby o 55 miejsc żłobki o 224.
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7.

Realizacja zadań z zakresu edukacji publicznej. Informacja oświatowa za rok szkolny
2017/2018.

Stan organizacji
W roku szkolnym 2017/2018 Gmina Miejska Lubin była organem prowadzącym:
• dla szkół, których prowadzenie jest zadaniem własnym gminy, zgodnie z art.8 ust.15 ustawy
Prawo oświatowe - 13 przedszkoli publicznych, 8 szkół podstawowych i 1 zespołu szkół,
• dla szkół i placówek, których prowadzenie wynikało z zawartych porozumień z Powiatem
Lubińskim - 3 Liceów Ogólnokształcących, 2 zespołów szkół, Poradni PsychologicznoPedagogicznej, Młodzieżowego Domu Kultury;
Stan organizacji szkół podstawowych i zespołu szkół w roku szkolnym 2017/2018:
Lp

Wyszczególnienie

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

w tym
klasa GM

w tym klasa SP
I

II

III

IV

V

VI

VII

1

Szkoła Podstawowa Nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi

27

583

61

44

130

126

85

64

73

2

Szkoła Podstawowa Nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi

19

401

70

25

88

85

45

42

46

3

Szkoła Podstawowa Nr 5

19

440

68

33

71

99

40

53

76

4

Szkoła Podstawowa Nr 8

22

544

90

27

118

102

74

59

74

5

Szkoła Podstawowa Nr 9

25

541

76

50

128

106

65

48

68

6

Szkoła Podstawowa Nr 10

30

694

80

43

140

130

80 105

116

7

Szkoła Podstawowa Nr 12

22

523

72

37

90

121

74

8

Szkoła Podstawowa Nr 14

33

878

128

47

160

177

9

Zespół Szkół Sportowych

17

436

49

0

67

74

212

5 040

694

306

Razem oddziały SP

992 1.020

52

77

134 115

117

75

113

655 613

760

58

II

III

1

Szkoła Podstawowa Nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi

4

79

2

Szkoła Podstawowa Nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi

8

185

3

Szkoła Podstawowa Nr 5

8

186

4

Szkoła Podstawowa Nr 12

7

199

94 105

5

Zespół Szkół Sportowych

8

225

121 104

48

1 253

648 605

260

6 293

Razem oddziały GM
Ogółem oddziały

21

39

40

88

97

101

85

Ponadto w gminie w roku szkolnym 2017/2018 funkcjonowało 13 przedszkoli publicznych
i 9 przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Gminę.
Stan organizacji przedszkoli publicznych i niepublicznych w roku szkolnym 2017/2018:
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba oddziałów

Liczba
wychowanków

1.

Przedszkole Miejskie Nr 1

15

375

2.

Przedszkole Miejskie Nr 2

5

126

3.

Przedszkole Miejskie Nr 3

5

127

4.

Przedszkole Miejskie Nr 4

5

125

5.

Przedszkole Miejskie Nr 5

8

203

6.

Przedszkole Miejskie Nr 6

5

125

7.

Przedszkole Miejskie Nr 7

8

200

8.

Przedszkole Miejskie Nr 9 z Oddz. Int.

6

125

9.

Przedszkole Nr 10 z Oddz. Int.

5

105

10.

Przedszkole Miejskie Nr 12

6

149

11.

Przedszkole Miejskie Nr 13

6

151

12.

Przedszkole Miejskie Nr 14

10

242

13.

Przedszkole Miejskie Nr 15

11

273

95

2.326

Razem PM publiczne
14.

Przedszkole „Akademia Maluszka”

3

66

15.

Przedszkole „Montessori”

3

68

16.

Przedszkole Niepubliczne „Radosny Maluszek”

2

38

17.

Zielone Przedszkole Przedszkole Niepubliczne

6

144

18.

Przedszkole Społeczne „Lolek”

1

8

19.

Przedszkole Niepubliczne „Planeta Zdrowia”

8

177

20.

Przedszkole Niepubliczne „Biała Żyrafa”

1

11

21.

Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”

3

68

22.

Przedszkole Niepubliczne „Krecik”

1

15

28

595

123

2.921

Razem PM niepubliczne
Ogółem:
Poziom nauczania

Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. Badanie postępów edukacyjnych
i osiągnięć uczniów może przybierać różne formy. Najczęściej są to egzaminy wewnętrzne
i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe.
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Wyniki poszczególnych szkół z egzaminu gimnazjalnego na zakończenie nauki w roku szkolnym
2016/2017 obrazuje wykres nr 1 i 2. Max. wynik wyrażony w % do zdobycia w poszczególnej części tj.
humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i językowej – 100%.
Wyniki z egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018.

Wyk. Nr 2 - część matematyczna – matematyka i przyroda – wynik %.

Wyk. Nr 3 -część z języka obcego tj. j. angielski, j. niemiecki, j. francuski- wynik %.

