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Wprowadzenie 
	

	
Dotychczas	obowiązująca	Strategia	rozwoju	miasta	Luboń	została	przyjęta	uchwałą	

nr	XXXI/190/2013	 Rady	 Miasta	 Luboń	 z	 dnia	 25	 kwietnia	 2013	 r.	 Stanowiła	 ona	
aktualizację	dokumentu	opracowanego	i	przyjętego	w	roku	2008	(na	mocy	uchwały	RML	
nr	XXIV/132/2008	 z	 dnia	 15	 października	 2008	 r.).	 Opracowanie	 to,	 oprócz	
rozbudowanej	diagnozy	sytuacji	społeczno-gospodarczej,	zawierało	analizę	dokumentów	
strategicznych,	 wyniki	 sondażu	 społecznego	 przeprowadzonego	 na	 potrzeby	 strategii,	
analizę	uwarunkowań	rozwoju	miasta	w	postaci	analizy	SWOT	a	także	misję,	wizję,	cele,	
programy	i	projekty	strategiczne	oraz	system	wdrażania	strategii	i	jej	monitoring	wraz	
z	ewaluacją.	Potrzeba	aktualizacji	dokumentu	z	2008	roku	wynikała	z	szeregu	istotnych	
dla	 miasta	 zmian,	 jakie	 zaszły	 zarówno	 w	 jego	 makro-	 jak	 i	 mikrootoczeniu.	
Przeanalizowano,	 skorygowano	 i	 uzupełniono	 dotychczas	 obowiązujący	 dokument.	
Zadecydowano,	że	kontynuowana	będzie,	sformułowana	w	2008	r.	misja	Miasta,	jaką	było	
„dążenie	 do	 zrównoważenia	 rozwoju	 najistotniejszych	 funkcji	 –	 mieszkalnej,	
gospodarczej	 oraz	 związanej	 z	 kulturą	 i	 wypoczynkiem”.	 Sformułowano	 także	 wizję	
opartą	na	trzech	filarach:	„Luboń	–	komfort	wokół	nas”,	„Gospodarka	od	nowa”	oraz	„Od	
mieszkańca	do	obywatela”.	Osiągnięciu	stanu	docelowego,	opisanego	w	wizji	służyć	miała	
realizacja	 zadań	 wpisanych	 w	 trzy	 cele	 strategiczne:	 1)	 Rozwój	 infrastruktury	
technicznej,	 2)	 Wspieranie	 rozwoju	 gospodarczego	 miasta,	 3)	 Rozwój	 usług	 dla	
mieszkańców.		

W	trakcie	obowiązywania	aktualizacji	dokumentu	z	roku	2013,	w	wyniku	wyborów	
samorządowych	w	roku	2014	r.,	w	Luboniu	doszło	do	zmiany	władz.	Funkcję	Burmistrza	
przestał	 sprawować	 Dariusz	 Szmyt,	 a	 na	 stanowisko	 to	 została	 wybrana	 Małgorzata	
Machalska.	 Podjęła	 ona	 decyzję	 o	 kontynuacji	 założeń	 strategii,	 które	 w	ówczesnych	
uwarunkowaniach	 można	 było	 uznać	 za	 uniwersalne.	 W	 roku	 2017	 dokonano	
kompleksowej	 oceny	 realizacji	 dotychczasowej	 strategii,	 przygotowując	 dokument	 pt.	
„Strategia	Rozwoju	Miasta	Luboń	na	lata	2008-2017.	Ewaluacja	2017”.	W	toku	prac	nad	
nim	dokonano	szeroko	zakrojonego	badania	społecznego,	na	wzór	wcześniejszych	badań	
prowadzonych	w	mieście,	przygotowujących	do	opracowania	strategii	(tak,	aby	zapewnić	
porównywalność	 wyników).	 Wyniki	 badania	 pozwoliły	 poznać	 preferencje	 i	 opinie	
mieszkańców	 miasta	 w	 zakresie	 dotychczasowych	 działań	 i	 inwestycji	 a	 także	
preferowanych	 dalszych	 kierunków	 rozwoju.	 W	 opracowanej	 ewaluacji,	 oprócz	
szczegółowej	analizy	stopnia	zaawansowania	realizacji	poszczególnych	zadań,	a	w	efekcie	
także	 priorytetów	 i	 celów,	 wskazano	 kluczowe	 rekomendacje	 do	 dalszych	 prac	 nad	
przygotowaniem	nowego	dokumentu.	Do	najważniejszych	z	nich	należały:	opracowanie	
nowej	strategii	w	celu	skutecznego	zaprogramowania	długookresowej	koncepcji	rozwoju	
Miasta,	przeprowadzenie	badań	i	debat	społecznych	w	celu	pełnego	rozpoznania	potrzeb	
społeczności	 lokalnej,	 jej	oczekiwań	wobec	władz	 i	preferencji	odnośnie	do	kierunków	
rozwoju	 Lubonia,	 zapewnienie	 zgodności	 strategii	 z	 innymi	 programami	 i	 strategiami	
sektorowymi	 obowiązującymi	 w	 Mieście	 oraz	 jego	 otoczeniu	 (głównie	 kraj	
i	województwo),	 zastanowienie	 się	 nad	 możliwością	 innowacyjnego	 podejścia	 do	
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konstrukcji	strategii	np.	oparcia	lub	odniesienia	jej	do	schematu	Celów	zrównoważonego	
rozwoju	ONZ.	 Podjęto	wówczas	 działania	mające	 na	 celu	 przygotowanie	materiału	 do	
nowego	dokumentu	strategicznego	dla	miasta.	W	okresie	od	czerwca	do	sierpnia	2018	r.	
przeprowadzono	 szereg	 konsultacji	 społecznych	 z	 różnymi	 grupami	 mieszkańców,	
mających	 na	 celu	 przygotowanie	 nowej	 wizji	 i	 misji	 rozwoju	 miasta.	 Wypracowane,	
wstępne	 formuły	 tych	 elementów,	 zostały	 poddane	 dalszym	 pracom	 w	 gronie	
eksperckim.	Jednocześnie	władze	miasta	podjęły	decyzję	o	ograniczeniu	intensywności	
prac,	z	uwagi	na	zbliżające	się	wybory	samorządowe	w	październiku	2018	r.	Uznano,	że	
strategię	rozwoju	powinny	przyjąć	nowo	wybrane	władze	miasta.	W	efekcie	wyborów	
samorządowych	 z	 października	 2018	 r.,	 na	 stanowisko	 burmistrza	 została	 wybrana	
ponownie	Małgorzata	Machalska.	Tym	samym,	w	grudniu	2018	r.	podjęto	dalsze	prace	
nad	 finalizacją	 zapisów	 dokumentu,	 przystąpiono	 do	 opracowania	 prognozy	
oddziaływania	na	środowisko	i	szeregu	dalszych	uzgodnień	i	konsultacji.		

Przygotowane	 opracowanie	 składa	 się	 z	 dwóch	 głównych	 elementów:	 Część	 I	 –	
Diagnoza	stanu	miasta	Luboń	–	raport	informująca	o	stanie	miasta	Luboń	za	lata	2015-
2018	 (pełniąca	 jednocześnie	 rolę	 diagnozy	 sytuacji	 społeczno-gospodarczej)	 oraz	
zasadniczej	części	strategii	Część	II	–	Program	strategiczny	obejmujący:	uwarunkowania	
wewnętrzne	 i	zewnętrzne	 realizacji	 strategii,	 opis	 procesu	 uspołecznienia	 prac	 nad	
dokumentem,	misję	i	wizję	rozwoju,	cele	strategiczne	i	priorytety,	zadania	wraz	z	opisem	
i	źródłami	finansowania	a	także	monitoring	realizacji	strategii.		

Niniejszy	dokument	 jest	efektem	zaangażowania	wielu	grup	mieszkańców,	władz	
miasta	oraz	grona	ekspertów,	którzy	wspomagali	decydentów	w	całokształcie	procesu	
przygotowania	 i	 przyjmowania	 strategii.	 Jest	wyrazem	 dążeń	 i	 ambicji	 włodarzy	 oraz	
mieszkańców	miasta	do	dalszego,	dynamicznego	rozwoju	Lubonia.		

		
	



 

	

 
	  

 
 

 

Część I  
Diagnoza stanu Miasta 

Luboń – raport  
	
	
	

	



 

	

	
	 	



 

	 9	

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA LUBOŃ NA LATA 2019-2028 

1. Ogólne informacje o mieście 
	
	

1.1. Lokalizacja 
	

Luboń	zlokalizowany	jest	w	centrum	Wielkopolski	 i	wchodzi	w	skład	aglomeracji	
poznańskiej.	Jest	jedną	z	17	gmin	powiatu	poznańskiego.	Miasto	położone	jest	na	lewym	
brzegu	Warty;	 od	 północy	 graniczy	 z	 Poznaniem,	 od	 południowego	wschodu	 z	 gminą	
Mosina,	a	od	południowego	zachodu	z	gminą	Komorniki.	W	bliskim	sąsiedztwie	Lubonia	
znajduje	się	Wielkopolski	Park	Narodowy.	Powierzchnia	miasta	wynosi	13,5	km2,	co	czyni	
je	najmniejszą	gminą	powiatu	poznańskiego.		

Luboń	 położony	 jest	 w	 dorzeczu	 Warty.	 Przez	 miasto	 przepływają	 również	
Strumień	Junikowski	z	dopływem	Żabinką,	Strumień	Kotówka	i	ciek	Bocianka.	Na	terenie	
Lubonia	występuje	także	ciąg	stawów	Kocie	Doły	i	Kocie	Dołki.	Z	uwagi	na	dużą	gęstość	
zaludnienia	 i	 stosunkowo	 małą	 powierzchnię	 miasto	 charakteryzują	 niewielka	
powierzchnia	terenów	zielonych	i	niska	lesistość.		
	

	
Rysunek	1.	Lokalizacja	Lubonia	na	tle	aglomeracji	poznańskiej	

Źródło:	opracowanie	własne.	
	

Sąsiedztwo	Poznania	oraz	korzystne	połączenia	komunikacyjne,	 to	atuty	Lubonia	
(rys.	1).	Przez	teren	miasta	przebiegają	główne	połączenia	komunikacyjne	ze	wschodu	na	
zachód.	Jeden	ze	zjazdów	z	autostrady	A2	(węzeł	Poznań-Dębina)	znajduje	się	na	granicy	
Lubonia,	natomiast	drugi	(węzeł	Komorniki)	położony	jest	w	bezpośrednim	sąsiedztwie	



 

	 10	

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA LUBOŃ NA LATA 2019-2028 

północno-zachodniej	 części	 miasta.	 Blisko	 granicy	 miasta	 przebiegają	 fragmenty	
wschodniej	 i	zachodniej	 obwodnicy	 Poznania,	 posiadające	 status	 drogi	 ekspresowej,	
odpowiednio	S5	i	S11.	Przez	miasto	przebiega	również	droga	wojewódzka	nr	430,	która	
łączy	Luboń	przez	Mosinę	z	południowymi	powiatami	Wielkopolski	i	węzłem	drogowym	
z	 autostradą	A2.	Ponadto,	 przez	wschodnią	 część	miasta	przebiega	 linia	 kolejowa	E59	
Poznań-Wrocław	ze	stacją	kolejową	i	torami	przeładunkowymi.	Luboń	zlokalizowany	jest	
w	odległości	 około	10	km	od	 centrum	Poznania	 i	w	około	12	km	od	 lotniska	Poznań-
Ławica	(rys.	2).	

	

	
Rysunek	2.	Lokalizacja	głównych	szlaków	komunikacyjnych	na	terenie	Lubonia	

Źródło:	opracowanie	własne.	
	
	

	
	
	  

Potencjały	

•	korzystne	położenie	komunikacyjne	w	układzie	regionalnym	i	lokalnym
•	miasto	zwarte
•	miasto-gmina

Bariery	rozwoju

•	bliskość	dużych	szlaków	komunikacyjnych	z	dużym	natężeniem	ruchu	tranzytowego
•	ograniczona	powierzchnia	miasta	przy	rosnącej	liczbie	ludności
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1.2. Ludność 
	

Luboń	 jest	 miastem	 stale	 zwiększającym	 swój	 potencjał	 ludnościowy.	 Według	
danych	GUS	liczba	ludności	w	mieście	na	koniec	2017	r.	wynosiła	31	653	osoby1.	Zgodnie	
z	 danymi	 z	 ewidencji	 ludności	 było	 to	 30	441	 osób	 (zameldowanych	 na	 pobyt	 stały	
i	czasowy)	 na	 koniec	 2018	 r.	 liczba	 ta	 zwiększyła	 się	 do	 30	450	 osób	W	wartości	 tej	
zawierają	się	zarówno	informacje	o	liczbie	mieszkańców	zameldowanych	na	pobyt	stały	
wynoszącej	 30	007	 osób	 jak	 i	 mieszkających	 czasowo	 –	 443	 osoby	 (według	 stanu	 na	
31	grudnia	2018	r.)	(tab.	1).		
	
Tabela	1.	Liczba	ludności	z	podziałem	na	zameldowanych	na	pobyt	stały	i	czasowy	

	 2015	 2016	 2017	 2018	
Pobyt	stały	 29	615	 29	781	 29	970	 30	007	
Pobyt	czasowy	 575	 452	 471	 443	
Razem		 30	190	 30	243	 30	441	 30	450	
Źródło:	opracowanie	własne	na	podstawie	danych	UML.	
	

Liczba	 ludności	miasta	 nieprzerwanie	 się	 zwiększa,	 choć	należy	 zauważyć,	 że	 od	
roku	2010	dynamika	przyrostów	jest	nieznacznie	niższa	(rys.	3).	Z	początkowego	tempa	
wzrostu	na	poziomie	2-3%	rocznie,	dynamika	zmniejszyła	się	do	średnio	1%	rocznie.	Są	
to	 zatem	 przyrosty	 równoznaczne	 200-300	 osobom	 rocznie,	 o	 które	 liczba	 ludności	
miasta	się	zwiększa.			

	

	
Rysunek	3.	Liczba	ludności	w	Luboniu	w	latach	2000-2017	[os.]	

Źródło:	opracowanie	własne	na	podstawie	bdl.stat.gov.pl	
	

																																																								
1	Z	uwagi	na	brak	na	dzień	opracowywania	raportu	danych	w	statystykach	publicznych	obejmujących	rok	
2018,	 część	 szeregów	 czasowych	 kończy	 się	 w	 roku	 2017.	 Dane	 obejmujące	 rok	 2018	 pochodzą	
każdorazowo	z	informacji	udostępnionych	przez	merytoryczne	wydziały	Urzędu	Miasta	Luboń.			
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Wraz	ze	zmianą	liczby	ludności	nieznacznie	zmienia	się	także	jej	struktura	płciowa.	
Współczynnik	 feminizacji	 obrazujący	 liczbę	 kobiet	 przypadającą	 na	 100	 mężczyzn	
systematycznie	spada,	kształtując	się	na	koniec	2017	r.	na	poziomie	109.	Przy	czym,	na	
przestrzeni	 ostatnich	 10	 lat,	 średnioroczne	 spadki	 tego	 wskaźnika	 wynosiły	 0,1.	 Dla	
porównania,	na	koniec	2017	roku,	średni	współczynnik	feminizacji	w	gminach	powiatu	
poznańskiego	wynosi	105	kobiet/100	mężczyzn,	natomiast	w	Polsce	106.		

	

	
Rysunek	4.	Gęstość	zaludnienia	w	gminach	powiatu	poznańskiego		

w	latach	2014-2017	[os./km2]	
Źródło:	opracowanie	własne	na	podstawie	bdl.stat.gov.pl	

	
W	 latach	 2014-2017	 systematycznie	 zwiększało	 się	 także	 zagęszczenie	 ludności	

(rys.	 4).	 Z	poziomu	 2	281	 os./km2	 w	 roku	 2014	 do	 2	343	 os./km2	 w	 roku	 2017.	
W	porównaniu	z	innymi	gminami	powiatu	poznańskiego	jest	to	jedna	z	niższych	dynamik	
tego	wskaźnika.	Największe	wzrosty	notowano	w	analogicznym	okresie	w	Komornikach,	
Dopiewie,	Kleszczewie,	Kórniku	i	Rokietnicy.	Jedyną	gminą,	w	której	gęstość	zaludnienia	
spada	jest	Puszczykowo.		

Pod	 względem	 gęstości	 zaludnienia	 Luboń	 jest	 38.	 miastem	 w	 Polsce	
i	9.	w	Wielkopolsce.	 Miastami	 o	 większej	 gęstości	 zaludnienia	 są	 np.	 Swarzędz	
(3	735	os./km2),	Nowy	Tomyśl	(2	827	os./km2)	czy	Śrem	(2	413	os./km2).		

Na	 koniec	 2017	 roku	 współczynnik	 przyrostu	 naturalnego	 w	 Luboniu	 wyniósł	
5,62	os./1000	 ludności,	 co	 w	 porównaniu	 z	 latami	 poprzednimi	 jest	 wynikiem	
zdecydowanie	wyższym,	choć	zbieżnym	z	trendami	regionalnymi	(rys.	5).		
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Rysunek	5.	Przyrost	naturalny	w	Luboniu,	powiecie	poznańskim	i	województwie	

wielkopolskim	w	latach	2014-2017	[os./1000	ludności]	
Źródło:	opracowanie	własne	na	podstawie	bdl.stat.gov.pl	

	
Korzystna	 jest	 wciąż	 struktura	 wiekowa	 ludności	 w	 podziale	 na	 grupy	 wieku.	

W	roku	 2018	 w	 Luboniu	 udział	 osób	 w	 wieku	 przedprodukcyjnym	 w	 ogóle	 ludności	
wynosił	 21%,	 ludności	 w	 wieku	 produkcyjnym	 niemal	 60%,	 natomiast	 w	 wieku	
poprodukcyjnym	 19%.	 Należy	 przy	 tym	 zaznaczyć,	 że	 udział	 ludności	 w	 wieku	
poprodukcyjnym	 w	 ogóle	 mieszkańców	 miasta	 systematycznie	 rośnie.	 Nieznaczne	
wzrosty	notuje	się	także	w	liczbie	ludności	w	wieku	przedprodukcyjnym,	na	stosunkowo	
niezmienionym	 poziomie	 kształtuje	 się	 liczba	 mieszkańców	 w	 wieku	 produkcyjnym,	
jednak	w	ogóle	jej	udział	maleje	(rys.	6).	

	

	
Rysunek	6.	Udział	ludności	w	poszczególnych	grupach	wieku	w	Luboniu,	

	w	latach	2014-2017	[os.]	
Źródło:	opracowanie	własne	na	podstawie	bdl.stat.gov.pl	
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Warto	 także	 wskazać,	 że	 rok	 rocznie	 rośnie	 liczba	 osób	 w	 najwyższej	 grupie	
wiekowej,	tj.	powyżej	80	lat.	W	roku	2015	kobiet	w	tej	grupie	było	624,	na	koniec	2018	
roku	liczba	ta	wzrosła	do	poziomu	693.	W	przypadku	mężczyzn	było	to	odpowiednio	298	
i	323	osoby.	Jeszcze	bardziej	dynamicznie	zwiększa	się	liczba	ludności	w	grupie	70-79	lat	
z	niewiele	 ponad	 1500	 osób	w	 roku	 2015	 do	 ponad	 2000	 osób	w	 roku	 2018.	 Jest	 to	
sytuacja	 o	 tyle	 niekorzystna,	 że	 miasto	 nie	 jest	 w	 pełni	 przystosowane	 do	 obsługi	
mieszkańców	 z	 najwyższych	 grup	 wieku,	 a	 przystosowanie	 zarówno	 budynków	
użyteczności	 publicznej	 jak	 i	 przestrzeni	 publicznej	 oraz	 zakresu	 świadczonych	 usług	
społecznych	i	socjalnych	do	tych	zmian	jest	procesem	długotrwałym	i	kosztownym.		

Korzystnym	z	punktu	widzenia	potencjału	ludnościowego	jest	natomiast	wskaźnik	
migracji.	Rok	rocznie	więcej	osób	napływa	do	miasta	niż	z	niego	wyjeżdża.	Na	przestrzeni	
ostatnich	czterech	lat	(2015-2018)	różnica	w	tym	wskaźniku	jest	dodatnia	(tab.	2).		
	
Tabela	2.	Saldo	migracji	w	Luboniu	w	latach	2015-2018	

	 2015	 2016	 2017	 2018	
Zameldowania	
+	urodzenia	

1	349	+	370	=	
1	719	

1	082	+	386	=	
1	468	

1	048	+	392	=	
1	440	

1	268	+	321	=	
1	589	

Wymeldowania	
+	zgony	

443	+	270	=	713	 438	+	265	=	703	 385	+	249	=	634	 437	+	273	=	710	

Różnica			 1	006	 765	 806	 879	
Źródło:	opracowanie	własne	na	podstawie	danych	UML.	

	
	

		
	
	

	  

Potencjały	

•	wciąż	korzystna	struktura	demogra{iczna
•	znaczący	potencjał	ludnosciowy
•	utrzymująca	się	na	podobnym	poziomie	liczba	urodzeń

Bariery	rozwoju

•	zmiany	 struktury	 demogra{icznej	 (rosnący	 udział	 osób	w	wieku	poprodukcyjnym	w	
ogóle	ludności)
•	systematycznie	zwiększająca	się	 liczba	mieszkańców	w	wieku	powyżej	80	lat	oraz	w	
grupie	wiekowej	70-79	lat	i	niedostosowana	do	ich	potrzeb	infrastruktura	techniczna	
i	społeczna
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1.3. Stan i ochrona środowiska 
	

Z	 uwagi	 na	 specyficzną	 strukturę	 przestrzenną	 Lubonia	 –	 stosunkowo	 małą	
powierzchnię,	dużą	gęstość	zabudowy	oraz	niekorzystną	strukturę	własnościową	(mały	
udział	 terenów	 stanowiących	 własność	 miasta,	 możliwych	 do	 zagospodarowania	
zielenią),	 powierzchnia	 terenów	 zielonych	 jest	 ograniczona.	 Udział	 parków,	 zieleńców	
i	terenów	zieleni	osiedlowej	w	powierzchni	ogółem	wzrósł	na	przestrzeni	lat	2014-2018	
z	1,9%	do	2,1%.	Zachowywana	była	w	tym	okresie	także	równowaga	między	ubytkami	
i	nasadzeniami	drzew	(z	systematycznie	wzrastającą	przewagą	nasadzeń)	oraz	znacznie	
wzrosła	 liczba	krzewów	na	 terenie	miasta	 (ponad	4	200	 sztuk	krzewów	 i	 4	700	 sztuk	
roślin	bylinowych	i	traw	nasadzonych	w	samych	tylko	w	latach	2017-2018)	(rys.	7).		
	

	 	
Rysunek	7.	Urządzanie	terenów	zielonych	w	mieście	Luboń	

Źródło:	UML.	
	

Największy	 udział	w	 powierzchni	 terenów	 zielonych	 ogółem	mają	 tereny	 zieleni	
ulicznej	 (niemal	 40%),	 a	 następnie	 zieleni	 osiedlowej	 oraz	 parki	 spacerowo-
wypoczynkowe	 (rys.	 8).	 Jakość	 i	 stan	 tych	 terenów	 ulegają	 systematycznej	 poprawie,	
obszary	 i	 obiekty	 nieużytkowane	 są	 zagospodarowywane	 i	 pielęgnowane.	Wpływa	 to	
pozytywnie	na	estetykę	miasta	oraz	regulację	mikroklimatu.	

	

	
Rysunek	8.	Udział	poszczególnych	rodzajów	terenów	zielonych	w	powierzchni	

zieleni	ogółem	w	Luboniu,	w	latach	2014-2017	[%]	
Źródło:	opracowanie	własne	na	podstawie	bdl.stat.gov.pl	
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Cennym	elementem	przyrodniczego	 systemu	miasta	 są	wartościowe	aleje	 lipowe	
drzew	 pomnikowych	 w	ciągach	 ulic:	 Poniatowskiego,	 Szkolnej,	 Lipowej,	 Kołłątaja,	
Klonowej,	11	Listopada	i	na	pl.	E.	Bojanowskiego,	aleja	w	ul.	Kopernika,	którą	stanowią	
klony	 i	 lipy	 a	 także	 szpalery	 drzew	 na	 ulicach	 Wojska	 Polskiego,	 Poznańskiej	 i	 aleja	
wierzbowa	 w	 dolinie	 cieku	 Bocianka	 na	 odcinku	 pomiędzy	 ul.	 Jana	 III	 Sobieskiego	
a	torami	kolejowymi2.	Kolejnym	elementem	wzmacniającym	system	terenów	zielonych	
są	miejskie	nekropolie	(cmentarz	parafialny	przy	ul.	Cmentarnej,	cmentarz	komunalny	
przy	 ul.	 Armii	 Poznań),	 park	 miejski	 o	 powierzchni	 8,65	 ha	 (Park	 Papieski	 przy	
ul.	Unijnej3),	 tereny	ogródków	działkowych	oraz	 tereny	 zieleni	 nieurządzonej	 –	 błonia	
miejskie	obecnie	nadal	użytkowane	rolniczo	(rys.	9).	
	

	 	
Rysunek	9.	Oznaczenie	i	pielęgnacja	alei	lipowych	w	mieście	Luboń	

Autor:	Anna	Bernaciak.	
	
Jedyny	 kompleks	 leśny	 w	 mieście	 zlokalizowany	 jest	 w	 części	 południowo-

wschodniej	nad	brzegiem	rzeki	Warty.	Ma	on	powierzchnię	56	ha,	z	czego	większość	–	
tzw.	Lasek	Majoński,	to	lasy	Skarbu	Państwa	będące	w	zarządzenie	Lasów	Państwowych	
–	Nadleśnictwo	Babki.		

																																																								
2	Znajduje	się	ona	na	terenie	prywatnym.	
3	Zgodnie	z	Uchwałą	nr	XL/199/2005	Rady	Miasta	Luboń	z	dnia	27	października	2005	r.	w	sprawie	Parku	
Papieskiego	w	Luboniu,	uznaje	 się	 za	park	miejski	 teren	o	 łącznej	powierzchni	8,65	ha.	Warto	 również	
wskazać	tereny	znajdujące	się	wzdłuż	ul.	Unijnej	w	Dolinie	Strumienia	Junikowskiego.	Tereny	te	są	w	MPZP	
przeznaczone	 pod	 zieleń	 i	 stanowić	 docelowo	 będą	 wraz	 Parkiem	 Papieskim	 kompleks	 spacerowo-
rekreacyjny.	Stanowią	około	3	ha.	
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Na	terenie	miasta	Luboń	znajduje	się	także	pomniki	przyrody.	Jest	to	5	sztuk	drzew	
gatunku	wierzba	krucha	(wraz	z	1	przewróconym,	pozostawionym	w	terenie),	rosnących	
w	 dolinie	 Strumienia	 Junikowskiego,	 oraz	 wierzba,	 platan	 klonolistny	 i	 lipa	 rosnące	
w	rejonie	 szkoły	 podstawowej	 nr	 2	 a	 także	 7	 alei	 drzew	 w	 ciągu	 ulic:	 11	 Listopada,	
Poniatowskiego,	Lipowej,	Kołłątaja,	Szkolnej	i	Klonowej	oraz	Pl.	E.	Bojanowskiego4.	

Od	południa	przez	miasto	przebiega	otulina	Wielkopolskiego	Parku	Narodowego	
(WPN),	a	 także	na	 terenie	miasta,	w	niewielkim	fragmencie	w	 jego	południowej	części	
znajduje	się	obszar	WPN.	Stwarza	to	konieczność	szczególnego	uwzględniania	czynników	
środowiskowych	w	planowaniu	działalności	 na	 każdej	 płaszczyźnie	 (rys.	 10).	 Ponadto	
południowy	 fragment	miasta,	 obejmujący	 przebieg	 linii	 kolejowej	 nr	 271	 znajduje	 się	
w	granicach	Wielkopolskiego	Parku	Narodowego,	a	tereny	zlokalizowane	w	południowo-
wschodniej	 części	 Miasta	 włączone	 są	 w	 granice	 otuliny	 Parku.	 Skutkiem	 tego	 jest	
obowiązek	 uzyskiwania	 uzgodnień	 z	 Dyrektorem	 WPN	 dla	 aktów	 i	opracowań	
planistycznych,	 które	 mogą	 mieć	 negatywny	 wpływ	 na	 ochronę̨	 środowiska	
przyrodniczego	parku.		

	
	

	
Rysunek	10.	Granice	Wielkopolskiego	Parku	Narodowego	i	jego	otuliny	
Źródło:	http://www.wielkopolskipn.pl/index.php/park/kategoria/pl/informacje_o_parku/1	

	
	 	

																																																								
4	Warto	nadmienić	w	tym	miejscu	o	innych	drzewach	cennych	przyrodniczo	np.	topolach	białych	w	Parku	
Siewcy	mające	cechy	pomników	(obwód	pnia)	oraz	bardzo	cenne	platany	rosnące	przy	ul.	Dworcowej.	
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Najbliższym	 miastu	 obszarem	 ścisłej	 ochrony	 jest	 rezerwat	 „Zalewy	
Nadwarciańskie”	graniczący	z	terenem	gminy	od	strony	południowo-wschodniej.	Celem	
ochrony	tego	obszaru	są	naturalne	zbiorowiska	roślinne	terenów	podtapianych	podczas	
wylewów	 Warty.	 Ponadto,	 w	 odległości	 około	 1,3	 km	 w	 kierunku	 południowym	 od	
południowo-wschodniej	 granicy	 miasta	 znajduje	 granica	 obszaru	 specjalnej	 ochrony	
ptaków	Ostoja	Rogalińska	PLB	300017.	Na	południe	od	południowo-wschodniej	granicy	
Lubonia	 w	 odległości	 około	 1,8	 km	 położony	 jest	 Rogaliński	 Park	 Krajobrazowy.	
Natomiast	w	odległości	około	0,9	km	w	kierunku	północnym	od	północno-wschodniej	
granicy	miasta	znajduje	się	położony	na	Dębcu	fort	IXa	wchodzący	w	skład	obszaru	sieci	
Natura	2000	Fortyfikacje	w	Poznaniu	PLH300005.	Sąsiadujące	forty	IX	oraz	I	są	położone	
w	odległości	około	2	km	od	granic	Lubonia.		

Obszar	miasta	 należy	w	 całości	 do	 dorzecza	Warty,	 a	 głównym	 elementem	 sieci	
hydrograficznej	jest	rzeka	Warta,	która	stanowi	wschodnią	granicę	miasta.	Współczesne	
koryto	 rzeki	 Warty	 biegnie	 w	 rejonie	 miasta	 południkowo	 z	 dwoma	 wyraźnie	
zaznaczającymi	 się	 meandrami.	 Warta	 jest	 tu	 rzeką	 jedno-korytową	 ze	 zmienną	
szerokością	doliny	i	szerokimi	terasami	zalewowymi	(rys.	11).		

	

 
Rysunek	11.	Dolina	rzeki	Warty	w	Luboniu	

Autor:	Rafał	Wojtyniak.	
	
Ponadto	obszar	miasta	odwadniany	jest	przez	Strumień	Junikowski	(z	dopływami	

Żabinką	i	Kotówką)	oraz	Bociankę	i	Wirynkę	(potok	zlokalizowany	w	gminie	Komorniki).	
W	 południowo	 wschodniej	 części	 miasta,	 znajdują	 się	 starorzecza	 Kocie	 Doły	 i	Kocie	
Dołki,	 które	 powstały	 na	 skutek	 odcięcia	 zakola	 rzecznego	 od	 koryta	 Warty.	 Stawy	
zasilane	 są	wodami	 przepływowymi	 (przy	wysokich	 stanach	Warty)	 oraz	 opadowymi	
i	gruntowymi	(rys.	12).	
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Rysunek	12.	Kocie	Doły	w	Luboniu	

Autor:	Rafał	Wojtyniak.	
	

Wody	 rzeki	 Warty	 badane	 są	 regularnie	 w	 ramach	 monitoringu	 prowadzonego	
przez	WIOŚ.	W	zależności	od	badanych	parametrów	i	odcinka	rzeki	stan	wód	określany	
jest	 jako	zły	ze	słabym	stanem	i	silnie	zmienionym	potencjałem	ekologicznym,	stanem	
chemicznym	 dobrym	 lub	 poniżej	 dobrego	 oraz	 niespełnianymi	 wymaganiami	 dla	
obszarów	 chronionych.	 W	badaniu	 za	 rok	 2017	 stwierdzono	 IV	 klasę	 elementów	
biologicznych	(ze	względu	na	fitobentos),	klasę	II	dla	elementów	hydromorfologicznych	
oraz	 fizykochemicznych.	 Potencjał	 ekologiczny	 oceniono	 jako	 słaby,	 stan	 chemiczny	
poniżej	dobrego,	a	ogólny	stan	wód	jako	zły.		

W	 związku	 ze	 znacznym	 stopniem	 urbanizacji	 Miasta,	 a	 tym	 samym	 silnej	
antropopresji,	 wody	 gruntowe	 charakteryzują	 się	 podwyższeniem	 wskaźników	
zanieczyszczeń́	jak	np.:	siarczany,	chlorki,	azotany,	fosforany	metale	ciężkie.		

Zanieczyszczenia	 wód	 w	 rejonie	 Lubonia	 są	 związane	 na	 całym	 obszarze	
z	zanieczyszczeniami	 antropogenicznymi	 wynikającymi	 z	 urbanizacji	 obszaru,	 jak	
również	z	funkcjonowaniem	Zakładów	Chemicznych	(obecnie	spółka	Luvena).		

Oceny	 stanu	 jakości	 powietrza	 atmosferycznego	 dokonuje	 corocznie	 WIOS� 	
uwzględniając	dwie	grupy	kryteriów:	ustanowione	ze	względu	na	ochronę	zdrowia	ludzi	
oraz	ze	względu	na	ochronę	roślin.	Luboń	należy	do	strefy	wielkopolskiej	(obejmującej	
całość	 województwa	 wielkopolskiego	 z	 wyłączeniem	 Poznania	 oraz	 strefy	 miasta	
Kalisza).	Warto	przy	 tym	nadmienić,	 że	w	Luboniu	nie	 jest	zlokalizowana	żadna	stacja	
monitoringu,	 zatem	 podawane	 dane	 są	 wynikiem	 uśredniania	 lub	 modelowania	
(znajdujące	 się	 na	 terenie	miasta	 czujniki,	monitorujące	 stężenie	 pyłów	 zawieszonych	
PM10	i	PM2,5,	zlokalizowane	przy	ul.	Kołłątaja,	1	Maja,	Żabikowskiej,	Armii	Poznań	oraz	
przy	pl.	 Bojanowskiego	pozwalają	na	bieżąco	 śledzić	 stan	powietrza	w	mieście,	 nie	 są	
jednak	elementami	sieci	monitoringu	wojewódzkiego).			

Strefę	wielkopolską	pod	kątem	kluczowych	parametrów	w	ocenie	 ze	względu	na	
ochronę	 zdrowia	 (zanieczyszczenie	 pyłami	 PM	 10	 i	 PM	 2,5	 oraz	 benzo(a)pirenem)	
zaliczono	 do	 klasy	 C	 (stężenia	 zanieczyszczeń	 na	 jej	 obszarze	 przekraczają	 poziomy	
odpuszczalne	lub	docelowe)	(rys.	13).		
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Rysunek	13.	Wyniki	oceny	jakości	powietrza	w	roku	2017	pod	kątem		

ochrony	zdrowia	ludzi	
Źródło:	Roczna	ocena	jakości	powietrza	w	województwie	wielkopolskim	za	rok	2017,	WIOŚ	w	Poznaniu.		

	
Klasa	C	została	przypisana	strefie	wielkopolskiej:	

- Ze	względu	na	dopuszczalne	przekroczenia	poziomu	pyłu	PM10	dla	24-godzin	w	roku	
kalendarzowym	(przy	czym	przekroczeń	dopuszczalnego	poziomu	pyłu	nie	notuje	się	
w	sezonie	letnim),	

- Ze	względu	na	przekroczenia	średniej	wartości	rocznej	dopuszczalnego	poziomu	pyłu	
PM2,5		

- Ze	 względu	 na	 przekroczenia	 średniej	 wartości	 rocznej	 poziomu	 docelowego	
benzo(a)pirenu.	
Warto	przy	tym	zaznaczyć,	że	wyniki	modelowania	dla	benzo(a)pirenu,	dla	czasu	

uśredniania	jakim	jest	rok	kalendarzowy,	wykazują	szczególne	narażenie	terenu	miasta	
Luboń	na	zanieczyszczenie	tą	substancją.	Ponadto	konkluzje	WIOŚ	wskazują	jako	główną	
przyczynę	przekroczeń	stężeń	docelowych	i	dopuszczalnych	w	sezonie	zimowym	niską	
emisję	z	sektora	komunalno-bytowego	wpływającą	na	wyraźne	pogorszenie	warunków	
aerosanitarnych.	 Dodatkowe	 czynniki	 mające	 wpływ	 na	 tę	 sytuację	 to:	 położenie	
geograficzne,	rodzaj	i	charakter	zabudowy,	jej	lokalizacja	oraz	możliwość	przewietrzania	
obszaru.	W	Luboniu	występują	wszystkie	te	czynniki	wzmacniające,	nie	ma	on	bowiem	
naturalnych	korytarzy	przewietrzających,	 jak	doliny	rzeczne	czy	kliny	zieleni,	ponadto	
jest	 silnie	 zurbanizowany.	W	związku	 z	 powyższym	 Luboń	 systematycznie	 podejmuje	
działania	mające	na	celu	poprawę	stanu	powietrza	i	ograniczenie	presji	niskiej	emisji,	są	
to	 jednak	 działania	 kosztowne,	 wymagające	 szerokiego	 udziału	 społeczeństwa	 oraz	
okolicznych	jednostek	samorządowych.	
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W przypadku pyłu PM2,5 strefę aglomeracja poznańska i strefę miasto Kalisz zaliczono do 
klasy A, natomiast strefę wielkopolską � do klasy C. 

W roku 2017 stwierdzono również przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu; 
wszystkie oceniane strefy zaliczono do klasy C (tabela 11).  
Tabela 11. Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia 

Nazwa strefy 
Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji 

NO2 SO2 CO C6H6 pył PM2,5 pył PM10 BaP As Cd Ni Pb O3 

aglomeracja poznańska A A A A A C C A A A A A 

miasto Kalisz A A A A A A C A A A A A 

strefa wielkopolska A A A A C C C A A A A A 

 
 

9. Wyniki oceny według kryteriów odniesionych do ochrony roślin 
9.1. Klasyfikacja według parametrów 

Ocena pod kątem ochrony roślin prowadzona jest wyłącznie dla strefy wielkopolskiej. Klasy-
fikację wykonano na podstawie wyników pomiarów automatycznych prowadzonych w stałych 
punktach pomiarowych. Dla ozonu jako metodę uzupełniającą zastosowano wyniki modelowa-
nia matematycznego.  

Dwutlenek siarki i tlenki azotu 
Tabela 12. Dwutlenek siarki 

Okres uśredniania stężeń Dopuszczalny poziom SO2 w powietrzu 
[µg/m3] Miara raportowania 

rok kalendarzowy  20 Wartość średnia roczna 
pora zimowa (od 01 X do 31 III) 20 Wartość średnia z okresu zimowego 

Tabela 13. Tlenki azotu 

Okres uśredniania stężeń Dopuszczalny poziom NOx w powietrzu* 
[µg/m3] Miara raportowania 

rok kalendarzowy 30 Wartość średnia roczna 

*  suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu 
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Kolejnym	 istotnym	 czynnikiem	 wpływającym	 na	 zdrowie	 i	 komfort	 życia	
mieszkańców	 oraz	 świadczącym	 o	 stanie	 środowiska	 jest	 jego	 klimat	 akustyczny.	
Dopuszczalne	 wartości	 poziomu	 hałasu	 określa	 rozporządzenie	 Ministra	 Środowiska	
z	dnia	14	 czerwca	2007	 r.	w	sprawie	dopuszczalnych	poziomów	hałasu	w	 środowisku	
(Dz.	 U.	 2014	 poz.	 112).	 Określone	w	 nim	 kryteria	 poprawności	 klimatu	 akustycznego	
uzależnione	 są	 od	 funkcji	 terenu	 i	 rodzaju	 źródła	 hałasu.	 Teren	miasta	 Luboń	 nie	 był	
w	latach	2014-2018	objęty	 pomiarami	 natężenia	 hałasu	w	 środowisku	prowadzonymi	
przez	 WIOŚ	 i	 raportowanymi	 w	 monitoringu	 hałasów	 komunikacyjnych.	 Jednak	 na	
podstawie	 innych	 danych,	 w	 tym	 map	 akustycznych	 sporządzanych	 przez	 różne	
podmioty,	 zgodnie	 z	 wymaganiami	 prawnymi,	 WIOŚ	 stwierdził	 w	„Raporcie	 o	 stanie	
klimatu	akustycznego	województwa	wielkopolskiego	na	podstawie	map	akustycznych”,	
że	 w	 odniesieniu	 do	 presji	 akustycznej	 generowanej	 przez	 ruch	 komunikacyjny	 na	
autostradzie	 A-2	 „najbardziej	 wrażliwy	 akustycznie	 obszar	 w	 obrębie	 powiatu	
poznańskiego	stanowi	miasto	Luboń,	graniczące	z	autostradą	od	strony	południowej	od	
kilometra	160+700	do	163+835”	(rys.	14.).	

	

	  
Rysunek	14.	Autostrada	A-2	na	terenie	Lubonia	

Autor:	Rafał	Wojtyniak.	

	
Teren	powiatu	poznańskiego	został	natomiast	wskazany	jako	narażony	miejscami	

na	hałas	o	wyższym	niż	dopuszczalny	poziomie.	Podobnie	mapa	akustyczna	wykonywana	
dla	 fragmentów	 drogi	 krajowej	 nr	 430	 (ul.	 Armii	 Poznań	 w	 Luboniu)	 wskazuje	 na	
występujące	 narażenie	 ludności	 na	 hałas	 przekraczający	 dopuszczane	 prawem	 normy	
(tab.	 3).	 W	 związku	 z	 przystąpieniem	 przez	 spółkę	 Autostrada	 Wielkopolska	 S.A.	 do	
realizacji	inwestycji	polegającej	na	dobudowie	trzeciego	pasa	autostrady	A-2	na	odcinku	
autostradowej	 obwodnicy	 Poznania	 presja	 ze	 strony	 hałasu	 komunikacyjnego	
w	sąsiedztwie	tej	drogi	znacząco	się	zwiększy.	
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Tabela	 3.	 Powierzchnia	 terenu	 i	 liczba	 mieszkańców	 eksponowana	 na	 hałas	
w	otoczeniu	drogi	wojewódzkiej	nr	430	na	terenie	województwa	wielkopolskiego*		

	
*	badania	prowadzone	na	kilometrażu	drogi	od4+100	do	7+500	oraz	7+500	do	16+100.	
Źródło:	 Raporcie	 o	 stanie	 klimatu	 akustycznego	 województwa	 wielkopolskiego	 na	 podstawie	 map	
akustycznych,	2018,	WIOŚ.	 	
	

Ponadto	miasto	znajduje	się	w	zasięgu	oddziaływania	hałasu	lotniczego	związanego	
z	funkcjonowaniem	 lotniska	 wojskowego	 Poznań-Krzesiny,	 co	 sankcjonowało	
rozporządzenie	 Wojewody	 Wielkopolskiego	 nr	 40/30	 z	 dnia	 31	 grudnia	 2007	 r.	
w	sprawie	 utworzenia	 obszaru	 ograniczonego	 użytkowania	 wokół	 lotniska.	
Z	przedmiotowego	rozporządzenia	wynikało,	 iż	znaczna	część	miasta	narażona	była	na	
oddziaływanie	 ponadnormatywnego	 hałasu	 podczas	 startów,	 lądowań	 i	 przelotów	
statków	powietrznych	(rys.	15).		

	

		
Rysunek	15.	Zasięg	stref	ograniczonego	użytkowania	na	terenie	Lubonia	i	okolic	

wyznaczonych	w	związku	z	funkcjonowaniem	lotniska	Poznań-Krzesiny	
Źródło:	Rozporządzenie	Wojewody	Wielkopolskiego	nr	40/07	z	dnia	31	grudnia	2007	r.	

(nieobowiązujące)	

Raport o stanie klimatu akustycznego … 
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Tabela 51. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu drogi wojewódzkiej 
nr 306 na terenie województwa wielkopolskiego charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

 
Tabela 52. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu drogi wojewódzkiej 
nr 307 na terenie województwa wielkopolskiego charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

Tabela 53. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu drogi wojewódzkiej 
nr 310 na terenie województwa wielkopolskiego charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

 
Tabela 54. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu drogi wojewódzkiej 
nr 430 na terenie województwa wielkopolskiego charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

Tabela 55. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu drogi wojewódzkiej 
nr 431 na terenie województwa wielkopolskiego charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 
dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 
1,593 0,864 0,446 0,239 0,122 1,121 0,558 0,278 0,13 0,026 

 
liczba ludności eksponowana na hałas  

764 340 388 186 95 418 374 177 151 0 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 
dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 
9,594 4,667 2,346 1,252 0,61 6,258 2,971 1,466 0,747 0,039 

 
liczba ludności eksponowana na hałas  

2073 837 171 679 63 1164 1083 824 163 0 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 
dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 
2,193 1,062 0,631 0,324 0,113 1,454 0,768 0,394 0,185 0 

 
liczba ludności eksponowana na hałas  

1221 1707 2273 86 0 1702 2481 259 4 0 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 
dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB  > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 
2,441 1,336 0,753 0,399 0,174 1,668 0,866 0,438 0,225 0 

 
liczba ludności eksponowana na hałas  

1772 847 535 574 118 1029 523 637 213 0 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 
dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 
1,767 0,893 0,462 0,266 0,104 0,972 0,494 0,268 0,11 0,007 

 
liczba ludności eksponowana na hałas  

931 647 397 479 36 715 529 445 145 0 
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Wyrokiem	 Naczelnego	 Sądu	 Administracyjnego	 sygn.	 akt:	 OSK548/09	 z	 dnia	
6	października	 2010	 r.	 w	 przedmiocie	 obszaru	 ograniczonego	 użytkowania	 wokół	
Lotniska	Wojskowego	Poznań-Krzesiny	ww.	rozporządzenie	wojewody	utraciło	moc.	Jak	
dotąd	nie	opracowano	rozporządzenia	w	sprawie	ustanowienia	obszaru	ograniczonego	
użytkowania	 w	tym	 zakresie.	 Jednakże	 brak	 uregulowań	 prawnych	 nie	 zmienia	 faktu	
uciążliwości	 akustycznej	 funkcjonowania	 lotniska	 wojskowego	w	 Krzesinach.	 Zgodnie	
z	opracowaniem	 „Hałas	 lotniczy	 w	 Luboniu”	 przeprowadzone	 badania	 wykazały	
przekroczenia	dopuszczalnych	poziomów	hałasu	na	znacznej	części	terenu	Miasta.	

Utwory	geologiczne	miasta	Luboń	są	ściśle	związane	ze	strukturą	geomorfologiczną.	
Zachodnia	część	Miasta	zajęta	jest	przez	gliny	zwałowe,	północo-wschodnia	to	piaski,	iły	
i	mułki,	centralna	i	południowa	część	to	piaski	i	żwiry	sandrowe,	natomiast	wschodnia	–	
piaski,	 żwiry	 i	 mady	 rzeczne.	W	 obniżeniu	mezozoicznym	 zwanym	 Rowem	 Poznania.	
występuje	złoże	węgla	brunatnego	„Mosina”	sięgające	Równiny	Kościańskiej		
	

	
 

	

1.4. Infrastruktura techniczna i komunalna 
	
Powierzchnia	 miasta	 jest	 intensywnie	 wykorzystywana.	 Największy	 udział	 mają	

w	niej	 tereny	 zabudowane	 i	 zurbanizowane	 (około	 80%),	 a	 wśród	 nich	 tereny	
mieszkaniowe	 (około	 50%)	 (rys.	 16).	 Dość	 duży	 udział	 w	 terenach	 zabudowanych	
i	zurbanizowanych	mają	 także	 drogi	 i	 tereny	 przemysłowe.	 Stosunkowo	niewielki	 jest	
udział	 terenów	 zielonych	 (choć	 warto	 wspomnieć,	 że	 nie	 zaliczają	 się	 do	 nich,	
powszechne,	 szczególnie	 w	 częściach	 miasta	 z	 dominacją	 zabudowy	 jednorodzinnej	
tereny	ogródków	przydomowych,	które	także	podnoszą	udział	powierzchni	biologicznie	
czynnej	w	powierzchni	miasta	ogółem).	

Potencjały	

•	występujące	na	terenie	miasta	aleje	drzew	pomnikowych	i	cenne	okazy	drzew
•	systematycznie	poprawiający	się	stan	terenów	zielonych	w	mieście
•		sąsiedztwo	terenów	Wielkopolskiego	Parku	Narodowego
•	inicjatywy	miasta	w	zakresie	rozwoju	terenów	zieleni	i	poprawy	stanu	środowiska
•	inicjatywy	miasta	w	zakresie	poprawy	stanu	powietrza

Bariery	rozwoju

•	niezadowalający	 stan	 środowiska	 na	 terenie	 miasta	 (wciąż	 niedostateczna	 liczba	
terenów	zieleni,	zły	stan	powietrza	w	okresie	zimowym)
•	narażenie	mieszkańców	na	hałas	komunikacyjny	i	lotniczy
•	ograniczone	możliwości	przewietrzania	miasta	z	uwagi	na	zwartą	zabudowę
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Rysunek	16.	Udział	poszczególnych	sposobów	zagospodarowania	terenu	w	ogóle	

gruntów	zabudowanych	i	zurbanizowanych	w	Luboniu	
Źródło:	opracowanie	własne	na	podstawie	bdl.stat.gov.pl	

	
Taka	 sytuacja	 przestrzenna	 powoduje,	 że	 na	 terenie	 miasta	 zgłaszane	 są	 duże	

potrzeby	 odnośnie	 do	 dostępu	 do	 infrastruktury	 technicznej,	 komunalnej	
i	komunikacyjnej.	 W	 efekcie	 systematycznie	 poprawia	 się	 dostęp	 do	 infrastruktury.	
Niemal	wszyscy	mieszkańcy	mają	możliwość	korzystania	z	sieci	wodociągowej,	a	ponad	
80%	podłączonych	 jest	do	kanalizacji	 sanitarnej.	Sieć	gazowa	dostępna	 jest	dla	niemal	
85%	mieszkańców	miasta	(rys.	17).		

	

	
Rysunek	17.	Udział	mieszkańców	miasta	w	ogóle	mieszkańców	mających	dostęp	

do	wodociągu,	kanalizacji	i	sieci	gazowej	[%]	
Źródło:	opracowanie	własne	na	podstawie	bdl.stat.gov.pl	

Szczegółowy	 opis	 inwestycji	 jakie	 w	 zakresie	 poprawy	 stanu	 lub	 rozbudowy	
infrastruktury	 wodociągowej,	 kanalizacyjnej	 i	 gazowej	 zostały	 poczynione	 w	 okresie	
2015-2018	 oraz	 zakres	 inwestycji	 przewidzianych	 do	 realizacji	 opisane	 zostały	
w	dalszych	częściach	dokumentu.		
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W	okresie	2015-2018	wybudowano	bądź	wyremontowano	chodniki	wzdłuż	niemal	
40	ulic	oraz	dokonano	10	inwestycji	polegających	na	budowie	lub	utwardzeniu	dróg.	Na	
bieżąco	 dokonywane	 są	 także	 prace	 konserwacyjne	 i	 remontowe	 polegające	 na	
uzupełnianiu	ubytków	w	nawierzchni	czy	równaniu	dróg	gruntowych.	
	

	
	
	

1.5. Gospodarka i rynek pracy 
	
Specyfika	 miasta	 jakim	 jest	 Luboń,	 silnie	 powiązanego	 funkcjonalnie	 a	 także	

przestrzenie	z	Poznaniem	sprawia,	na	jego	terenie	wskaźniki	rozwoju	przedsiębiorczości	
są	 relatywnie	 wysokie.	 W	 latach	 2015-2018	 systematycznie	 rosła	 liczba	 podmiotów	
gospodarki	 narodowej	 wpisanych	 do	 rejestru	 REGON.	 W	 roku	 2015	 było	 ich	 4	752,	
natomiast	w	roku	2017	4	8815.	Na	uwagę	zasługuje	dodatkowo	fakt,	że	przyrost	wartości	
wskaźnika	 przedsiębiorczości	 w	Luboniu	 (liczba	 podmiotów	 gospodarczych	 na	 1000	
mieszkańców	 w	 wieku	 produkcyjnym)	 w	 oparciu	 o	 dane	 REGON	 charakteryzuje	 się	
większą	dynamiką	niż	przyrost	liczby	mieszkańców.	W	analizowanym	okresie	(lata	2015-
2018),	wzrost	poziomu	nasycenia	firmami	wyniósł	w	Luboniu	ponad	11%	przy	wzroście	
liczby	mieszkańców	na	poziomie	nieco	ponad	5%.	W	tym	samym	czasie	systematycznie	
zmniejszała	się	liczba	osób	pozostających	bez	pracy	(rys.	18).	Z	426	osób	w	roku	2015	do	
214	w	roku	2018.	Zmiana	w	tym	zakresie	była	nieznacznie	korzystniejsza,	 jeśli	chodzi	
o	kobiety	 pozostające	 bez	 pracy	 –	 ponad	 połowa	 w	 analizowanym	 okresie	 przestała	
funkcjonować	jako	osoba	bezrobotna,	w	przypadku	mężczyzn	było	to	niespełna	50%.			

	

																																																								
5	Z	informacji	UML	wynika,	że	w	roku	2018	liczba	ta	jest	nieznacznie	większa.	Oficjalne	dane	statystyczne	
nie	zostały	jeszcze	opublikowane.		

Potencjały	

•	duża	 aktywność	 w	 zakresie	 pozyskiwania	 środkow	 zewnętrznych	 na	 inwestycje	
infrastrukturalne
•	dobra	organizacja	procesu	inwestycyjnego
•	mody{ikacja	 polityki	 inwestycyjnej,	 polegająca	 na	 zaspokajaniu	 w	 pierwszej	 kolejności	
podstawowych	potrzeb,	jak	budowa	chodników,	a	w	dalszej	kolejności	realizacja	inwestycji	
drogowej

Bariery	rozwoju

•	duży	udział	dróg	gruntowych	pozostających	we	władaniu	miasta
•	nieuregulowany	stan	prawny	wielu	dróg	i	konieczność	dokonywania	wykupu	gruntów	pod	
inwestycje,	co	znacząco	zwieksza	jej	koszty	i	czas	trwania
•	brak	dróg	o	statusie	dróg	powiatowych	i	wojewódzkich	w	mieście	(za	wyjątkiem	ul.	Armii	
Poznań)
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Rysunek	18.	Liczba	osób	bezrobotnych	w	Luboniu	w	latach	2015-2018	[os.]	

Źródło:	opracowanie	własne	na	podstawie	danych	z	BDL.	
	

Warto	 wskazać	 również	 na	 wysoką	 wartość	 wskaźnika	 rozwoju	 indywidualnej	
działalności	gospodarczej	prowadzonej	przez	osoby	fizyczne.	Na	terenie	Lubonia	ponad	
97%	 podmiotów	 stanowią	mikroprzedsiębiorstwa,	 w	 tym	 głównie	 prowadzone	 przez	
osoby	fizyczne.	Tym	samym,	na	każde	1000	osób	w	wieku	produkcyjnym	w	2016	roku	
przypadało	119	osób	fizycznych	prowadzących	działalność	gospodarczą.	Wartość	ta	była	
zbliżona	 do	 wskaźnika	 dla	 stolicy	 województwa,	 gdzie	 na	 każde	 1000	 osób	 w	 wieku	
produkcyjnym	przypadały	123	osoby	 fizyczne.	Systematycznie	 rośnie	 także	przeciętne	
miesięczne	wynagrodzenie	brutto.	Dane	 te	wprawdzie	nie	 są	 agregowane	do	poziomu	
gmin,	jednak	analizując	dna	dla	powiatu,	można	zaobserwować	tę	prawidłowość,	która	
prawdopodobnie	 będzie	 miała	 odzwierciedlenie	 w	 sytuacji	 finansowej	 mieszkańców	
poszczególnych	gmin.	Według	danych	dla	powiatu	poznańskiego	przeciętne	miesięczne	
wynagrodzenie	brutto	od	roku	2015	do	roku	2017	wzrosło	z	poziomu	3	697	do	4	018	zł.		
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Potencjały	

•	dobra	sytuacja	na	rynku	pracy	w	mieście
•	sąsiedztwo	dużej	aglomeracji	będącej	zapleczem	rynku	pracy
•	duża	aktywność	gospodarcza	mieszkańców

Bariery	rozwoju

•		ograniczony	udział	terenów	przewidzianych	pod	działalność	przemysłowo-usługową	
związany	z	ograniczoną	powierzchnią	miasta
•	niedostateczne	uzbrojenie	i	wyposażenie	w	infrastrukturę	drogową	niektórych	terenów
•	stosunkowo	ograniczona	aktywność	przedsiębiorców	w	zakresie	współpracy	z	miastem
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1.6. Strategiczne kierunki rozwoju miasta 
	
Potencjał	miasta	 jest	kształtowany	w	drodze	realizacji	polityki	 jego	rozwoju.	 Jest	

ona	zapisana	w	szeregu	dokumentów	strategicznych,	z	których	największe	znaczenie	ma	
strategia	 rozwoju.	 Określa	 ona	 kluczowe	 priorytety,	 cele	 i	 zadania	 jakie	 mają	 służyć	
osiągnięciu	 stanu	 docelowego	 zapisanego	 w	 wizji	 rozwoju	 miasta.	 Dotychczasowa	
strategia	 przyjęta	 i	realizowana	 w	 mieście	 obejmowała	 okres	 2008-2017.	 Niniejszy	
dokument	 pełni	 rolę	 diagnozy	 stanu	 dla	 nowej	 strategii,	 tym	 samym	 zapisano	w	 nim	
zestawienie	priorytetów	dla	obu	tych	opracowań.		

	
1.6.1. Strategia rozwoju miasta  

	
W	październiku	2008	r.	Rada	Miasta	Luboń	uchwaliła	Strategię	Rozwoju	Miasta	

Luboń	na	lata	2008-2017	(uchwała	nr	XXIV/132/2008),	a	następnie	w	kwietniu	2013	r.	
przyjęła	 jej	 aktualizację	 (uchwała	 nr	 XXXI/190/2013).	 Stworzony	 dokument	 stanowił	
odpowiedź	 na	 ówczesne	 wyzwania,	 które	 stały	 przed	 miastem.	 Posłużyły	 one	 do	
sformułowania	 następującej	 deklaracji:	 „Misją	 miasta	 Lubonia	 jest	 dążenie	 do	
zrównoważenia	rozwoju	najistotniejszych	jego	funkcji	–	mieszkalnej,	gospodarczej	oraz	
związanej	z	kulturą	 i	wypoczynkiem”.	W	Strategii	sformułowano	trzy	cele	strategiczne	
rozwoju	miasta	Lubonia:		

1. Rozwój	infrastruktury	technicznej		
2. Wspieranie	rozwoju	gospodarczego	miasta		
3. Rozwój	usług	dla	mieszkańców.	
Po	 ostatnim	 roku	 obowiązywania	 Strategii	 dokonano	 ewaluacji	 skuteczności	 jej	

realizacji.	W	obszernym	dokumencie	pt.	Strategia	Rozwoju	Miasta	Luboń	na	lata	2008-
2017	 –	 ewaluacja	 2017,	 przygotowanym	 w	 ramach	 prac	 Rady	 Gospodarczej	 Miasta	
Luboń,	oceniono	realizację	zadań,	misji	i	wizji	rozwoju	miasta.	Stwierdzono,	że	Strategia	
rozwoju	 Miasta	 Luboń	 na	 lata	 2008-2017	 wyczerpała	 swoją	 aplikacyjność.	
W	zdecydowanej	większości	 zadania	 zostały	wykonane	 albo	odstąpiono	od	 ich	dalszej	
realizacji.	Jedynie	część	z	nich,	mających	charakter	zadań	ciągłych,	wymaga	kontynuacji.	

Na	 podstawie	 diagnozy	 aktualnego	 stanu	 miasta,	 jego	 sytuacji	 społecznej,	
gospodarczej	 i	 przestrzennej	 a	 także	 biorąc	 pod	 uwagę	 wszelkie	 uwarunkowania	
wewnętrzne	 i	 zewnętrzne	 oraz	 dążąc	 do	 osiągnięcia	 stanu	 miasta	 opisanego	 w	 wizji	
rozwoju	określono	cel	nadrzędny,	jakiemu	służyć	ma	realizacja	Strategii.	Sformułowano	
go,	 analogicznie	 do	 celu	 11.	 zrównoważonego	 rozwoju,	 następująco:	 „Uczynić	 miasto	
Luboń	 bezpiecznym,	 stabilnym,	 zrównoważonym	 oraz	 sprzyjającym	 włączeniu	
społecznemu”.	 Celowi	 nadrzędnemu	 przypisano	 trzy	 priorytety,	 w	 ramach	 których	
sformułowano	cele	strategiczne:	

	
Priorytet	1.	Dostępna,	bezpieczna	i	atrakcyjna	przestrzeń	miejska	

Cele	strategiczne	w	ramach	priorytetu	1.	
1.1.		 Optymalizacja	rozwiązań	transportowych		
1.2.		 Poprawa	stanu	infrastruktury	komunikacyjnej	
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1.3.		 Podniesienie	poziomu	bezpieczeństwa	publicznego	
1.4.		 Kreowanie	 kształtu	 urbanistycznego	 miasta	 i	 zarządzanie	 przestrzenią	

	 publiczną	
1.5.	 Rewitalizacja	miasta	

	
Priorytet	2.	Rosnąca	jakość	życia	mieszkańców	i	włączenie	społeczne	

Cele	strategiczne	w	ramach	priorytetu	2.	
2.1.		 Rozwój	infrastruktury	edukacyjnej	i	opiekuńczej	miasta	
2.2.		 Poprawa	jakości	i	zakresu	świadczonych	usług	socjalnych	
2.3.		 Efektywne	gospodarowanie	zasobem	mieszkaniowym	
2.4.		 Utrzymanie	i	rozwój	infrastruktury	sportowej	
2.5.		 Rozwój	działalności	kulturalnej	i	promocja	miasta	
2.6.		 Działania	na	rzecz	włączenia	społecznego	 i	wsparcia	grup	społecznych	oraz	

	 zawodowych	
	

Priorytet	3.	Poprawa	bezpieczeństwa	ekologicznego	i	ochrona	środowiska	
Cele	strategiczne	w	ramach	priorytetu	3.	
3.1.		 Rozwój	i	modernizacja	infrastruktury	podziemnej	
3.2.		 Działania	 na	 rzecz	 poprawy	 stanu	 środowiska,	 klimatu	 akustycznego		

i	bezpieczeństwa	ekologicznego	
3.3.		 Zagospodarowanie	terenów	zieleni	i	terenów	rekreacyjnych	
3.4.		 Partycypacja	i	partnerstwo	społeczne	w	działaniach	ochronnych	miasta	
	
Do	każdego	 z	 celów	wskazano	 zestaw	zadań,	 które	przewidziane	 są	do	 realizacji	

w	Strategii	i	pozwolą	osiągnąć	zamierzone	cele.		
	

1.6.2. Gminny Program Rewitalizacji 
	

W	 dniu	 23	 listopada	 2017	 r.	 Rada	 Miasta	 Luboń	 uchwaliła	 Gminny	 Program	
Rewitalizacji	 na	 lata	 2017-2027	 dla	Miasta	 Luboń	 (uchwała	 nr	 XXXIX/290/2017).	
Zgodnie	 z	 metodyką	 opracowywania	 tego	 rodzaju	 dokumentów	 jego	 przygotowanie	
podlegało	 szerokiemu	 procesowi	 uspołecznienia,	 zakładało	 delimitację	 obszaru	
zdegradowanego	 i	 obszaru	 rewitalizacji,	 powołanie	 komitetu	 rewitalizacji	 a	 także	
weryfikację	 dokumentu	 przez	 władze	 na	 szczeblu	 wojewódzkim.	 Jako	 główne	 cele	
rewitalizacji	określono:		
1. Efektywne	wykorzystanie	potencjałów	rozwojowych	na	rzecz	wzmocnienia	spójności	

społecznej	oraz	wzrostu	jakości	kapitału	społecznego.	
2. Kreowanie	warunków	dla	zrównoważonego	rozwoju	opartego	na	spójności	 i	 ładzie	

przestrzennym.	
Dla	 celu	 pierwszego	 jako	 kluczowe	 kierunki	 działań	 wskazano:	 1)	 Integrację	 oraz	
aktywizację	 mieszkańców	 poprzez	 wzmacnianie	 tożsamości	 lokalnej	 oraz	
2)	Przeciwdziałanie	 wykluczeniu	 społecznemu.	 Natomiast	 dla	 celu	 drugiego:	
1)	Zachowanie,	ochronę	i	modernizację	dziedzictwa	historycznego	i	kulturowego	obszaru	
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rewitalizacji,	 2)	 Zapewnienie	 ładu	 przestrzennego	 –	 równoważenie	 funkcji	
mieszkaniowej,	usługowej,	produkcyjnej	i	rekreacyjnej,	3)	Zapewnienie	wysokiej	jakości	
usług	 publicznych.	 Całokształt	 przewidzianych	 w	 Programie	 przedsięwzięć,	 służących	
osiągnięciu	 celów	 rewitalizacji,	 zorganizowano	 w	 dwóch	 grupach	 –	 lista	 A	
(przedsięwzięcia	 podstawowe),	 oraz	 lista	 B	 (przedsięwzięcia	 uzupełniające).	 Zadania	
spełniają	kryteria	komplementarności	przestrzennej,	proceduralno-instytucjonalnej	oraz	
międzyokresowej	i	źródeł	finansowania	(zgodnie	z	wytycznymi	ustawowymi	i	regułami	
regionalnymi).		

	
1.6.3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 
	

Obowiązujące	 na	 terenie	 miasta	 studium	 uwarunkowań	 i	 kierunków	
zagospodarowania	 przestrzennego	 przyjęto	 w	 drodze	 uchwały	 Rady	 Miasta	 Luboń	
z	dnia	8	maja	2017	r.	(uchwała	nr	XXXII/234/2017).	W	dokumencie	tym	wskazano	jako	
główny	 cel	 polityki	 przestrzennej	 miasta	 –	 Zrównoważenie	 rozwoju	 najistotniejszych	
funkcji	 miasta	 –	mieszkalnej,	 gospodarczej	 oraz	 związanej	 z	 kulturą	 i	 wypoczynkiem.	
Oczekiwanym	 efektem	 będzie	 osiągniecie	 właściwego	 poziomu	 życia	 mieszkańców,	
poprzez	 zapewnienie	 wysokich	 parametrów	 zagospodarowania	 przestrzennego	
i	środowiska,	 zapewnienie	 równorzędnego	 dostępu	 do	 usług	 dla	 wszystkich	
mieszkańców,	 zapewnienie	 dostępu	 do	 sieci	 infrastruktury	 technicznej	 i	systemu	
komunikacyjnego.	Jednocześnie	sformułowano	17	celów	strategicznych,	pogrupowanych	
tematycznie	w	cele	ochronne,	przestrzenne,	społeczne	i	gospodarcze,	zaznaczając,	że	dla	
ich	 realizacji	 w	 działaniach	 operacyjnych	 zostanie	 położony	 nacisk	 na	 przemiany	
o	charakterze	jakościowym.			

	
1.6.4. Strategiczne dokumenty sektorowe 

	
Oprócz	 wskazanych	 wyżej,	 kluczowych	 dokumentów	 strategicznych,	

warunkujących	 rozwój	 Lubonia,	 w	 mieście	 funkcjonuje	 także	 szereg	 dokumentów	
sektorowych.	 Obejmują	 one	 różny	 zakres	 czasowy,	 cechują	 się	 różnym	 stopniem	
szczegółowości	oraz	mają	różny	charakter.	Do	najważniejszych	z	nich	należą:		
- Gminny	 program	 opieki	 nad	 zabytkami	 na	 lata	 2014-2017	 (uchwała	 nr	

XLVII/299/2014	RML	z	dnia	27	czerwca	2014	r.),	
- Program	 współpracy	 Miasta	 Luboń	 z	 organizacjami	 pozarządowymi	 oraz	 innymi	

podmiotami	(aktualny	dokument	na	rok	2019	przyjęto	uchwałą	nr	L/382/2018	RML	
z	dnia	11	października	2018	r.),	

- Gminny	 Program	 Profilaktyki	 i	 Rozwiązywania	 Problemów	 Alkoholowych	 oraz	
Przeciwdziałania	Narkomanii	dla	Miasta	Luboń	(uchwała	nr	III/25/2018	RML	z	dnia	
17	grudnia	2018	r.),	

- Program	 Wspierania	 Rodziny	 w	 Mieście	 Luboń	 na	 lata	 2016-2019	 (uchwała	 nr	
XXII/135/2016	RML	z	dnia	21	lipca	2016	r.),	



 

	 30	

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA LUBOŃ NA LATA 2019-2028 

- Wieloletni	program	gospodarowania	mieszkaniowym	zasobem	Miasta	Luboń	na	lata	
2015-2019	(uchwała	nr	X/59/2015	RML	z	dnia	23	lipca	2015	r.),	

- Program	usuwania	azbestu	i	wyrobów	zawierających	azbest	dla	gminy	Luboń	na	lata	
2014-2032,	

- Plan	Gospodarki	Niskoemisyjnej	dla	Miasta	Luboń	(uchwała	nr	XXXV/249/2017	RML	
z	dnia	26	lipca	2017	r.)	

- Założenia	do	Planu	zaopatrzenia	w	ciepło,	energię	elektryczną	 i	paliwa	gazowe	dla	
Miasta	Luboń	(uchwała	nr	XXX/220/2017	RML	z	dnia	30	marca	2017),	

- Regulamin	 utrzymania	 czystości	 i	 porządku	 na	 terenie	 Miasta	 Luboń	 (uchwała	 nr	
XVII/104/2016	z	dnia	4	lutego	2016	r.,	ostatnia	zmiana	–	uchwała	nr	XLV/345/2018	
z	dnia	19	kwietnia	2018	r.),	

- Program	 opieki	 nad	 zwierzętami	 bezdomnymi	 oraz	 zapobiegania	 bezdomności	
zwierząt	na	terenie	Miasta	Luboń	(uchwała	nr	XLVIII/362/2018	RML	z	27	czerwca	
2018	r.).	

	

	
	  

Potencjały	

•	obowiązujące,	aktualne	dokumenty	strategiczne	
•	wysoki	stopień	aktualności	dokumentów	towarzyszących	dokumentom	strategicznym
•	wysokie	 kompetencje	 pracowników	 merytorycznych	 odpowiedzialnych	 za	
przygotowanie	i	realizację	dokumentów

Bariery	rozwoju

•		ograniczony	poziom	monitoringu	skuteczności	realizacji	poszczególnych	programów	i	
strategii
•	wielość	dokumentów	i	tym	samym	ich	ograniczona	wewnętrzna	spójność	
•	brak	niektórych,	aktualnych	dokumentów	sektorowych
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2. Finanse 
	
 

2.1. Finanse miasta 
	
Informacja	 dotycząca	 finansów	 miasta	 Luboń	 sporządzona	 została	 w	 oparciu	

o	sprawozdania	budżetowe	wg	stanu	na	koniec	danego	roku.	Wyliczenia	wskaźników	na	
jednego	 mieszkańca	 uwzględniają	 liczbę	 mieszkańców	 z	 zameldowaniem	 stałym	
i	czasowym.	 Najważniejsze	 elementy	 finansowe,	 podlegające	 prezentacji,	 to:	 wynik	
budżetu,	kwotę	długu	oraz	nadwyżkę	operacyjną	i	oparte	na	niej	wskaźniki	(tab.	4).	

	
Tabela	4.		Wynik	budżetu	miasta	Luboń	w	latach	2015-2018	
Poz.	 Wyszczególnienie	 2015	 2016	 2017	 2018	

1	 Dochody	ogółem	[1.1]+[1.2]	 82	276	814,81	 106	961	329,47	 118	788	920,81	 128	416	481,92	
1.1	 Dochody	bieżące	 79	126	987,96	 103	806	732,56	 115	260	810,54	 123	543	946,60	
1.2	 Dochody	majątkowe,		 3	149	826,85	 3	154	596,91	 3	528	110,27	 4	872	535,32	
1.2.1	 w	tym	ze	sprzedaży	majątku	 240	793,33	 610	600,00	 548	065,00	 857	275,60	
2	 Wydatki	ogółem	[2.1]+[2.2]	 82	134	861,87	 101	058	094,16	 121	945	118,56	 133	584	150,55	
2.1	 Wydatki	bieżące	 70	551	667,74	 93	191	473,55	 105	586	303,98	 114	244	470,00	
2.1.1	 w	tym	na	obsługę	długu	 696	270,67	 638	671,37	 553	167,88	 642	383,57	
2.2	 Wydatki	majątkowe	 11	583	194,13	 7	866	620,61	 16	358	814,58	 19	339	680,55	
3	 Wynik	budżetu	[1]	-[2]	 141	952,94	 5	903	235,31	 -3	156	197,75	 -5	167	668,63	
4	 Przychody	budżetu	[4.1]	+	

[4.2]	 7	169	237,70	 3	719	181,36	 14	609	190,96	 15	713	845,56	

4.1	 Wolne	środki,	o	których	
mowa	w	art.	217	ust.2	pkt	6	
ustawy	

2	669	237,70	 3	719	181,36	 5	125	679,91	 6	713	845,56	

4.2	 Kredyty,	pożyczki,	emisja	
papierów	wartościowych	 4	500	000,00	 0,00	 9	483	511,05	 9	000	000,00	

5	 Rozchody	budżetu		 3	585	501,24	 4	502	039,88	 4	738	881,96	 5	350	341,93	
5.1	 Spłaty	rat	kapitałowych	

kredytów	i	pożyczek	oraz	
wykup	papierów	
wartościowych	

3	585	501,24	 4	502	039,88	 4	738	881,96	 5	350	341,93	

6	 Kwota	długu	 28	348	911,90	 23	550	732,81	 28	275	341,09	 31	899	999,16	
6.1	 Relacja	długu	do	dochodów	

ogółem	 34,46%	 22,02%	 23,80%	 24,84%	

7.	 Różnica	między	dochodami	
bieżącymi	a	wydatkami	
bieżącymi	[1.1]	–	[2.1]	

8	575	320,22	 10	615	259,01	 9	674	506,56	 9	299	476,60	

8.	 Różnica	między	dochodami	
bieżącymi	i	dochodami	ze	
sprzedaży	majątku	a	
wydatkami	bieżącymi	
(nadwyżka	operacyjna)	
[1.1]+[1.2.1]	–	[2.1]	

8	816	113,55	 11	225	859,01	 10	222	571,56	 10	156	752,20	

9.1	 Relacja	nadwyżki	operacyjnej	
do	dochodów	[8/1]	

10,72%	 10,50%	 8,61%	 7,91%	

9.2	 Średnia	relacji	nadwyżki	
operacyjnej	do	dochodów	z	3	 9,22%	 10,34%	 10,13%	 9,94%	
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lat	poprzednich	[9.1((	n-
1)+(n-2)+(n+3))]/3	

9.3	 Relacja	łącznej	kwoty	rat	
kredytów	i	pożyczek	wraz	z	
odsetkami	do	dochodów	
ogółem	[(2.1.1+5.1)/1]	

5,20%	 4,81%	 4,46%	 4,67%	

Źródło:	dane	UML.	