23

Nadzór pedagogiczny sprawowany przez Kuratora Oświaty
W ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we
Wrocławiu, w roku szkolnym 2017/2018 przeprowadzono kontrole w placówkach oświatowych, które
obrazuje poniższa:
Zakres kontroli
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Lubinie
• Ocena prawidłowości zapewnienia warunków i organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych
w szkołach ogólnodostępnych w okresie od 1.09.2017r. do dnia rozpoczęcia kontroli.
Szkoła Podstawowa Nr 14 w Lubinie
• Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej.
I Liceum Ogólnokształcące w Lubinie
• Kontrola w zakresie nauczania matematyki w szkole.
• Monitorowanie przez dyrektora szkoły realizacji podstawy programowej.
• Sprawowanie przez dyrektora nadzoru pedagogicznego nad organizacja w szkole różnych uroczystości,
imprez szkolnych, akcji, przedsięwzięć itp.
Uniwersytet Senioralny
W Lubinie od lat prowadzony jest Uniwersytet Senioralny, w którym odbywają się zajęcia
skierowane do seniorów.
Zajęcia prowadzone są w sześciu szkołach na terenie Miasta Lubin - w ramach warsztatów
wielopokoleniowych oraz instytucjach kultury i sportu tj.: w Centrum Kultury MUZA, Muzeum
Historycznym oraz w Regionalnym Centrum Sportowym w Lubinie.
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Studenci Uniwersytetu Senioralnego mogą korzystać z różnego rodzaju zajęć o charakterze:
edukacyjnym, artystycznym i sportowym.
W ramach Uniwersytetu prowadzone są następujące zajęcia:
• język angielski,
• język niemiecki,
• język włoski,
• język francuski,
• język hiszpański,
• informatyka,
• szachy,
• plastyka,
• zajęcia taneczne (flamenco, zumba, taniec towarzyski) ,
• zajęcia ceramiczne,
• aerobik,
• gimnastyka,
• gimnastyka rehabilitacyjna – zdrowy kręgosłup,
• basen,
• kręgle,
• tenis stołowy,
• nordic walking,
• joga,
• tai-chi,
• samoobrona;
W wyżej wymienionych zajęciach udział bierze ponad 2 500 seniorów – studentów Uniwersytetu
Senioralnego.
W CK Muza odbywają się zajęcia Zumby, Flamenco a raz w miesiącu seanse filmowe – „Kino dla
Seniorów - w Samo Południe”, a także organizowane są Wieczorki taneczne dla Seniorów.
Muzeum Historyczne prowadzi zajęcia rękodzieła artystycznego w ramach warsztatów w Pracowni
Działań Twórczych ARTPUNKT.
Zajęcia odbywają się od października do czerwca. Głównym celem warsztatów prowadzonych
w ramach Uniwersytetu Senioralnego jest nabywanie i udoskonalanie nowych umiejętności
i rozbudzanie artystycznych pasji twórczych oraz aktywizacja seniorów.
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8.

Realizacja zadań z zakresu kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji
kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Zadania z zakresu kultury realizowane były w 2018 roku przez samorządowe instytucje kultury:
Centrum Kultury Muza, Ośrodek Kultury Wzgórze Zamkowe, Muzeum Historyczne w Lubinie,
Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie, Miejską Bibliotekę Publiczną.
Sprawozdania z działalności jednostek kultury za rok 2018 znajdują się w sprawozdaniu
z wykonania budżetu dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubinie.
Najważniejsze zadania z zakresu kultury realizowane przez jednostki kultury:
• rozpoczęcie działalności Muzeum Historycznego w Lubinie,
• przeprowadzenie w maju 2018 - I Lubińskiej Nocy Muzeów,
• wykonane ekspozycje: Zbrodnia Lubińska, Historia miasta na tle życia codziennego, Sport
w Lubinie, Dolnośląska kartografia, Drogi do niepodległości, Miasto Lubin w latach 70. XX
wieku, Weterani Niepodległości 1918 – 2018,
• realizacja projektu muzealnego Projekt Polska 1918 – 2018 z okazji 100-lecia odzyskania
niepodległości Polski,
• organizowanie spektakli teatralnych, koncertów, recitali i innych form estradowych,
• organizowanie imprez masowych – Dni Lubina, Wielki Koncert Wolności,
• prowadzenie zespołów, sekcji i warsztatów artystycznych (m.in. taneczne, plastyczne,
teatralne),
• organizowanie festiwali, przeglądów, konkursów i innych imprez kulturalnych (m.in.
Dziecięcy Konkurs Wokalny o Złotą Nutkę, Przegląd taneczny Lubin Dance, Scena Prezentacji
Młodych),
• organizowanie wystaw, konferencji naukowych,
• realizacja projektu Teatr w Lubinie,
• seanse filmowe: premiery kinowe, seanse w ramach DKF, Kino dla Seniora, poranki dla
dzieci, udział w projekcie Filmoteka Szkolna. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej.
• wakacyjne koncerty w Altanie w Parku Piłsudskiego,
• współpraca, współorganizacja wydarzeń kulturalnych z innymi placówkami kulturalnooświatowymi, lokalnymi stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi,
• rozpoczęcie prac związanych z rewitalizacją Parku Leśnego – opracowany został plan
zagospodarowania tego obszaru na ogólnodostępną przestrzeń o charakterze muzealnym
ze szczególnym uwzględnieniem istniejących tam historycznych obiektów militarnych,
• uruchomienie w gmachu ratusza Galerii Ratuszowej – miejsca prezentacji ekspozycji
artystycznych twórców oraz artystów lokalnych;
Miejska Biblioteka Publiczna w Lubinie
Miejska Biblioteka Publiczna w Lubinie została utworzona 01.09.1946 roku. W chwili obecnej pełni
również rolę Powiatowej Biblioteki Publicznej. Biblioteka składa się z oddziałów:
• Wypożyczalnia Główna, ul. M. Skłodowskiej – Curie 6,
• Filia Nr 3, ul. Żurawia 17,
• Filia Nr 4, ul. Jastrzębia 6,
• Biblioteka Multimedialna „Czytnik”, ul. K.C. Norwida 10;
Zbiory Biblioteki to:
• 112 174
egzemplarzy książki papierowej,
• 3 714
audiobooków,
• 5 403
płyt z muzyką,
• 23 000
tytułów udostępnionych on-line,
• 27
tytułów prasowych;
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Od 2012 roku Biblioteka oferuje czytelnikom dostęp do książki on-line, w ramach projektu
„Zabukuj sobie ibuka”. Projekt ten pozwala na korzystanie z elektronicznej wersji ok. 3 000 tytułów
publikacji udostępnianych przez Wydawnictwo Naukowe PWN.
Od 2016 roku Biblioteka oferuje czytelnikom dostęp do książki on-line za pośrednictwem
platformy LEGIMI, w ramach której Czytelnik ma dostęp do 20 000 tytułów z zakresu literatury
pięknej polskiej i obcej.
W 2018 roku:
• liczba odwiedzin
• liczba wypożyczeń zbiorów
o
o
o
o
o

217 739
6 566
5 106
17 028
4 123

-

109 225 czytelników
250 562 egzemplarzy, w tym:

- książki papierowej
- książki on - line
- audiobooków
- czasopism
- płyty

Zakupionych zostało: 5 679 szt. egzemplarzy zbiorów.
Ochrona zabytków
Gmina Miejska Lubin sprawuje opiekę nad zabytkami zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na
terenie Gminy Miejskiej Lubin znajduje się 217 obiektów zabytkowych, w tym 23 obiekty są wpisane
do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków i objętych ścisłą ochroną konserwatorską. Centrum miasta
(Rynek) znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej.
Wykaz obiektów zabytkowych i zabytków miasta Lubina wpisanych do Wojewódzkiego Rejestru
Zabytków znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we
Wrocławiu https://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=92695 .
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9.

Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych
i urządzeń sportowych.

Zadania z zakresu sportu, dostępności do obiektów sportowych oraz terenów rekreacyjnych
realizowane są w głównej mierze przez Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o., szkoły w oparciu
o przyszkolną infrastrukturę sportową (boiska, sale gimnastyczne), a także przez Centrum Edukacji
Przyrodniczej.
Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. prowadzi działalność na rzecz mieszkańców Miasta,
Gminy Lubin i Powiatu Lubińskiego oraz całego Zagłębia Miedziowego, w zakresie rozpowszechniania
sportu i rekreacji na bazie posiadanych obiektów jak również szeroko pojętej rozrywki. Mieszkańcy
Lubina i okolic mają do dyspozycji 13 obiektów sportowych takich jak: Hala Widowiskowo - Sportowa,
hale sportowe przy ul. KEN oraz przy SP 14, stadion lekkoatletyczny z boiskiem piłkarskim, boiska
z nawierzchnią sztuczną, lodowisko, squash, kręgielnia/bowling, baseny zewnętrzne, dwa baseny
kryte, zewnętrzne korty tenisowe oraz nowoczesna hala tenisowa.
Największym i jednocześnie najbardziej wszechstronnym obiektem jest Hala Widowiskowo –
Sportowa, gdzie odbywają się regularnie mecze gier zespołowych w takich dyscyplinach jak:
siatkówka i piłka ręczna. W 2018 roku zostało rozegranych około 50 meczów zespołów, które na co
dzień trenują w hali, czyli piłkarki ręczne KGHM Metraco Zagłębia Lubin, zawodnicy MKS Zagłębia
Lubin oraz siatkarze Cuprum Lubin. Cyklicznie w hali odbywa się kilka imprez, które co roku
przyciągają tłumy widzów, takie jak Polska Noc Kabaretowa, Gala Disco, wystawa psów rasowych czy
koncert z okazji Inauguracji Roku Akademickiego Uniwersytetu Senioralnego. Po raz pierwszy w Hali
została wystawiona Opera oraz odbyły się Targi Wnętrz. Odwiedziły nas także gwiazdy sportu ze
swoimi projektami. Mowa o Marcinie Gortacie, który przyjechał do nas z Marcin Gortat Camp oraz
o Monice Pyrek, która zorganizowała w hali Alternatywne lekcje WF-u dla najmłodszych. Corocznie
z okazji Dnia Dziecka organizowane są przez nas również „Zmagania Sześciolatków” czyli zawody dla
najmłodszych mieszkańców miasta.
W roku 2018 zostały rozbudowane baseny zewnętrzne o wodną strefę malucha czyli kompleks
zjeżdżalni składający się z trzech wież na różnych wysokościach połączonych pomostami z trzema
zjeżdżalniami rynnowymi i licznymi atrakcjami. Spółka przejęła także nowoczesną halę tenisową,
z trzema pełnowymiarowymi kortami tenisowymi do gry singlowej jak również deblowej
o nawierzchni dywan Slide, zbliżonej do kortów ceglanych oraz 5 kortów ziemnych z mączki ceglanej.
RCS przeprowadza szereg imprez o charakterze sportowym odbywających się na pozostałych
obiektach należących do spółki oraz innych terenach. Można tutaj wymienić chociażby cykl imprez dla
dzieci pn. „Sportowe Ferie” odbywający się w okresie ferii zimowych czy cykl letni czyli ”Akcja Lato”,
czy też „Gwiazdka”. Tradycyjnie dwa razy do roku organizowane są duże biegi, w których uczestniczy
kilka tysięcy biegaczy. W roku 2018 odbyła się V edycja Biegu Papieskiego, w którym wystartowało
1801 zawodników z Lubina i okolic. Drugi ważny bieg w roku organizowany jest z okazji święta
górników, a współorganizatorem razem z RCS-em jest ZG Lubin. W roku 2018 odbyła się XXXIII edycja
Biegu Barbórkowego o Lampkę Górniczą.
W roku 2018 odbyły się również liczne imprezy okolicznościowe, na szczególną uwagę zasługują
Imprezy z Okazji Święta Odzyskania Niepodległości jak Piknik Wojskowy, Rodzinny Festyn Strażacki
czy Wielki Koncert Wolności.
Dzięki wsparciu Prezydenta Lubina, KGHM Zagłębie Lubin S.A. otrzymało w 2013r.
z zastosowaniem 99% bonifikaty nieruchomości o łącznej powierzchni 7,0081 ha na cele związane
z prowadzeniem Akademii Piłkarskiej Zagłębia Lubin. Tereny te obecnie służą jaka baza sportowa dla
Akademii Piłkarskiej klubu.
Wartość nieruchomości wg operatu została określona na kwotę 4.146.702,00 zł. Cena zbycia na
rzecz Zagłębia Lubin wyniosła 41.467,00 zł po zastosowaniu 99% bonifikaty.
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Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie
Park Wrocławski - Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie w roku 2018 odwiedziło 345 tys.
osób. W warsztatach edukacyjnych o tematyce przyrodniczej organizowanych przez jednostkę,
uczestniczyło 2855 dzieci i młodzieży z lubińskich przedszkoli i szkół. Jednostka w ciągu roku
przeprowadziła również warsztaty rękodzielnicze, plastyczne oraz dendrologiczne.
Pod koniec czerwca 2018 roku nastąpiło otwarcie nowej strefy tematycznej poświęconej epoce
lodowcowej. Prezentowane są w niej pełnowymiarowe figury zwierząt, które wyginęły około 2 mln lat
temu - tygrys szablozębny, jeleń olbrzymi oraz pięciometrowy, mamut włochaty, którego
powierzchnia faktycznie jest pokryta sztucznym włosiem.
Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie przez okres wakacyjny przeprowadziło akcję “Kino
letnie’’. Projekcje oprócz na terenie parku, w 2018 roku odbywały się również na lubińskim Rynku.
W ramach wydarzenia prezentowane były bajki dla dzieci, filmy akcji, klasyki kina światowego oraz
komedie.
W 2018 roku zostały przeprowadzone coroczne akcje, które na stałe zapisały się w kalendarzu
imprez organizowanych przez jednostkę, tj. ogólnopolska Noc sów, Światowy dzień pszczół, Noc
dinozaurów, Bieg Dinusia, zbiórka krwi, Europejskie dni ptaków, czy też ptakoliczenie.
Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie brało również czynny udział w życiu miasta Lubin,
meldując się w Orszaku Trzech Króli, jarmarku wielkanocnym i bożonarodzeniowym lub obchodach
dnia dziecka.
Teren Parku Wrocławskiego co roku jest miejscem prezentowania wystaw plenerowych. W roku
2018 wystawione zostały wystawy upamiętniające wydarzenia historyczne, takie jak: „Kalendarz Polska 1918-2018”, „50-lecie kopalni Lubin oraz „Historia i magia Parku Wrocławskiego”, ponadto
wystawy o tematyce przyrodniczej: „Ptaki powiatu lubińskiego” oraz „Poznaj erę dinozaurów”.
Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie może pochwalić się największą kolekcją bażantów
wśród polskich ogrodów zoologicznych. W roku 2018 sprowadziliśmy do siebie nowe gatunki. Jako
pierwsi w Polsce posiadamy w swojej kolekcji rzadki gatunek kiśćca żółtosternego oraz bażanta
miedzianego. Swoje szeregi wzbogaciliśmy gatunkiem sowy jarzębatej, kiścca ognistego oraz
puszczyka mszarnego.
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10.