W	 okresie	 od	 2015-2018	 roczne	 dochody	 ogółem	 wzrosły	 o	 56,08%,	 w	 tym	
dochody	bieżące	o	56,13%.	Wydatki	wzrosły	o	62,64%,	w	tym	wydatki	bieżące	o	61,93%.	
Kwota	 długu	 z	 tytułu	 pożyczek	 i	 kredytów	 wzrosła	 o	 12,53%.	Wg	 danych	 GUS,	 ceny	
towarów	i	usług	konsumpcyjnych	w	latach	2015-2018,	wzrosły	o	3	%6.	

Liczba	 mieszkańców	 ogółem	 z	 zameldowaniem	 stałym	 i	 czasowym	 wzrosła	
o	0,86%.	

Dochody	 miasta	 Luboń	 przedstawiane	 są	 w	 podziale	 na	 trzy	 grupy:	 dochody	
własne,	dotacje	i	subwencja	ogólna	(tab.	5).		

	
Tabela	5.	Dochody	miasta	Luboń	w	latach	2015-2018	

Poz.	 Grupa	
Wykonanie	w	poszczególnych	latach	w	zł	

2015	 2016	 2017	 2018	
1.	 Dochody	własne		 54	772	320,70	 62	268	839,87	 67	021	665,33	 74	306	103,97	
1.1.		 Dochody	z	majątku	gminy:	 1	565	835,43	 1	992	845,85	 3	242	779,34	 3	431	521,33	
-	wpływy	z	tytułu	przekształcenia	prawa	użytkowania	wieczystego,	z	opłat	za	trwały	zarząd,	użytkowanie,	
służebności	 i	 użytkowanie	wieczyste	 nieruchomości,	 z	 tytułu	 odpłatnego	 nabycia	 prawa	własności	 oraz	
prawa	użytkowania	wieczystego	nieruchomości,	z	najmu	i	dzierżawy		
1.2.	 Podatki	i	opłaty:	 20	743	394,75	 23	179	284,90	 22	889	010,43	 24	450	124,93	
-	 podatek	 od	 nieruchomości,	 rolny,	 leśny,	 od	 środków	 transportowych,	 karta	 podatkowa,	 od	 spadków	 i	
darowizn,	opłata	od	posiadania	psów,	opłata	skarbowa,	opłata	 targowa,	opłata	eksploatacyjna,	opłata	za	
trwały	zarząd,	zezwolenia	na	sprzedaż	napojów	alkoholowych,	wpływy	z	innych	lokalnych	opłat,	podatek	od	
czynności	cywilnoprawnych,	wpływy	z	różnych	opłat,	spadki,	zapisy	i	darowizny,		
1.3.	 Pozostałe	dochody:	 2	606	540,85	 3	462	068,23	 3	840	418,21	 5	639	230,83	
-	 grzywny,	 mandaty	 i	 inne	 kary	 pieniężne	 od	 osób	 fizycznych,	 od	 osób	 prawnych	 i	 innych	 jednostek	
organizacyjnych,	wpływy	z	usług,	odsetki	od	nieterminowych	wpłat	z	 tytułu	podatków	 i	opłat,	pozostałe	
odsetki,	dochody	związane	z	realizacją	zadań	z	zakresu	administracji	rządowej	oraz	innych	zadań	zleconych	
ustawami,	 zwroty	 dotacji,	 wpływy	 z	 różnych	 dochodów,	 nadwyżka	 środków	 obrotowych	 zakładu	
budżetowego,	niewykorzystane	w	terminie	wydatki	niewygasające	

1.4.	

Udziały	we	wpływach	z	
podatku	dochodowego	od	
osób	fizycznych	oraz	z	
podatku	dochodowego	od	
osób	prawnych		

29	856	549,67	 33	634	640,89	 37	049	457,35	 40	785	226,88	

2.	 Dotacje	oraz	środki	z	innych	
źródeł	zewnętrznych		 10	454	384,11	 26	665	818,60	 32	925	621,48	 34	845	444,95	

2.1.	

Dotacja	celowa	otrzymana	z	
tytułu	pomocy	finansowej	
udzielanej	między	
jednostkami	samorządu	
terytorialnego	na	
dofinansowanie	własnych	
zadań	inwestycyjnych	i	
zakupów	inwestycyjnych		

-	 14	176,00	 -	 275	000,00	

2.2.	 Dotacje	celowe	na	zadania	
bieżące	realizowane	na	 730	371,48	 658	628,92	 576	310,83	 672	400,10	

																																																								
6	GUS,	Roczne	wskaźniki	makroekonomiczne	-	Część	III,	Aktualizacja:	18.02.2019.	
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podstawie	porozumień	
między	jst		

2.3.	

Dotacje	celowe	na	zadania	
bieżące	realizowane	na	
podstawie	porozumień	z	
organami	administracji	
rządowej		

64	044,77	 66	200,00	 -	 9	895,00	

2.4.	
Dotacje	celowe	otrzymane	z	
budżetu	państwa	na	zadania	
zlecone		

5	613	213,40	 22	096	342,49	 28	491	227,00	 29	663	108,71	

2.5.	

Dotacje	celowe	otrzymane	z	
budżetu	państwa	na	realizację	
inwestycji	i	zakupów	
inwestycyjnych	własnych	
gmin		

166	800,00	 1	281	021,00	 1	472	731,00	 900	000,00	

2.6.	
Dotacje	celowe	otrzymane	z	
budżetu	państwa	na	realizację	
własnych	zadań	bieżących	

2	509	931,08	 2	423	090,21	 2	288	426,77	 2	452	957,70	

2.7.	
Dotacje	celowe	w	ramach	
programów	finansowanych	z	
udziałem	środków	
europejskich		

34	060,00	 108	890,61	 70	260,91	 566	039,30	

2.8.	 Środki	na	dofinansowanie	
własnych	inwestycji	gmin		

1	335	963,38	 15	469,37	 1	620,08	 271	157,04	

2.9.	
Środki	na	dofinansowanie	
własnych	zadań	bieżących	
gmin		

	 2	000,00	 25	044,89	 34	887,10	

3.	 Subwencja	ogólna		 17	050	110,00	 18	026	671,00	 18	841	634,00	 19	264	933,00	
Razem	 82	276	814,81	 106	961	329,47	 118	788	920,81	 128	416	481,92	

Źródło:	dane	UML.	

	
Dochody	 własne	 w	 latach	 2015-2018	 wzrosły	 o	 35,66%,	 w	 tym	 podatek	 od	

nieruchomości	 od	 osób	 prawnych	 o	 39,03%,	 podatek	 od	 nieruchomości	 od	 osób	
fizycznych	o	8,36%,	udziały	we	wpływach	z	podatku	dochodowego	od	osób	fizycznych	
o	36,46%.	 Dotacje	 oraz	 środki	 z	 innych	 źródeł	 zewnętrznych	 wzrosły	 o	 233,31%.	
Natomiast	subwencja	ogólna	wzrosła	o	13%.	

W	 omawianym	 okresie	 roczne	 dochody	 ogółem	 w	 przeliczeniu	 na	 jednego	
mieszkańca	wzrosły	 z	kwoty	2	725,30	zł	do	4	217,29	zł.	Wpływy	z	 tytułu	podatku	od	
nieruchomości	 od	 osób	 fizycznych	 na	 jednego	 mieszkańca	 wzrosły	 ze	 178,88	 zł	 do	
192,18	zł,	natomiast	udziały	we	wpływach	z	podatku	dochodowego	od	osób	fizycznych	
na	jednego	mieszkańca	wzrosły	z	959,73	zł	do	1298,43	zł.	

Między	2015	a	2018	zmianom	ulegały	 także	wydatki	miasta	Luboń	wg	działów	
klasyfikacji	budżetowej	(tab.	6).	

	
Tabela	6.	Wydatki	miasta	Luboń	w	latach	2015-2018	

Dział	
Nazwa	działu	 Wykonanie	w	poszczególnych	latach	w	zł	

	 2015	 2016	 2017	 2018	
010	 Rolnictwo	i	łowiectwo	 30	055,53	 30	905,21	 40	673,30	 39	629,67	
600	 Transport	i	łączność	 8	893	283,35	 9	907	580,81	 15	257	134,75	 15	172	332,77	
630	 Turystyka	 12	725,00	 98	563,70	 134	663,12	 164	836,21	
700	 Gospodarka	mieszkaniowa	 3	088	169,96	 1	533	061,69	 3	228	530,77	 4	629	517,63	
710	 Działalność	usługowa	 117	546,28	 3	006	986,82	 502	584,29	 274	404,47	
750	 Administracja	publiczna	 5	739	631,20	 6	144	703,38	 6	346	847,52	 6	846	126,61	
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751	 Urzędy	naczelnych	organów	
władzy	państwowej,	kontroli	i	
ochrony	prawa	oraz	sądownictwa	

194	528,33	 20	478,86	 5	873,00	 148	921,50	

754	 Bezpieczeństwo	publiczne	i	
ochrona	przeciwpożarowa	 2	106	587,88	 1	000	691,22	 1	153	346,17	 1	092	634,68	

757	 Obsługa	długu	publicznego	 696	270,67	 638	671,37	 553	167,88	 642	383,57	
758	 Różne	rozliczenia	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	
801	 Oświata	i	wychowanie	 38	240	117,45	 37	887	677,32	 41	318	265,05	 45	981	105,63	
851	 Ochrona	zdrowia	 507	837,37	 492	149,58	 550	741,02	 592	620,67	
852	 Pomoc	społeczna	 8	941	112,14	 25	499	839,62	 4	169	859,73	 4	536	758,38	
853	 Pozostałe	zadania	w	zakresie	

polityki	społecznej	 325	094,85	 410	412,20	 92	300,00	 78	529,00	

854	 Edukacyjna	opieka	wychowawcza	 1	256	687,12	 1	389	258,99	 1	549	224,48	 1	810	616,73	
855	 Rodzina	 	 -	 28	440	573,96	 29	663	984,87	
900	 Gospodarka	komunalna	i	ochrona	

środowiska	 9	078	040,32	 9	622	252,88	 10	920	597,60	 12	660	357,39	

921	 Kultura	i	ochrona	dziedzictwa	
narodowego	 1	553	180,61	 1	822	402,97	 2	834	533,34	 2	393	650,55	

926	 Kultura	fizyczna	 1	353	993,81	 1	552	457,54	 4	846	202,58	 6	855	740,22	
Razem	 82	134	861,87	 101	058	094,16	 121	945	118,56	 133	584	150,55	

Źródło:	dane	UML.	

	
W	 latach	 2015-2018,	 biorąc	 pod	 uwagę	 średnią	 z	 tych	 lat,	 największy	 udział	

w	wydatkach	ogółem	stanowiły	wydatki	w	następujących	działach:	
- 801	Oświata	i	wychowanie	37%;	
- 855	Rodzina	23%	(średnia	z	dwóch	lat);	
- 600	Transport	i	łączność	11%;	
- 900	Gospodarka	komunalna	i	ochrona	środowiska	10%.	

W	omawianym	okresie	roczne	wydatki	na	jednego	mieszkańca	wzrosły	z	kwoty	
2	720,60	zł	do	kwoty	4	387,00	zł.	

	
2.2. Środki zewnętrzne 

	
W	 latach	 2015-2018	 znacznie	 zwiększyła	 się	 aktywność	 miasta	 w	 zakresie	

pozyskiwania	środków	zewnętrznych	Zadania	te	realizowane	były	zarówno	w	Urzędzie	
Miasta	jak	i	w	spółkach	i	jednostkach	miejskich	(tab.	7).		
	
Tabela	7.	Środki	zewnętrzne	pozyskane	przez	miasto	Luboń	w	latach	2015-2018	

Rodzaj	dofinansowania	 Beneficjent	 Kwota	
dofinansowania	

Doposażenie	jednostki	OSP	w	Luboniu	poprzez	zakup	
nowego	średniego	samochodu	ratowniczo-gaśniczego		 Miasto	Luboń	 592	799,99	

Dom	Dzienny	"Senior-WIGOR"	w	Luboniu	 Miasto	Luboń	 230	920,99	
Zapewnienie	funkcjonowania	Dziennego	Domu	Senior-
WIGOR	w	Luboniu	w	roku	2016	 Miasto	Luboń	 66	600,00	

Zapewnienie	funkcjonowania	Dziennego	Domu	Senior-
WIGOR	w	Luboniu	w	roku	2017	 Miasto	Luboń	 88	560,00	

Zapewnienie	funkcjonowania	Dziennego	Domu	Senior-
WIGOR	w	Luboniu	w	roku	2018	 Miasto	Luboń	 108	000,00	
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Budowa	ulicy	Wschodniej	w	mieście	Luboń	 Miasto	Luboń	 1	281	021,00	
Budowa	drogi	gminnej	o	nazwie	aleja	Jana	Pawła	II	w	
mieście	Luboń	 Miasto	Luboń	 1	472	731,00	

Aktywna	tablica	 Miasto	Luboń	 41	000,00	
Segreguj	śmieci,	chroń	świat	dla	swoich	dzieci	-	
kampania	edukacyjna	dla	mieszkańców	miasta	Luboń	 Miasto	Luboń	 18	000,00	

Kompleksowy,	skoncentrowany	i	komplementarny	
Program	Rewitalizacji	Miasta	Luboń	przygotowany	z	
udziałem	wsparcia	eksperckiego	oraz	partycypacji	
społecznej	-	aktualizacja	

Miasto	Luboń	 21	276,00	

Erasmus+	 SP	nr	5	 27	645	euro	
Prace	pielęgnacyjne	drzew	i	krzewów	w	zabytkowym	
Parku	Siewcy	w	Luboniu	 Miasto	Luboń	 4	250,00	

Wdrożenie	usprawnień	organizacyjnych	w	Miejskim	
Ośrodku	Pomocy	Społecznej	w	Luboniu	

Miejski	Ośrodek	
Pomocy	Społecznej	w	

Luboniu	
329	345,00	

Poprawa	dostępu	do	usług	społecznych	wspierających	
rodzinę	i	rodzinną	pieczę	zastępczą	na	terenie	MOF	
Poznania	

Miejski	Ośrodek	
Pomocy	Społecznej	w	

Luboniu	
448	439,40	

Budowa	kompleksu	lekkoatletycznego	w	Luboniu	przy	
ul.	Rzecznej	 Miasto	Luboń	 1	170,00	

Koncentracja	transportu	publicznego	Miasta	Luboń	
wokół	transportu	szynowego	w	drodze	budowy	
Zintegrowanego	Węzła	Przesiadkowego	w	Luboniu	wraz	
z	działaniami	uzupełniającymi	

Miasto	Luboń	 13	017	904,15	

Poprawa	efektywności	energetycznej	w	sektorze	
publicznym	MOF	Poznania	w	drodze	kompleksowej,	
głębokiej	modernizacji	energetycznej	obiektu	Szkoły	
Podstawowej	nr	2	w	Luboniu		

Miasto	Luboń	 1	791	215,53	

Zakup	sprzętu	do	bezpośredniego	ratowania	życia	
ludzkiego	dla	OSP	Luboń	 Miasto	Luboń	 15	741,00	

Podniesienie	kompetencji	cyfrowych	mieszkańców	
województwa	wielkopolskiego	 Miasto	Luboń	 61	800,00	

Kompleksowe	przedsięwzięcie	w	zakresie	rozwoju	i	
promocji	zrównoważonej	mobilności	miejskiej	w	Mieście	
Luboń	z	priorytetowym	znaczeniem	niskoemisyjnych	
form	transportu	oraz	Inteligentnych	Systemów	
Transportowych	

Miasto	Luboń	 4	458	956,32	

Źródło:	dane	UML.	
	
Opis wybranych projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych	
Tytuł	projektu	Dom	Dzienny	"Senior-WIGOR"	w	Luboniu.	Program	Wieloletni	„Senior-
WIGOR”	na	lata	2015-2020,	prowadzony	przez	Ministerstwa	Pracy	i	Polityki	Społecznej		
Okres	realizacji	2015-2016	
Koszty	kwalifikowalne	450	816,04	zł	
Dofinansowanie:	230	920,99	zł	
Zakres	 projektu:	 Przedsięwzięcie	 dotyczyło	 powołania	 na	 terenie	 Miasta	 Luboń	
Dziennego	Domu	„Senior-WIGOR”.	W	ramach	przedsięwzięcia	wykonano	adaptację	oraz	
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wyposażono	pomieszczenia	budynku	zlokalizowanego	w	Luboniu	przy	ul.	R.	Maya	2B,	
które	przeznaczone	zostały	na	funkcjonowanie	Dziennego	Domu	„Senior-WIGOR”.		
Misją	 Domu	 „Senior-WIGOR”	 jest	 pomoc	 osobom	 starszym,	 utrzymanie	 ich	
samodzielności,	 aktywności	 fizycznej	 i	 społecznej	 oraz	wzmocnienie	 poczucia	własnej	
wartości.			
Oferta	 Domu	 skierowana	 jest	 do	 nieaktywnych	 zawodowo	 mieszkańców	 Lubonia	
w	wieku	 60+.	Zakres	 usług	 obejmuje	 w	 szczególności	 usługi:	 socjalne	 (w	 tym	 ciepły	
posiłek),	 edukacyjne,	 kulturalno-oświatowe,	 sportowo-rekreacyjne,	 aktywizujące	
społecznie	oraz	terapii	zajęciowej	(rys.	19).	

	

  
Rysunek	19.	Dzienny	Dom	Senior-Wigor	

Źródło:	UML.	

	
Tytuł	projektu	„Budowa	drogi	gminnej	o	nazwie	aleja	Jana	Pawła	II	w	mieście	Luboń”	
w	 ramach	 Programu	 Rozwoju	 Gminnej	 i	 Powiatowej	 Infrastruktury	 Drogowej	 na	 lata	
2016-2019.		
Okres	realizacji	2017.	
Koszty	kwalifikowane:	2	945	463,57	zł	
Kwota	dotacji:	1	472	731,00	zł	
Kwota	wkładu	własnego:	1	472	732,57	zł	
Zakres	projektu	
1.	Budowa	drogi	o	długości	448	m,	wraz	z	rondem	
2.	Budowa	kanalizacji	deszczowej.	
3.	Budowa	chodników,	ścieżki	rowerowej,	miejsc	postojowych	oraz	oświetlenia	ulicznego	
na	nowowybudowanym	rondzie	(rys.	20).	
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Rysunek	20.	Wybudowany	układ	drogowy	w	NCL	

Autor:	Rafał	Wojtyniak.	
	
W	 ramach	 Programu	 Rozwoju	 Infrastruktury	 Lekkoatletycznej,	 tzw.	 "orliki	
lekkoatletyczne"	realizowany	 jest	projekt	 "Budowa	kompleksu	 lekkoatletycznego	w	
Luboniu	przy	ul.	Rzecznej"	(rys.	21).	
Projekt	dofinansowany	jest	ze	środków	Ministerstwa	Sportu	i	Turystyki	oraz	ze	środków	
Województwa	wielkopolskiego	
	Okres	realizacji	2018	
	Wartość	całkowita	2	336	417,84	zł	
	Dofinansowanie:	900	000,00	zł	(Ministerstwo	Sportu	i	Turystyki)	oraz	275	000,00	zł	
(Województwo	Wielkopolskie)	
	Zakres	projektu	
1.	Budowa	bieżni	okrężnej	4-torowej	na	400	m	i	bieżni	prostej	6-torowej	
2.	Renowacja	nawierzchni	istniejącego	boiska	trawiastego	
3.	 Budowa	 skoczni	 do	 skoku	 w	 dal	 i	 trójskoku,	 stanowiska	 rzutni	 do	 pchnięcia	 kulą,	
skoczni	do	skoku	wzwyż.	
4.	Wyposażenie	boiska	w	elementy	stałe	i	wyposażenie	lekkoatletyczne.	
5.	Instalacje	sanitarne.		
	

	  
Rysunek	21.	Budowa	kompleksu	lekkoatletycznego	przy	ul.	Rzecznej	

Autor:	Rafał	Wojtyniak.	
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W	ramach	WRPO	na	 lata	2014-2020,	Europejski	Fundusz	Rozwoju	Regionalnego,	
realizowany	 jest	 projekt	 „Poprawa	 efektywności	 energetycznej	 w	 sektorze	
publicznym	 MOF	 Poznania	 w	 drodze	 kompleksowej,	 głębokiej	 modernizacji	
energetycznej	obiektu	Szkoły	Podstawowej	nr	2	w	Luboniu"	
Program	Wielkopolski	Regionalny	Program	Operacyjny	na	lata	2014-2020,	Działanie	3.2	
„Poprawa	 efektywności	 energetycznej	 w	sektorze	 publicznym	 i	mieszkaniowym”,	
Poddziałanie	 3.2.3	 „Poprawa	 efektywności	 energetycznej	 w	sektorze	 publicznym	
i	mieszkaniowym	w	ramach	ZIT	dla	MOF	Poznania”.		
	Okres	realizacji	2019-2020	
	Wartość	całkowita	2	169	980,67	zł	
	Dofinansowanie:	1	791	215,53	zł	
	Zakres	projektu:	
	W	ramach	projektu	zostaną	wykonane	następujące	prace:	
- ocieplenie	 ścian	 zewnętrznych	 (blok	 nr	 1	 –	 budynek	 starej	 szkoły	 i	 blok	 nr	 2	 –	

dydaktyczno-gospodarczy),	
- ocieplenie	stropodachu	(blok	nr	2),	
- wymiana	stolarki	okiennej	dla	całości	obiektu,	
- wymiana	starych	drzwi	zewnętrznych	węzła	cieplnego	
- modernizacja	systemu	grzewczego,	w	tym	węzła	cieplnego	o	wysokim	stopniu	zużycia	

oraz	nisko	sprawnej	instalacji	centralnego	ogrzewania	
- przebudowa	 instalacji	 wentylacyjnej	w	 sali	 gimnastycznej	 –	 zastąpienie	wentylacji	

wyciągowej	wentylacją	z	odzyskiem	ciepła	(nawiewno-wywiewną).	
W	ramach	WRPO	na	 lata	2014-2020,	Europejski	Fundusz	Rozwoju	Regionalnego,	

realizowany	jest	projekt	„Koncentracja	transportu	publicznego	Miasta	Luboń	wokół	
transportu	szynowego	w	drodze	budowy	Zintegrowanego	Węzła	Przesiadkowego	
w	Luboniu	wraz	z	działaniami	uzupełniającymi”.	
Program	Wielkopolski	Regionalny	Program	Operacyjny	na	lata	2014-2020,	Działanie	3.3	
Wspieranie	 strategii	 niskoemisyjnych	 w	 tym	 mobilność	 miejska,	 Poddziałanie	 3.3.3.	
Wspieranie	strategii	niskoemisyjnych	w	tym	mobilność	miejska	w	ramach	ZIT	dla	MOF	
Poznania.		
	Okres	realizacji	2017-2020	
	Wartość	całkowita	18	792	586,63	zł	
	Dofinansowanie:	13	017	904,15	zł	
	Zakres	projektu	
1) Budowa	zintegrowanego	węzła	przesiadkowego,	w	tym:	

- parking	park&ride	na	82	miejsca	postojowe,	
- budowa	i	przebudowa	chodników,	budowa	drogi	rowerowej	o	dł.	370	m,	
- budowa	oświetlenia,	
- budowa	wiaty	rowerowej	wraz	ze	stojakami	dla	rowerów	–	24	miejsca	postojowe	
- przebudowa	zatoki	autobusowej,	
- odwodnienie	ul.	Dworcowej	(od	ul.	Mazurka	do	Strumienia	Junikowskiego).	

2) Budowa	odcinka	ul.	Wschodniej	(od	ronda	Wschodnia/	al.	Jana	Pawła	II	do	Okrzei).	
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3) Wprowadzenie	 systemu	 roweru	 miejskiego:	 stacje	 pojawią	 się	 przy	 dworcu	
kolejowym,	ul.	Wschodniej	i	os.	Lubonianka	

4) Zakup	5	niskoemisyjnych	autobusów:		
- 3	autobusy	hybrydowe,		
- 2	 autobusy	 o	 napędzie	 konwencjonalnym,	 spełniające	 najwyższą	 normę	 spalin	

Euro	6.	
5) Budowa	automatycznej	myjni	autobusowej.	
6) Kompleksowa	 kampania	 informacyjno-promocyjna	 zachęcająca	 do	 korzystania	

z	transportu	niskoemisyjnego.	
	

	
	  

Potencjały	

•	systematyczny	wzrost	dochodów	własnych	miasta
•	bardzo	 duża	 dynamika	 pozyskiwania	 środków	 ze	 źródeł	 zewnętrznych	 i	 wysoka	
skuteczność	ich	wykorzystania
•	systematyczny	wzrost	nakładów	ponoszonych	w	kluczowych	dla	 funkcjonowania	miasta	
obszarach

Bariery	rozwoju

•	zwiększający	się	poziom	zadłużenia
•	sztywna	 struktura	 kluczowych	 źródeł	 dochodów	 (udział	 w	 podatkach	 dochodowych,	
podatek	od	nieruchomości)
•	niewystarczające,	 w	 stosunku	 do	 potrzeb,	 kwoty	 dotacji	 celowych	 przekazywanych	 na	
realizowane	przez	miasto	zadania
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3. Planowanie przestrzenne 
	

Przestrzeń	 miasta	 Luboń	 jest	 kreowana	 na	 podstawie	 „Studium	 uwarunkowań	
i	kierunków	 zagospodarowania	 przestrzennego”	 zmienionego	 uchwałą	 Rady	 Miasta	
Luboń	 nr	 XXXII/234/2017	 z	 dnia	 8	 maja	 2017	 roku.	 Jest	 to	 obszerny	 dokument	
o	charakterze	 opisowym,	 zawierający	 analizę	 istniejącego	 stanu	miasta	 pod	względem	
problematyki	przyrodniczej	i	społeczno-gospodarczej,	a	także	kierunki	dalszego	rozwoju	
opracowane	na	podstawie	 jej	wyników.	 Jest	 to	 akt	wewnętrznej	polityki	przestrzennej	
miasta,	 który	 stanowi	 wytyczne	 do	 projektowania	 miejscowych	 planów	
zagospodarowania	 przestrzennego,	 poprzez	 m.in.	 ogólne	 wskazanie	 przeznaczenia	
terenu,	 zalecenia	 dotyczące	 parametrów	 zabudowy,	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej,	
wskaźniki	miejsc	parkingowych.		

Ponad	95%	powierzchni	miasta	Luboń	objęte	jest	obowiązującymi	miejscowymi	
planami	 zagospodarowania	 przestrzennego,	 które	 stanowią	 akty	 lokalnego	 prawa	
miejscowego.	 Oznacza	 to,	 że	 ich	 ustalenia	 są	 wiążące	 dla	 wszystkich	 użytkowników	
przestrzeni.	 Zapisy	 planów	 miejscowych	 precyzują	 zalecenia	 studium	 uwarunkowań	
i	kierunków	zagospodarowania	przestrzennego	i	określają	w	zakresie	zgodnym	z	ustawą	
o	planowaniu	 i	zagospodarowaniu	przestrzennym	z	dnia	27	marca	2003r.	 (Dz.U.	2018,	
poz.	1945)	m.in.	zasady	i	warunki	zagospodarowania	terenu.	Stanowią	więc	szczegółowe	
ustalenia	 dla	 wszelkich	 zamierzeń	 budowlanych	 i	 bezpośrednio	 wpływają	 na	
urbanistyczną	formę	miasta	(rys.	22).		

	
Rysunek	22.	Obowiązujące	i	opracowywane	miejscowe	plany	zagospodarowania	

przestrzennego	w	Luboniu	(stan	na	koniec	2018	r.)	
Z� ródło:	UML.	
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Dokumentem,	 który	 dodatkowo	 precyzuje	 kwestie	 zagospodarowania	
przestrzennego	w	mieście	w	zakresie	lokalizacji	inwestycji	mieszkaniowych	jest	uchwała	
z	 dnia	 11	 października	 2018	 r.	 w	 sprawie	 określenia	 lokalnych	 standardów	
urbanistycznych	dla	inwestycji	mieszkaniowych	na	terenie	miasta	Luboń,	stanowiąca	akt	
prawa	 miejscowego	 (uchwała	 nr	 L/380/2018).	 Precyzuje	 ona	 warunki	 lokalizacji	
inwestycji	 mieszkaniowych	 odnośnie	 do	 jej	 usytuowania	 względem	 przystanku	
komunikacyjnego,	 szkoły	 podstawowej,	 przedszkola	 czy	 urządzonych	 terenów	
wypoczynku.	Ponadto	określa	maksymalną	wysokość	tych	budynków	i	wskaźniki	miejsc	
parkingowych.	 Stanowi	 ona,	 oprócz	 miejscowych	 planów	 zagospodarowania	
przestrzennego,	 kolejny	 element	 organizacji	 polityki	 przestrzennej	 prowadzonej	 przez	
władze	miasta.	

Wyzwaniem	 dla	 władz	 miasta	 jest	 takie	 planowanie	 przestrzenne,	 które	
równoważyłoby	wszystkie	funkcje	realizowane	przez	gminę.	W	Luboniu	to	zadanie	jest	
szczególnie	 trudne	 do	 wykonania	 ze	 względu	 na	 dominację	 funkcji	 mieszkaniowej,	
wysokie	 saldo	migracji,	małą	 powierzchnię	miasta,	 która	w	 znacznej	 części	 jest	 gęsto	
zabudowana,	 a	 wolne	 tereny	 w	 większości	 należą	 do	 właścicieli	 prywatnych.	 Luboń	
w	dalszym	ciągu	potrzebuje	terenów	przeznaczanych	na	aktywizację	gospodarczą,	przy	
czym	wyznaczanie	takich	miejsc	przy	aktualnym	nasyceniu	budownictwem	mieszkalnym	
grozi	 konfliktami	 społecznymi.	 Stąd	 szansą	 dla	 nowych	 dochodów	 budżetowych	 jest	
wyznaczanie	miejsc	na	rozwój	działalności	gospodarczej	nieuciążliwej	dla	mieszkańców,	
na	przykład	wzdłuż	głównych	ulic	miasta.			
 

 
 

	  

Potencjały	

•		studium	cechujące	się	aktualnością
•	wysoki	 stopień	 pokrycia	 powierzchni	 miasta	 dokumentami	 planistycznymi	
(obowiązującymi	lub	w	opracowaniu)
•		kwali{ikacje	 pracowników	 UML	 umożliwiające	 realizację	 szeregu	 zadań	 planistycznych	
wewnątrz	urzędu

Bariery	rozwoju

•	ograniczona	powierzchnia	miasta	i	związana	z	tym	presja	na	dalsze	przeznaczanie	terenów	
pod	funkcję	mieszkaniową,	potencjalne	kon{likty	społeczne
•	przeciągające	się	procedury	planistyczne	
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4. Sprawy komunalne 
	

 

4.1. Gospodarka nieruchomościami 
	
Mieszkaniowy	zasób	Lubonia	tworzy	26	budynków.	W	budynkach	tych	znajduje	się	

197	 lokali	 w	 tym	 162	 lokale	 komunalne	 i	 35	 lokali	 socjalnych.	 Łączna	 powierzchnia	
użytkowa	 lokali	 to	 7	152,41	 m2.	 Struktura	 własnościowa	 budynków	 komunalnych	
obejmuje:		

- 20	budynków	stanowiących	własność	miasta,		
- 4	budynki	będące	przedmiotem	współwłasności,	
- 2	budynki	posiadające	status	nieuregulowany.		

Budynki	 są	 zróżnicowane	 pod	 względem	wieku,	 przeważają	 jednak	 obiekty	 powstałe	
przed	1945	r.	(rys.	23).	

	
Rysunek	23.	Komunalny	zasób	mieszkaniowy	Lubonia	pod	względem	wieku	[%]	

Źródło:	opracowanie	własne	na	podstawie	danych	z	BMK.	
	
Pozostałe	składniki	mienia	komunalnego	w	administracji	Biura	Majątku	Komunalnego,	
to:	

a) przychodnia	zdrowia,	
b) stacja	zlewna	przy	ul.	Dębieckiej,	
c) budynek	przedszkola	przy	ul.	Konarzewskiego,		
d) cmentarz	komunalny.	

Jako	strategiczne	cele	i	kierunki	wykorzystania	zasobu	wskazuje	się:		
a) cmentarz	komunalny:	planuje	 się	utwardzenie	kolejnych	alejek	 i	wykorzystanie	

zgodnie	z	funkcją,	
b) stacja	 zlewna:	 utrzymanie	 w	 stanie	 niepogorszonym	 i	 wykorzystanie	 zgodnie	

z	funkcją,			

58%

12%

31%

przed	1945

od	1945	do	1989

od	1990	r.	do	dnia	dzisiejszego
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c) budynek	 przedszkola:	 utrzymywanie	 w	 stanie	 niepogorszonym	 i	 ewentualne	
modernizacje,	wykorzystanie	zgodne	z	funkcją,			

d) zwiększenie	 zasobu	 mieszkaniowego	 przez	 budowę	 nowego	 budynku	
wielorodzinnego,	

e) remonty	zasobu	mieszkaniowego,		
f) utrzymanie	w	stanie	niepogorszonym	przychodni	zdrowia.	

	

	
	
	

4.2. Gospodarka odpadami komunalnymi 
	
Miasto	 Luboń	 od	 1	 stycznia	 2014	 r.	 prowadzi	 własnym	 staraniem	 działania	

związane	 z	 utrzymaniem	 czystości	 i	 porządku	 w	 gminie	 w	 związku	 z	 uchwałą	
nr	XXXIII/204/2013	Rady	Miasta	Luboń	z	dnia	13	czerwca	2013	r.	w	sprawie	wystąpienia	
Gminy	 Luboń	 ze	 Związku	 Międzygminnego	 „Centrum	 Zagospodarowania	 Odpadów	
SELEKT”	z	siedzibą	w	Czempiniu.	We	wrześniu	2013	r.	uchwalono	wszystkie	akty	prawa	
miejscowego	 umożliwiające	 wprowadzenie	 systemu	 gospodarowania	 odpadami	
komunalnymi	na	terenie	Lubonia.	Akty	te	były	nowelizowane	w	związku	z	koniecznością	
dostosowania	 ich	 do	 zmieniających	 się	 przepisów	 prawa	 lub	 w	 związku	
z	wprowadzaniem	 zmian	 w	 systemie	 gospodarowania	 odpadami.	 	 Najważniejszym	
dokumentem	regulującym	zasady	działania	tego	systemu	jest	uchwała	nr	XVII/104/2016	
Rady	Miasta	Luboń	z	dnia	4	lutego	2016	r.	w	sprawie	Regulaminu	utrzymania	czystości	
i	porządku	 na	 terenie	 Miasta	 Luboń,	 zmieniona	 uchwałą	 nr	 XXXVIII/286/2017	 Rady	
Miasta	 Luboń	 z	 dnia	 26	 października	 2017	 r.	 w	 sprawie	 zmiany	 uchwały	
nr	XVII/104/2016	Rady	Miasta	 Luboń	 z	 dnia	 4	 lutego	 2016	 r.	w	 sprawie	 Regulaminu	
utrzymania	 czystości	 i	 porządku	 na	 terenie	Miasta	 Luboń	 oraz	 zmieniona	 uchwałą	 nr	
XLV/345/2018	Rady	Miasta	Luboń	z	dnia	19	kwietnia	2018	r.	w		sprawie	zmiany	uchwały	
nr	 XVII/104/2016	Rady	Miasta	 Luboń	 z	 dnia	 4	 lutego	 2016	 r.	w	 sprawie	Regulaminu	
utrzymania	czystości	i	porządku	na	terenie	Miasta	Luboń.	Obowiązująca	uchwała	określa	
m.in.	wymagania	w	zakresie	utrzymania	czystości	i	porządku	na	terenie	nieruchomości,	
rodzaj	 i	 minimalną	 pojemność	 pojemników	 przeznaczonych	 do	 zbierania	 odpadów	
komunalnych	na	terenie	nieruchomości,	częstotliwość	i	sposób	pozbywania	się	odpadów	

Potencjały	

•dość	dobre	zaplecze	zasobu	komunalnego	w	zakresie	jego	ilości
• zróżnicowana	lokalizacja	budynków	komunalnych	zapobiegająca	gettoizacji

Słabe	strony

•	niekorzystna	struktura	wiekowa	budynków	komunalnych	(duży	udział	budynków	sprzed	
1989	r.	a	nawet	sprzed	1945	r.)
•	niewystarczająca	liczba	lokali	komunalnych	w	stosunku	do	zgłaszanych	potrzeb
•	duża	kapitałochłonność	zasobu



 

	 44	

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA LUBOŃ NA LATA 2019-2028 

komunalnych	 i	 nieczystości	 ciekłych	 z	 terenu	 nieruchomości	 oraz	 obowiązki	 osób	
utrzymujących	 zwierzęta	 domowe	 czy	wymagania	w	 zakresie	 utrzymywania	 zwierząt	
gospodarskich.	Właściciele	 nieruchomości	 deklarujący	 selektywne	 zbieranie	 odpadów	
komunalnych	 prowadzą	 je	 w	 odniesieniu	 do	 następujących	 frakcji:	 1)	 odpady	
niesegregowane	 (zmieszane),	 2)	 papier,	 3)	 metal,	 4)	 tworzywa	 sztuczne,	 5)	 szkło,	
6)	opakowania	 wielomateriałowe,	 7)	 odpady	 zielone,	 8)	 przeterminowane	 leki,	
9)	przeterminowane	 chemikalia,	 10)	 zużyte	 baterie	 i	 akumulatory,	 11)	 zużyty	 sprzęt	
elektryczny	 i	 elektroniczny,	 12)	 meble	 i	 inne	 odpady	 wielkogabarytowe,	 13)	 odpady	
budowlane	i	rozbiórkowe,	14)	zużyte	opony,	15)	odzież	i	inne	tekstylia.	

Zgodnie	 z	 zapisami	Regulaminu	właściciele	nieruchomości	 powinni	przekazywać	
wszystkie	 odpady	 niebezpieczne	 powstające	 w	 gospodarstwach	 domowych	 do	
Centralnego	Punktu	 Selektywnej	 Zbiórki	Odpadów	Komunalnych,	 który	 zlokalizowany	
jest	 na	 terenie	 Miasta.	 W	 Luboniu	 prowadzona	 jest	 także	 zbiórka	 zużytego	 sprzętu	
elektrycznego	 i	 elektronicznego,	 odpadów	 wielkogabarytowych,	 zużytych	 opon	
i	przeterminowanych	 leków	 za	 pośrednictwem	 mobilnego	 punktu	 selektywnego	
zbierania	odpadów	komunalnych.			

Ilość	 odpadów	 z	 papieru	 i	 tektury	 oraz	 tworzyw	 sztucznych	 i	 szkła	 zbieranych	
selektywnie	 wzrasta	 rokrocznie.	 W	 2018	 roku	 masa	 tych	 odpadów	 przekazanych	 do	
recyklingu	wzrosła	w	porównaniu	z	rokiem	2017	o	około	100%,	o	około	165%	wzrosła	
masa	zebranych	odpadów	wielkogabarytowych,	natomiast	masa	zmieszanych	odpadów	
komunalnych	przekazanych	do	przetworzenia	zmniejszyła	się	o	7%,	a	masa	zebranych	
zużytych	 urządzeń	 elektrycznych	 i	 elektronicznych	 oraz	 opon	 utrzymywała	 się	 na	
podobnym	poziomie.		

Zgodnie	z	zapisami	ustawy	o	utrzymaniu	czystości	i	porządku	w	gminach	zmieszane	
odpady	 komunalne	 oraz	 odpady	 zielone	 odbierane	 od	 mieszkańców	 Miasta	
przekazywane	 są	 do	 przetworzenia	 do	 Regionalnej	 Instalacji	 Przetwarzania	 Odpadów	
Komunalnych	Tonsmeier	SELEKT	w	Piotrowie	Pierwszym,	która	stała	się	częścią	marki	
PRE	ZERO.			

Przy	 współpracy	 ze	 Strażą	 Miejską	 prowadzona	 jest	 weryfikacja	 nieruchomości,	
których	 mieszkańcy	 nie	 złożyli	 deklaracji	 o	 wysokości	 opłaty	 za	 gospodarowanie	
odpadami	komunalnymi.	Według	danych	na	dzień	31	grudnia	2018	r.	deklaracje	zostały	
złożone	z	98%	gospodarstw	domowych.	Opłata	za	odpady	 jest	regulowana	terminowo	
przez	82%	mieszkańców.		

W	ramach	działań	edukacyjnych	dotyczących	gospodarki	odpadami	prowadzonych	
przez	Miasto	Luboń	do	wszystkich	gospodarstw	domowych	trafiły	Lubońskie	poradniki	
segregacji	odpadów.	Mieszkańcy	otrzymują	także	Poradniki	gospodarowania	odpadami,	
zawierające	 najważniejsze	 informacje	 o	 systemie	 gospodarowania	 odpadami	 oraz	
Lubońskie	poradniki	kompostowania	odpadów,	które	mają	zachęcić	do	kompostowania	
odpadów	 w	 przydomowych	 kompostownikach.	 Od	 2015	 roku,	 corocznie	 w	 pierwszą	
niedzielę	 września	 organizowany	 jest	 także	 Eko	 Piknik	 w	Wiśniowym	 Sadzie.	 Jest	 to	
impreza	 promująca	 ekologiczne	 zachowania	 oraz	 zachęcająca	 do	 prowadzenia	
selektywnej	 zbiórki	 odpadów.	 Piknik	 cieszy	 się	 coraz	 większym	 zainteresowaniem,	
mieszkańcy	 w	 zamian	 za	 przyniesione	 surowce	 wtórne	 i	 baterie	 otrzymują	 sadzonki	
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roślin,	 dzieci	 uczestniczą	 w	 grach	 i	 zabawach	 ekologicznych,	 otrzymując	 atrakcyjne	
nagrody.	 Corocznie	 Miasto	 organizuje	 także	 konkurs	 międzyszkolny	 poruszający	
tematykę	 gospodarki	 odpadami.	 W	 2018	 roku	 prowadzono	 szeroko	 zakrojoną	 akcję	
promowania	kompostowania	odpadów	w	przydomowych	kompostownikach.	Zakupiono	
kompostowniki,	 które	przekazano	nieodpłatnie	mieszkańcom,	 zorganizowano	konkurs	
międzyszkolny	 na	 hasło	 zachęcające	 do	 kompostowania	 odpadów.	 Zwycięskie	 hasła	
zostały	wykorzystane	w	broszurze	promującej	kompostowanie	odpadów,	która	trafiła	do	
mieszkańców	

Obecnie	odpady	komunalne	odbierane	są	od	ponad	31	tysięcy	mieszkańców	miasta,	
a	 cały	 system	 generuje	 koszty	 na	 poziomie	 ok.	 4,5	 mln	 zł.	 Należy	 podkreślić,	 że	 na	
przełomie	 roku	 2018	 i	 2019	 zanotowano	 znaczny	 wzrost	 kosztów	 funkcjonowania	
systemu,	 związany	 zarówno	 z	 podniesieniem	 tzw.	 opłaty	 marszałkowskiej	 (opłaty	 za	
składowanie	 opadów)	 jak	 i	wzrostem	 opłaty	 za	 deponowanie	 odpadów	w	 regionalnej	
instalacji.	 Prognozuje	 się,	 że	 w	 roku	 2019	 nastąpi	 dalszy	 wzrost	 kosztów	 w	 tych	
obszarach.	Powoduje	to,	że	system	gospodarowania	odpadami	w	gminie	traci	możliwość	
samofinansowania	i	niezbędne	jest	podjęcie	działań	w	zakresie	poprawy	jego	sprawności	
finansowej.		
	

	
	
	

4.3. Transport miejski 
	

Komunikacja	 publiczna	 w	 Luboniu	 realizowana	 jest	 w	 oparciu	 o	 porozumienie	
międzygminne	 z	 miastami	 sąsiadującymi,	 na	 podstawie	 którego	 miasto	 scedowało	
zadania	 komunikacyjne	 na	 organizatora	 transportu	 zbiorowego	 tj.	 Zarząd	 Transportu	
Miejskiego.	Na	mocy	porozumienia	ZTM	przejmuje	obowiązki	organizacji	 i	zarządzania	
publicznym	transportem	zbiorowym	obejmujące:		
- wyznaczanie	linii	autobusowych		
- sporządzanie	rozkładów	jazdy	autobusów		
- dystrybucję	biletów		
- kontrolę	biletów	w	autobusach		

Potencjały	

•	sprawnie	działający	system	odbioru	odpadów	komunalnych	
•	systematyczne	uszczelnianie	systemu
•	prowadzenie	działań	edukacyjnych,	promowanie	kompostowników
•	korzystne	wartości	wskaźników	skuteczności	gospodarowania	odpadami	

Bariery	rozwoju

•	dynamicznie	zmieniające	się	otoczenie	prawne	i	organizacyjne	systemu
•	rosnące	koszty	funkcjonowania	systemu	niezależne	od	miasta
•	ograniczona	 jakość	 odpadów	 grmadzonych	 selektywnie	 u	 źródła	 (w	 gospodarstwach	
domowych)



 

	 46	

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA LUBOŃ NA LATA 2019-2028 

- biletomaty	(wprowadzanie,	konserwacja,	utrzymanie)		
- prowadzenie	badań	obłożenia	poszczególnych	linii	autobusowych		
- wprowadzenie	nowych	przystanków		
- ulgi	i	zwolnienia	z	opłaty	za	przejazd		
- ustalanie	cen	biletów		
- udzielanie	 wszelkich	 informacji	 w	 sprawie	 transportu	 publicznego	 (mieszkańcom,	

organom	zewnętrznym)		
- wytyczanie	ewentualnych	objazdów	 lub	czasowych	zmian	w	organizacji	 transportu	

publicznego.		
Transport	miejski	realizowany	jest	przez	Przedsiębiorstwo	Transportowe	Translub	

sp.	z	o.o.	dysponujące	31	autobusami.	Obsługuje	ono	8	linii	autobusowych:	
- Linia:	602,	Łęczyca,	Dworcowa	–	Poznań,	Os.	Dębina	–	Poznań,	Dębiec,	
- Linia:	603,	Łęczyca,	Dworcowa	–	Poznań,	Os.	Dębina	–	Poznań,	Garbary,	
- Linia:	610,	Poznań,	Górczyn	–	Luboń,	Żabikowo	–	Poznań,	Dębiec,	
- Linia:	611,	Poznań,	Sycowska	Centrum	Handlowe	-	Luboń,	Żabikowo	–	Poznań,	Dębiec	
- Linia:	614,	Poznań,	Górczyn	–	Poznań,	Świerczewo	–	Luboń,	Kręta,		
- Linia:	616,	Luboń,	Żabikowo	–	Poznań,	Uradzka	–	Poznań,	Górczyn	
- Linia:	651,	Mosina,	Dworzec	Kolejowy	–	Poznań,	Os.	Dębina	–	Poznań,	Dębiec,	
- Linia:	 690,	 Łęczyca,	 Dworcowa	 –	 Poznań,	 Sycowska	 Centrum	 Handlowe	 –	 Luboń,	

Kręta.	
Wszystkie	 pojazdy	 wykorzystywane	 przez	 Translub	 są	 pojazdami	

niskopodłogowymi.	 Systematycznie	 dokonywana	 jest	 także	 modernizacja	 i	 wymiana	
taboru	 na	 pojazdy	 jak	 najbardziej	 przyjazne	 środowisku	 –	 pojazdy	 hybrydowe	 oraz	
konwencjonalne	spełniające	najwyższa	normę	spalin	Euro	6.	

Na	dzień	31	grudnia	2018	tabor	przedsiębiorstwa	stanowiło	31	autobusów,	w	tym:	
Euro	1	–	4	szt.,	Euro	2	–	14	szt.,	Euro	3	–	4	szt.,	Euro	4	–	1	szt.,	Euro	5	–	8	szt.	W	2019	r.	
dostarczono	 3	 autobusy	 hybrydowe	 i	 2	 z	 napędem	 Diesla	 Euro	 6	 oraz	 planowana	
jesmodernizacja	myjni	autobusowej	(rys.	24).		
	

  
Rysunek	24.	Nowe	autobusy	spółki	Translub	

Źródło:	UML.	
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Istotnym	elementem	powiązań	komunikacyjnych	Lubonia	z	aglomeracją	poznańską	
jest	 także	 linia	 kolejowa	 przebiegająca	 przez	 teren	 miasta	 oraz	 funkcjonowanie	
Poznańskiej	Kolei	Metropolitalnej,	której	operatorem	 jest	spółka	Koleje	Wielkopolskie.	
Na	 koniec	 2018	 roku	 oferowała	 ona	 nawet	 po	 16	 połączeń	 kolejowych	 dziennie	
(w	zależności	 od	 dnia	 tygodnia	 oraz	 dnia	 miesiąca)	 do	 i	 ze	 stacji	 Luboń.	 Istotnym	
wyzwaniem	 jest	 planowana	 inwestycja	 polegająca	 na	 budowie	 Zintegrowanego	Węzła	
Przesiadkowego	w	Luboniu	wraz	z	parkingiem	park&ride,	wiaty	rowerowej,	przebudową	
zatoki	autobusowej,	budową	i	przebudową	chodników	oraz	drogi	rowerowej.	Docelowo	
projekt	obejmuje	także	wprowadzenie	systemu	roweru	miejskiego	wraz	ze	stacjami	przy	
dworcu	 kolejowym,	 ul.	 Wschodniej	 i	 na	 os.	 Lubonianka.	 Wiąże	 to	 z	 największymi	
wyzwaniami	w	 zakresie	 transportu	miejskiego	 jakimi	 są:	 rozbudowa	 systemu	 ścieżek	
rowerowych,	dalsza	poprawa	skuteczności	 i	punktualności	 transportu	miejskiego	oraz	
postępująca	integracja	poszczególnych	systemów	transportu	w	mieście	i	w	obrębie	całej	
metropolii	poznańskiej.	

	

	
	  

Potencjały	

• systematycznie	powiększający	się	zasięg	komunikacji	publicznej
• stałe	zwiększanie	taboru	spółki	Translub
• dobra	współpraca	z	ZTM
• perpsektywa	inwestycji	ze	środków	zewnętrznych	na	doposażenie	spółki	transportowej

Bariery	rozwoju

•	problemy	kadrowe	w	przedsiębiorstwach	transportu	publicznego
•	coraz	bardziej	 restrykcjne	regulacje	w	zakresie	norm	emisyjnych	pojazdów	 i	 związana	z	
tym	konieczność	ich	systematycznej	wymiany
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5. Inwestycje komunalne 
	

	
W	 okresie	 2015-2016	 inwestycje	 komunalne	 prowadził	 Wydział	 Inwestycji	 UM	

Luboń.	W	wyniku	przekształcenia	istniejącego	zakładu	budżetowego	w	2017	r.	powstała	
odrębna	jednostka	budżetowa	Biuro	Majątku	Komunalnego	w	Luboniu,	którą	podzielono	
na	Referaty:	Majątku	Komunalnego,	 Inwestycji	oraz	Zamówień	Publicznych.	W	ramach	
prac	Referatu	Inwestycji	koordynowany	jest	proces	inwestycyjny	począwszy	od	zlecania	
prac	 projektowych	 na	 uzyskaniu	 zaświadczeń	 o	 prawie	 do	 użytkowania	 obiektów	
budowlanych	 skończywszy.	W	 ostatnich	 latach	 prace	 zespołu	 pracowników	Wydziału	
Inwestycji	 –	 późniejszego	 BMK	 w	 Luboniu	 koncentrowały	 się	 wokół	 organizacyjnej,	
projektowej,	prawnej	obsługi	najważniejszych	w	mieście	Luboń	inwestycji.	Zaliczają	się	
do	nich	niżej	opisane	inwestycje.	

1. Budowa	ul.	Brzechwy	
Zadanie	 realizowano	 jako	 kontynuację	 rozpoczętych	 prac	 w	 2014	 r.	 Realizacja	

inwestycji	 obejmowała	 m.in.	 budowę	 drogi,	 infrastruktury	 sieciowej:	 kanalizacji	
deszczowej	i	sanitarnej	oraz	usunięcie	kolizji	energetycznej.	

2. Budowa	ul.	Wschodniej	na	odcinku	od	ul.	Żabikowskiej	do	al.	Jana	Pawła	II		
W	ramach	zadania	przeprowadzono	budowę	odcinka	ul.	Wschodniej	wraz	z	rondem	

na	skrzyżowaniu	z	al.	 Jana	Pawła	II	oraz	 infrastrukturą	sieciową:	kanalizacją	sanitarną	
i	deszczową,	 a	 także	 uzupełnieniem	 oświetlenia	 na	 skrzyżowaniu	 ulic.	 Zadanie	
współfinansowane	było	ze	środków	zewnętrznych.	

3. Budowa	 al.	 Jana	 Pawła	 II	 na	 odcinku	 od	 ul.	 Konarzewskiego	 do	
ul.	K.	Pułaskiego		

W	 ramach	 zadania	 przeprowadzono	 budowę	 odcinka	 ul.	 Jana	 Pawła	 II	 wraz	
z	rondem	na	skrzyżowaniu	z	ul.	K.	Pułaskiego	oraz	infrastrukturą	sieciową:	kanalizacją	
deszczową,	 a	 także	 uzupełnieniem	 oświetlenia	 na	 skrzyżowaniu	 ulic.	 Zadanie	
współfinansowane	było	ze	środków	zewnętrznych.	

4. Przebudowa	 ul.	 Żabikowskiej	 na	 odcinku	 od	 ul.	 Buczka	 –	 Targowej	 do	
ul.	Jana	III	Sobieskiego	

Inwestycja	obejmowała	przebudowę	drogi	wraz	z	budową	kanalizacji	deszczowej	
oraz	 przebudowę	 sieci	 wodociągowej,	 którą	 przeprowadzono	 we	 współpracy	
i	współfinansowaniu	przez	Aquanet	S.A.	(rys.	25).	

5. Budowa	drogi	dojazdowej	do	ROD	Bratek		
Zapewniono	 dostęp	 do	 drogi	 publicznej	 Rodzinnym	 Ogródkom	 Działkowym	

„BRATEK”	 poprzez	 uregulowanie	 stanu	 prawnego	 i	 budowę	 drogi	 dojazdowej	 od	
ul.	Sikorskiego.	

6. Zaprojektowanie	 i	 wykonanie	 zintegrowanego	 węzła	 przesiadkowego	
w	Luboniu	 jako	 istotnego	 elementu	 systemu	 Poznańskiej	 Kolei	
Metropolitalnej	

Z	 udziałem	 środków	 zewnętrznych	wykonywana	 jest	 dokumentacja	 projektowo-
kosztorysowa	 dla	 budowy	 węzła	 przesiadkowego	 przy	 ul.	 Dworcowej.	 W	 zakresie	
inwestycji	 zostanie	wykonane	86	miejsc	postojowych	 (w	 tym	4	miejsca	postojowe	dla	
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osób	o	ograniczonej	sprawności	oraz	4	miejsca	postojowe	z	ograniczonym	czasem	postoju	
typu	 "kiss&ride").	 Teren	 zlokalizowany	 przy	 budynku	 stacyjnym	 zostanie	
zagospodarowany	 poprzez	 umieszczenie	 obiektów	 małej	 architektury,	 stacji	 roweru	
miejskiego,	biletomatu	oraz	montaż	tablic	informacyjnych.	

Jednocześnie	zostaną	zrealizowane	prace	w	zakresie	inwestycji:	„Zaprojektowanie	
i	wykonanie	kanalizacji	deszczowej	w	ul.	Dworcowej	w	Luboniu	jako	odwodnienia	
parkingu	P&R	stanowiącego	część	Poznańskiej	Kolei	Metropolitalnej”,	obejmujące	
w	swoim	zakresie	przebudowę	sieci	kanalizacji	deszczowej	w	ul.	Dworcowej	na	odcinku	
od	 ul.	 Reymonta	 do	 Strumienia	 Junikowskiego.	 Realizacja	 robót	 umożliwi	 sprawne	
odprowadzenie	 wód	 opadowych	 z	 obszaru	 ul.	 Dworcowej	 oraz	 umożliwi	 rozbudowę	
systemu	sieci	kanalizacji	deszczowej	na	obszarach	przyległych	m.in.	ul.	Andersena.	
	

  
Rysunek	25.	Przebudowa	ul.	Żabikowskiej	w	Luboniu	

Źródło:	UML.	
	

7. Termomodernizacja	budynków	użyteczności	publicznej		
Przygotowano	 zadanie	 inwestycyjne	 związane	 z	 termomodernizacją	 budynku	

Szkoły	 Podstawowej	 nr	 2.	 W	 ramach	 zadania	 opracowano	 dokumentację	 projektową	
obejmującą	termomodernizację	ścian	budynku	starej	szkoły,	stropodach	i	ściany	budynku	
dydaktyczno-gospodarczego	 oraz	 wymianę	 stolarki	 okiennej	 i	 modernizację	 systemu	
grzewczego	w	całym	budynku,	a	także	przeprowadzenie	zmiany	wentylacji	wyciągowej	
na	wentylację	z	odzyskiem	ciepła	na	sali	gimnastycznej.	Rozpoczęcie	prac	w	2019r.	

8. Budowa	i	rozbudowa	budynków	użyteczności	publicznej		
Wykonano	 ostatnią	 część	 założeń	 projektowych	 dotyczących	 połączenia	

ówczesnego	budynku	Gimnazjum	nr	2	 (obecnie	 SP5)	 z	 budynkiem	hali	widowiskowo-
sportowej	„LOSiR”	poprzez	budowę	łącznika.	

Dużym	wyzwaniem	organizacyjnym	dla	miasta	było	przygotowanie	 i	 rozpoczęcie	
budowy	 dwukondygnacyjnego	 ośmiooddziałowego	 budynku	 Przedszkola	 nr	 1	 wraz	
z	zagospodarowaniem	 terenu.	 Budynek	 zaprojektowano	 tak	 aby	 spełniał	 parametry	
energooszczędności.	Zakończenie	prac	budowlanych	w	2019	r.		

Wykonano	 również	 prace	 przygotowawcze	 dla	 planowanej	 inwestycji	 budowy	
budynku	Domu	Włodarza	–	miejsca	integracji	społecznej,	aktywizacji	kulturalnej	i	atrakcji	
turystycznej	 dla	 społeczności	miasta	 Luboń	 i	 regionu.	W	 ramach	 zadania	 opracowano	
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dokumentację	projektową	oraz	uzyskano	pozwolenie	na	budowę.	
9. Budowa	ulic	i	chodników	
Nie	mniej	ważnym	zadaniem,	które	angażuje	większość	środków	budżetu	inwestycji	

jest	budowa	ulic	 i	chodników	w	naszym	mieście.	Spośród	prac	realizowanych	w	latach	
ubiegłych	dokończono	budowę	ciągu	ulic:		

- Brzechwy	wraz	z	infrastrukturą	sieciową:	kanalizacją	deszczową	i	sanitarną,	
- Źródlanej	wraz	z	odwodnieniem	
- Krętej	wraz	z	odwodnieniem	(odc.	w	kierunku	Wiry)	
W	 trakcie	 realizacji	 jest	 budowa	 ul.	 Dojazdowej	 (wraz	 z	 przebudową	 sieci	

wodociągowej	 i	 wymianą	 sieci	 kanalizacji	 deszczowej),	 budowa	 ul.	 Kurowskiego	 oraz	
budowa	ulic	Tuwima	i	Cicha.	Trwają	przygotowania	do	budowy	ulic:	Wschodnia	(odcinek	
do	 ul.	 Okrzei)	 wraz	 z	 budową	 oświetlenia,	 Rydla	 na	 odcinku	 od	 ul.	 Platanowej	 do	
skrzyżowania	z	ul.	Podgórną.	

Wciągu	ostatnich	lat	usunięto	wiele	barier	architektonicznych	w	rejonach	przejść	
dla	 pieszych,	 wymieniono	 nawierzchnię	 chodników	 oraz	 wybudowano	 nowe.	 Nowe	
chodniki	wybudowano	m.	in.	w	ulicach:	Cmentarna	(odc.	wzdłuż	cmentarza	parafialnego),	
Przejazd	 (na	 odcinku	 od	 ul.	 J.	 Kilińskiego	 do	 ul.	 H.	 Sienkiewicza),	 Szkolna,	 Graniczna,	
Rumiankowa,	Azaliowa,	Malwowa,	Przemysłowa,	Konwaliowa,	Nagietkowa,	Warzywna,	
Sporna,	 Czajcza,	 Skośna,	 Kalinowa,	 Kasztanowa,	 Krasickiego,	 Sienkiewicza,	 Wiosenna,	
Jesienna,	 Dąbrowskiego	 (na	 odcinku	 od	 ul.	 Armii	 Poznań	 do	 ul.	 J.	 Lemańskiego),	
Wczasowa,	 Sobieskiego	 (od	 ul.	 Kalinowej	 do	 ul.	 Łącznej),	 Studzienna,	 Kościelna,	
Dożynkowa,	 Zielona,	 Osiedlowa	 (na	 odcinku	 od	 budynku	 32G	 –	 K),	 Szymanowskiego,	
Podgórna,	Kościuszki	(od	ul.	Kilińskiego	do	ul.	11	Listopada),	Pl.	E.	Bojanowskiego	wraz	z	
zatoką	autobusową,	Kasprzaka,	oraz	wybudowano	ścieżki	pieszo-rowerowe	na	terenach	
rekreacyjnych:	

- ścieżka	wokół	Stawu	Edy,	
- ścieżka	wzdłuż	jez.	Kocie	Doły	(odc.	od	ul.	Wodnej	do	ul.	Podgórnej),	

Przygotowano	dokumentację	na	realizację	pomostu	na	plaży	miejskiej	wraz	z	kontenerem	
(rys.	26).	
	

  
Rysunek	26.	Plaża	miejska	wraz	z	pomostem	w	Luboniu	

Źródło:	UML.	
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Budowa	ulic	i	chodników	w	mieście	musi	odzwierciedlać	zasadę	zrównoważonego	
rozwoju	 wszystkich	 części	 miasta.	 Stąd	 przygotowania	 prac	 projektowych	 m.	 in.	 dla	
budowy	 i	 przebudowy	 ulic:	 Juranda,	 Słowackiego,	 Wiejska,	 Jaśminowa	 i	 Brzozowa,	
Leśmiana,	 Kościuszki,	 Kopernika,	Długa	 i	 boczna	 od	 ul.	 Długiej,	Miodowa	 –	Wiśniowa,	
Kurowskiego	i	odc.	ul.	Dworcowej,	Wysoka,	Wierzbowa	i	odc.	Chabrowej,	Klonowej,	czy	
też	 projekty	 budowy	 i	 przebudowy	 chodników	wzdłuż	 ulic:	 	Wł.	 Jagiełły,	 Orzechowa,	
Szkolna,	 Poniatowskiego	 (odc.	 od	 ul.	 Klonowej	 do	 Kołłątaja),	 Brzoskwiniowa,	 Sowia,	
Wojska	Polskiego,	Rivoliego,	Sikorskiego,	odcinki	w	ul.	Jana	III	Sobieskiego	(od	ul.	Łącznej	
do	 ul.	 Podgórnej,	 Dąbrowskiego	 (kontynuacja),	 Nowiny	 (od	 Janowej	 Doliny	 do	
Wczasowej).	

Ponadto,	 zgodnie	 z	powyższą	zasadą	planowane	są	 również	prace	budowlane	na	
podstawie	 uzyskanych	 pozwoleń	 na	 budowę	 następujących	 ulic:	 zmiana	 organizacji	
ruchu	 ulic:	 11	 Listopada-Traugutta-Rejtana	 wraz	 z	 budową	 zatoki	 autobusowej,	
rozbudowa	ul.	Paderewskiego,	a	także	chodników	w	ulicach:	Fiołkowej,	Kochanowskiego,	
Powstańców	Wielkopolskich,	Nowiny.	

10. Podniesienie	jakości	infrastruktury	miejskiej		
Priorytetem	dla	działań	było	podniesienie	jakości	infrastruktury	miejskiej	poprzez	

budowę	oświetlenia	ulicznego	na	ulicach:		
- ul.	Wschodnia	–	Kochanowskiego	–	al.	Jana	Pawła	II,	
- ul.	Poznańska,	
- ul.	Modrakowa,	
- ul.	Polna	–	zrealizowana	w	ramach	Budżetu	Obywatelskiego,	
11. Budowa	kanalizacji	deszczowej	w	ulicach	miasta		
Z	 punktu	 widzenia	 gospodarowania	 wodami	 opadowymi	 ważną	 sprawą	 było	

wykonanie	dokumentacji	projektowych	 i	późniejsza	realizacja	kanalizacji	deszczowych	
w	ulicach:		

- Solskiego,	
- Wawrzyniaka,	
- Spokojnej,	
- Rutkowskiego		
- Kasprzaka,		

Opracowano	 również	 dokumentacje	 projektowe	 dla	 budowy	 kanału	 deszczowego	
w	ulicach:	Morelowa	i	Owocowa,	Andersena,	Makuszyńskiego,	Łąkowa.		

12. Inwestorstwo	zastępcze	w	porozumieniu	z	Aquanet	S.A.		
Dbając	o	zrównoważony	rozwój	wszystkich	części	miasta	i	jakość	życia	wszystkich	

mieszkańców	Lubonia	 zespół	 ds.	 Inwestycji	 realizował	m.	 in.	w	 ramach	 porozumienia	
z	Aquanet	 S.A.	 inwestorstwo	 zastępcze	 na	 zadanie	 polegające	 na	 budowie	 kanalizacji	
sanitarnej	 w	 ul.	 Kolonia	 PZNF.	 Zadanie	 to	 realizowano	 przy	 udziale	 środków	
zewnętrznych,	których	beneficjentem	była	spółka	Aquanet.		

W	planie	inwestycyjnym	na	lata	2018-2027	Aquanet	planuje	dokonanie	wymiany	
lub	budowy	sieci	wodociągowej	na	odcinku	ulic:	Rivoliego,	Nad	Strumykiem,	Puszkina,	
Lipowej,	Żabikowskiej	(od	Targowej	do	Sobieskiego	i	od	Szymanowskiego	do	Pułaskiego),	
Paderewskiego,	Wojska	Polskiego,	Narcyzowej	i	Frezjowej,	Liliowej,	bocznej	od	ul.	3	Maja,	
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Studziennej	 i	 Janowej	 Dolinie,	Wschodniej	 (w	 stronę	 Okrzei),	 Granicznej,	 Poznańskiej	
(wraz	 z	 Boczną	 i	 Polną),	 Wirowskiej,	 Jęczmiennej,	 Podlaskiej,	 Małopolskiej	 i	
Świętokrzyskiej,	 Leśmiana,	 Ogrodowej,	 Dębowej,	 Poprzecznej,	 Miłosza,	 bocznej	 od	
Wysokiej	 i	 Łącznej	 oraz	 budowy	 kanalizacji	 sanitarnej	 w	 ulicach:	 Osiedlowej,	
Żabikowskiej,	Źródlanej,	Armii	Poznań	(Kolonia	PZNF	oraz	nr	1-5,	31-32,	52-56a,	129-
131),	 Cmentarnej,	 Granicznej,	 Zielonej,	 Jodłowej	 i	 Poniatowskiego,	 Traugutta,	
Dojazdowej,		Kołłątaja	(nr	33-37),	Jęczmiennej,	Studziennej,	Wczasowej,	Janowej	Dolinie	
i	 Solskiego,	 Poznańskiej	 wraz	 z	 boczną	 i	 w	 ul.	 Polnej,	 Frezjowej,	 bocznej	 od	 3	 Maja,	
Podlaskiej,	 Małopolskiej	 i	 Świętokrzyskiej,	 Olszynowej,	 Szymanowskiego,	 Staszica,	
bocznej	 od	 Poniatowskiego,	 Wschodniej	 (w	 kierunku	 ul.	 Okrzei),	 sowiej,	 Miłosza,	
Rzecznej,	Romana	Maya,	Leśmiana,	bocznej	od	Wysokiej,	Kurpińskiego,	Rydla,	Jaworowej	
i	Leszczynowej.		

13. Prace	remontowe	w	szkołach	i	obiektach	użyteczności	publicznej	
Dbając	 o	 stan	 techniczny	 budynków	 szkolnych,	 a	 także	 podnosząc	 ich	 standard	

od	2015	roku	zespół	ds.	Inwestycji	przejął	koordynację	zasadniczych	prac	remontowych	
w	szkołach	i	budynkach	użyteczności	publicznej.	Efektem	tych	prac	jest:		

- remont	 instalacji	 wody	 zimnej,	 ciepłej,	 cyrkulacji,	 zasilania	 oraz	 instalacji	
hydrantowej	w	budynku	Szkoły	Podstawowej	nr	2,	

- dostosowanie	 budynku	 Szkoły	 Podstawowej	 nr	 2	 do	 wymogów	 przepisów	
przeciwpożarowych,	

- Biblioteka	Publiczna	–	remont	wejścia,	
- wykonanie	 przebudowy	 i	 zmiany	 sposobu	 użytkowania	 istniejącego	 budynku	

hotelu	robotniczego	na	cele	dziennego	domu	„SENIOR-WIGOR”.	
Inwestycje	dla	oświaty	to	również	rozbudowa	Szkoły	Podstawowej	nr	4.	Aktualnie	trwają	
prace	 projektowe	 (etap	 opracowywania	 koncepcji)	 związane	 z	 rozbudową	 budynku	
Szkoły	Podstawowej	nr	4	w	Luboniu.	

W	okresie	2015-2018	poniesiono	 szereg	wydatków	na	opisane	wyżej	 inwestycje	
(tab.	8).		
	
Tabela	 8.	Wydatki	 na	 kluczowe	 inwestycje	 realizowane	 w	 latach	 2015-2018	 na	
terenie	miasta	[zł]	

Lp.	 Rodzaj	inwestycji	 Kwota	

1. 	 Budowa	dróg	 8	099	087,74	
2. 	 Budowa	dróg	w	trakcie	realizacji	 5	217	648,98*	
3. 	 Budowa	chodników	 4	346	912,12	
4. 	 Budowa	ścieżek	rekreacyjnych	 480	057,43	
5. 	 Budowa	kanalizacji	deszczowej	 1	844	736,41	
6. 	 Budowa	oświetlenia	ulicznego	 624	384,40		
7. 	 Obiekty	kubaturowe	–	użyteczności	publicznej	 2	508	339,49		
8. 	 Prace	remontowe	w	szkołach	 1	096	568,57		
9. 	 Obiekty	kubaturowe	–	budynek	mieszkalny	wielorodzinny	 95	940,00**	
*		koszt	wg	umowy	
**	poniesiony	koszt	częściowy	
Źródło:	opracowanie	własne	na	podstawie	danych	UML.	
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Najbardziej	 kosztochłonne	 były	 inwestycje	 z	 zakresu	 budowy	 dróg	 (tab.	 9),	
następnie	 budowy	 chodników	 (tab.	 10)	 oraz	 budowy	 i	 modernizacji	 obiektów	
kubaturowych	użyteczności	publicznej	i	pozostałych	wskazanych	działań	(tab.	11).		
	
Tabela	9.	Wydatki	na	budowę	dróg	poniesione	w	latach	2015-2018	[zł]	

Lp.	 Rodzaj	inwestycji	 Kwota	

1. 	 ul.	Brzechwy	 348	918,68	
2. 	 ul.	Wschodnia		 2	131	705,05	
3. 	 al.	Jana	Pawła	II	 2	992	301,26	
4. 	 ul.	Żabikowska	 1	750	868,60	
5. 	 dojazd	do	ROD	„Bratek”	 350	746,95	
6. 	 ul.	Źródlana	 198	579,76	
7. 	 ul.	Kręta	 325	967,44	

Budowa	w	trakcie	realizacji	(koszt	wg	umowy)	
8. 	 ul.	Dojazdowa	 	 3	120	173,36	
9. 	 ul.	Kurowskiego	 2	097	475,62	
Źródło:	opracowanie	własne	na	podstawie	danych	UML.	
	