Realizacja zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz
ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym realizacja obowiązku
wynikającego z art. 31a ustawy o samorządzie gminnym.

Monitoring miejski
Bezobsługowy monitoring miejski
Kamery obserwacyjne: 157 szt. na terenie miasta
Możliwości techniczne monitoringu miejskiego: tworzenie makr (reakcje na zdarzenia), analiza obrazu
- analiza tablic, analiza twarzy, detekcja sabotażu, analiza obiektów (detekcja pozostawionego
obiektu, zliczanie osób, zliczanie pojazdów, wkroczenie do zakazanej strefy, otwarcie bramki,
integracja z systemami bezpieczeństwa)
Ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa
Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej, w tym realizacja obowiązku
utworzenia planu operacyjnego zgodnie z art. 31a ustawy o samorządzie gminnym są wykonywane
w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz Plan Operacyjny Ochrony Przed Powodzią Miasta
Lubina zatwierdzony Zarządzeniem nr 12/2009 Prezydenta Miasta Lubina (z późniejszymi zmianami).
Wsparcie dla Policji i Straży Pożarnej
W 2018 roku Prezydent Miasta Lubina na mocy zawartych porozumień w ramach wsparcia
finansowego w celu zwiększenia poprawy bezpieczeństwa publicznego przekazał na rzecz:
• Komendy Powiatowej Policji w Lubinie kwotę 348.000,00 zł,
• Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lubinie kwotę 100.000,00 zł;
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11.

Realizacja zadań z zakresu współpracy i działalności na rzecz organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia
24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r.,
poz. 450, 650, 723 i 1356 oraz z 2019r. poz.37), współpracy ze społecznościami
lokalnymi, wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia
warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów
pobudzania aktywności obywatelskiej.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Lubin z organizacjami
pozarządowymi za rok 2018
Program współpracy Miasta Lubina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2018, został zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – zwanej dalej ustawą przyjęty przez
Radę Miejską w Lubinie w drodze uchwały Nr XXXIV/300/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia
14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Lubina z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018. Program zgodnie z ustawą z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, określa główne zasady
współpracy samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w tym m.in. wskazuje katalog zadań, przy
wykonywaniu których współpraca powinna być realizowana, określa szczegółowe cele, zasady oraz
priorytetowe obszary współpracy Miasta Lubina z organizacjami pozarządowymi i innymi
prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Zgodnie z postanowieniami wyżej wymienionej uchwały, ocena programu dokonywana jest
w oparciu o następujące wskaźniki:
• liczbę skonsultowanych z podmiotami Programu projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów,
• ilość organizacji pozarządowych współpracujących z Miastem Lubin,
• ilość ogłoszonych konkursów, złożonych ofert i podpisanych umów,
• wykonanie planu dotacji,
• liczbę podmiotów Programu, które otrzymały wsparcie w formie innej niż finansowa;
Liczba skonsultowanych z podmiotami programu projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowych tych podmiotów.
Obowiązek konsultacji projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej
organizacji
wynika
z
ustawy
o
działalności
pożytku
publicznego
i o wolontariacie. Konsultacje były przeprowadzane zgodnie z obowiązującą uchwałą Nr LXXIII/255/10
Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 czerwca 2010 r., w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania
z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.
W roku ubiegłym konsultacji podlegał jeden akt prawny – projekt uchwały w sprawie przyjęcia
programu współpracy Miasta Lubina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.
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Ilość organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą Miejską Lubin
Na terenie Gminy Miejskiej Lubin najwięcej organizacji pozarządowych współpracujących
z miastem przy realizacji zadań publicznych, stanowiły stowarzyszenia zajmujące się kulturą fizyczną,
37,82 % ogólnej liczby. Pozostałe realizowały zadnia z zakresu ochrony zdrowia, kultury i ochroną
dziedzictwa narodowego, edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania
patologiom społecznym, turystyki, ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego.
Odsetek organizacji działających w danym obszarze:
• kultura fizyczna
• turystyka
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
• pomoc społeczna
• edukacyjna opieka wychowawcza
• ochrona zdrowia
• ochrona zdrowia – przeciwdziałanie patologiom społecznym
• oświata i wychowanie
• ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona środowiska przyrodniczego