Tabela	10.	Wydatki	na	budowę	chodników	poniesione	w	latach	2015-2018	[zł]	

Lp.	 Rodzaj	inwestycji	 Kwota	 Lp.	 Rodzaj	inwestycji	 Kwota	

1. 	 ul.	Cmentarna	 53	777,66	 2. 	 ul.	Przemysłowa	 46	901,94		
3. 	 ul.	Przejazd	 38	847,64	 4. 	 ul.	Konwaliowa	 63	871,15		
5. 	 ul.	Szkolna	 89	260,74		 6. 	 ul.	Nagietkowa	 117	406,27		
7. 	 ul.	Graniczna	 126	151,04		 8. 	 ul.	Warzywna	 52	633,61		
9. 	 ul.	Rumiankowa	 27	541,57		 10. 	 ul.	Sporna	 49	074,33		
11. 	 ul.	Azaliowa	 63	690,33		 12. 	 ul.	Czajcza	 61	479,36		
13. 	 ul.	Malwowa	 114	259,16		 14. 	 ul.	Skośna	 73	439,39		
15. 	 ul.	Kalinowa	 90	443,70		 16. 	 ul.	Wczasowa	 60	585,59	
17. 	 ul.		Kasztanowa	 19	726,75		 18. 	 ul.	Jana	III	Sobieskiego	 389	627,55		
19. 	 ul.	Krasickiego	 145	823,51		 20. 	 ul.	Studzienna	 130	239,70		
21. 	 ul.	Sienkiewicza	 78	206,10		 22. 	 ul.	Kościelna	 113	168,71		
23. 	 ul.	Wiosenna		 53	005,56		 24. 	 ul.	Dożynkowa	 157	971,78		
25. 	 ul.	Jesienna	 36	619,81		 26. 	 ul.	Zielona	 269	183,03		
27. 	 ul.	Dąbrowskiego	 53	940,92		 28. 	 ul.	Osiedlowa	 259	319,10		
29. 	 ul.	Szymanowskiego	 117	623,11		 30. 	 pl.	E.	Bojanowskiego	wraz	z	

zatoką	autobusową	
365	242,70	

31. 	 ul.	Podgórna	 206	155,25		 32. 	
33. 	 ul.	Kościuszki	 272	877,01		 34. 	 ul.	Kasprzaka	 548	818,05	
Źródło:	opracowanie	własne	na	podstawie	danych	UML.	
	
Tabela	11.	Wydatki	na	inwestycje	kubaturowe,	kanalizację	deszczową,	oświetlenie	
i	ścieżki	rekreacyjne	realizowane	w	latach	2015-2018	na	
Lp.	 Rodzaj	inwestycji	 Kwota	

Ścieżki	rekreacyjne	
1. 	 ścieżka	wokół	Stawu	Edy	 119	159,63		
2. 	 ścieżka	wzdłuż	jez.	Kocie	Doły	 310	209,50		
3. 	 pomost	na	plaży	+	kontener	 50	688,30		
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Budowa	kanalizacji	deszczowej	
4. 	 ul.	Solskiego	 369	841,87		
5. 	 ul.	Wawrzyniaka	 364	205,46		
6. 	 ul.	Spokojna	 272	371,20		
7. 	 ul.	Rutkowskiego	 228	532,31		
8. 	 ul.	Kasprzaka	 609	785,57		

Budowa	oświetlenia	ulicznego	
9. 	 ul.	Wschodnia	–	Kochanowskiego	–	al.	Jana	Pawła	II	 436	654,40		
10. 	 ul.	Poznańska	 60	000,00		
11. 	 ul.	Modrakowa	 72	995,00		
12. 	 ul.	Polna	 54	735,00		

Obiekty	kubaturowe	–	użyteczności	publicznej	(poniesiony	koszt	częściowy)	
13. 	 Termomodernizacja	Szkoły	Podstawowej	nr	2	 36	751,60		
14. 	 Rozbudowa	Przedszkola	nr	1	 2	098	453,00		
15. 	 Łącznik	G2	–	LOSiR	 373	134,89		

Prace	remontowe	w	szkołach	
16. 	 remont	instalacji	w	SP2	 500	942,54		
17. 	 dostosowanie	do	wymogów	ppoż	SP2	 184	264,18		
18. 	 Biblioteka	publiczna	–	remont	wejścia	 32	077,50		
19. 	 Dom	„SENIOR-WIGOR”	 379	284,34		

Obiekty	kubaturowe	–	budynek	mieszkalny	wielorodzinny	(poniesiony	koszt	częściowy)	
20. 	 Budynek	wielorodzinny	 95	940,00	
Źródło:	opracowanie	własne	na	podstawie	danych	UML.	
 

W	 najbliższym	 czasie	 przewiduje	 się	 dalszą	 realizację	 zadań	 we	 wskazanych	
obszarach,	 w	 tym	 przede	wszystkim:	 budowę	 ul.	Wschodniej	 (odcinek	 od	 ul.	 Okrzei),	
Rydla	oraz	rozbudowę	ul.	Paderewskiego,	a	 także	budowę	chodników	w	ul.	Fiołkowej,	
Kochanowskiego,	 Powstańców	Wielkopolskich,	 Makuszyńskiego	 i	 Andersena,	 budowę	
oświetlenia	ulicznego	w	ul.	Wschodniej,	budowę	kanalizacji	deszczowej	w	ul.	Morelowej,	
Owocowej,	 Łąkowej,	 Makuszyńskiego,	 Andersena	 a	 także	 budowę	 wielorodzinnego	
budynku	mieszkalnego.	

	

	  

Potencjały	

•	sprawnie	działający	system	projektowania	i	nadzoru	inwestorskiego
•	systematycznie	zwiększająca	się	liczba	inwestycji	
•	skuteczność	w	pozyskiwaniu	do{inasowania	zewnętrznego	na	realizację	inwestycji

Bariery rozwoju

•	nieuregulowany	stan	prawny	wielu	gruntów	w	mieście
•	potrzeby	inwestycyjne	przewyższające	możliwości	{inasowe	miasta
•	uzależnienie	od	zewnętrznych	gestorów	sieci	w	zakresie	planowania	inwestycji
•	przeciągający	 się	 proces	 uzyskiwania	 pozwoleń	 na	 budowę	w	przypadku	 odstępstw	
projektowych
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6. Oświata i wychowanie 
	

 

6.1. Opieka nad dziećmi do lat 3 
	
W	 2015	 roku	 w	 Luboniu	 opieka	 nad	 małym	 dzieckiem	 sprawowana	 była	

w	6	niepublicznych	placówkach.	Uczęszczało	do	nich	średnio	95	dzieci.	W	latach	2016-
2018	liczba	placówek	systematycznie	rosła,	w	216	było	ich	7,	w	2017	–	8,	w	2018	–	10.	
Średnio	opieką	objęte	było	w	nich	125-126	dzieci.	Zmieniał	się	też	udział	dzieci	w	wieku	
do	lat	3	objętych	opieką	żłobkową	w	ogólnej	liczbie	dzieci	w	tej	grupie	wiekowej	(rys.	27).	

	

	
Rysunek	27.	Udział	dzieci	w	wieku	do	lat	3	objętych	opieką	żłobkową	w	ogólnej	

liczbie	dzieci	w	tej	grupie	wiekowej	w	latach	2015-2018	[%]	
Źródło:	opracowanie	własne	na	podstawie	danych	z	UML.	

	
Aby	wspomóc	mieszkańców	Lubonia	miasto	wypłaca	żłobkom	dotację	w	wysokości	

250,00	zł/miesięcznie	na	jedno	dziecko	zamieszkałe	w	Luboniu	(tab.	12).	
	

Tabela	12.	Żłobki	niepubliczne	dotowane	przez	miasto	Luboń	w	latach	2015-2018	

Lp.	 Żłobek	

Kwota	dotacji	
w	zł	na	jedno	
dziecko	w	
latach	2015-

2018	

Średnia	
liczba	
dzieci	w	

miesiącu	w	
roku	2015	

Średnia	
liczba	
dzieci	w	

miesiącu	w	
roku	2016	

Średnia	
liczba	dzieci	
w	miesiącu	
w	roku	2017	

Średnia	
liczba	
dzieci	w	

miesiącu	w	
roku	2018	

1	 Calineczka	 250	 15	 22	 14	 4	
2	 Zielony	Groszek	 250	 16	 18	 22	 46	
3	 U	7	Krasnoludków	 250	 22	 27	 21	 28	
4	 Liliputki	 250	 12	 15	 19	 20	
5	 Hop-Bęc	 250	 17	 22	 30	 20	
6	 Tajemnicza	Wyspa	 250	 3	 5	 6	 6	
7	 Kubuś	Puchatek	 250	 -	 -	 3	 13	
Źródło:	dane	UML.	
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Średnioroczne	kwoty	dotacji	na	żłobek	w	latach	2015-2018	wynoszą	od	ponad	100	
tys.	zł	do	niespełna	3	000	zł	(tab.	13).	Kwota	ta	uzależniona	jest	od	średniej	liczby	dzieci	
uczęszczających	 do	 żłobka	 w	miesiącu.	W	 roku	 2018	 najwięcej	 dzieci	 uczęszczało	 do	
żłobka	Zielony	Groszek	–	46,	najmniej	do	żłobka	Calineczka	–	4.		

	
Tabela	13.	Średnie	kwoty	dotacji	na	żłobek	w	latach	2015-2018	

Lp.	 Żłobek	

Średnia	kwota	
dotacji	na	

żłobek	na	rok	
2015	

Średnia	kwota	
dotacji	na	

żłobek	na	rok	
2016	

Średnia	kwota	
dotacji	na	

żłobek	na	rok	
2017	

Średnia	kwota	
dotacji	na	

żłobek	na	rok	
2018	

1	 Calineczka	 45	000,00	 66	000,00	 42	000,00	 11	000,00	
2	 Zielony	Groszek	 48	000,00	 54	000,00	 66	000,00	 138	000,00	
3	 U	7	Krasnoludków	 66	000,00	 81	000,00	 63	000,00	 56	000,00	
4	 Liliputki	 36	000,00	 45	000,00	 57	000,00	 60	000,00	
5	 Hop-Bęc	 51	000,00	 66	000,00	 90	000,00	 60	000,00	
6	 Tajemnicza	Wyspa	 9	000,00	 15	000,00	 18	000,00	 18	000,00	
7	 Kubuś	Puchatek	 -	 -	 2	250,00	 39	000,00	
Źródło:	dane	UML.	
	

Miasto	Luboń	dofinansowuje	także	funkcjonowanie	klubów	dziecięcych.	W	latach	
2015-2018	 uczęszczało	 do	 nich	 kilkanaścioro	 dzieci	 i	 koszty	 dotacji	 opiewały	 na	
ok.	20	000	zł	(tab.	14).	

W	 2018	 roku	 „Zucholandia”	 została	 wpisana	 do	 rejestru	 dziennych	 opiekunów	
działających	na	 terenie	Miasta	Luboń.	Ta	 forma	opieki	nie	 jest	dotowana	przez	Miasto	
Luboń.	
	
Tabela	 14.	 Średnie	 kwoty	 dotacji	 na	 klub	 dziecięcy	 oraz	 średnia	 liczba	 dzieci	
w	miesiącu	w	klubie	w	latach	2015-2018	

Lp.	 Klub	
Dziecięcy	

Kwota	
dotacji	w	zł	
na	jedno	
dziecko	w	
latach	2015-

2018	

Średnia	
liczba	dzieci	
w	miesiącu	
w	roku	2015	

Średnia	
liczba	dzieci	
w	miesiącu	
w	roku	2016	

Średnia	
liczba	dzieci	
w	miesiącu	
w	roku	2017	

Średnia	
liczba	dzieci	
w	miesiącu	
w	roku	2018	

1	 Chatka	
Skrzatka	 125,00	 -	 5	 13	 14	

2	 U	Dziadków	 -	 -	 -	 -	 -	

Lp.	 Klub	Dziecięcy	

Średnia	
kwota	

dotacji	na	
klub	na	rok	

2015	

Średnia	
kwota	

dotacji	na	
klub	na	rok	

2016	

Średnia	
kwota	

dotacji	na	
klub	na	rok	

2017	

Średnia	
kwota	

dotacji	na	
klub	na	rok	

2018	
1	 Chatka	Skrzatka	 -	 5	000,00	 19	500,00	 21	000,00	
2	 U	Dziadków	 -	 -	 -	 -	
Źródło:	dane	UML.	
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6.2. Przedszkola 
	
Zapotrzebowanie	na	miejsca	w	przedszkolach	publicznych	w	Luboniu	jest	bardzo	

duże.	W	roku	2015	wychowaniem	przedszkolnym	zostało	objętych	1	188	dzieci	w	wieku	
3-6	 lat,	 (w	tym	w	przedszkolach	publicznych	664	dzieci),	 	w	roku	2016	wychowaniem	
przedszkolnym	zostało	objętych	1	275	dzieci	w	wieku	3-6	 lat	(w	tym	w	przedszkolach	
publicznych	703	dzieci),	 	w	roku	2017	wychowaniem	przedszkolnym	zostało	objętych	
1	500	dzieci	w	wieku	3-6	lat	(w	tym	w	przedszkolach	publicznych	834	dzieci),		natomiast	
w	roku	2018	–	1	543	dzieci	w	wieku	3-6	lat	(w	tym	w	przedszkolach	publicznych	1	091	
dzieci)	 (tab.	 15	 i	 16).	 Ponadto	 miasto	 Luboń	 refundowało	 koszty	 pobytu	 dzieci	
w	przedszkolach	w	Poznaniu,	Komornikach,	Dopiewie,	Puszczykowie,	Kórniku,	Mosinie,	
Środzie	Wielkopolskiej,	Tarnowie	Podgórnym,	Szamotułach.	

	
Tabela	 15.	 Liczba	 dzieci	 w	 przedszkolach	 prowadzonych	 przez	 miasto	 Luboń	
w	latach	2015-2018	

Przedszkole	 2015	 2016	 2017	 2018	

Przedszkole	nr	1	ul.	Sobieskiego		 125	 125	 125	 125	

Przedszkole	nr	5*	ul.	Osiedlowa		 141	 140	 141	 141	

Punkt	Przedszkolny	przy	SP	nr	3		 25	 21	 23	 23	

Razem	 291	 286	 289	 289	
*Przedszkole	nr	5	jest	przedszkolem	z	oddziałami	integracyjnymi.		
Z� ródło:	dane	z	UML.	
	

Tabela	16.	Liczba	dzieci	w	przedszkolach	prowadzonych	przez	osobę	fizyczną	oraz	
udzielone	dotacje	w	latach	2015-2018	

Przedszkole	 Średnia	liczba	dzieci	w	miesiącu	
Kwota	dotacji	na	jedno	dziecko	

zł/miesiąc	
Rok	 2015	 2016	 2017	 2018	 2015	 2016	 2017	 2018	

Przedszkole	Publiczne	
„Tip	Topka”		 124	 119	 125	 125	 796,88	 822,65	 865,65	 890,72	

Przedszkole	Publiczne	
„Małe	Talenty”		 175	 175	 175	 175	 796,88	 822,65	 865,65	 890,72	

Przedszkole	Publiczne	
„Tęczowa	Kraina”		 100	 102	 100	 100	 796,88	 822,65	 865,65	 890,72	

Przedszkole	Publiczne	
„Calineczka”	
(działalność	od	
1.09.2016)	

x	 36	 43	 101	 x	 822,65	 865,65	 890,72	

Przedszkole	Publiczne	
„U	7	Krasnoludków”	
(działalność	od	
1.02.2017)	

x	 x	 52	 82	 x	 x	 865,65	 890,72	

Przedszkole	Publiczne	
„Czarodziejski	Ogród”	
(działalność	od	
2.01.2018)	

x	 x	 x	 61	 x	 x	 x	 890,72	

Razem	liczba	dzieci	 399	 396	 400	 644	 x	 x	 x	 x	
Z� ródło:	dane	z	UML.	
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Tabela	 17.	 Liczba	 dzieci	w	 przedszkolach	 niepublicznych	 oraz	 udzielone	 dotacje	
w	latach	2015-2018		

Przedszkole	 Średnia	liczba	dzieci	w	miesiącu	 Kwota	dotacji	na	jedno	dziecko	w	
zł/miesiąc	

Rok	 2015	 2016	 2017	 2018	 2018*	 2015	 2016	 2017	 2018	 2018*	
Niepubliczne	
Przedszkole	
„Czarodziejski	
Ogród”		

39	 34	 38	 5	 7	 597,66	 616,98	 649,24	 668,04	 890,72	

Niepubliczne	
Przedszkole	
„Calineczka”		

61	 62	 57	 32	 x	 597,66	 616,98	 649,24	 668,04	 x	

Niepubliczne	
Przedszkole	
„Chatka	
Skrzatka”		

36	 30	 28	 35	 x	 597,66	 616,98	 649,24	 668,04	 x	

Niepubliczne	
Przedszkole	
„Ochronka”		

98	 94	 114	 145	 x	 597,66	 616,98	 649,24	 668,04	 x	

Niepubliczne	
Przedszkole	
„Tajemnicza	
Wyspa”		

112	 98	 106	 103	 x	 597,66	 616,98	 649,24	 668,04	 x	

Niepubliczne	
Przedszkole	
„Domisie”		

25	 23	 26	 27	 x	 597,66	 616,98	 649,24	 668,04	 x	

Niepubliczne	
Przedszkole	
„Słoneczny	
Zakątek”		

40	 34	 32	 23	 13	 597,66	 616,98	 649,24	 668,04	 890,72	

Niepubliczne	
Przedszkole	
„Kubuś	
Puchatek	i	
Przyjaciele”		

30	 32	 30	 34	 11	 597,66	 616,98	 649,24	 668,04	 890,72	

Niepubliczne	
Przedszkole	
„U	7	
Krasnoludków”	

9	 15	 6	 6	 19	 597,66	 616,98	 649,24	 668,04	 890,72	

Punkt	
Przedszkolny	
„Czarodziejski	
Zamek”		

23	 21	 24	 20	 x	 318,74	 329,19	 346,26	 356,29	 x	

Punkt	
Przedszkolny	
„Peter	Pan"	

19	 19	 19	 19	 	 318,74	 329,19	 346,26	 356,29	 x	

Punkt	
Przedszkolny	
im.	św.	Filipa	
Neri	

5	 6	 0	 x	 x	 318,74	 329,19	 0	 x	 x	

Razem	
liczba	dzieci	 488	 453	 480	 410	 50	 x	 x	 x	 x	 x	

*	z	konkursu.	
Z� ródło:	dane	z	UML.	

	
Na	 terenie	 miasta	 zarejestrowanych	 jest	 12	 niepublicznych	 placówek	

przedszkolnych	 w	 formie	 przedszkola	 niepublicznego	 oraz	 punktu	 przedszkolnego.	
Większości	z	nich	w	latach	2015-2018	udzielano	dotacji	z	budżetu	miasta.	Największymi	
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tego	typu	placówkami	są	Przedszkole	Niepubliczne	„Ochronka”	im.	Bł.	E.	Bojanowskiego	
prowadzona	 przez	 Zgromadzenie	 Sióstr	 Służebniczek	 Niepokalanego	 Poczęcia	
Najświętszej	Maryi	Panny	oraz	Przedszkole	Niepubliczne	„Tajemnicza	wyspa”	(tab.	17).	
Kwota	dotacji	na	1	dziecko	w	przedszkolu	niepublicznym	w	latach	2015-2018	wahała	się	
od	niespełna	600	zł	do	668	zł.		
	

6.3. Szkoły podstawowe 
	
W	 latach	2015-2017	(do	31	sierpnia	2017	r.)	na	 terenie	miasta	działały	4	szkoły	

podstawowe	 oraz	 2	 gimnazja,	 dla	 których	 organem	 prowadzącym	 jest	 miasto	 Luboń.	
W	związku	 z	 reformą	 oświaty	 od	 1	 września	 2017	 na	 terenie	 miasta	 działa	 5	 szkół	
podstawowych	(w	tym	2	z	oddziałami	gimnazjalnymi).	

Z	dniem	1	września	2015	r.	na	terenie	Lubonia	rozpoczęła	działalność	Niepubliczna	
Szkoła	 Podstawowa	 im.	 św.	 Filipa	 Neri,	 dla	 której	 organem	 prowadzącym	 jest	
Stowarzyszenie	Cor	Ad	Cor.	

Niemal	rok	rocznie	w	szkołach	podstawowych	nr	1,	3	 i	4	 funkcjonowały	oddziały	
rocznego	przygotowania	przedszkolnego.	Zasadniczo	uczęszczały	do	nich	dzieci	w	wieku	
6	lat,	choć	zdarzały	się	również	młodsze	(tab.	18).	

Tabela	 18.	 Liczba	 dzieci	 odbywająca	 roczne	 przygotowanie	 przedszkolne	
w	szkołach	podstawowych	dane	na	dzień	30	września	danego	roku		

Placówka	 Liczba	
oddziałów	„O”	

Liczba	dzieci	
w	oddziałach	

„O”	

Liczba	dzieci	
6-letnich	w	
oddziałach	

„O”	

Liczba	dzieci	
5-letnich	w	
oddziałach	

„O”	

Liczba	dzieci	4-
letnich	w	

oddziałach	„O”	

Rok	szkolny	2015/2016	

SP1	 2	 27	 14	 13	 -	
SP2	 -	 -	 -	 -	 -	
SP3	 2	 41	 10	 31	 -	
SP4	 2	 30	 6	 18	 6	
Razem	 6	 98	 30	 62	 6	

Rok	szkolny	2016/2017	
SP1	 2	 35	 25	 5	 5	
SP2	 -	 -	 -	 -	 -	
SP3	 1	 22	 10	 12	 -	
SP4	 2	 38	 25	 13	 -	
Razem	 5	 95	 60	 30	 5	

Rok	szkolny	2017/2018	
SP1	 2	 44	 29	 12	 3	
SP2	 -	 --	 -	 -	 -	
SP3	 1	 24	 22	 2	 -	
SP4	 1	 25	 24	 1	 -	
SP5	 1	 25	 24	 1	 -	
Razem	 5	 118	 99	 16	 3	

Rok	szkolny	2018/2019	
SP1	 2	 30	 24	 4	 2	
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SP2	 -	 -	 -	 -	 -	
SP3	 1	 18	 -	 -	 -	
SP4	 -	 -	 -	 -	 -	
SP5	 1	 25	 24	 1	 -	
Razem	 4	 73	 48	 5	 2	

Z� ródło:	dane	z	UML.	
	

W	 okresie	 od	 roku	 szkolnego	 2014/2015	 do	 2017/2018	 najwięcej	 uczniów	
uczęszczało	 do	 szkoły	 podstawowej	 nr	 2	 (ponad	 3	000).	W	 dalszej	 kolejności	 były	 to	
szkoły	nr	1	(2	231	uczniów)	oraz	3	i	4	(niewiele	ponad	1	800	uczniów).	Utworzona	wraz	
z	reformą	szkolnictwa	szkoła	podstawowa	nr	5	w	roku	szkolnym	2017/2018	kształciła	
723	uczniów.	Jest	to	wielkość	porównywalna	z	liczbą	uczniów	w	szkole	nr	2	w	tym	samym	
roku	(tab.	19).	

	

Tabela	19.	Uczniowie	w	szkołach	podstawowych	bez	oddziałów	„O”		

Klasa	 Rok	
szkolny	 I	 II	 III	 IV	 V	 VI	 VII	

II	
gim
.	

III	
gim
.	

Razem	
bez	

oddziałów	
„O”	

SP1		

2014/2015	 107	 98	 87	 75	 95	 79	 		 		 		 541	
2015/2016	 159	 106	 99	 94	 75	 92	 		 		 		 625	
2016/2017	 41	 153	 106	 98	 95	 81	 		 		 		 574	
2017/2018	 56	 46	 130	 71	 80	 82	 26	 		 		 491	

SP2		

2014/2015	 193	 129	 116	 134	 138	 99	 		 		 		 809	
2015/2016	 177	 190	 126	 119	 130	 132	 		 		 		 872	
2016/2017	 50	 170	 188	 122	 120	 133	 		 		 		 783	
2017/2018	 80	 81	 166	 162	 123	 101	 53	 		 		 736	

SP3		

2014/2015	 87	 45	 40	 60	 50	 30	 		 		 		 312	
2015/2016	 87	 87	 44	 42	 61	 48	 		 		 		 369	
2016/2017	 45	 88	 88	 48	 40	 60	 		 		 		 369	
2017/2018	 51	 35	 91	 85	 47	 41	 118	 172	 137	 781	

SP4		

2014/2015	 102	 61	 72	 78	 56	 67	 		 		 		 436	
2015/2016	 108	 100	 63	 75	 79	 56	 		 		 		 481	
2016/2017	 19	 101	 103	 59	 76	 80	 		 		 		 446	
2017/2018	 60	 20	 101	 97	 55	 75	 55	 		 		 463	

SP5	 2017/2018	 43	 0	 25	 75	 26	 39	 128	 189	 198	 723	
Z� ródło:	dane	z	UML.	
	

W	zakresie	skuteczności	edukacji	w	lubońskich	szkołach	podstawowych	pewnym	
miernikiem	 mogą	 być	 wyniki	 sprawdzianu	 szkół	 podstawowych.	 W	 roku	 szkolnym	
2016/2017	 w	 niemal	 wszystkich	 szkołach	 były	 one	 porównywalne	 z	 wynikami	
osiąganymi	przez	uczniów	w	powiecie,	województwie	i	kraju	(tab.	20).	Najwyższe	wyniki	
średnio	osiągali	uczniowie	szkół	podstawowych	nr	1	 i	2,	nieco	niższe	–	 szkół	nr	3	 i	4.	
Najbardziej	 zbliżone	 średnie	 wyniki	 uczniowie	 osiągali	 z	 matematyki	 (część	
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1.	sprawdzianu),	 największe	 różnice	 występowały	 w	 przypadku	 sprawdzianu	
z	j.	angielskiego	(część	2.	sprawdzianu),	choć	w	tym	wypadku	należy	wskazać,	że	wyniki	
były	średnio	lepsze	niż	osiągane	przez	uczniów	w	województwie	czy	kraju.		
	
Tabela	 20.	Wyniki	 sprawdzianów	 szkół	 podstawowych	 w	 roku	 szkolnym	 na	 tle	
kraju,	powiatu	i	województwa	w	roku	szkolnym	2016/2017	

Placówka		 Część	1.	sprawdzianu	 Część	2.	
sprawdzianu	

	
j.	polski,	

matematyka	
razem	

j.	polski	 matematyka	 j.	angielski	

SP	1	Luboń	 63,52	 73,46	 53,57	 74,40	
SP	2	Luboń	 63,52	 73,67	 52,84	 79,35	
SP	3	Luboń	 61,25	 70,21	 52,29	 77,92	
SP	4	Luboń*	 61,00	 71,00	 52,00	 71,00	
Miasto	Luboń	 62,30	 72,02	 52,08	 75,63	
Powiat	
poznański	 63,26	 70,86	 55,17	 75,97	

Województwo	
wielkopolskie	 60,80	 68,77	 52,33	 69,96	

Okręg	 60,45	 68,77	 51,64	 69,88	
Kraj		 63,00	 71,00	 54,00	 71,00	
*	 wyniki	 nie	 uwzględniają	 wyników	 8	 uczniów	 z	 dostosowaniem	 warunków	 na	 sprawdzianie	 oraz	 5	
uczniów	klasy	specjalnej.	
Z� ródło:	dane	z	UML.	
	
	

6.4. Gimnazja 
	
Na	 terenie	 miasta	 wciąż	 jeszcze	 funkcjonują	 oddziały	 wygaszanych	 gimnazjów.	

W	roku	 szkolnym	 2017/2018	 uczęszczało	 do	 nich	 niemal	 700	 uczniów,	 z	 czego	 309	
w	oddziałach	w	budynku	szkoły	podstawowej	nr	3	(gimnazjum	nr	1)	i	387	w	oddziałach	
w	 budynku	 szkoły	 podstawowej	 nr	 5	 (gimnazjum	 nr	 2).	 Wyniki	 uczniów	 lubońskich	
gimnazjów	 na	 tle	 średnich	 wyników	 powiatu	 i	 województwa	 kształtują	 się	
porównywalnie	 lub	 nieznacznie	 lepiej	 (szczególnie	 w	 odniesieniu	 do	 średnich	 dla	
województwa)	(tab.	21	i	tab.	22).	
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Tabela	21.	Wyniki	egzaminów	w	gimnazjach	na	tle	powiatu,	województwa	w	roku	
szkolnym	2016/2017	
2015/	
2016	
	
146	
zdają-
cych	

Część	
humanistyczna	

Część	mat.	–	
przyr.	 Język	angielski	 Język	

niemiecki	
Język	
franc.	

Język	
hiszp..	

H
is
t.	
+	
w
os
	

J.	
po
ls
ki
	

M
at
em
at
yk
a 	

Pr
zy
ro
dn
ic
ze
	

Po
ds
ta
w
a	

Ro
zs
ze
rz
en
ie
	

Po
ds
ta
w
a 	

Ro
zs
ze
rz
en
ie
	

Po
ds
ta
w
a 	

Po
ds
ta
w
a 	

Gmina	
Powiat	
Wojew.	

58,72	
58,41	
55,24	

68,98	
68,39	
65,73	

50,06	
51,06	
47,82	

52,48	
53,11	
50,17	

69,17	
67,43	
61,95	

48,95	
47,51	
43,68	

73,92	
61,53	
54,46	

34,20	
42,27	
36,83	

63	
71,56	
83,04	

30,6	
30,6	
70	

G1	
Luboń	 61,99	 68,20	 54,36	 54,76	 70,64	 52,05	 82,00	 -	 -	 -	

G2	
Luboń	 56,41	 69,54	 46,78	 50,82	 68,02	 36,63	 62,5	 34	 62,5	 30,6	

Z� ródło:	dane	z	UML.	
	
Tabela	22.	Wyniki	egzaminów	w	gimnazjach	na	tle	powiatu,	województwa	w	roku	
szkolnym	2017/2018	

2017/2018	
	

Część	
humanistyczna	 Część	mat.	–	przyr.	 Język	angielski	

Język	
niemiecki	

Hist.	+	
wos	 j.	polski	 Matematyka	 Przyrodnicze	 Podstawa	 Rozszerzenie	 Podstawa	

Gmina	
Wojew.	
Kraj	

63,19	
58,05	
59	

70,93	
65,87	
68	

54,37	
50,48	
52	

61,41	
55,06	
56	

77,25	
66,47	
68	

58,75	
50,43	
52	

69,17	
50,02	
52	

SP	 3	
Luboń	 65,58	 71,85	 54,06	 62,65	 76,55	 62,05	 69,17	

SP	 5	
Luboń		 61,53	 70,3	 54,59	 60,54	 77,7	 56,5	 29	

Z� ródło:	dane	z	UML.	
	
	

6.5. Liceum 
	
Od	 1	 września	 2018	 roku	 na	 terenie	 Miasta	 Luboń	 funkcjonuje	 Zespół	 Szkół	

w	Luboniu,	 który	 składa	 się	 z:	 Dwujęzycznego	 Liceum	Ogólnokształcącego	w	 Luboniu	
oraz	Szkoły	Podstawowej	nr	3	z	Oddziałami	Dwujęzycznymi	w	Luboniu.	
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Potencjały	

• aktywne działania w zakresie pozyskiwania dofinansowań na remonty i doposażenie
szkół
• sprawnie przeprowadzone działania organizatorskie w związku z reformami
szkolnictwa
• dobra sieć placówek niepublicznych uzupełniających podaż miejsc w przedszkolach i
żłobkach

Bariery	rozwoju

•	dynamiczne	zmiany	otoczenia	prawnego	systemu	edukacji
•	starzejąca	 się	 struktura	 zasobu	 i	 związane	 z	 tym	 nakłady	 inwestycyjne	 (budynki	
przedszkoli,	szkół)
•	dość	duża	przestrzenna	koncentracja	lokalizacji	placówek	edukacyjnych	
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7. Pomoc społeczna 
	
	

7.1. Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
	
Celem	 działania	 Miejskiego	 Ośrodka	 Pomocy	 Społecznej	 w	 Luboniu	 jest	

rozpoznawanie	 i	 zaspokajanie	 niezbędnych	 potrzeb	 życiowych	 osób	 i	 rodzin,	 które	
własnym	staraniem	nie	są	w	stanie	pokonać	trudności	życiowych	oraz	umożliwienie	im	
bytowania	 w	 warunkach	 odpowiadających	 godności	 człowieka.	 Pomoc	 społeczna	
udzielana	jest	ze	względu	na	trudne	sytuacje	życiowe.		

Jednym	z	głównych	zadań	pomocy	społecznej	jest	udzielanie	wsparcia	finansowego	
osobom	 i	 rodzinom,	 których	 dochody	 nie	wystarczają	 na	 zaspokojenie	 podstawowych	
potrzeb	 i	które	spełniają	kryterium	dochodowe	określone	w	ustawie.	W	roku	2015	do	
MOPS	wpłynęło	3357	wniosków,	w	tym	1264	o	świadczenia	z	pomocy	społecznej	a	1631	
o	świadczenia	rodzinne.	Rok	później	było	to	6773	wniosków,	w	tym	1208	o	świadczenia	
z	pomocy	społecznej	a	1726	o	świadczenia	rodzinne.	W	2017	roku	do	MOPS	wpłynęło	
6692	 wniosków	 (1217	 o	 świadczenia	 z	 pomocy	 społecznej	 a	 1726	 o	 świadczenia	
rodzinne),	 natomiast	 w	 2018	 roku	 wpłynęło	 5962	 wniosków	 –	 odpowiednio	 1403	
o	świadczenia	 z	 pomocy	 społecznej	 a	 4559	 o	 świadczenia	 rodzinne	 (fundusz	
alimentacyjny,	 świadczenia	 rodzinne	 i	 świadczenie	 500+).	 W	 analizowanym	 okresie	
udzielano	rocznie	pomocy	w	formie	świadczeń	społecznych	około	400-450	rodzinom	–	
najmniej	w	roku	2015	–	395	 rodzinom,	najwięcej	w	2018	–	449	 rodzinom.	Powodami	
przyznawania	 pomocy	 są	 m.in.	 ubóstwo,	 bezrobocie,	 niepełnosprawność,	 ale	 także	
trudności	w	przystosowaniu	po	wyjściu	z	zakładu	karnego	czy	alkoholizm	(tab.	23).	
 
Tabela	23.	Powody	przyznania	pomocy	społecznej	przez	MOPS	w	latach	2015-2018	
[liczba	rodzin/rok]	

Powód	 2015	 2016	 2017	 2018	
Ubóstwo	 268	 273	 265	 272	
Bezrobocie	 150	 133	 129	 130	
Niepełnosprawność	 58	 73	 68	 97	
Długotrwała	lub	ciężka	choroba	 106	 137	 147	 200	
Bezradność	 w	 sprawach	
opiekuńczo-wychowawczych	 52	 46	 50	 66	

Potrzeba	ochrony	macierzyństwa	 18	 19	 22	 22	
Bezdomność		 18	 21	 15	 15	
Alkoholizm		 30	 34	 25	 35	
Trudności	 w	 przystosowaniu	 po	
wyjściu	z	zakładu	karnego	 3	 2	 2	 5	

Z� ródło:	dane	z	MOPS.	
	

Ponadto	 MOPS	 w	 Luboniu	 przyznaje	 także	 świadczenia	 w	 postaci	 stypendiów	
szkolnych,	 dodatków	 mieszkaniowych,	 dodatków	 energetycznych,	 czy	 świadczenia	
wychowawcze	500+	i	ostatnio	również	świadczenie	Dobry	start	300+	(tab.	24).	
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Tabela	 24.	 Świadczenia	 przyznawane	 przez	 MOPS	 i	 liczba	 beneficjentów	 tych	
świadczeń	w	latach	2015-2018		

Rodzaj	świadczenia	 2015	 2016	 2017	 2018	

Świadczenia	z	pomocy	społecznej*	 395	 406	 403	 449	
Stypendia	szkolne*	 132	 111	 115	 96	
Dodatek	mieszkaniowy**	 348	 294	 302	 295	
Dodatek	energetyczny**	 74	 51	 50	 33	
Świadczenia	rodzinne***	 1819	 1844	 1878	 2160	
Fundusz	Alimentacyjny***	 211	 212	 229	 221	
Świadczenie	wychowawcze	500+***	 Nie	było	 2781	 3309	 3079	
Świadczenie	Dobry	start	300+***	 Nie	było	 Nie	było	 Nie	było	 4370	
*	liczba	rodzin	pobierających	świadczenie	
**	liczba	decyzji	o	przyznaniu	świadczenia	
***	liczba	dzieci,	na	które	wypłacane	jest	świadczenie	
Z� ródło:	dane	z	MOPS.	
	

Pomoc	 społeczna	 udzielana	 przez	 MOPS	 dotyczy	 także	 kierowania	 osób	 do	
noclegowni	 oraz	 domów	 pomocy	 społecznej.	 W	 latach	 2015-2018	 do	 noclegowni	
kierowano	od	21	osób	(rok	2016)	do	15	osób	(lata	2017-2018).	W	tym	okresie	w	domach	
pomocy	społecznej	przebywało:	w	roku	2015	–	18	osób,	a	w	2016-2017	–	27	osób.		

W	ramach	bieżącej	działalności	Ośrodek	realizował	w	latach	2015-2017	następujące	
projekty:	
1. „Poprawa	 dostępu	 do	 usług	 społecznych	 wspierających	 rodzinę	 i	 rodzinną	 pieczę	

zastępczą	na	terenie	MOF	Poznania”	(2017)	
2. „Program	Aktywizacja	i	Integracja”	(2017)	
3. „Poprawa	 dostępu	 do	 usług	 społecznych	 wspierających	 rodzinę	 i	 rodzinną	 pieczę	

zastępczą	na	terenie	MOF	Poznania”	(2018)	
4. „Wdrożenie	 usprawnień	 organizacyjnych	 w	 Miejskim	 Ośrodku	 Pomocy	 Społecznej	

w	Luboniu	przez	działania	nakierowane	na	poprawę	obsługi	klienta”	(2018).	
Zatrudnienie	w	MOPS	na	dzień	31	grudnia	2015	roku	wynosiło	28	osób,	na	27,63	

etatach,	 w	 2016	 r.	 –	 28	 osób	 na	 25,51	 etatach,	 w	 2017	 r.	 -	 28	 osób	 na	 26,63	 etatach	
w	2018	r.	–	33	osoby	na	31,37	etatach.	