37,82 %
7,77 %
12,22 %
7,77 %
7,77%
11,11 %
6,66%
6,66 %
2,22%

Ogółem wszystkich stale współpracujących z Gminą Miejską organizacji pozarządowych w 2018
roku było 90.
Ilość ogłoszonych konkursów, złożonych ofert i podpisanych umów
W roku 2018 ogłoszono następujące konkursy na
obejmujących zadania z zakresu:
pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans
tych rodzin i osób:

realizację zadań publicznych w 2018 r.,

złożono 6 ofert, podpisano 6 umów,
(konkurs ogłoszony w 2017 r. na rok
2018r., ze względu na ciągłość realizacji
zadań)
pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom złożono 1 ofertę, podpisano 1 umowę
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans
tych rodzin i osób (druga połowa 2018 r.,),

Konkurs roczny:
ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
turystyki i krajoznawstwa
wypoczynku dzieci i młodzieży
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
nauki, edukacji, oświaty i wychowania
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego, działalności na rzecz mniejszości
narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska
przyrodniczego
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złożono 15 ofert, podpisano 10 umów
złożono 7 ofert, podpisano 6 umów
złożono 8 ofert, podpisano 7 umów
złożono 12 ofert, podpisano 6 umów
złożono 35 oferty, podpisano 29 umów
złożono 6 ofert, podpisano 6 umów
złożono 18 ofert, podpisano 9 umów

złożono 2 oferty, podpisano 2 umowy

W wyniku przeprowadzonego rocznego konkursu ofert oraz konkursu ofert ogłoszonego na
realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej zawarto łącznie umowy z 76 organizacjami
pozarządowymi.
Podpisano również 8 umów po przeprowadzeniu trybu pozakonkursowego, zgodnie z art.19a
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wykaz przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych stanowi załącznik do sprawozdania.
Wykonanie planu dotacji
Współpraca finansowa była najbardziej obszerną formą współpracy pomiędzy Gminą Miejską
Lubin a organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z obowiązującymi w 2017r. przepisami ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018
r., poz. 450) Gmina Miejska Lubin mogła przekazywać środki pieniężne organizacjom w dwóch
formach: wspierania organizacji lub powierzania im do realizacji zadań publicznych. Środki pieniężne
przyznawane były po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym
wynikającym z art. 19 a cytowanej ustawy. Ogółem przekazano dla organizacji pozarządowych:
• w postępowaniu konkursowym - 1 609 747,31 zł,
• w trybie małych grantów - 60 999,96 zł, co stanowiło niespełna 3,79 % ogólnej kwoty
przeznaczonej dla organizacji na realizację zadań publicznych w roku 2018, w ramach
programu współpracy;
Liczba podmiotów, które otrzymały wsparcie w formie innej niż finansowa
Wsparcie w formie innej niż finansowa wynikało z postanowień zawartych w programie
współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego i obejmowało:
• konsultowanie z podmiotami Programu projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów - 1 akt prawny,
• tworzenie wspólnych zespołów opiniodawczo-doradczych - 1 zespół,
• udzielanie pomocy merytorycznej podmiotom Programu przez pracowników Urzędu - 80
organizacji,
• gromadzenie i publikowanie informacji niezbędnych do działalności podmiotów Programu,
na bieżąco strona BIP Urzędu Miejskiego w Lubinie, oraz przekazywanie informacji drogą
elektroniczną,
• rekomendowanie działań i projektów realizowanych przez podmioty Programu - listy
rekomendacyjne przygotowano dla 2 organizacji;
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12.

Wykonanie budżetu gminy.

Budżet Gminy Miejskiej Lubin był wykonywany w oparciu o uchwały Rady Miejskiej w Lubinie oraz
obowiązujące przepisy prawa.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Lubin dostępne jest w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubinie pod adresem:
http://www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,6064,idmp,74,r,o
Ogółem budżet za rok 2018 wyniósł
Wykonanie po stronie dochodów i przychodów
Wykonanie po stronie wydatków i rozchodów

- 448 870 783,27 zł
- 447 366 645,59 zł, tj. 99,66%
- 408 809 168,39 zł, tj. 91,08%

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu uchwałą nr IX/29/2019 z dnia 26.04.2019r. wydała
pozytywną opinię z wykonania budżetu Miasta Lubina za rok 2018 przez Prezydenta Miasta.
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13.

Wykonanie uchwał Rady Miejskiej w Lubinie.

Uchwały Rady Miejskiej w Lubinie były wykonywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
Wykonanie uchwał znajduje swoje odzwierciedlenie z sprawozdaniu z wykonania budżetu jak
i w informacjach zawartych w niniejszym Raporcie.
Uchwały Rady Miejskiej w Lubinie podjęte w 2018 roku
Kadencja 2014 - 2018
• Uchwała XXXVI/334/18 z dnia 30.01.2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Lubin przez osoby prawne i osoby
fizyczne, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
• Uchwała XXXVI/335/18 z dnia 30.01.2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta
Lubina
• Uchwała XXXVI/336/18 z dnia 30.01.2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie miasta
Lubina
• Uchwała XXXVI/337/18 z dnia 30.01.2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym,
w prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin w publicznych przedszkolach
• Uchwała XXXVI/338/18 z dnia 30.01.2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli oraz do klas
pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin, dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem
• Uchwała XXXVI/339/18 z dnia 30.01.2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Lubińskiemu na realizację publicznego transportu drogowego
• Uchwała XXXVI/340/18 z dnia 30.01.2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem
miejscowym nr 67
• Uchwała XXXVI/341/18 z dnia 30.01.2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem
miejscowym nr 76
• Uchwała XXXVI/342/18 dnia 30.01.2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem
miejscowym nr 77
• Uchwała XXXVI/343/18 z dnia 30.01.2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2018-2038
• Uchwała XXXVI/344/18 z dnia 30.01.2018r. w sprawie złożenia oświadczenia popierającego
uchwaloną przez Radę Ministrów z dnia 7 listopada 2017r. „Koncepcję przygotowania
i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla RP”.
• Uchwała XXXVII/345/18 z dnia z dnia 27.02.2018 zmieniająca uchwałę nr VIII/79/15 Rady
Miejskiej w Lubinie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie powierzenia Regionalnemu Centrum
Sportowemu Spółka z o.o. w Lubinie zadań własnych Gminy Miejskiej Lubin z zakresu tworzenia
organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu
• Uchwała XXXVII/346/18 z dnia 27.02.2018 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
części dróg na terenie Gminy Miejskiej Lubin poprzez wyłączenia ich z użytkowania
• Uchwała XXXVII/347/18 z dnia 27.02.2018 w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Komisji
Rewizyjnej
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• Uchwała XXXVII/348/18 z dnia 27.02.2018 w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania
rodziny dla miasta Lubina
• Uchwała XXXVII/349/18 z dnia 27.02.2018 w sprawie przyjęcia gminnego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
• Uchwała XXXVII/350/18 z dnia 27.02.2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej
Lubin na rok 2018
• Uchwała XXXVII/351/18 z dnia 27.02.2018 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubinie
nr XXXIV/318/17 z dnia 14.11.2017 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Rzeczpospolita
Samorządna”.
• Uchwała XXXVIII/352/18 z dnia 27.03.2018 w sprawie podziału obszaru Gminy Miejskiej Lubin
na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu
• Uchwała XXXVIII/353/18 z dnia 27.03.2018zmieniająca uchwałę nr XXIII/208/16 z dnia
29 listopada 2016r. w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Miejskiej Lubin,
w ramach procedury repatriacyjnej 2 nieokreślonych imiennie rodzin polskiego pochodzenia
• Uchwała XXXVIII/354/18 z dnia 27.03.2018 zmieniająca uchwałę NR XXVII/247/17 z dnia
7 marca 2017r. w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Miejskiej Lubin,
w ramach procedury repatriacyjnej 10 nieokreślonych imiennie rodzin polskiego pochodzenia
• Uchwała XXXVIII/355/18 z dnia 27.03.2018 w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na 2018r
• Uchwała XXXVIII/356/18 z dnia 27.03.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2018-2038
• Uchwała XXXIX/357/18 z dnia 24.04.2018 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 12
w Lubinie
• Uchwała XXXIX/358/18 z dnia 24.04.2018 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę
• Uchwała XXXIX/359/18 z dnia 24.04.2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Nr 47 miasta Lubina
• Uchwała XXXIX/360/18 z dnia 24.04.2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Nr 75 miasta Lubina
• Uchwała XXXIX/361/18 z dnia 24.04.2018 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina
• Uchwała XXXIX/362/18 z dnia 24.04.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem
miejscowym Nr 78
• Uchwała XXXIX/363/18 z dnia 24.04.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem
miejscowym Nr 47
• Uchwała XXXIX/364/18 z dnia 24.04.2018 w sprawie nadania nazwy placowi na terenie miasta
Lubina
• Uchwała XXXIX/365/18 z dnia 24.04.2018 w sprawie podziału Gminy Miejskiej Lubin na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych
• Uchwała XXXIX/366/18 z dnia 24.04.2018 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz
rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie
Gminy Miejskiej Lubin
• Uchwała XL/367/18 z dnia 29.05.2018 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono
stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, ustalenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych
i doradców zawodowych oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku
szkolnego
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• Uchwała XL/368/18 z dnia 29.05.2018 w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2018r.
• Uchwała XL/369/18 z dnia 29.05.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Lubin na lata 2018-2038.
• Uchwała XL/370/18 z dnia 29.05.2018 w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku
o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia
pn. „Rewitalizacja Miasta Lubina poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej”
• Uchwała XLI/371/18 z dnia 12.06.2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubina za 2017 rok
• Uchwała XLI/372/18 z dnia 12.06.2018 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Lubina
absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2017 rok
• Uchwała XLI/373/18 z dnia 12.06.2018 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Lubin w celu przekazania go do
zaopiniowania organowi regulacyjnemu
• Uchwała XLI/374/18 z dnia 12.06.2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta
Lubina
• Uchwała XLII/375/18 z dnia 03.07.2018 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia opłat za
pobyt w mieszkaniach chronionych
• Uchwała XLII/376/18 z dnia 03.07.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego
• Uchwała XLII/377/18 z dnia 03.07.2018w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania
i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli,
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych i doradców zawodowych oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych
okresach roku szkolnego
• Uchwała XLII/378/18 z dnia 03.07.2018 w sprawie zwolnienia dyrektorów i wicedyrektorów
szkół i przedszkoli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin
• Uchwała XLII/379/18 z dnia 03.07.2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz Powiatu
Lubińskiego za cenę niższą niż wartość rynkowa
• Uchwała XLII/380/18 z dnia 03.07.2018w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych, a także zakazu sprzedaży, podawania oraz spożywania napojów
alkoholowych w niektórych miejscach na terenie Gminy Miejskiej Lubin
• Uchwała XLII/381/18 z dnia 03.07.2018 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na obszarze
Gminy Miejskiej Lubin pięciu okręgów wyborczych dla wyborów do Rady Powiatu Lubińskiego
• Uchwała XLIII/382/18 z dnia 21.08.2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania
i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli,
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych i doradców zawodowych oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych
okresach roku szkolnego
• Uchwała XLIII/383/18 z dnia 21.08.2018 w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2018
• Uchwała XLIII/384/18 z dnia 21.08.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Lubin na lata 2018-2038
• Uchwała XLIII/385/18 z dnia 21.08.2018 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy
Miejskiej Lubin z przeznaczeniem na realizowane w roku 2018 prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
• Uchwała XLIII/386/18 z dnia 21.08.2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy niektórych innych składników
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wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Miejską Lubin
Uchwała XLIV/387/18 z dnia 11.09.2018 w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Miejskiej
Lubin odrębnych obwodów głosowania w szpitalach dla przeprowadzenia wyborów do rad
gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
Uchwała XLIV/388/18 z dnia 11.09.2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/366/18 Rady
Miejskiej w Lubinie z dnia 24 kwietnia 2018r., w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz
rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie
Gminy Miejskiej Lubin
Uchwała XLIV/389/18 z dnia 11.09.2018 Apel do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zniesienia
podatku od wydobycia niektórych kopalin.
Uchwała XLIV/390/18 z dnia 11.09.2018 zmieniająca uchwałę nr XXXIX/365/18 Rady Miejskiej
w Lubinie z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Lubin na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Uchwała XLV/391/18 z dnia 16.10.2018r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta
Lubina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019
Uchwała XLV/392/18 z dnia 16.10.2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym,
w prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin publicznych przedszkolach
Uchwała XLV/393/18 z dnia 16.10.2018r. w sprawie uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2020
Uchwała XLV/394/18 z dnia 16.10.2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Lubin na lata 2018-2038
Uchwała XLV/395/18 z dnia 16.10.2018r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę
Uchwała XLV/396/18 z dnia 16.10.2018r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę
Uchwała XLV/397/18 z dnia 16.10.2018r. w sprawie wyboru ławników sądowych w wyborach
uzupełniających na kadencję w latach 2016 – 2019
Uchwała XLV/398/18 z dnia 16.10.2018r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Lubin
Uchwała XLVI/399/18 z dnia 08.11.2018r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubinie
nr XI/108/11 z dnia 28 czerwca 2011r.
Uchwała XLVI/400/18 z dnia 08.11.2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na terenie Gminy Miejskiej Lubin
Uchwała XLVI/401/18 z dnia 08.11.2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Lubin oraz zwolnień z tego podatku
Uchwała XLVI/402/18 z dnia 08.11.2018r. przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku
rolnego na terenie Gminy Miejskiej Lubin
Uchwała XLVI/403/18 z dnia 08.11.2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna
przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Miejskiej Lubin
Uchwała XLVI/404/18 z dnia 08.11.2018r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji
składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
Uchwała XLVI/405/18 z dnia 08.11.2018r. w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok
2018.
Uchwała XLVI/406/18 z dnia 08.11.2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2018-2038
Uchwała XLVI/407/18 z dnia 08.11.2018r. w sprawie nadania nazwy drodze na terenie miasta
Lubina
Uchwała XLVI/408/18 z dnia 08.11.2018r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Nr 46 miasta Lubina
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• Uchwała XLVI/409/18 z dnia 08.11.2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji
z budżetu Gminy Miejskiej Lubin z przeznaczeniem na realizowane w roku 2018 prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
• Uchwała XLVI/410/18 z dnia 08.11.2018r. w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry
Kadencja 2018 - 2023
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uchwała I/01/18 z dnia 20.11.2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej
Uchwała I/02/18 z dnia 20.11.2018r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
Uchwała I/03/18 z dnia 20.11.2018r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
Uchwała I/04/18 z dnia 20.11.2018r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
Uchwała I/05/18 z dnia 20.11.2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydentowi Miasta
Lubina
Uchwała I/06/18 z dnia 20.11.2018r. w sprawie powołania Komisji Budżetu
Uchwała I/07/18 z dnia 20.11.2018r. w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej
Uchwała I/08/18 z dnia 20.11.2018r. w sprawie powołania Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki
Uchwała I/09/18 z dnia 20.11.2018r. w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury
Uchwała I/10/18 z dnia 20.11.2018r. w sprawie powołania Komisji Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa
Uchwała I/11/18 z dnia 20.11.2018r. w sprawie powołania Komisji Pomocy Społecznej Zdrowia
i Ekologii
Uchwała I/12/18 z dnia 20.11.2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Uchwała I/13/18 z dnia 20.11.2018r. w sprawie powołania Komisji Rozwoju Miasta
Uchwała II/14/18 z dnia 18.12.2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia założeń do
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Miejskiej
Lubin
Uchwała II/15/18 z dnia 18.12.2018r. w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2018
Uchwała II/16/18 z dnia 18.12.2018r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2019
Uchwała II/17/18 z dnia 19.12.2018r. w sprawie zmiany granic Gminy Miejskiej Lubin oraz
przeprowadzenia konsultacji
Uchwała II/18/18 z dnia 19.12.2018r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lubin
Uchwała II/19/18 z dnia 19.12.2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miejskiej Lubin na lata 2019 - 2039
Uchwała II/20/18 z dnia 19.12.2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Lubińskiemu na realizację publicznego powiatowego transportu zbiorowego
Uchwała II/21/18 z dnia 19.12.2018r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki,
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
Uchwała II/22/18 z dnia 19.12.2018r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy
Uchwała II/23/18 z dnia 19.12.2018r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Uchwała II/24/18 z dnia 19.12.2018r. w sprawie powołania Komisji do spraw zmian w Statucie
Miasta Lubina