	
	

7.2. Gminna Komisja rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

	
Działa	w	oparciu	o	przepisy	ustawy	z	dnia	26	października	1982	r.	o	wychowaniu	

w	trzeźwości	i	przeciwdziałaniu	alkoholizmowi	(tj.	Dz.	U.	z	2018	poz.	2137	ze	zm.).	Obszar	
działania	 dla	 komisji	 wyznacza	 również	 przyjmowany	 corocznie	 przez	 Radę	 Miasta,	
a	współtworzony	 przez	 komisję,	 „Gminny	 Programu	 Profilaktyki	 i	 Rozwiązywania	
Problemów	Alkoholowych	oraz	Przeciwdziałania	Narkomanii	dla	Miasta	Luboń”.		
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Gminna	 komisja	 rozwiazywania	 problemów	 alkoholowych	 inicjuje	 i	 monitoruje	
działania	związane	z	edukacją	 i	profilaktyką	rozwiązywania	problemów	alkoholowych.	
Celem	 działań	 jest	 zwiększenie	 dostępności	 pomocy	 terapeutycznej,	 rehabilitacyjnej	
osobom	 uzależnionym,	 ograniczanie	 dostępności	 alkoholu,	 podejmowanie	 działań	
w	związku	z	podejrzeniem	zaistnienia	przemocy	w	rodzinie	oraz	zwiększanie	zdolności	
osób	do	radzenia	sobie	z	istniejącymi	problemami	alkoholowymi.	Podejmowane	działania	
mają	za	zadanie	wsparcie	osób	uzależnionych	i	ich	rodzin,	kształtowanie	zdrowego	stylu	
życia	oraz	pomoc	rodzinom	w	trudnych	sytuacjach	życiowych.	Komisja	uprawniona	jest	
do	 podejmowania	 czynności	 zmierzających	 do	 sądowego	 orzeczenia	 o	 zastosowaniu	
wobec	 osoby	 uzależnionej	 od	 alkoholu,	 zobowiązania	 poddania	 się	 leczeniu	
odwykowemu.	Ponadto,	Komisja	realizuje	określone	ustawowo	zadania	gminy	w	zakresie	
profilaktyki	i	rozwiązywania	problemów	alkoholowych,	takie	jak:	
- wydawanie	 postanowień	 dotyczących	 zgodności	 lokalizacji	 punktu	 sprzedaży	

napojów	alkoholowych	z	uchwałą	Rady	Miasta	Luboń;	
- prowadzenie	 kontroli	 przestrzegania	 warunków	 i	 zasad	 sprzedaży,	 podawania	

i	spożywania	napojów	alkoholowych	na	podstawie	upoważnienia	Burmistrza	Miasta;	
- prowadzenie	 profilaktycznej	 działalności	 informacyjnej	 i	 edukacyjnej	 w	 zakresie	

rozwiązywania	problemów	alkoholowych;	
- wspomaganie	 działalności	 instytucji,	 stowarzyszeń	 i	 osób	 fizycznych,	 służącej	

rozwiązywaniu	problemów	alkoholowych;	
- prowadzenie	 działań	 zmierzających	 do	 poddania	 się	 leczeniu	 odwykowemu	 osób,	

które	 w	 związku	 z	 nadużywaniem	 alkoholu	 powodują	 rozkład	 życia	 rodzinnego,	
demoralizację	małoletnich,	uchylają	się	od	pracy	albo	systematycznie	zakłócają	spokój	
lub	porządek	publiczny;	

- podejmowanie	interwencji	w	związku	z	naruszeniem	przepisów	określonych	w	art.	
13	 i	15	ustawy	o	wychowaniu	w	trzeźwości	 i	przeciwdziałaniu	alkoholizmowi	oraz	
występowanie	przed	sądem	w	charakterze	oskarżyciela	publicznego.	
Do	kompetencji	Komisji	należą	również	zadania	wynikające	z	ustawy	z	dnia	29	lipca	

2005	r.	o	przeciwdziałaniu	narkomanii	(Dz.	U.	z	2016	r.	poz.	224	ze	zm.)	i	ustawy	z	dnia	
24	kwietnia	2015	 r.	 o	 zmianie	ustawy	o	przeciwdziałaniu	narkomanii	oraz	niektórych	
innych	 ustaw	 (Dz.	 U.	 z	 2015	 r.	 poz.	 875	 ze	 zm.)	 oraz	 ustawy	 z	 dnia	 29	 lipca	 2005	 r.	
o	przeciwdziałaniu	przemocy	w	rodzinie	(Dz.	U.	z	2015	r.,	poz.	1390	j.t.	ze	zm.).	

W	 celu	 realizacji	 programu	 Burmistrz	 powołał	 Pełnomocnika	 ds.	 rozwiązywania	
problemów	 alkoholowych,	 który	 współdziała	 w	 jego	 realizacji	 z	 Wydziałem	 Oświaty,	
Zdrowia	 i	 Kultury	 oraz	 GKRPA.	 W	 realizację	 programu	 jest	 zaangażowanych	 szereg	
lubońskich	 instytucji	 (m.in.	 szkoły	 i	Miejski	Ośrodek	Pomocy	Społecznej).	Od	kwietnia	
2017	roku	w	miejskim	budynku	przy	ul.	Poniatowskiego	20	działa	Lubońskie	Centrum	
Profilaktyki.	 W	 ramach	 Centrum	 dla	 mieszkańców	 są	 dostępni	 specjaliści	 świadczący	
następujące	 bezpłatne	 usługi:	 porady	 prawne,	 porady	 i	 wsparcie	 psychoterapeuty	
uzależnień	–	alkoholizm,	przeciwdziałanie	przemocy,	punkt	informacyjno-konsultacyjny	
w	 zakresie	 narkomanii	 oraz	 uzależnień	 behawioralnych,	 psycholog	 dziecięcy.	 To	 tutaj	
również	swoje	dyżury	pełni	pełnomocnik	ds.	rozwiązywania	problemów	alkoholowych.,	
tu	 jest	 również	 realizowany	 program	 korekcyjno-edukacyjny	 dla	 osób	 stosujących	
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przemoc	 „Siłacz”.	 Co	 roku	 w	 Luboniu	 odbywają	 się	 organizowane	 przez	 GKRPA	
konferencje	 „Rodzic	 i	 nauczyciel	 partnerem	 w	 procesie	 edukacji	 i	 wychowania”.	
W	ramach	konferencji	poruszane	są	ważne	zagadnienia	związane	z	problemami	wieku	
dorastania.	 Ze	 środków	 programu	 są	 również	 finansowane	 świetlice	 opiekuńczo-
wychowawcze	 z	 elementami	 socjoterapii,	 działające	 przy	 każdej	 szkole	 podstawowej	
w	Luboniu.	Młodzieżą	i	dziećmi	opiekują	się	trenerzy	osiedlowi,	a	ulice	patrolują	łączone	
patrole	 Policji	 i	 Straży	 Miejskiej.	 GKRPA	 wspiera	 szkoły	 w	 prowadzeniu	 ich	 działań	
profilaktycznych,	 finansuje	 wypoczynek	 letni	 dla	 dzieci	 z	 rodzin	 zagrożonych	
wykluczeniem	 społecznym.	 Komisja	 prowadzi	 również	 kontrole	 punktów	 sprzedaży	
napojów	alkoholowych.		
	

	
	  

Potencjały	

•	sprawnie	działający	system	wsparcia	dla	osób	uzależnionych
•	sprawnie	działający	system	pomocy	społecznej
•	skuteczna	 realizacja	 projektów	 z	 do{inansowaniem	 zewnętrznym	 w	 obrębie	 pomocy	
społecznej

Bariery	rozwoju

•	zwiększające	się	obciążenie	MOPS	w	związku	z	kolejnymi	programami	ogólnokrajowymi	
wdrażanymi	do	realizacji
•	zwiększająca	się	liczba	mieszkańców	(rodzin)	korzystających	z	pomocy	społecznej
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8. Kultura i promocja miasta 
	
	

8.1. Biblioteka Miejska 
	

Biblioteka	 Miejska	 w	 Luboniu	 jest	 samorządową	 instytucją	 kultury	 działającą	
w	obrębie	 ogólnokrajowej	 sieci	 bibliotek	 publicznych.	 Placówka	 działa	 od	 1946	 roku.	
Dogodna	 dla	 mieszkańców	 miasta	 lokalizacja	 Biblioteki,	 systematycznie	 uzupełniane	
zbiory	biblioteczne,	 ciekawa	oferta	kulturalna	oraz	wprowadzenie	nowych	 technologii	
informacyjnych	 umożliwiają	 realizowanie	 usług	 bibliotecznych	 odpowiadających	
standardom	współczesnego	bibliotekarstwa.		

Misją	biblioteki	jest	rozwijanie	i	zaspokajanie	potrzeb	czytelniczych	mieszkańców	
Lubonia	 i	okolic.	Stworzenie	 instytucji	kultury	przyjaznej	 i	 tętniącej	życiem,	szanującej	
przeszłość	 i	 budującej	 przyszłość.	 Przyciągającej	 czytelników	 i	 budzącej	 w	 nich	
pozytywne	 emocje.	 Biblioteka	 Miejska	 w	 Luboniu	 ma	 się	 stać	 w	 pełni	 nowoczesnym	
ośrodkiem	 informacji	 i	 kultury,	 otwartym	 na	 swoich	 beneficjentów:	 dzieci,	 młodzież,	
osoby	 dorosłe,	 seniorów,	 tak	 pełno-,	 jak	 i	 niepełnosprawnych.	 Ma	 być	 miejscem	 bez	
barier,	 zarówno	 tych	 architektonicznych,	 jak	 i	 mentalnych.	 Miejscem,	 w	 którym	
użytkownicy	bez	wyjątku,	będą	mieli	prawo	do	edukacji,	integracji	i	poznawania	kultury	
oraz	tradycji	Lubonia.	

Księgozbiór	biblioteki	wraz	z	filiami	liczy	ponad	50	tysięcy	tomów.	Katalog	zawiera	
pozycje	 literatury	 pięknej	 dla	 dzieci,	 literatury	 pięknej	 dla	 dorosłych	 oraz	literaturę	
popularno-naukową	z	różnych	dziedzin	wiedzy.	Ponadto	w	ofercie	biblioteki	znajduje	się	
ponad	20	tytułów	czasopism	i	materiały	audiowizualne.	Udostępnianie	zbiorów	odbywa	
się	 w	 wypożyczalni	 dla	 dorosłych,	 wypożyczalni	 dla	 dzieci	 i	 młodzieży,	 czytelni	oraz	
w	filiach	biblioteki.		

Sieć	biblioteczną	w	Luboniu	stanowi	Biblioteka	Centralna	przy	ul.	Żabikowskiej	42	
oraz	dwie	filie	biblioteczne:	filia	nr	3	znajdująca	się	przy	ul.	Romana	Maya	1	oraz	filia	nr	
4	przy	ul.	 Sobieskiego	55A.	W	 roku	2017	 została	 zmieniona	 siedziba	 filii	 bibliotecznej	
numer	4	w	Luboniu	z	pomieszczenia	znajdującego	się	w	Ośrodku	Kultury	w	Luboniu	na	
lokal	przy	ul.	Jana	III	Sobieskiego	55A,	który jest w pełni dostosowany	do	organizowania	
i	przeprowadzania	spotkań	autorskich,	przedstawień	teatru	obrazkowego	kamishibai	czy	
lekcji	 bibliotecznych.	 Głównym	 celem	 zmiany	 lokalizacji	 filii	 bibliotecznej	 było	
przywrócenie	 funkcji	 społecznych	 i	 kulturalnych	 w	 Luboniu	 –	 Lasku	 oraz	 wdrożenie	
działań	zwiększających	 i	promujących	czytelnictwo.	W	nowej	 filii	oprócz	wypożyczalni	
z	wolnym	 dostępem	 do	 regałów	 jest	 wyznaczona	 strefa	 dla	 dzieci,	 w	 której	 są	
organizowane	animacje	czytelnicze,	zabawy	z	książką,	teatrzyki,	a	także	znajduje	się	stół	
interaktywny	do	swobodnego	korzystania.	

W	 2016	 roku	 w	 ramach	 budżetu	 obywatelskiego	 Biblioteka	 Miejska	 otrzymała	
dofinansowanie	na	dostosowanie	wejścia	do	budynku.	Działania	wymienione	w	projekcie	
odpowiadały	 na	 potrzebę	 dostępu	 do	 różnych	 form	 spędzania	 wolnego	 czasu	 przez	
społeczność	lokalną,	obcowania	z	kulturą	wyższą	i	przeciwdziałaniu	powstawania	barier	
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ograniczających	 aktywność	 i	 samodzielność	 osób	 starszych	 i	 z	 niepełnosprawnością.	
Poprzez	 zlikwidowanie	 barier	 architektonicznych,	 które	 niejednokrotnie	 całkowicie	
uniemożliwiały	dotarcie	niepełnosprawnym	do	biblioteki,	chciano	zapobiec	wykluczeniu	
społecznemu	tej	grupy	i	wyrównać	ich	szanse	w	dostępie	do	informacji.	Biblioteka	jako	
instytucja	 publiczna	 poprzez	 ułatwiony	 dostęp	 do	 usług	 może	 stworzyć	 osobom	
z	niepełnosprawnością	 warunki	 do	 realnego	 udziału	 w	 życiu	 społecznym	 i	 poprawić	
jakości	ich	życia	codziennego. 

Biblioteka	 pełni	 funkcję	 integracyjną	 i	 rozrywkową	 organizując	 wydarzenia	
kulturalne,	 spotkania,	 warsztaty,	 kursy	 kierowane	 do	 wszystkich	 grup	 wiekowych.	
Biblioteka	 Miejska	 w	 Luboniu	 uważana	 jest	 za	 jednego	 z	 ważniejszych	 animatorów	
kultury	 na	 terenie	 miasta,	 który	 dąży	 do	 zaspokojenia	 potrzeb	 intelektualnych,	
kulturalnych	 i	artystycznych	mieszkańców	miasta.	Rocznie	organizowanych	 jest	ponad	
200	 wydarzeń	 kulturalnych	 i	 edukacyjnych.	 Cyklicznie	 organizowane	 są	 wieczory	
literacko-poetyckie,	 wieczory	 teatralne,	 spektakle,	 recitale,	 wystawy	 oraz	 wernisaże,	
spotkania	 autorskie	połączone	 z	promocją	książek,	warsztaty	 literackie	dla	młodzieży,	
wykłady	 i	projekcje	 filmowe.	Powyżej	wymienione	działania	odpowiadają	na	potrzebę	
dostępu	do	różnych	form	spędzania	wolnego	czasu	przez	społeczność	lokalną,	obcowania	
z	kulturą	wyższą	i	wzbogacają	ofertę	biblioteki.	

Biblioteka	Miejska	w	Luboniu	 integruje	 i	aktywizuje	społeczność	 lokalną	poprzez	
współpracę	 ze	 stowarzyszeniami	 i	 organizacjami	 lubońskimi:	 Promyk,	 Senior	 Wigor,	
ULTW,	Spółdzielnia	Mieszkaniowa,	Młodzieżowa	Rada	Miasta,	Studio	Trakcja,	Wspólna	
Droga,	 Towarzystwo	 Miłośników	 Miasta	 Lubonia,	 LOSiR,	 Bractwo	 Kurkowe,	 Kabaret	
Humoreska oraz lubońskimi	 szkołami	 i	 przedszkolami. Rozwija	 inicjatywy	 oddolne	
poprzez	 uczestniczenie	 w	 projektach	 miejskich	 między	 innymi	 w	 ramach	 budżetu	
obywatelskiego.	 W	 roku	 2017	 zostało	 założone	 Stowarzyszenie	 Pozytywny	 Luboń,	
działające	 przy	 bibliotece.	 Stowarzyszenie	 ma	 skupiać	 wokół	 swojej	 idei	 lubońskie	
organizacje,	 firmy,	 mieszkańców.	 Ma	 pozyskiwać	 środki	 na	 realizację	 działań	
kulturalnych	 odbywających	 się	 w	 lubońskich	 instytucjach	 kultury.	 Ma	 propagować	 i	
upowszechniać	kulturę	poprzez	kultywowanie	dziedzictwa	kulturowego,	propagowanie	
trwałych,	historycznych	wartości	dorobku	społeczno-gospodarczego	regionu.	

Promocja	 Biblioteki	 Miejskiej	 w	 Luboniu	 opiera	 się	 na	 postrzeganiu	 jej	 jako	
instytucji	 prężnie	 rozwijającej	 się i	 atrakcyjnej	 dla	 użytkowników.	 Do	 publicznej	
wiadomości	podawane	są	osiągnięcia	i	sukcesy	biblioteki. Instytucja	informuje	o	swojej	
działalności	poprzez	aktywną	i	efektywną	promocję	w	mediach.		
Od	2018	roku	na	oficjalnej	stronie	biblioteki	publikowany	jest	Biblioteczny	Informator	
Kulturalny	 „COOLturteka”	 –	 redagowany	 przez	 bibliotekę	 w	 formie	 miesięcznika/	
dwumiesięcznika	elektronicznego.	
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8.2. Ośrodek Kultury 
	

Ośrodek	Kultury	w	Luboniu	prowadzi	swoją	działalność	w	budynku	(stanowiącym	
własnością	 Miasta	 Luboń)	 przy	 ul.	 Sobieskiego	 97,	 na	 mocy	 umowy	 o	 użytkowaniu.	
Budżet	Ośrodka	stanowi	dotacja	podmiotowa	Urzędu	Miasta	oraz	środki	wypracowane	
przez	jednostkę	(tab.	25).	Ośrodek	zatrudnia	9	pracowników	na	7	etatach.	

	
Tabela	25.	Budżet	Ośrodka	Kultury	w	Luboniu	w	latach	2014-2018	

Rok	 Budżet	
	 Ogólnie	 Dotacja	podmiotowa	 Dotacja	celowa	

2014	 728	528,57	 551	300,00	 -	
2015	 766	286,78	 570	131,00	 -	
2016	 885	076,95	 568	800,00	 96	000,00	
2017	 993	230,80	 639	700,00	 98	000,00	
2018	 1	076	575,45	 712	613,00	 124	434,00	

Źródło:	dane	Ośrodka	Kultury	w	Luboniu.	
	
Przez	wszystkie	lata	działalności	Ośrodek	Kultury	stale	poszerza	ofertę	kulturalną	

dla	mieszkańców	Lubonia.	Skupia	wokół	siebie	liczne	stowarzyszenia	i	organizacje,	nad	
którymi	sprawuje	opiekę.	Przy	Ośrodku	działają	chór	„Bard”,	Towarzystwo	Miłośników	
Miasta	Lubonia,	Lubońskie	Towarzystwo	Kulturalne	oraz	Klub	AA	 „Avanti.	W	Ośrodku	
prowadzone	 są	 wykłady,	 zajęcia	 i	 kursy	 dla	 słuchaczy	 Uniwersytetu	 Lubońskiego	 III	
Wieku.		

Dzieci	mogą	 skorzystać	 z	 nauki	 gry	 na	 gitarze,	 pianinie	 oraz	 z	 lekcji	 śpiewu.	Dla	
najmłodszych	 prowadzone	 są	 zajęcia	 adaptacyjne	 –	 Tuptusie.	 Miłośnikom	 tańca	
proponowane	są	zabawa	z	baletem	oraz	HIP-HOP.	Dla	dorosłych	prowadzona	jest	joga,	
zumba	oraz	gimnastyka	relaksacyjna.	Dla	dzieci	i	młodzieży	oferowane	są	również	zajęcia	
z	robotyki	i	teatru.	

Przy	Ośrodku	działa	Zespół	TON,	Zespół	Śpiewaczy	Szarotki	oraz	Dziecięcy	Zespół	
Tańca	Ludowego	Lubonie.		

W	Ośrodku	odbywają	się	stałe	zajęcia	plastyczne	dla	dzieci,	młodzieży	i	dorosłych.	
Organizowane	są	wernisaże	prac:	rysunku	i	malarstwa.		

Dla	 najmłodszych	 Ośrodek	 organizuje	 teatrzyki,	 baliki,	 imprezy	 andrzejkowe,	
karnawałowe	oraz	jasełka.	Co	roku	zapewnia	także	wypoczynek	dla	dzieci	podczas	ferii	
letnich	 i	 zimowych.	 Od	 2015	 roku	 jest	 organizatorem	wycieczek	 Lubońskim	 Szlakiem	
Architektury	Przemysłowej.	

Ośrodek	Kultury	w	Luboniu	jest	organizatorem	i	współorganizatorem	wielu	imprez	
cyklicznych.	 Należą	 do	 nich:	 Festiwal	 Polskiej	 Piosenki,	 Światowy	 Przegląd	 Zespołów	
Folklorystycznych	„Integracje”,	Malta	Na	Bis,	Przegląd	Zespołów	Rockowych	„PIEC”,	Biba	
w	 Lasku,	 Turniej	 o	 Puchar	 Burmistrza	 Miasta	 Luboń	 w	 Boule,	 Muzyczne	 Powitanie	
Wiosny,	 Przegląd	 Zespołów	 Śpiewaczych	 „Niezapominajka”,	 Miejski	 Dzień	 Dziecka,	
Luboński	 Przegląd	 Piosenki	 Przedszkolnej,	 Rajd	 Nordic	 Walking	 im.	 Włodzimierza	
Kaczmarka,	Mikołajki	dla	dzieci.	
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Celem	Ośrodka	 Kultury	 było	 i	 jest	 kształtowanie	 osobowości	 dzieci	 i	młodzieży,	
przygotowanie	ich	do	aktywnego	uczestnictwa	w	życiu	kulturalnym	i	społecznym,	a	także	
odkrywanie	 i	 rozwijanie	 pasji	 i	 uzdolnień	 poprzez	 liczne	 zajęcia	 artystyczne.	 Ośrodek	
Kultury	wychodzi	naprzeciw	potrzebom	mieszkańców	organizując	koncerty,	 spektakle	
i	wystawy.	 Chętnie	wpiera	 również	 inicjatywy	 senioralne,	 angażując	 się	w	 działalność	
Lubońskiego	Uniwersytetu	Trzeciego	Wieku.		
1) Oferta	zajęć	

W	Ośrodku	Kultury	w	Luboniu	prowadzone	są	zajęcia	dwojakiego	rodzaju.	Pierwszy	
rodzaj	to	zajęcia	prowadzone	przez	instruktorów	zatrudnionych	przez	Ośrodek	Kultury	
(Plastyka,	 Taniec	 ludowy,	 Zabawa	 z	 baletem,	 Zajęcia	 plastyczno-rytmiczne	 Tuptusie,	
Spotkania	z	 filmem,	Wokół	sztuki,	wokół	 fotografii	–	wykłady,	prezentacje	 i	warsztaty,	
Pomysłowe	 dekoracje	 –	 decoupage,	Warsztaty	 stroików,	 Sekcja	 artystyczna	 wg	 planu	
ULTW).	W	przypadku	zajęć	prowadzonych	przez	tych	instruktorów,	Ośrodek	prowadzi	
ewidencję	osób	korzystających	z	zajęć.		

Drugi	rodzaj	zajęć	prowadzony	jest	przez	instruktorów	zewnętrznych,	którzy	nie	są	
zatrudnieni	przez	Ośrodek,	 ale	wynajmują	pomieszczenia	od	Ośrodka	do	prowadzenia	
działalności	 kulturalnej	 (HIP-HOP,	 Klasa	 śpiewu	 rozrywkowego,	 EDULAND,	 Robotyka,	
Warsztaty	 rękodzieła,	 Gry	 na	 gitarze,	 Kurs	 szycia,	 Zabawa	 z	baletem,	 Aerobic,	 Zumba,	
Klub	 Gier	 Planszowych,	 Tai-Chi,	 lektorat	 języka	 hiszpańskiego,	 Sensoplastyka).	
W	przypadku	 tych	 instruktorów	 Ośrodek	 nie	 prowadzi	 ewidencji	 personalnej	
uczestników.		
2) Liczba	mieszkańców	korzystających	z	oferty	Ośrodka	Kultury	

Szacunkowo	 łącznie	 tygodniowo	 z	 zajęć	 korzysta	 około	 500	 osób.	 Oprócz	 zajęć	
stałych	 w	 Ośrodku	 Kultury,	 placówka	 organizuje	 wycieczki	 Szlakiem	 Architektury	
Przemysłowej.	 Z	wycieczek	 korzysta	miesięcznie	 około	 20	 osób.	 Poza	 tym	w	Ośrodku	
prowadzony	jest	sztab	Wielkiej	Orkiestry	Świątecznej	Pomocy,	w	którym	bierze	udział	od	
50	 do	 70	 wolontariuszy	 rocznie.	 Oprócz	 tego	 Ośrodek	 organizuje	 festyny,	 przeglądy,	
spektakle,	 koncerty,	 wystawy,	 baliki,	 śpiewanki,	 konkursy,	 rajdy	 i	 turnieje.	 Ilość	 osób	
biorących	udział	w	imprezach	plenerowych	w	tym	momencie	nie	jest	policzalna.		
3) Struktura	wiekowa	uczestników	zajęć	

Odpowiadając	 na	 zapotrzebowanie	 mieszkańców	 oferta	 Ośrodka	 Kultury	
dostosowywana	jest	do	bieżących	potrzeb.	W	związku	z	tym	np.		

–		dla	małych	dzieci	(powyżej	2	lat)	prowadzone	są	zajęcia	adaptacyjne	rytmiczno-
plastyczne	Tuptusie	oraz	Sensoplastyka,	

–		dla	dzieci	w	wieku	przedszkolnym	(4-6	lat)	–	Zabawę	z	baletem	i	Plastyka,	
–	 dla	 młodzieży	 szkolnej	 (7-18	 lat)	 –	 zajęcia	 HIP-HOP,	 Taniec	 ludowy,	 Plastyka,	

Zajęcia	 matematyczno-fizyczne	 EDULAND,	 Klub	 Miłośników	 Gier	 Planszowych,	 Kurs	
szycia,	 Robotyka,	 Aerobic,	 Zumba,	 lektorat	 języka	 hiszpańskiego,	 zajęcia	 gry	 na	
instrumentach,	lekcje	śpiewu,	

–	dla	dorosłych	(18+)	–	Plastyka,	Spotkania	z	filmem,	wykłady	Wokół	sztuki,	wokół	
fotografii,	 Zumba,	 Aerobic,	 Warsztaty	 rękodzieła,	 Kurs	 szycia,	 Lektorat	 języka	
hiszpańskiego,	lekcje	śpiewu	i	gry	na	instrumentach,	Klub	Miłośników	Gier	Planszowych,	
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–	dla	seniorów	(50+)	–	Plastyka,	Spotkania	z	filmem,	wykłady	Wokół	sztuki,	wokół	
fotografii,	Warsztaty	rękodzieła,	zajęcia	gimnastyczne	Tai-Chi.	
4) Zajęcia,	które	cieszą	się	największym	zainteresowaniem.	

Największą	popularnością	cieszą	się	zajęcia	taneczne	(HIP-HOP,	Zabawa	z	baletem),	
zajęcia	gimnastyczne	(Zumba,	Aerobic),	a	także	zajęcia	plastyczne.	Duże	zainteresowanie	
zajęciami	 ruchowymi	 spowodowane	 jest	 obecną	 modą	 na	 taniec	 i	styl	 życia	 fit	
promowany	 przez	 prasę	 i	 telewizję.	 Bardzo	 dużym	 zainteresowaniem	 cieszą	 się	 także	
półkolonie	wyjazdowe	organizowane	podczas	ferii	zimowych	i	wakacji	letnich.		
5) Kalendarz	imprez	cyklicznych:	

Styczeń:	 Finał	 WOŚP,	 półkolonie	 zimowe	 dla	 dzieci,	 Wycieczka	 Szlakiem	
Architektury	Przemysłowej	

Luty:	 Balik	 przebierańców	 dla	 dzieci,	 Przegląd	 Młodzieżowych	 Zespołów	
Rockowych	„PIEC”,	Wycieczka	Szlakiem	Architektury	Przemysłowej	

Marzec:	 Muzyczne	 powitanie	 wiosny,	 Koncert	 z	 okazji	 Dnia	 Kobiet,	 Wycieczka	
Szlakiem	Architektury	Przemysłowej	

Kwiecień:	Warsztaty	Stroików	wielkanocnych,	Warsztaty	Wielkanocne	dla	dzieci,	
Turniej	w	Boules	o	Puchar	Burmistrza	Miasta	Luboń,	Wycieczka	Szlakiem	Architektury	
Przemysłowej	

Maj:	 Święto	 Niezapominajki,	 Międzygminny	 Konkurs	 piosenki	 –	 „Piosenka	 dla	
każdego”,	Wycieczka	Szlakiem	Architektury	Przemysłowej	

Czerwiec:	Festyn	z	okazji	Dnia	Dziecka,	Luboński	Przegląd	Piosenki	Przedszkolnej,	
Zakończenie	roku	kulturalnego,	Wycieczka	Szlakiem	Architektury	Przemysłowej	

Lipiec:	półkolonie	letnie	dla	dzieci,	Malta	na	Bis,	
Sierpień:	Światowy	Przegląd	Folkloru	„Integracje”	
Wrzesień:	Biba	w	Lasku,	Wycieczka	Szlakiem	Architektury	Przemysłowej	
Październik:	 Festiwal	 Polskiej	 Piosenki,	 Wycieczka	 Szlakiem	 Architektury	

Przemysłowej	
Listopad:	Rajd	Nordic	Walking,	Zabawa	andrzejkowa	dla	dzieci,	Wycieczka	Szlakiem	

Architektury	Przemysłowej	
Grudzień:	 Warsztaty	 stroików	 świątecznych,	 warsztaty	 mikołajkowe	 dla	 dzieci,	

Jasełka	dla	dzieci,	Wycieczka	Szlakiem	Architektury	Przemysłowej	
6) Formy	organizacji	wypoczynku	dla	dzieci.	

Podczas	ferii	zimowych	Ośrodek	organizuje	jeden	turnus	półkolonii	wyjazdowych.	
Korzysta	z	tej	oferty	45	dzieci.		Podczas	drugiego	tygodnia	ferii	Ośrodek	zaprasza	dzieci	
na	Poranki	filmowe,	które	są	bezpłatne.	W	czasie	letnich	wakacji	Ośrodek	prowadzi	cztery	
tygodniowe	 turnusy	 półkolonii	 wyjazdowych.	 Z	 każdego	 turnusu	 korzysta	 45	 dzieci.	
Koszt	tygodniowych	półkolonii	to	80	zł	za	jedno	dziecko.	Półkolonie	dofinansowane	są	
z	Urzędu	Miasta	Luboń.	Półkolonie	przeznaczone	są	dla	dzieci	 (mieszkańców	Lubonia)	
w	wieku	od	7	do	12	lat.	
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8.3. Działalność promocyjna 
	

Władze	 Miasta	 Luboń	 podejmują	 różnorodne	 działania,	 mające	 na	 celu	
rozpowszechnianie	 informacji	 o	 mieście,	 budując	 w	 ten	 sposób	 jego	 pozytywny	
wizerunek.	Wśród	 nich	wymienić	można:	 organizację	 licznych	wydarzeń	 kulturalnych	
o	charakterze	 lokalnym,	powiatowym	 i	ogólnopolskim,	których	 celem	 jest	 zbudowanie	
rozpoznawalnej	 marki	 miasta,	 integracja	 społeczności	 lokalnej	 oraz	 umocnienie	
w	mieszkańcach	poczucia	tożsamości	z	miejscem,	w	którym	żyją.	

Działania	promocyjne	skierowane	na	zewnątrz	nastawione	są	na:	
- rozwój	potencjału	gospodarczego	Miasta	poprzez	przyciągnięcie	nowych	inwestorów	

i	 promowanie	 lokalnych	 przedsiębiorstw.	 Miasto	 współpracuje	 z	 inwestorami	
i	przedsiębiorcami	również	w	ramach	Rady	Gospodarczej	Miasta	Luboń.	

- przyciągnięcie	 turystów-	poprzez	np.	współpracę	z	Poznańską	Lokalną	Organizacją	
Turystyczną	od	2014	roku.	Pozwala	nam	ona	na	wykorzystanie	narzędzi	organizacji	
do	 promocji	 miejskich	 atrakcji	 turystycznych	 i	 wydarzeń	 miejskich	 w	 gminach	
zrzeszonych	 w	 organizacji.	 Min.	 dzięki	 tej	 współpracy	 powstał	 w	 Luboniu	 „Szlak	
Architektury	Przemysłowej”,	który	przyczynia	się	do	promocji	miasta	w	aglomeracji	
poznańskiej.	 Organizowane	 są	 wycieczki	 z	 przewodnikiem,	 powstała	 również	
aplikacja	mobilna,	umożliwiająca	samodzielne	zwiedzanie	zabytków	Szlaku.	Wpływ	
na	rozwój	turystyki	miało	również	uruchomienie	Plaży	Miejskiej,	która	stała	się	celem	
wycieczek	rowerowych	czy	spływów	kajakowych.		
Z	budżetu	promocji,	który	w	2018	roku	wyniósł	542	210,68	zł	sfinansowano	między	

innymi	 wydruk	 Informatora	 Miejskiego,	 który	 ukazuje	 się	 w	 nakładzie	 14	000	
egzemplarzy	 i	 stanowi	 skuteczny	kanał	komunikacji	 i	 promocji.	Budżet	na	organizację	
imprez	wyniósł	w	2018	roku	578	006,57	zł	(tab.	26,	rys.	28).	
	
Tabela	26.	Najważniejsze	cykliczne	imprezy	kulturalne	w	Luboniu	

Miesiąc		 Imprezy		

Styczeń	 Finał	Wielkiej	Orkiestry	Świątecznej	Pomocy	
Orszak	Trzech	Króli	(od	2015	roku)	

Luty	 Gala	„Siewca	Roku”	
Marzec	 Narodowy	Dzień	Pamięci	Żołnierzy	Wyklętych	

Kwiecień	 Dzień	Zdrowia	
Turniej	w	Boules	o	Puchar	Burmistrza	Lubonia	

Maj	 Miejskie	Obchody	Święta	Konstytucji	3.	Maja	
Luboński	Przegląd	Zespołów	Śpiewaczych	„Niezapominajka”	

Czerwiec	 Dni	Lubonia		
Dzień	Dziecka	w	Parku	Papieskim	

Lipiec	 Kino	Letnie	(Plaża	Miejska)	

Sierpień	 Malta	na	Bis	w	Luboniu		
Światowy	Przegląd	Folkloru	Integracje	

Wrzesień	 Piknik	w	Wiśniowym	Sadzie	
Biba	w	Lasku	

Październik	 Festiwal	Polskiej	Piosenki	im.	Janusza	Kondratowicza	
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Listopad	 Narodowe	 Święto	 Niepodległości	 (koncerty,	 wykłady,	 Luboński	 Bieg	
Niepodległości)	

Grudzień	 Mikołajki	Miejskie		
Koncert	Świąteczny	

Z� ródło:	dane	z	UML.	
	

  
Rysunek	28.	Dni	Lubonia	

Źródło:	UML.	
	
 

8.4. Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku 
	

Uniwersytet	 Luboński	 Trzeciego	Wieku	 działa	 od	 2012	 roku.	 Studentem	można	
zostać	 po	 ukończeniu	 50.	 roku	 życia.	 ULTW	 zrzesza	 ok.	 190	 studentów,	 organizuje	
również	spotkania	otwarte	dla	wszystkich	zainteresowanych.		
Uniwersytet	Luboński	Trzeciego	Wieku	posiada	następujące	sekcje:	
- językowa:	język	angielski,	język	niemiecki	
- literacko-teatralno-biblioteczna	
- turystyki	pieszej	i	krajoznawczej	
- informatyczna	
- taneczno-muzyczna	
- sportowa:	pilates,	aqua	aerobic,	rehafit.	

ULTW	 przyczynia	 się	 swoją	 działalnością	 do	 aktywizacji	 seniorów	 w	 Luboniu,	
tworzy	dla	nich	możliwości	rozwijania	wiedzy,	nowych	zainteresowań,	dbania	o	zdrowie	
oraz	 integracji.	 Studenci	 ULTW	 aktywnie	 uczestniczą	 w	 życiu	 kulturalnym	 Miasta	
i	regionu.	 Liczne	 wyjazdy,	 spotkania	 i	 warsztaty	 pokazują,	 że	 na	 naukę,	 rozwój	
i	„korzystanie	z	życia”	nigdy	nie	jest	za	późno.	
	

8.5. Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie 
	

Muzeum	Martyrologiczne	w	Żabikowie	założone	zostało	w	1978	r.	Swoje	zadania	
statutowe	realizuje	poprzez	opiekę	nad	terenami	i	obiektami	będącymi	pozostałością	po	
obozach	 hitlerowskich	 funkcjonujących	 w	 latach	 1941–1945,	 a	 są	 –	to:	 obozy	 pracy	
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przymusowej	 dla	 Żydów,	 tzw.	 Reichsautobahn	 –	 Lager	 Poggenburg	 oraz	 obóz	 karno-
śledczy	 (kompetencyjnie	 podległy	 gestapo),	 tzw.	Polizeigefängnis	 der	 Sicherheitspolizei	
und	 Arbeitserziehungslager	 in	 Posen-Lenzingen	 (PGuAEL)	 –	 Więzienie	 Policji	
Bezpieczństwa	i	Wychowawczy	Obóz	Pracy	w	Żabikowie.	W	związku	z	tym	misją	Muzeum	
jest	 zachowanie	 pamięci	 o	 ofiarach	 zbrodni	 niemieckich,	 dokonanych	 na	 terenie	
Wielkopolski,	 prowadzenie	 działalności	 wystawienniczej,	 naukowej,	 edukacyjnej	 oraz	
ochrona	i	konserwacja	reliktów	poobozowych.		

Muzeum	powstało	z	inicjatywy	byłych	więźniów	obozu	żabikowskiego.	Początkowo	
nosiło	nazwę	Muzeum	byłego	obozu	karno-śledczego	1943–1945	w	Żabikowie	stanowiąc	
oddział	dzisiejszego	Wielkopolskiego	Muzeum	Niepodległości	w	Poznaniu.	W	okresie	od	
1	stycznia	1982	r.	do	31	grudnia	1990	r.	podlegało	Urzędowi	Miejskiemu	w	Luboniu.	Od	
1	stycznia	1991	r.	funkcjonowało	jako	państwowa	instytucja	kultury.	Z	dniem	1	stycznia	
1999	 r.	 Ministerstwo	 Kultury	 i	 Sztuki	 opiekę	 nad	 Muzeum	 przekazało	 Zarządowi	
Samorządu	 Województwa	 Wielkopolskiego.	 W	 dniu	 28	 stycznia	 2013	 r.	 Sejmik	
Województwa	 Wielkopolskiego	 podjął	 uchwałę	 o	 zamiarze	 włączenia	 jako	 oddział	
w	struktury	Muzeum	Martyrologicznego	w	Żabikowie	–	Muzeum	byłego	Obozu	Zagłady	
w	Chełmnie	nad	Nerem	(pow.	kolski).	Oficjalnego	przyłączenia	dokonano	w	dniu	1	lipca	
2013	r.		

W	 2015	 r.	 Muzeum	 Martyrologiczne	 w	 Żabikowie	 zgodnie	 ze	 swoim	 Statutem	
realizowało	 zadania	 w	 ramach	 działalności	 wystawienniczej	 i	 wydawniczej.	 W	 tymże	
roku	 mijała	 70.	 rocznica	 likwidacji	 i	 ewakuacji	 obozu	 karno-śledczego	 w	 Żabikowie.	
Upamiętniono	 to	 tragiczne	 wydarzenie	 okolicznościową	 publikacją	 oraz	 wystawą	
czasową	 pt.	 „Jadę	 na	 śmierć…	 Polaku,	 odeślij	 to	 do	 rodziny”.	 W	 2015	 r.	 Muzeum	
Martyrologiczne	w	Żabikowie	wraz	z	 jego	Oddziałem	Muzeum	w	Chełmnie	nad	Nerem	
zorganizowało	łącznie	11	uroczystości	upamiętniających	m.in.		uroczystość	70.	rocznicy	
likwidacji	obozu	Kulmhof	 (Muzeum	w	Chełmnie	nad	Nerem);	uroczystość	70.	 rocznicy	
likwidacji	i	ewakuacji	obozu	w	Żabikowie	(Muzeum	Martyrologiczne	w	Żabikowie)	oraz	
70.	rocznicy	zakończenia	II	wojny	światowej,	której	współorganizatorem	była	parafię	św.	
Barbary	 w	 Luboniu	 i	 szkoły	 lubońskie.	 Działaniom	 tym	 towarzyszyły	 liczne	
przedsięwzięcia	 edukacyjne	 (warsztaty,	 projekty	 edukacyjne)	 organizowane	 przy	
współpracy	szkół	wielkopolskich	różnego	szczebla	nauczania.	Ponadto	przeprowadzono	
zajęcia	z	seniorami	–	słuchaczami	Uniwersytetu	Trzeciego	Wieku	z	Luboniu	oraz	grupami	
specjalistycznymi	(nauczycielami,	dziennikarzami).	W	okresie	od	lutego	do	grudnia	2015	
r.	 Muzeum	 Martyrologiczne	 w	 Żabikowie	 realizowało	 projekt	 „Opieka	 nad	 miejscem	
pamięci	w	Chełmnie	nad	Nerem”.	Zadanie	to	dofinansowano	ze	środków	Ministra	Kultury	
i	 Dziedzictwa	 Narodowego.	 Celem	 projektu	 była	 poprawa	 stanu	 zachowania	
historycznego	obiektu,	związanego	z	funkcjonowaniem	pierwszego	niemieckiego	Obozu	
Zagłady	Kulmhof	w	Chełmnie	nad	Nerem.	W	ramach	zadania	opracowano	m.in.	program	
prac	 konserwatorskich	 ruin	 pałacu	 w	 Chełmnie	 nad	 Nerem,	 wykonano	 projekt	
rozbudowy	 istniejącego	 pawilonu	 w	 Chełmnie	 nad	 Nerem	 o	 pomieszczenia	
wystawiennicze	 z	 zapleczem	 technicznym.	 Ponadto	 opracowano	 tekę	 edukacyjną	
w	formie	bookletu	pt.:	Niemiecki	obóz	zagłady	Kulmhof.	Scenariusze	lekcji	przygotowane	
zostały	 przez	 nauczycieli	 szkół	 powiatu	 poznańskiego,	 kolskiego	 i	 miasta	 Poznania.	
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Nadzór	 dydaktyczny	 nad	 publikacją	 objął	 Zakład	 Dydaktyki	 Historii	 Instytutu	 Historii	
Uniwersytetu	im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu.	W	ramach	tego	programu	nakładem	
Muzeum	 Martyrologicznego	 w	 Żabikowie	 oraz	 jego	 Oddziału	 Muzeum	 byłego	
niemieckiego	Obozu	Zagłady	Kulmhof	w	Chełmnie	nad	Nerem	ukazała	się	publikacja	pt.	
„Obóz	zagłady	Kulmhof	w	Chełmnie	nad	Nerem.	Przewodnik	po	Miejscu	Pamięci”.	Książka	
poświęcona	 jest	historii	byłego	ośrodka	zagłady	oraz	dziejom	przestrzeni	poobozowej.	
Muzeum	 było	 także	 współorganizatorem	 seminariów	 naukowych	 m.in.	 „Jak	 uczyć	
o	wojnie.	 Zagadnienia	 dotyczące	 martyrologii	 we	 współczesnej	 edukacji”.	 	 Muzeum	
w	Żabikowie	przystąpiło	do	organizowanego	przez	Institut	für	Angewandte	Geschichte	–	
Uniwersytet	 Viadrina	 (Frankfurt	 nad	 Odrą,	 Niemcy)	 dwuletniego	 międzynarodowego	
projektu	 edukacyjnego	 pt.	 Pracownicy	 przymusowi,	 Żydzi	 i	 radzieccy	 jeńcy	 wojenni	
w	obozach	pracy	przy	trasie	autostrady	Trzeciej	Rzeszy	pomiędzy	Frankfurtem	nad	Odrą	
a	Poznaniem	w	 latach	 1940-1945.	Współorganizatorem	 przedsięwzięcia	 była	 Fundacja	
Współpracy	 Polsko-Niemieckiej.	W	 2015	 r.	Muzeum	w	 Żabikowie	 zostało	wyróżnione	
w	konkursie	na	najważniejsze	wydarzenie	muzealne	roku	w	Wielkopolsce	„Izabella	2014”	
‒	 Pierwszą	 Nagrodą	 i	 Statuetką	 „Izabella”	 w	 kategorii	 „Działalność	 naukowa	
i	wydawnicza”	za	film	Listy	do	Lilli.	

W	2016	r.	zgodnie	z	założeniami	statutowymi	Muzeum	realizowało	przedsięwzięcia	
w	ramach	działalności	naukowo-badawczej,	oświatowej,	wydawniczej,	wystawienniczej	
oraz	 upamiętniającej.	 Zorganizowano	 łącznie	 10	 uroczystości	 patriotycznych	 m.in.	
uroczystość:	 73.	 rocznicę	 rozstrzelania	 płk	 Henryka	 Kowalówki,	 komendanta	 Okręgu	
Poznańskiego	Armii	Krajowej	(współorganizator	Urząd	Miasta	Luboń,	Światowy	Związek	
Żołnierzy	AK	oraz	Muzeum	w	Żabikowie).	Ponadto	z	inicjatywy	władz	samorządowych	
miasta	 Luboń	 na	 terenie	 obozu	 odbyły	 się	 uroczystości	 upamiętniające	 Żołnierzy	
Wyklętych.	 W	 ramach	 działalności	 oświatowej	 organizowano	 warsztaty	 artystyczne	
i	działania	edukacyjne	m.in.	przy	współpracy	ze	starostwem	powiatowym	w	Szamotułach	
przygotowano	 projekt	 Wizyt	 w	 miejscu	 pamięci	 –	 obejmujący	 wizyty	 w	 Muzeach	
w	Chełmnie	nad	Nerem	i	Żabikowie	uczniów	wszystkich	szkół	gimnazjalnych	i	licealnych	
powiatu	 szamotulskiego.	 Przeprowadzono	 cykl	 spotkań	 i	 warsztatów	 historyczno-
artystycznych	dla	seniorów	z	warsztatów	terapii	zajęciowej	„Wigor-Senior”	w	Luboniu.	
Nawiązano	współpracę	z	Ośrodkiem	Doskonalenia	Nauczycieli	w	Kaliszu	co	zaowocowało	
wspólną	konferencją	Z	Wielkopolski	do	Jerozolimy.	Muzeum	Martyrologiczne	w	Żabikowie	
i	Oddział	Muzeum	byłego	niemieckiego	Obozu	Zagłady	Kulmhof	w	Chełmnie	nad	Nerem	
otrzymało	dofinansowanie	ze	środków	pozostających	w	dyspozycji	Ministerstwa	Kultury	
i	Dziedzictwa	Narodowego.	Dotacja	uzyskana	została	z	Programu	Ministra:	Dziedzictwo	
kulturowe;	Priorytet	6:	Miejsca	Pamięci	Narodowej	na	realizację	dwóch	zadań:	
1. Przebudowa	i	konserwacja	SPICHLERZA	obiektu	muzealnego	wraz	z	adaptacją	 jego	

pomieszczeń	na	wystawę	stałą;	
2. Ochrona	 i	 opieka	 nad	 ważnym	 kulturowo	 i	 historycznie	 obiektem	 muzealnym	 –	

miejscem	pamięci	w	Chełmnie	nad	Nerem;		
Celem	 tych	 projektów	była	 poprawa	 stanu	 zachowania	 dziedzictwa	 kulturowego	

poprzez	 należyte	 zachowanie	ważnego	 historycznie	 obiektu,	 związanego	 z	 pierwszym	
niemieckim	 obozem	 zagłady	 Kulmhof	 w	 Chełmnie	 nad	 Nerem.	 W	 ramach	 realizacji	
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niniejszego	przedsięwzięcia	przedmiotem	działania	jest	przygotowanie	ekspozycji	stałej	
w	 zmodernizowanym	 i	 przystosowanym	 do	 celów	 wystawienniczych	 spichlerzu;	
wytyczenie	 ścieżki	 historycznej	 na	 terenie	 miejsca	 pamięci	 w	 Chełmnie	 nad	 Nerem.	
Ponadto	 projekt	 miał	 charakter	 multidyscyplinarny	 stąd	 obejmował	 przedsięwzięcia	
edukacyjne	 (organizacja	 międzynarodowych	 warsztatów	 wolontariackich	 Workcamp	
2016);	 wydawnicze	 (wydawnictwo	 multimedialne	 z	 cyklu	 Z	 Archiwum	 Muzeum	
w	Chełmnie	nad	Nerem	i	w	Żabikowie	–	Tom	II		wydawnictwo	zatytułowano	Obozy	pracy	
przymusowej	dla	Żydów	w	Wielkopolsce	(wydawnictwo	przygotowane	przy	współpracy	
z	Instytutem	Historii		Uniwersytetu	im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu)	oraz	naukowo-
badawcze	 ‒	 nagrania	 świadków	 w	 ramach	 zadania	 Pokolenia	 naznaczone	 wojną.	
Archiwum	Historii	Mówionej.	

W	 2017	 r.	 działania	 muzealne	 koncentrowały	 się	 wokół	 modernizacji	 wystawy	
stałej	 pt.	 „Więzienie	 Policji	 Bezpieczeństwa	 i	 Wychowawczy	 Obóz	 Pracy”.	 	 Wystawa	
opowiada	o	historii	obozu,	losach	osadzonych	w	nim	więźniów,	zbrodniach	popełnionych	
przez	załogę	obozową.	Wcześniejsza	ekspozycja	w	niezmienionej	formie	prezentowana	
była	 od	 ok.	 10	 lat.	 Nowa	 aranżacja	 wystawy	 pozwoliła	 na	 eksponowanie	 nowych	
materiałów	 dokumentalnych	 i	 ikonograficznych	 z	 wykorzystaniem	 nowoczesnych	
technik	 ekspozycyjnych	 stosowanych	 w	 muzeach.	 Wystawę	 zrealizowano	 z	 środków	
w	ramach	Programów	Ministra	Kultury	i	Dziedzictwa	Narodowego	–	w	ramach	projektu	
„Miejsca	Pamięci	Narodowej”.	Ponadto	z	tego	samego	programu	opracowano:	kalendarz	
„Dzień	 po	 dniu	 w	 obozie	 żabikowskim”	 oraz	 materiały	 dydaktyczne	 dla	 nauczycieli	
obejmujący	 scenariusze	 lekcji	 opracowane	 przez	 nauczycieli	 szkół	 województwa	
wielkopolskiego,	 oraz	 źródła	 i	 ikonografię	 dot.	 historii	 obozu	w	Żabikowie.	W	 ramach	
działalności	statutowej	konserwacji	poddano	łącznie	10	obiektów	(m.in.	karty	pocztowe).	
Konserwację	przeprowadziła	Pracownia	Restauracji	Książki	Biblioteki	Uniwersyteckiej	
Uniwersytetu	 im.	 Adama	 Mickiewicza	 w	 Poznaniu.	 Znacząco	 prezentuje	 się	 dorobek	
wydawniczy	 Muzeum,	 który	 powstaje	 w	 oparciu	 o	 szeroką	 bazę	 źródłową	 własną	
i	pozyskaną	 w	 wyniku	 kwerend	 w	 archiwach	 krajowych	 i	 zagranicznych	 (drukiem	
ukazała	 się	 publikacja	 „Konrad	 Kolszewski	 działacz	 społeczno-polityczny,	 miłośnik	
sztuki,	przyjaciel	artystów”	autorstwa	dr	Anny	Ziółkowskiej).	Ważnym	elementem	pracy	
oświatowej	 jest	 udział	 i	 organizacja	 seminariów	 i	 konferencji,	 m.in.	 II	 seminarium	
dydaktycznego	 „«Pamięć	 i	 edukacja».	 Teki	 edukacyjne	 „Obozy	 pracy	 przymusowej	 dla	
Żydów	w	Wielkopolsce	w	latach	1941‒1943”.		
W	2018	r.	wszystkie	prace	w	zakresie	działalności	statutowej	skoncentrowane	były	na	
organizacji	 wystawy	 poświęconej	 powstańcom	 wielkopolskim	 osadzonym	 w	 latach	
1943‒1945	w	obozie	karno-śledczym	w	Żabikowie.	W	związku	z	tym	przeprowadzono	
kwerendy	archiwalne	dotyczące	więźniów	obozu	w	Żabikowie	–	uczestników	Powstania	
Wielkopolskiego	 w	 archiwach	 krajowych	 i	 zbiorach	 prywatnych;	 opracowano	 folder	
towarzyszący	wystawie	pt.	 „Powstańcy	Wielkopolscy	w	obozie	w	Żabikowie	 (wystawa	
czynna	do	końca	maja	2019	r.),	zorganizowano	zajęcia	pozalekcyjne	dla	uczniów	szkół	
podstawowych.	 W	 2018	 r.	 przeprowadzono	 konserwację	 60	 dokumentów	 z	 okresu	
okupacji	 (w	 tym	 korespondencję	 obozową)	 oraz	 kotła	 z	 kuchni	 obozowej	 i	 walca	
drogowego,	używanego	przez	więźniów	do	utwardzania	drogi.	Muzeum	Martyrologiczne	
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w	Żabikowie	i	Oddział	Muzeum	byłego	niemieckiego	Obozu	Zagłady	Kulmhof	w	Chełmnie	
nad	 Nerem	 	 w	 ramach	 Programu	 Ministra	 –	 priorytet:	 Wspieranie	 samorządowych	
instytucji	 kultury	 –	 opiekunów	miejsc	 pamięci	 otrzymało	 dofinansowanie	 na	 realizację	
zadania	Opieka	 nad	 miejscami	 pamięci	 w	 Chełmnie	 nad	 Nerem	 i	 Żabikowie,	w	 ramach	
którego	 zrealizowane	 zostały	 roboty	 budowlane	 przy	 scenografii	 	 ekspozycji	 stałej	
w	Muzeum	w	Chełmnie	nad	Nerem;	projekt	rozbudowy	budynku		Muzeum	w	Żabikowie;	
projekt	 zagospodarowania	 przestrzennego	 terenu	 obozu	 w	 Żabikowie,	 modernizacja	
i	rozbudowa	 sieci	 telewizji	 przemysłowej	 łącznie	 z	 dostosowaniem	 systemów	
alarmowych	 do	 aktualnych	 przepisów	 w	 Muzeum	 w	 Żabikowie.	 Ponadto	 Muzeum	
w	Żabikowie	 z	 tego	 samego	 Programu	 MKiDN	 otrzymało	 dofinansowanie	 na	 zadanie	
Budowa	parkingu	dla	Muzeum	byłego	niemieckiego	obozu	zagłady	Kulmhof	w	Chełmnie	nad	
Nerem,	 które	 realizowane	 jest	 w	 trybie	 dwuletnim.	 Jednocześnie	 w	 2018	 roku	
kontynuowano	 projekt	 ze	 środków	 WRPO	 2014‒2020	 Zachowanie	 europejskiego	
i	światowego	 dziedzictwa	 kulturowego.	 Projekt	 inwestycyjny	 dotyczący	 byłego	
niemieckiego	 Obozu	 Zagłady	 Kulmhof	 w	 Chełmnie	 nad	 Nerem	 podnoszący	 jego	 wartość	
muzealną	 i	 turystyczną	 Etap	 II.	 W	 poprzednim	 roku	 Muzeum	 oddało	 do	 użytku	
rozbudowany	 pawilon	 muzealny,	 a	 obecnie	 kontynuujemy	 zadanie	 „Konserwacja	
i	ekspozycja	ruin	pałacu”	którego	stopień	zaawansowania	wynosi	80%.	Projekt	zakończy	
się	w	czerwcu	2019.	Nadto	kontynuowano	współpracę	z	innymi	muzeami,	placówkami	
oświatowymi,	 ośrodkami	 badawczymi,	 m.in.	 	 podpisano	 umowę	 pomiędzy	 Muzeum	
Martyrologicznym	 w	 Żabikowie	 a	 SWPS	 Uniwersytetem	 Humanistyczno-społecznym	
w	Warszawie	 dotyczącą	 badań	 nad	 ekonomiką	miejsc	 pamięci,	 obejmujących	 zestawy	
najlepszych	praktyk	i	mierników	w	zakresie	ekonomicznym,	finansowym	i	zarządczym	
aspektów	powstawania,	zachowania,	upamiętnienia	i	funkcjonowania	miejsc	pamięci.	
	

	
	  

Potencjały	

• duża	liczba	imprez	miejskich	mających	na	celu	integrację	mieszkańców
• sprawnie	działające	jednostki	kulturalne	w	mieście
• zróżnicowana	oferta	zajęć	i	aktywności	oferowanych	przez	placówki	kulturalne

Bariery	rozwoju

•	ograniczona	współpraca	pomiędzy	jednostkami
•	niski	udział	działań	oddolnych	w	inicjatywach	kulturalnych	miasta
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9. Sport, rekreacja i turystyka 
	
	

9.1. Sport i rekreacja 
	

Miejska	 baza	 sportowo–rekreacyjna	 obejmuje	 stadion	 wielofunkcyjny	 piłkarsko-
lekkoatletyczny	(przy	ul.	Rzecznej),	2	boiska	piłkarskie	z	naturalną	nawierzchnią	(przy	
ul.	Szkolnej	 i	 Jaśminowej),	 5	 boisk	 ze	 sztuczną	 nawierzchnią	 (przy	 ul.	 Kołłątaja,	
Jaśminowej,	 Poznańskiej,	 Chabrowej,	 Kolonii	 PZNF),	 boisko	 do	 streetball	 (przy	
ul.	Kołłątaja),	 bieżnię	 prostą	 (przy	 ul.	 Szkolnej),	 halę	 widowiskowo-sportową	 LOSiR	
sp.	z	o.	 o.	 wraz	 z	 boiskiem	 do	 piłki	 nożnej	 ze	 sztuczną	 nawierzchnią,	 boiskiem	
wielofunkcyjnym,	 boiskiem	 do	 siatkówki	 plażowej	 i	 bieżnią	 okólną	 oraz	 boisko	
wielofunkcyjne	Orlik	2012	przy	ulicy	Dojazdowej	składające	się	z	boiska	piłkarskiego	ze	
sztuczną	nawierzchnią,	boiska	do	gier	zespołowych,	2	boisk	do	siatkówki	plażowej,	bieżni	
prostej,	toru	do	gry	w	boule	i	siłowni	zewnętrznej	(rys.	29).		
	

  
Rysunek	29.	Baza	sportowo-rekreacyjna	Lubonia	

Źródło:	UML.	
	

Miejska	baza	to	również	12	placów	zabaw	i	gier	(przy	ulicach:	Aleksandra	Puszkina,	
Brzozowej,	Hugona	Kołłątaja,	Poznańskiej,	3	Maja,	Unijnej,	Bukowej,	Fryderyka	Chopina,	
Kolonia	 PZNF,	 Chabrowej,	 Wschodniej,	 Batorego),	 5	 siłowni	 zewnętrznych	 (przy	
ul.	Kołłątaja,	Chabrowej,	Batorego,	Unijnej,	Kolonia	PZNF)	i	skatepark.		

Na	terenie	Lubonia	działa	16	organizacji	sportowych,	które	prowadzą	działalność	
m.in.	w	sekcjach:	piłki	nożnej,	tenisa	stołowego,	biegania,	gry	w	boule,	siatkówki,	speed	
badmintona,	sztukach	walki	a	nawet	grach	planszowych.	

	

9.2. Turystyka 
	

Do	najcenniejszych	atrakcji	turystycznych	Lubonia	należą:	
- Kościół	św.	Barbary	przy	pl.	Edmunda	Bojanowskiego	
- Kaplica	bł.	Edmunda	Bojanowskiego	przy	rynku	żabikowskim	
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- Zabudowa	kompleksu	dawnej	kolonii	w	Żabikowie	przy	pl.	Edmunda	Bojanowskiego	
i	pobliskich	ulic	

- Zabudowa	dawnego	folwarku	hrabiego	Augusta	Cieszkowskiego	
- Pomnik	„Siewcy”	usytuowany	w	niewielkim	Parku	Siewcy	przy	ul.	Kolonia	PZNF	
- Architektura	fabryki	chemicznej	przy	ul.	Romana	Maya	
- Architektura	dawnych	zakładów	ziemniaczanych	przy	ul.	Armii	Poznań	
- Dworzec	kolejowy	przy	ul.	Dworcowej	
- Miejsce	pamięci	-	Muzeum	Martyrologiczne	w	Żabikowie	przy	ul.	Niezłomnych	
- Plaża	miejska	Luboń	znajdująca	się	przy	brzegu	Warty.	

Atrakcyjnie	turystycznie	są	także	tereny	zielone	miasta:	okolice	rzeki	Warty,	które	
w	 2016	 roku	 zostały	 zagospodarowane	 na	 potrzebę	 utworzenia	 Plaży	 miejskiej,	
znajdującej	 się	 tuż	 przy	 brzegu	Warty,	 jej	 starorzecza	 wraz	 z	 terenem	 graniczącym	 z	
Wielkopolskim	Parkiem	Narodowym,	Kocie	Doły	i	Kocie	Dołki	położone	we	wschodniej	i	
południowo-wschodniej	 części	 miasta,	 dolina	 Strumienia	 Junikowskiego,	 Szachty	
znajdujące	 się	 w	 okolicy	 ulic	 Niezłomnych	 i	 Świerczewskiej	 oraz	 poznańskich	 osiedli	
Świerczewo	i	Fabianowo-Kotowo	(rys.	30).	
	

	 	
Rysunek	30.	Obiekty	atrakcji	turystycznej	w	centrum	Lubonia,		

przy	placu	E.	Bojanowskiego	
Autor:	Anna	Bernaciak.	

	
Miasto	Luboń	jest	silnie	zurbanizowane	i	nie	może	pochwalić	się	wieloma	parkami	

czy	zieleńcami,	dlatego	też	władze	miasta	realizują	prace	mające	na	celu	uporządkowanie	
istniejących	 terenów	 zielonych.	 W	 listopadzie	 2014	 roku	 zakończono	 pierwszy	 etap	
rewaloryzacji	i	rewitalizacji	Parku	Siewcy,	który	jest	próbą	przywrócenia	miejscu	dawnej	
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świetności,	jaką	miało	ono	w	czasach	działalności	przedsiębiorstwa	dr	Maya.	Ukończono	
założenia	 projektowe,	 które	 uwzględniały	 rekompozycję	 układu	 Parku,	 polegającą	 na	
przywróceniu	 charakteru	 dominanty	 Pomnikowi	 Siewcy.	 W	 Parku	 nasadzono	 ponad	
3	tys.	roślin.	Zrealizowano	również	siłownię	zewnętrzną.		

Na	południu	Luboń	sąsiaduje	z	 terenami	Wielkopolskiego	Parku	Narodowego,	do	
którego	granic	prowadzi	ścieżka	dydaktyczna	„Śladami	przyrody	i	historii”.	Trasa	ścieżki	
dydaktycznej	 zaczyna	 się	 przy	 Pomniku	 Siewcy,	 prowadzi	 w	 stronę	 Zakładów	
Chemicznych,	nad	Wartę,	Kocie	Doły,	lasem	w	kierunku	Kątnika	i	z	powrotem	w	kierunku	
Kocich	Dołów,	kończąc	ponownie	przy	ul.	Romana	Maya	 i	Pomniku	Siewcy.	Po	drodze	
uczestnicy	napotkają	12	miejsc,	przy	których	warto	zatrzymać	się	na	dłużej.	Malowniczo	
położona	droga	rowerowa	biegnie	wzdłuż	starorzecza	Warty	–	Kocich	Dołów,	zahaczając	
o	 północny	 skraj	Wielkopolskiego	 Parku	Narodowego.	 Dawniej	 Luboń	 był	 najbardziej	
uprzemysłowioną	 wsią	 w	 całym	 regionie	 poznańskim,	 za	 sprawą	 wybudowanych	 na	
początku	XX-wieku	fabryk.	Dzisiaj,	obiekty	te	są	zabytkami	architektury	przemysłowej,	
częściowo	 tylko	 wykorzystywanymi	 w	 przemyśle,	 natomiast	 coraz	 częściej	
postrzeganymi	 jako	 atrakcja	 turystyczna.	 Wspólnie	 ze	 Stowarzyszeniem	 Poznańska	
Lokalna	Inicjatywa	Turystyczna	(PLOT)	Ośrodek	Kultury	opracował	trasę	turystyczną	po	
obiektach	 zabytkowo-przemysłowych	 w	 Luboniu	 –	 Szlak	 Architektury	 Przemysłowej.	
Mieszkańcy	 i	 turyści	 mogą	 odwiedzić	 i	 poznać	 historię	 sześciu	 miejsc	 związanych	
z	przemysłowym	dziedzictwem	Lubonia.	Na	szlaku	znalazły	się	również	miejsca	związane	
z	codziennym	życiem	Lubonia:	zabytkowa	szkoła,	dworzec	i	osiedla	robotnicze	oraz	Park	
Siewcy	z	charakterystycznym	pomnikiem.	
	

	
	

	  

Potencjały	

•	duża	 ilość	 doposażonych,	 wyremontowanych	 lub	 kompleksowo	 przebudowanych	 placów	
zabaw
•	systematycznie	poprawiający	się	stan	infrastruktury	sportowej	(nowe	boiska,	bieżnie)
•	oryginalne	bogactwo	historyczne	w	postaci	zabytków	architektury	przemysłowej

Bariery	rozwoju

•	ograniczona	 powierzchnia	 terenów	 w	 mieście,	 które	 można	 przeznaczyć	 na	 rekreację	 i	
wypoczynek
•	brak	terenów	otwartych	i	parków
•	ograniczone	możliwości	korzystania	z	infrastruktury	rekreacyjnej	w	porze	zimowej
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10. Bezpieczeństwo publiczne 
	
	

10.1. Policja 
	
Na	 początku	 2016	 roku	 oddano	 do	 użytku	 nowy	 budynek	 Komisariatu	 Policji	

w	Luboniu.	Wraz	 ze	 Starostwem	 Powiatowym	miasto	 partycypowało	w	 kosztach	 jego	
budowy.	 Nowy	 Komisariat	 spełnia	 wszelkie	 wymagania	 Policji.	W	 znaczącym	 stopniu	
uległy	poprawie	warunki	pracy	i	służby	policjantów.	Na	koniec	2018	r.	w	Komisariacie	
Policji	 w	 Luboniu	 stan	 etatowy	 wynosił	 43	 etaty	 (w	 tym	 komendant	 i	 zastępca	
komendanta),	 z	 czego	 32	 etaty	 przypadały	 na	 służbę	 prewencyjną,	 9	 na	 służbę	
kryminalną,	 a	 stan	 wakatów	 wynosił	 5.	 Komisariat	 dysponuje	 trzema	 pojazdami	
oznakowanymi	o	raz	pięcioma	nieoznakowanymi.		

W	latach	2015-2018	systematycznie	rosła	liczba	przeprowadzanych	interwencji,	od	
2668	 w	 roku	 2015	 do	 2876	 w	 roku	 2018.	 W	 analizowanym	 okresie	 spadła	 liczba	
podejmowanych	 interwencji	 domowych,	 natomiast	 liczba	 kolizji	 i	 wypadków	 (za	
wyjątkiem	roku	2016,	kiedy	była	bardzo	niska)	utrzymywała	się	na	podobnym	poziomie	
(tab.	29).	
	
Tabela	 29.	 Interwencje	 przeprowadzone	 przez	 Komisariat	 Policji	 w	 Luboniu	
w	latach	2015-2018	

Rok	 Ogółem	 Domowe	 Kolizje	i	wypadki	

2015	 2668	 177	 347	
2016	 2627	 74	 221	
2017	 2710	 72	 340	
2018	 2876	 59	 339	

Źródło:	dane	Komisariatu	Policji	w	Luboniu.	
	

10.2. Straż Miejska 
	
Straż	 Miejska	 Miasta	 Luboń	 koncentruje	 się	 na	 zadaniach	 związanych	

z	egzekwowaniem	 porządku,	 ochroną,	 profilaktyką	 i	 działaniami	 społeczno-
administracyjnymi.	Do	jej	szczegółowych	zadań	należą:	
1) W	 zakresie	 porządku	 –	 wyrażone	 poprzez	 egzekwowanie	 przestrzegania	 przez	

społeczność	lokalną	przepisów	prawa	z	zakresu	czystości	i	porządku	publicznego,	
2) W	zakresie	ochrony	–	wyrażone	poprzez	zapewnienie	bezpieczeństwa	 i	spokoju	na	

terenie	miasta	Luboń,	
3) W	 zakresie	 prewencji	 –	 wyrażone	 poprzez	 patrolowanie	 ulic,	 osiedli	 jak	 również	

realizacja	zgłaszanych	przez	mieszkańców	interwencji,	
4) W	 zakresie	 profilaktyki	 –	 wyrażone	 poprzez	 zapobieganie	 przestępstwom,	

wykroczeniom	 oraz	 zjawiskom	 kryminogennym,	 prowadzenie	 profilaktyki	
wychowawczej	wśród	dzieci	i	młodzieży	zarówno	w	szkołach	jak	i	przedszkolach,	
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5) W	 zakresie	 społeczno-administracyjnym	 –	 wyrażone	 poprzez	 współdziałanie	
w	zakresie	 bezpieczeństwa	i	 porządku	 publicznego	 z	 organami	 samorządowymi	
i	organizacjami	pozarządowymi,	

6) W	zakresie	integracji	lokalnej	społeczności	–	wyrażone	poprzez	udział	w	imprezach	
kulturalnych,	 spotkaniach	 z	 mieszkańcami	 organizowanymi	 przez	 władze	 miasta,	
organizacje	społeczne,	szkoły	itp.	
W	 latach	 2015-2018	 zatrudnienie	 w	 Straży	 Miejskiej	 nie	 uległo	 znaczącym	

zmianom,	podobnie	jak	tabor,	którym	dysponują	strażnicy	(tab.	30).	Zróżnicowana	była	
natomiast	 liczba	 podejmowanych	 interwencji	 i	wahała	 się	 od	 niespełna	 5	500	w	 roku	
2015	do	niemal	9	000	w	roku	2017.		

	
Tabela	30.	Działalność	Straży	Miejskiej	w	Luboniu	w	latach	2015-2018	

Rok	 Liczba	zatrudnionych	 Tabor	 Liczba	interwencji	

2015	 10	 2	samochody	
osobowe,	3	rowery	 5	392	

2016	 10		 2	samochody	
osobowe,	3	rowery	 6	873	

2017	 10+1	 2	samochody	
osobowe,	3	rowery	 8	709	

2018	 10+1	 2	samochody	
osobowe,	3	rowery	 6	741	

Źródło:	dane	Straży	Miejskiej	w	Luboniu.	
	

W	 roku	 2019	 zostanie	 zatrudniony	 kolejny,	 11	 strażnik	 miejski.	 Planowana	 jest	
także	 reorganizacja	 czasu	 pracy	 na	 rzecz	włączenia	 służb	w	 sobotę	 po	 południu	 oraz	
niedzielę,	a	także	planowane	jest	zorganizowanie	eko-patrolu.	
	

10.3. Ochotnicza Straż Pożarna 
	

Jednostka	Ochotniczej	Straży	Pożarnej	w	Luboniu	jest	jednostką	typu	S-4.	Została	
włączona	do	Krajowego	Systemu	Ratowniczo-Gaśniczego	w	1997	roku.	Stan	wyposażenia	
jednostki	na	rok	2015	przedstawiał	się	następująco:	
- 4	samochody	ratowniczo-gaśnicze	 jeden	 typu	 lekkiego,	dwa	 typu	średniego	 i	 jeden	

typu	ciężkiego	
- Zestaw	poduszek	ciśnieniowych	
- 2	zestawy	do	ratownictwa	technicznego	
- 3	zestawy	pierwszej	pomocy	wraz	z	zestawem	do	prowadzenia	tlenoterapii	
- Miernik	wielogazowy	m.in.	do	wykrywania	tlenku	węgla	
- Kamera	termowizyjna	MSA	AUER	EVOLUTION	5700	
- Zestaw	do	wyważania	drzwi	i	cięcia	pedałów	
- AED-	automatyczny	defibrylator	zewnętrzny	
- Urządzenie	przenośne	do	wytwarzania	piany	gaśniczej	
- Miernik	dielektryczny	
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- Pozostały	 sprzęt:	 aparaty	 powietrzne	 nadciśnieniowe,	 deski	 ortopedyczne	 nosze	
podbierakowe,	piły	do	cięcia	drzewa,	stali,	betonu,	piły	ratownicze,	pompy	pływające	
oraz	 zanurzeniowe	 do	 pompowania	 wody,	 wentylatory	 napowietrzające	 oraz	 trzy	
agregaty	prądotwórcze	i	sprzęt	oświetleniowy.		
W	roku	2016	wyposażenie	 jednostki	powiększyło	się	m.in.	o	4	pilarki	do	drewna	

i	1	zestaw	pierwszej	pomocy.	Rok	później	o	zestawy	do	ratownictwa	technicznego	oraz	
przede	wszystkim	o	samochód	rozpoznania	ratowniczego.	W	roku	2018	do	wyposażenia	
jednostki	doszły	przyczepa	lekka	do	przewozu	sprzętu	przeciwpowodziowego	i	zestaw	
do	ratownictwa	wysokościowego.	

Według	stanu	na	dzień	31.12.2015	r.	do	jednostki	należało	47	członków	czynnych	
oraz	9	członków	młodzieżowej	drużyny	pożarniczej.	Podobny	stan	osobowy	występował	
w	2016	r.	w	roku	2017	do	jednostki	należało	już	49	członków	czynnych,	natomiast	w	2018	
52	członków	czynnych	i	10	członków	młodzieżowej	drużyny	pożarniczej.		

W	2015	r.	jednostka	Ochotniczej	Straży	Pożarnej	w	Luboniu	interweniowała	łącznie	
421	razy.	W	roku	2016	–	335,	2017	–	464,	natomiast	w	2018	–	396	(tab.	31)	Interwencje	
miały	miejsce	przy	pożarach,	miejscowych	zagrożeniach	oraz	 fałszywych	alarmach,	na	
terenie	miasta	Lubonia,	Puszczykowa,	Poznania	a	także	sąsiedniej	gminy	Komorniki.	Do	
miejscowych	 zagrożeń	 zalicza	 się	 usunięcie	 skutków	wypadków	 drogowych,	 zagrożeń	
związanych	z	usunięciem	skutków	niesprzyjającej	pogody,	ratowanie	zwierząt	 ludzi	na	
akwenach	wodnych,	pomoc	pogotowiu	ratunkowemu,	policji	itp.	Jednostka	współpracuje	
również	z	Lotniczym	Pogotowiem	Ratunkowym.		
	