39

14.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej.

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
Realizacja zadań z zakresu spraw obywatelskich (od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.)
L.p.

1
2
3

Zadanie
Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony) - tryb zwykły i tryb
szczególny.
Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego
Czynności materialno-techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nieskutkujące
sporządzeniem aktu stanu cywilnego

Liczba zadań
wykonanych
przez organ
w 2018 roku
3 194
315

11
12

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych, na drukach
wielojęzycznych)
Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń
Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego
Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego
Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego
Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk
Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt czasowy, stały. Zgłoszenia
powrotu z pobytu czasowego
Usuwanie niezgodności
Decyzje w sprawach meldunkowych

13

Nadanie numer PESEL i zmiana numeru PESEL

14

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru zamieszkania
cudzoziemców (RZC) oraz Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i
dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

1 447

15

Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny/niepełny wykaz danych osoby, której
wniosek dotyczy, z rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru zamieszkania
cudzoziemców (RZC) oraz wydawanie zaświadczeń z RDO zawierających pełny/niepełny
wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy

1 280

4
5
6
7
8
9
10

16
17
18
19
20

15 249
1 542
1 264
2 619
7 716
102
4 317
1 395
102
210

Wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych (z ewid. ludn.) oraz
wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych z RDO
Wydawanie dowodów osobistych
Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
Decyzje w sprawach dowodów osobistych
Unieważnianie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO)
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7 873
1 027
6 687

Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych i działalności gospodarczej w 2018r.
Ilość
Lp.

1
a
b
c
d
e
f
g
h
2
a
b
3
4
5

Nazwa zadania

I kwartał
2018 r.

Zadania zlecone z zakresu Ustawy o
Powszechnym Obowiązku Obrony RP
Ilość osób podlegająca kwalifikacji
wojskowej
Ilość świadczeń na rzecz obronności
Liczba decyzji na podstawie ww. ustawy
Liczba szkoleń i treningów obronnych
Aktualizacja dokumentacji spraw
wojskowych i obronnych
Aktualizacja dokumentacji i planów OC
Oględziny środków transportowych
Rejestracja zawiadomień o skazaniu
RAZEM
Ewidencja działalności gospodarczej
Przekształcanie wniosków do CEIDG
Przyjmowanie, przesyłanie i niszczenie
wniosków
Prowadzenie rejestru kąpielisk
Zgromadzenia
Imprezy masowe
RAZEM
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II kwartał
2018 r.

III
IV kwartał
kwartał
2018 r.
2018 r.

Razem

X

X

X

X

X

703
33
25
1

0
23
38
2

0
17
25
0

709
3
5
0

1412
76
93
3

2
1
3
56
763
X
709

1
1
9
68
64
X
747

3
1
0
42
43
X
622

2
1
0
21
718
X
656

8
4
12
187
1795
X
2734

709
X
0
5
5

747
X
0
11
1505

622
X
3
11
1258

656
X
2
5
1319

2734
X
5
32
5505

15.

Urząd Miejski w Lubinie. Zarządzenia Prezydenta.

Zgodnie z art. 33 ustawy o samorządzie gminnym Prezydent Miasta wykonuje zadania przy
pomocy Urzędu Miejskiego.
Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące Urzędu Miejskiego w Lubinie, sposoby załatwiania
spraw przez mieszkańców oraz wszelkie informacje, których publikacja wynika z obowiązujących
przepisów prawa znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:
http://www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl/index
Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Lubina nr EA.120. 64 .2017 z dnia 29.12.2017r. z późn. zm.
Regulamin organizacyjny Urzędu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejsko
w Lubinie pod adresem:
http://www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,15,idmp,18,r,o
W zakresie wykonywania ustawowych kompetencji Prezydent Miasta Lubina wydał w roku 2018r.
368 Zarządzeń dotyczących funkcjonowania Gminy Miejskiej Lubin. Rejestr oraz treść wszystkich
Zarządzeń dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubinie pod
adresem:
http://www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl/index,idmp,52,r,o
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16.

Promocja gminy.

W 2018 roku zrealizowane zostały następujące zadania w zakresie promocji gminy:
Promocja gminy poprzez wydarzenia kulturalne i imprezy masowe.
W 2018 roku zrealizowane zostały działania mające na celu promocję gminy poprzez organizację,
współorganizację wydarzeń kulturalnych i imprez masowych. W związku z zakończeniem przebudowy
Rynku, większość wydarzeń była organizowana w jego obrębie. Miało to na celu promocję nowego
miejsca spotkań wśród mieszkańców Lubina i całego regionu Zagłębia Miedziowego.
Najważniejsze wydarzenia w 2018r.:
• Jarmark Wielkanocny w Rynku,
• Polonez Maturzystów w Rynku,
• Festiwal Foodtruck’ów w Rynku,
• Święto Flagi w Rynku,
• Festiwal Kwiatów,
• Festiwal Piwa w Rynku,
• Kino letnie w Rynku i Centrum Edukacji Przyrodniczej,
• Dni Lubina,
• Otwarcie Muzeum Historycznego,
• Otwarcie nowej strefy tematycznej – Epoka lodowcowa w Centrum Edukacji Przyrodniczej,
• Pokazy videomappingu o historii Lubina na ścianie Ratusza,
• Wielki Koncert Wolności w Rynku,
• Otwarcie Roku Akademickiego Uniwersytetu Senioralnego w Hali RCS,
• Piknik wojskowy,
• Jarmark Bożonarodzeniowy.
Promocja gminy poprzez sport.
W 2018 roku zrealizowane zostały działania mające na celu promocję gminy poprzez sport. Gmina
współpracuje w tym zakresie z MKS Zagłębie Lubin oraz KS Cuprum Lubin. MKS Zagłębie Lubin bierze
udział w rozgrywkach na poziomie Superligi kobiet i mężczyzn w piłce ręcznej. Żeńska drużyna zdobyła
w 2018r. Wicemistrzostwo Polski i reprezentowało miasto oraz kraj w europejskich pucharach
w Pucharze EHF.
KS Cuprum Lubin bierze udział w rozgrywkach na poziomie ekstraklasy w siatkówce.
W 2018 roku w Lubinie powstało ponadto Centrum Sportów Strzeleckich, a Regionalne Centrum
Sportowe oddało do użytku nowo wybudowaną część basenów zewnętrznych. Zorganizowany został
ponadto V Bieg Papieski oraz rajd samochodowy Tarmac Masters.
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17.

Miejskie spółki komunalne.

Gmina Miejska Lubin posiadała w 2018r. udziały, akcje w następujących spółkach prawa
handlowego:
• Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie,
• Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej TERMAL S.A. w Lubinie,
• TVL Sp. z o.o. w Lubinie,
• Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie,
• Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.,
• KGHM Polska Miedź S.A.;
Miejskie spółki komunalne działają w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności
umowy spółki oraz kodeks spółek handlowych.
Spółki przygotowują sprawozdania z działalności, sprawozdania finansowe zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. Sprawozdania są przekazywane i dostępne publicznie
w Krajowym Rejestrze Sądowym.
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