Tabela	31.	Ilość	interwencji	Ochotniczej	Straży	Pożarnej	w	Luboniu	z	podziałem	na	
rodzaj	zdarzeń	i	miejscowych	zagrożeń	w	latach	2015	-	2018	

Rok	 2015	 2016	 2017	 2018	 RAZEM	
Ogółem:	 421	 335	 464	 396	 1616	

Pożary	 122	 122	 85	 131	 460	
Miejscowe	zagrożenia	 289	 195	 346	 224	 1054	
Fałszywe	alarmy	 10	 18	 33	 41	 102	
w	tym:	 	
wypadki	drogowe	 58	 63	 67	 75	 263	
akcje	powodziowe	 18	 22	 30	 21	 91	
ratownictwo	
chemiczne	

23	 20	 6	 10	 59	

wichury	 108	 25	 90	 13	 236	
inne	 82	 65	 132	 105	 384	
Źródło:	dane	OSP	Luboń.	

	
Z	roku	na	rok	spada	analogicznie	ilość	interwencji	przy	pożarach	natomiast	wzrasta	

ilość	zdarzeń	przy	usuwaniu	skutków	niesprzyjającej	pogody.	Spowodowane	jest	to	coraz	
częściej	pojawiającymi	się	anomaliami	pogodowym:	silne	opady	deszczu	
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10.4. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 
	

Zadania	związane	z	ochroną	ludności,	zapobieganiem	zagrożeniom	życia	i	zdrowia	
oraz	zapewnienia	bezpieczeństwa	publicznego	należą	do	podstawowych	zadań	jednostek	
samorządu	terytorialnego.		

W	ramach	obrony	cywilnej	w	Urzędzie	Miasta	Luboń	 funkcjonuje	Gminny	Zespół	
Zarządzania	Kryzysowego.	GZZK	powołany	został	przez	Szefa	Obrony	Cywilnej	Miasta,	
działa	w	oparciu	o	Gminny	Plan	Zarządzania	Kryzysowego	 i	Plan	Obrony	Cywilnej.	Do	
zadań	 GZZK	 należy	 analiza	 zaistniałego	 zdarzenia	 wypracowanie	 sposobu	 eliminacji	
zagrożenia	 i	 przedstawienie	 propozycji	 Szefowi	 Obrony	 Cywilnej	 Miasta.	 Ostrzeganie	
i	alarmowanie	 Ludności	 (wykorzystywane	 są	 4	 systemy,	 które	 zapewniają	
powiadamianie	 100%	 mieszkańców).	 Prowadzenie	 ciągłego	 monitoringu	 sytuacji	
hydrologicznej	 i	 meteorologicznej.	 Ochrona	 dóbr	 kultury	 zgodnie	 z	 Gminnym	 Planem	
Ochrony	Zabytków.	Organizowanie	pomocy	poszkodowanym	w	czasie	wojny	oraz	klęsk	
żywiołowych	 i	 katastrof	 drogowych,	 kolejowych	 i	 lotniczych	 (Gminny	 Plan	 Ewakuacji	
Ludności	I,	II	i	III	stopnia).	Na	terenie	Miasta	funkcjonuje	całodobowy	telefon	alarmowy	
o	nr	601	986	986	dla	mieszkańców	w	ramach	systemu	Zarządzania	Kryzysowego	Miasta	
Luboń.	

W	 latach	 2016-2018	 sukcesywnie	 doposażano	 Gminny	 Magazyn	
Przeciwpowodziowy.	Zakupiono:		
- 2	pompy	do	brudnej	wody;	
- 1	agregat	prądotwórczy;	
- 10	łopat	do	piasku;	
- 10	szyp	do	piasku;	
- 2	ręczne	halogeny.	
	

	
	  

Potencjały	

• sprawnie	działający	system	informowania	o	zagrożeniach
• dobrze	wypozaśona	jednostka	ratowniczo-gaśnicza
• funkcjonowanie	Straży	Miejskiej	na	terenie	miasta

Bariery	rozwoju

•	potrzeba	reorganizacji	systemu	pracy	Straży	Miejskiej
•	problemy	kadrowe	w	służbach	mundurowych	(wakaty	w	policji)
•	rosnąca	 ilość	 niekorzstnych	 zjawisk	pogodowych	 i	 związane	 z	 tym	zagrożenie	dla	 ludzi	 i	
mienia	oraz	rosnące	koszty	prowadzenia	interwencji
•	rosnąca	liczba	fałszywych	alarmów
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11. Spółki z udziałem miasta 
	
	

11.1. Spółki miejskie 
	
Miasto	Luboń	jest	udziałowcem	trzech	spółek	–	Translub	sp.	z	o.o.,	LOSIR	sp.	z	o.o.	

oraz	Kom-Lub	sp.	z	o.o.	W	każdej	z	nich	miasto	posiada	100%	udziałów.	Ich	działalność	
koncentruje	 się	 w	 kluczowych	 z	 punktu	 widzenia	 miasta	 obszarach	 jak:	 komunikacja	
i	transport	zbiorowy,	odbiór	i	transport	odpadów	oraz	usługi	porządkowo-remontowo-
konserwacyjne	 a	 także	 administrowanie	 obiektami	 sportowymi	 na	 terenie	 miasta	
i	organizacja	imprez	sportowych,	kulturalnych	i	festynów.	

	

11.1.1. Translub sp. z o.o. 
	

Przedsiębiorstwo	Transportowe	Translub	 sp.	 z	 o.o.	 zostało	utworzone	w	1991	 r.	
100%	 udziałów	 Spółki	 należy	 do	 Miasta	 Luboń.	 	 Spółka	 świadczy	 główne	 usługi	
w	zakresie	 przewozów	 zorganizowanej	 komunikacji	 miejskiej.	 Siedziba	 spółki	
zlokalizowana	jest	w	Luboniu	przy	ul.	Przemysłowej	13/15.	Translub	posiada	zaplecze	
obsługi	technicznej	autobusów	oraz	stację	paliw	–dla	własnych	potrzeb.	

Przedsiębiorstwo	odnotowało	za	okres	od	stycznia	do	grudnia-2018	r.	przychody	
na	poziomie	10	901	721,59	zł,	natomiast	stan	zatrudnienia	w	spółce	na	dzień	31	grudnia	
2018	r.	wyniósł	97	pracowników,	co	stanowiło	93,75	etatów.	

W	 latach	 2010-2014	 spółka	 realizowała	 wspólnie	 z	 Miastem	 Luboń	 projekt	
współfinansowany	 przez	 Unię	 Europejską	 z	 Europejskiego	 Funduszu	 Rozwoju	
Regionalnego	w	ramach	Wielkopolskiego	Regionalnego	Programu	Operacyjnego	na	lata	
2007-2013	 pt.	 „Wzmocnienie	 potencjału	 transportu	 publicznego	 w	 Luboniu	 poprzez	
zakup	 nowych	 autobusów	 miejskich".	 Całkowita	 wartość	 inwestycji	 wyniosła	
5	029	885,00	 zł	 a	 kwota	 dofinansowania	 z	 Europejskiego	 Funduszu	 Rozwoju	
Regionalnego	to	4	018	455,20	zł.	Beneficjentem	projektu	było	Miasto	Luboń.	

Przedmiotem	 projektu	 był	 zakup	 6	 nowych,	 12-metrowych	 (klasa	 autobusów	
MAXI),	całkowicie	niskopodłogowych	autobusów	miejskich.	

W	 roku	 2018	 w	 ramach	 projektu	 „Koncentracja	 transportu	 publicznego	 Miasta	
Luboń	 wokół	 transportu	 szynowego	 w	 drodze	 budowy	 Zintegrowanego	 Węzła	
Przesiadkowego	 w	 Luboniu	 wraz	 z	 działaniami	 uzupełniającymi”	 Translub	 otrzyma	
unijne	wsparcie	środków	 finansowych	na	zakup	3	autobusów	hybrydowych	–	wartość	
kontraktu	5	498	100zl	oraz	2	autobusów	z	tradycyjnym	napędem	diesla	EURO	6	–wartość	
kontraktu	2	285	340	zł.	
	

11.1.2. Kom-Lub sp. z o.o. 
	
Przedsiębiorstwo	 „KOM-LUB”	Sp.	 z	o.o.	 zostało	utworzone	w	1992	r.	 Sto	procent	

udziałów	 spółki	 należy	 do	Miasta	 Luboń.	 Spółka	w	 2018	 r.	 odnotowała	 przychody	 na	
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poziomie	9	mln	344	tys.	złotych.	Na	dzień	31	grudnia	2018	r.	w	spółce	zatrudnionych	było	
38	osób	na	37,5	etatach.	Spółka	posiada	certyfikat	jakości	ISO	9001,	ISO	14001	oraz	PN-
N-18001.	Spółka	korzysta	z	majątku	miejskiego	–	 terenu	bazy	wraz	z	budynkami	przy	
ul.	Niepodległości	11,	które	dzierżawi	od	miasta	na	podstawie	umowy	najmu.	KOM-LUB	
ponosi	wszelkie	koszty	konserwacji,	modernizacji	i	koszty	inwestycyjne.	Spółka	świadczy	
usługi	w	zakresie:		

- wywozu	odpadów	komunalnych	gromadzonych	w	pojemnikach	o	pojemnościach	
od	 110	 litrów	 do	 1,1m3,	 a	 także	 odpadów	 gromadzonych	 luzem	 z	 posesji	
zamieszkałych	oraz	posesji	niezamieszkałych,	

- wywozu	gruzu,	
- porządkowania	terenów	miejskich,	
- równania	dróg	gruntowych,	
- zamiatania	jezdni,	
- utrzymywania	w	należytym	stanie	dróg	miejskich,	
- czyszczenia	kanalizacji	deszczowych,	
- przeglądu	wnętrz	rurociągów	przy	użyciu	własnego	sprzętu	telewizyjnego,	
- naprawy	nawierzchni	ulic,	
- dbania	o	stan	znaków	drogowych	na	terenie	Lubonia,	
- cięcia	nawierzchni	asfaltowych	i	betonowych,	
- dokonywania	ultraszybkich	napraw	zarwanych	studni	kanalizacyjnych	i	wpustów	

ulicznych	za	pomocą	unikalnej	technologii	zapraw	szybkowiążących,	
- pielęgnacji	zieleni	miejskiej,	
- naprawy	infrastruktury	drogowej,	
- odśnieżania	ulic	i	chodników.	

	

11.1.3. LOSIR sp. z o.o. 
	

LOSIR	sp.	z	o.	o.	(dawniej	Luboński	Ośrodek	Sportu	i	Rekreacji	–	od	2009	roku)	od	
1	maja	2014	funkcjonuje	jako	miejska	spółka	odpowiedzialna	za	administracje	obiektów	
sportowych	 na	 terenie	 Lubonia,	 organizator	 i	 współorganizator	 imprez	 sportowych,	
kulturalnych,	festynów	i	eventów.	

LOSIR	sp.	z	o.o.	świadczy	usługi	dla	mieszkańców	Lubonia	w	zakresie	udostępniania	
obiektów	 sportowych,	 organizowanie	 zajęć	 fitness,	 zawodów	 sportowych	 i	 festynów	
sportowo-rekreacyjnych.	Prowadzi	również	działalność	w	zakresie	żywienia	zbiorowego	
(szkół,	przedszkoli,	podmiotów	indywidualnych).	Średnio	w	roku	na	obiektach	będących	
w	administracji	LOSIR-u	odbywa	się	ponad	120	imprez	sportowych,	festynów,	wydarzeń	
artystycznych	 i	 meczów	 oraz	 turniejów	 piłkarskich.	 Prowadzone	 są	 zajęcia	 i	 treningi	
sportowe,	w	których	tygodniowo	uczestniczy	około	3000	dzieci,	młodzieży	i	dorosłych	–	
mieszkańców	Lubonia.	

Obecnie,	na	mocy	porozumienia	z	miastem	Luboń,	Spółka	zarządza	następującymi	
obiektami	na	terenie	Lubonia.	
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1. Hala	 widowiskowo-sportowa	 na	 360	 miejsc	 siedzących,	 na	 której	 regularnie	
odbywają	 się	 zawody	 sportowe	 o	 randze	 międzynarodowej	 oraz	 ogólnopolskiej,	
koncerty,	 wystawy	 oraz	 inne	 lokalne	 wydarzenia	 sportowe.	 W	 roku	 2018	 na	 hali	
odbyło	 się	 ponad	 80	 imprez	 i	 zawodów.	 Organizowane	 są	 także	 treningi	 w	 kilku	
dyscyplinach	sportu,	rozgrywki	Lubońskiej	Amatorskiej	Ligi	Siatkówki,	turnieje	tenisa	
stołowego,	turnieje	charytatywne	i	inne	wydarzenia	sportowe	i	rekreacyjne.	

2. Boisko	przy	ulicy	Szkolnej.	Na	boisku	w	roku	2018	rozegrano	prawie	150	meczów	
ligowych	 lubońskich	 drużyn	 piłki	 nożnej	 oraz	 od	 lutego	 do	 grudnia	 obiekt	
udostępniony	jest	na	treningi	zespołów	piłki	nożnej.	

3. Boisko	Orlik	przy	ulicy	Dojazdowej,	 z	 którego	korzystają	mieszkańcy	Lubonia	oraz	
kluby	 i	 stowarzyszenie	 działające	 na	 terenie	Miasta.	Obiekt	 jest	 czynny	 codziennie	
w	godzinach	 16.00-22.00,	 w	 soboty	 i	 niedziele	 9.00-22.00.	 W	 godzinach	
przedpołudniowych	 z	 obiektu	 korzysta	 Szkoła	 Podstawowa	 nr	 4.	 Oprócz	 uczniów	
Szkoły	z	obiektu	w	ciągu	tygodnia	korzysta	około	1200–1500	osób.	

4. Stadion	 Miejski	 przy	 ulicy	 Rzecznej	 –	 w	 2018	 roku	 obiekt	 poddany	 został	
gruntownemu	 remontowi,	 głównie	 pod	 względem	 adaptacji	 dla	 potrzeb	 lekkiej	
atletyki.	Na	co	dzień	z	obiektu	korzystały	lubońskie	kluby	piłkarskie	oraz	Zespół	Szkół	
nr	1	w	Luboniu.	Na	Stadionie	organizowane	były	zawody	w	lekkiej	atletyce,	biegach	
przełajowych	oraz	mecze	i	turnieje	piłki	nożnej.	

5. Boisko	wielofunkcyjne	przy	hali	ul.	Kołłątaja	2.	Korzystają	z	niego	mieszkańcy	Lubonia	
oraz	 kluby	 i	 stowarzyszenie	 działające	 na	 terenie	 Miasta.	 Obiekt	 jest	 czynny	
codziennie	w	godzinach	16.00-22.00,	w	soboty	 i	niedziele	9.00-22.00.	W	godzinach	
przedpołudniowych	z	obiektu	korzysta	Szkoła	Podstawowa	nr	5.	Na	terenie	obiektu	
są	zlokalizowane	plac	zabaw,	boisko	wielofunkcyjne,	boisko	do	siatkówki	plażowej,	
boisko	 piłkarskie	 ze	 sztuczną	 nawierzchnią	 oraz	 bieżnia	 okólna.	 Obiekt	 został	
udostępniony	w	czerwcu	2018.	

6. Boisko	wielofunkcyjne	 oraz	 plac	 zabaw	 ul.	 Kołłątaja	 (obok	 obiektu	 przy	 Szkolnej).	
Udostępniony	w	listopadzie	2018	roku.	Korzystają	z	niego	mieszkańcy	Lubonia	oraz	
kluby	i	stowarzyszenie	działające	na	terenie	Miasta.	
LOSIR	sp.	z	o.o.	współpracuje	ze	związkami	sportowymi	i	klubami	z	Wielkopolski	

i	innych	 regionów	 kraju.	 W	 Luboniu	 odbywają	 się	 zgrupowania	 i	 obozy	 sportowe,	
warsztaty	sportowe	dla	dzieci	i	młodzieży	oraz	treningi	w	kilku	dyscyplinach	sportu.	Od	
początku	 funkcjonowania	na	 obiektach	LOSIR	 sp.	 z	 o.o.,	 odbyło	 się	 kilkanaście	 imprez	
rangi	Mistrzostw	Polski	i	jedna	rangi	Mistrzostw	Europy.	

W	 maju	 2018	 roku	 hala	 LOSIR	 gościła	 uczestników	 Ogólnopolskiej	 Olimpiady	
Młodzieży	w	sportach	halowych	„Wielkopolska	2018”	w	tenisie	stołowym.	

W	 listopadzie	 odbył	 się	 koncert	 zespołu	 Śląsk	 w	 ramach	 obchodów	 100-lecia	
odzyskania	Niepodległości.	

Od	początku	2019	roku	realizowana	jest	nowa	inwestycja	związana	z	zakupem	2	hal	
pneumatycznych	 do	 instalacji	 na	 obiektach	 w	 Luboniu,	 przy	 ul.	 Kołłątaja	 oraz	 przy	
ul.	Dojazdowej.	 Zimowe	 wykorzystanie	 boisk	 ze	 sztuczną	 nawierzchnią	 przykrytych	
halami	pozwoli	na	zwiększenie	czasu	wynajmu	hali	sportowej	dla	innych	podmiotów.	
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W	zakresie	usług	żywienia	zbiorowego,	Spółka	aktywnie	przystępuje	do	przetargów	
dążąc	do	pozyskiwania	nowych	klientów,	wprowadza	oferty	okolicznościowe,	świadczy	
usługi	w	zakresie	żywienia	indywidualnego.	

Dzięki	 swojej	 wielopłaszczyznowej	 działalności	 Spółka	 LOSIR	 jest	 pozytywnie	
postrzegana	przez	środowiska	sportowe	i	artystyczne,	zarówno	ze	względu	na	sprawną	
organizację,	jak	i	różnorodność	odbywających	się	na	obiektach	Spółki	wydarzeń.	

	

11.2. Udział miasta w spółce Aquanet S.A. 
	

Miasto	Luboń	jest	udziałowcem	w	spółce	Aquanet	S.A.	–	procentowy	udział	Miasta	
Luboń	w	kapitale	spółki	to	2,	2766%.	Wartość	akcji	Lubonia	to	25	527	232	zł	(luty	2019).	
Cały	kapitał	zakładowy	spółki	wynosi	obecnie	1	121	290	222	zł	(luty	2019).	W	2015	r.	
mija	150	 lat	 od	 założenia	poznańskich	wodociągów.	Burmistrz	Miasta	Luboń	podpisał	
w	1993	 r.	 porozumienie	 komunalne,	 którego	 przedmiotem	 było	 powierzenie	 przez	
wskazane	 Gminy,	 w	 tym	 Luboń,	 Miastu	 Poznań	 prowadzenia	 spraw	 wodociągów	
i	zaopatrzenia	 w	wodę,	 kanalizacji,	 usuwania	 i	 oczyszczania	 ścieków	 komunalnych	 za	
pomocą	 urządzeń	 wodociągowo-kanalizacyjnych	 należących	 do	 Przedsiębiorstwa	
Wodociągów	i	Kanalizacji	w	Poznaniu	(dziś	Aquanet	S.A.).	Przedsiębiorstwo	od	1997	r.	
działało	jako	spółka	z	o.o.,	a	od	2005	r.	funkcjonuje	jako	spółka	akcyjna.	Wcześniej	Luboń	
objął	udziały	spółki	(2002	r.).	W	2011	na	podstawie	Uchwały	Nr	XX/266/VI/2011	Rady	
Miasta	Poznania	z	dnia	8	listopada	2011	r.	–	Prezydent	Poznania	wypowiedział	z	dniem	
30	 grudnia	 2011	 r.	 porozumienie	 komunalne	 z	 dnia	 26.03.1993	 r.	 oraz	 z	 dnia	
30.06.2004	r.	Od	tej	pory	usługi	są	świadczone	na	podstawie	zezwolenia	wydanego	przez	
Burmistrza	w	drodze	decyzji.	W	ostatnich	latach	w	porozumieniu	z	Miastem	Luboń	Spółka	
Aquanet	realizowała	w	Luboniu	projekt	Funduszu	Spójności	UE	–	pt.	„Uporządkowanie	
gospodarki	 wodno-ściekowej	 w	 Poznaniu	 i	 okolicach	 –	 etap	 I”	 –	 Budowa	 kolektora	
wirskiego	 i	kanałów	w	zlewni	wraz	z	przyłączami	w	Luboniu.	W	ramach	 tego	zadania	
spółka	zainwestowała	w	Luboniu	ponad	20	mln	zł.	Obecnie	spółka	realizuje	„Wieloletni	
plan	 rozwoju	 i	 modernizacji	 urządzeń	 wodociągowych	 i	 kanalizacyjnych	 będących	
w	posiadaniu	 Aquanet	 S.A.	 na	 lata	 2017-2026”.	 W	 ramach	 tego	 planu	 na	 inwestycje	
rozwojowe	w	Luboniu	została	przewidziane	kwota	7	800	000	zł.	
	

11.3. Udział miasta w Spółce Wodnej Miasta Luboń 
	

W	 dniu	 24.03.1986	 roku	 Spółka	 Wodna	 została	 wpisana	 do	 księgi	 wodnej	
województwa	poznańskiego.	Spółka	Wodna	Luboń	działa	zgodnie	z	przyjętym	statutem	
i	na	 podstawie	 ustawy	 Prawo	wodne	 dla	 utrzymania,	 eksploatacji	 i	 budowy	 urządzeń	
wodnych	 i	 wodno-melioracyjnych.	 Jest	 ona	 zrzeszona	 w	 Poznańskim	 Związku	 Spółek	
Wodnych	z	siedzibą	w	Poznaniu,	przy	ul.	Słowackiego	13.	Działa	ona	na	terenie	Miasta	
Luboń	i	zrzesza	osoby	fizyczne	i	prawne	(m.	 in.	właścicieli	działek,	rolników,	 jednostki	
gospodarcze).	Spółka	ma	w	utrzymaniu	rowy:	Żabinka,	Bocianka	oraz	Kotówka.	Miasto	
Luboń	jest	jednym	z	jej	członków.	Do	osiągnięcia	statutowych	celów	Spółki	służą	zebrane	
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środki	finansowe.	Miasto	Luboń	wpłaciło	w	2018	roku	35	000	zł	na	konserwację	urządzeń	
melioracyjnych.	W	2018	 roku	 spłynęło	 41	317	 zł	wszystkich	 składek.	Dofinansowanie	
w	formie	 dotacji	 wyniosło:	 z	 budżetu	 państwa	 1	185	 zł,	 a	 z	 rezerwy	 celowej	 budżetu	
państwa	21978	zł.	Zgromadzone	środki	finansowe	przeznaczono	na	konserwację	rowów	
Żabinka,	Bocianka	oraz	Kotówka	znajdujących	się	w	granicach	administracyjnych	Miasta	
Luboń.	

	

	
	  

Potencjały	

•	funkcjonowanie	spółek	miejskich	w	kluczowych	obszarach	działalności	z	punktu	widzenia	
miasta	
•	poprawiająca	się	sytuacja	ekonomiczna	spółek	miejskich
•	rosnące	nakłady	inwestycyjne	i	działania	reorganizacyjne	podejmowane	w	spółkach
•	poprawiający	się	system	nadzoru	i	kontroli	nad	spółkami

Bariery	rozwoju

•	zmieniające	się	otoczenie	prawne	funkcjonowania	spółek
•	rosnące	nakłady	na	dostosowywanie	się	do	zmieniających	się	wymagań	prawnych
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12. Organizacje pozarządowe 
	
	
Organizacje	pozarządowe	poprzez	realizowanie	własnych	inicjatyw,	jak	również	

wspieranie	 przedsięwzięć	 miasta	 wzmacniają	 i	 zwiększają	 możliwości	 działania	
samorządu	na	rzecz	mieszkańców.	

W	Luboniu	aktywnie	działa	45	organizacji	(tab.	32).	Miasto	Luboń	współpracuje	
z	nimi	na	podstawie	przyjmowanej	co	roku	nowej	uchwały.	W	roku	2015	była	to	Uchwała	
z	dnia	30	października	2014	r.,	w	2016	r.	z	dnia	29	października	2015	r.,	w	2017	r.	z	dnia	
24	listopada	 2016	 r.,	w	 2018r.	 z	 dnia	 23	 listopada	 2017	 r.	 podjęta	 przez	Radę	Miasta	
Luboń	 w	 sprawie:	 Rocznego	 Programu	 Współpracy	 Miasta	 Luboń	 z	 Organizacjami	
Pozarządowymi.	 Celem	programu	 jest	 zaspokajanie	 zbiorowych	 potrzeb	mieszkańców	
oraz	 kształtowanie	 ładu	 społecznego	 w	 środowisku	 lokalnym,	 poprzez	 budowanie	
partnerstwa	między	Miastem	a	organizacjami	pozarządowymi.	

	
Tabela	32.	Organizacje	pozarządowe	działające	w	Luboniu		

Oddział	PTTK	im.	Cyryla	
Ratajskiego	 Luboński	1943	Luboń	 Stowarzyszenie	Solidarni	w	

Prawdzie	i	Miłosierdziu	
Bona	Fide.	Stowarzyszenie	

Wielkopolan	
Parafia	pw.	św.	Jana	Bosko	w	

Luboniu	
Stowarzyszenie	Sportowe	

Pogrom	Luboń	

Fundacja	"Mogę	Więcej"	 Parafia	rzymskokatolicka	pw.	
św.	Jana	Pawła	II	w	Luboniu	

Stowarzyszenie	Społeczny	
Fundusz	Ludzi	Dobrej	Woli	

Fundacja	Akademia	Muzyki	
Dawnej	

Parafia	św.	Maksymiliana	Marii	
Kolbego	

Stowarzyszenie	Zgrupka	
Luboń	

Fundacja	Edukacji	Społecznej	
"EKOS"	

Polski	Związek	Wędkarski	
Okręg	W	Poznaniu	–	Koło	Nr	

21	Lubonianka	

Szkolny	Związek	Sportowy	
miasta	Luboń	

Fundacja	Lech	Poznań	Football	
Academy	

Polskie	Towarzystwo	
Taneczne	Okręg	Wielkopolski	 Szkoła	Futbolu	

Fundacja	mydzieciom	 Poznańska	Akademia	Rozwoju	 TMS	STELLA	LUBOŃ	

Fundacja	Nowe	Horyzonty	 spółdzielnia	socjalna	Psarvard	 Towarzystwo	Miłośników	
Miasta	Lubonia	

Fundacja	Piotra	Reissa	 Stowarzyszenie	"Gloria	in	
Musica"	

Uczniowski	Klub	Sportowy	
Dwójka	Luboń	

Fundacja	Pro	Bike	&	Dance	 Stowarzyszenie	"Kto	pyta?"	 Uczniowski	Klub	Sportowy	
Jedynka	

Fundacja	Wspierania	rozwoju	
Małego	Dziecka	"Cali	Mali"	 Stowarzyszenie	4Human	 UKS	Akademia	Piłkarska	

Reissa	Luboń	

Fundacja	Zatrzymać	Czas	
Stowarzyszenie	Centrum	

Współpracy	z	Zagranicą	Luboń	
bez	granic	

UKS	Warta	Luboń	

Ja,	Ty,	On	-	MY	 Stowarzyszenie	COR	AD	COR	
im.	Kardynała	J.	H.	Newmana	 Unia	Wielkopolan	

Klub	Sportów	i	Sztuk	Walk	
Alliance	

Stowarzyszenie	DELTA	Test	
eNGO	

Uniwersytet	Luboński	
Trzeciego	Wieku	

Klub	Sportowy	Akademia	Judo	 Stowarzyszenie	Galiarda	
Wielkopolski	Oddział	
Okręgowy	Polskiego	
Czerwonego	Krzyża	
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Klub	Sportowy	Czerwony	
Smok	

Stowarzyszenie	Kohorta	
Poznań	

Wielkopolskie	Stowarzyszenie	
Turystyki	i	Rekreacji	Wodnej	

WARTA	

Lubońska	Petanka	 Stowarzyszenie	Kulturalno-
Oświatowe	"Forum	Lubońskie"	

Zgromadzenie	Sióstr	
Służebniczek	Niepokalanego	
Poczęcia	Najświętszej	Maryi	

Panny	

Luboński	Klub	Biegacza	 Stowarzyszenie	Kultury	
Fizycznej	Sportowy	Luboń	

Związek	Harcerstwa	Polskiego	
–	Chorągiew	Wielkopolska	im.	
Powstańców	Wielkopolskich	

Luboński	Klub	Tenisa	
Stołowego	

Stowarzyszenie	Miłośników	
Gier	Planszowych	Kości	 Związek	Strzelecki	„Strzelec"	

Lubońskie	Bractwo	Kurkowe	
Stowarzyszenie	Pomocy	

Osobom	Niepełnosprawnym	
"WSPÓLNA	DROGA"	

Związek	Strzelecki	Strzelec	
Jednostka	Strzelecka	4111	

Luboń	
Lubońskie	Towarzystwo	

Kulturalne	
Stowarzyszenie	Pozytywny	

Luboń	 	

Źródło:	dane	UML.	
	

Burmistrz	Miasta	Luboń	corocznie	ogłasza	otwarte	konkursy	ofert	na	 realizację	
zadań	publicznych	w	mieście,	w	ramach	których	organizacje	pozarządowe	mogą	ubiegać	
się	o	dofinansowanie	swoich	projektów.	

W	2018	r.	ogłoszono	otwarte	konkursy	w	7	obszarach	zadaniowych:		
1. Działania	społeczne	oraz	działalność	gospodarcza	i	techniczna	
2. Kultura	i	patriotyzm	lokalny		
3. Edukacja,	wypoczynek,	turystyka	i	integracja	europejska		
4. Sport		
5. 2018	–	rok	obchodów	100.	Rocznicy	Odzyskania	Niepodległości	RP	oraz	100.	Rocznicy	

Wybuchu	Powstania	Wielkopolskiego	
6. Organizacja	treningów,	innych	przygotowań	i	udziałów	w	zawodach	sportowych	dla	

dzieci	 i	 młodzieży	 zamieszkałych	 w	 Luboniu,	 w	 różnych	 dyscyplinach	 sportu,	 ze	
szczególnym	 uwzględnieniem	 piłki	 nożnej,	 dla	 klubów	 posiadających	 licencję	 na	
poziomie	A	klasy,	zgodnie	z	klasyfikacją	PZPN	

7. Kultura,	sztuka,	ochrona	dóbr	kultury	 i	dziedzictwa	narodowego	pn.	 „100	Rocznica	
Odzyskania	 Niepodległości	 –	 wydanie	 książki	 „Lubonianie	 w	 Powstaniu	
Wielkopolskim”	wydanie	uzupełnione,	poprawione	i	rozszerzone.	

Na	 realizację	 zadań	 publicznych	 przeznaczono	 łącznie	 535.206,98	 zł.	 Najwięcej	
środków	przeznaczono	na	zadania	z	zakresu	sportu	–	210.700	zł	i	działań	społecznych	–	
97	879zł.	Do	konkursów	zgłoszono	108	projektów	z	czego	78	otrzymało	dotację,	w	tym	
34	 projektów	 w	 obszarze	 Sport,	 33	 –	 w	 obszarze	 Kultury	 i	 patriotyzmu	 lokalnego	
z	uwzględnieniem	 obchodów	 100.	 Rocznicy	 Odzyskania	 Niepodległości	 RP	 oraz	 100.	
Rocznicy	Wybuchu	Powstania	Wielkopolskiego,	 21	–	Edukacja,	wypoczynek,	 turystyka	
i	integracja	 europejska,	 19	 –	 Działania	 społeczne	 oraz	 działalność	 gospodarcza	
i	techniczna.	 2	 projekty,	 którym	 przyznano	 dofinansowanie,	 odstąpiły	 od	 realizacji	
zadania.	
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Wieloletnia	współpraca	Miasta	Luboń	z	organizacjami	pozarządowymi	pokazuje,	
że	 III	 sektor	odgrywa	 istotną	 rolę	w	rozwoju	społeczeństwa	obywatelskiego,	 realizacji	
zadań	 Miasta	 wobec	 mieszkańców	 i	 rozwiązywaniu	 problemów	 społecznych,	
edukacyjnych,	zdrowotnych	i	wielu	innych.	

	

 
	

	  

Potencjały	

• duża liczba różnorodnych organizacji pozarządowych działających na terenie miasta
• prowadzenie działań przede wszystkim na rzecz społęczności lokalnej przez znaczną
część organizacji
• duże zainteresowanie organizacji pozyskiwaniem środków z budżetu miasta

Bariery	rozwoju

•		ograniczona	ilość	środków	jakie	miasto	może	przeznaczyć	na	działalność	III	sektora
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13. Zarządzanie miastem 
	
	

13.1. Władze miasta 
	
Rada	Miasta	jest	organem	stanowiącym	i	kontrolnym	wybieranym	od	roku	2018	na	

pięcioletnią	kadencję.	Do	właściwości	Rady	Miasta	należą	sprawy	pozostające	w	zakresie	
działania	gminy.	Są	to	min.	uchwalanie	statutu	miasta,	uchwalanie	budżetu,	uchwalanie	
miejscowych	 planów	 zagospodarowania	 przestrzennego,	 podejmowanie	 uchwał	
w	sprawach	 podatków	 i	 opłat	 w	 granicach	 określonych	w	 odrębnych	 ustawach.	 Rada	
obraduje	 na	 sesjach	 zwołanych	 przez	 przewodniczącego	 rady	 w	 miarę	 potrzeb,	
przeważnie	 raz	 w	 miesiącu,	 nie	 rzadziej	 jednak	 niż	 raz	 w	 kwartale.	 Termin	 sesji,	 jej	
miejsce	 i	 porządek	 obrad	 podaje	 się	 do	 wiadomości	 mieszkańców,	 którym	 Burmistrz	
zapewnia	 warunki	 umożliwiające	 przysłuchiwanie	 się	 obradom	 Rady.	 Nowododany	
przepis	 art.	 20	 ust.	 1b	 ustawy	 o	 samorządzie	 gminnym	 zobowiązał	 Burmistrza	 do	
przeprowadzania	 transmisji	 obrad	 rady	 i	 ich	 utrwalania	 za	 pomocą	 urządzeń	
rejestrujących	 obraz	 i	 dźwięk.	 Od	 końca	 kadencji	 2014-2018	 takie	 transmisje	 mają	
miejsce	za	pomocą	kanału	youtube.com,	a	nagrania	obrad	są	udostępniane	w	Biuletynie	
Informacji	 Publicznej	 i	 na	 stronie	 internetowej	 Miasta	 oraz	 w	 Urzędzie	 Miasta	 na	
stanowisku	do	spraw	obsługi	Rady	Miasta.			

Głosowania	 na	 sesjach	 Rady	 muszą	 być	 przeprowadzane	 za	 pomocą	 urządzeń	
umożliwiających	 sporządzenie	 i	 utrwalenie	 imiennego	 wykazu	 głosowań	 radnych.	
Również	od	końca	poprzedniej	kadencji	–	do	głosowań	Rady	taki	system	został	wdrożony.	
Wykazy	głosowań	publikowane	są	w	BIP.	

W	 2018	 roku	 dobiegła	 końca	 kadencja	 Rady	 Miasta	 za	 lata	 2014-2018,	 której	
przewodniczącą	 była	 Teresa	 Zygmanowska.	 Obecnie	 urzędujących	 radnych	 wybrano	
21	października	 2018	 r.	W	 skład	 Rady	wchodzi	 21	 radnych.	 Funkcję	 Przewodniczącej	
Rady	Miasta	Luboń	kadencji	2018-2013	sprawuje	ponownie	Pani	Teresa	Zygmanowska.	
Radni	 współpracują	 w	 ramach	 7	 komisji	 stałych:	 rewizyjnej,	 sfery	 społecznej,	
komunalnej,	 budżetu	 i	 finansów,	 organizacyjno-prawnej,	 ochrony	 środowiska,	 skarg,	
wniosków	i	petycji.		

Przepisy	ustawy	o	samorządzie	gminnym	nakazały	radom	powołanie	nowej	komisji	
organu	 stanowiącego.	 Tą	 komisją	 jest	 komisję	 skarg,	 wniosków	 i	 petycji,	 która	
rozpatrywać	ma	skargi	na	działania	organów	wykonawczych	i	samorządowych	jednostek	
organizacyjnych.	

Burmistrz	Miasta	jest	organem	wykonawczym,	którego	kadencja	od	2018	roku	trwa	
5	lat.	Burmistrz	wykonuje	uchwały	Rady	Miasta	i	zadania	określone	przepisami	prawa.	
Do	zadań	Burmistrza	należy	w	szczególności:	przygotowywanie	projektów	uchwał	Rady	
Miasta,	 opracowywanie	 programów	 rozwoju	 w	 trybie	 określonym	 w	 przepisach	
o	zasadach	 prowadzenia	 polityki	 rozwoju,	 określenie	 sposobu	 wykonywania	 uchwał,	
gospodarowanie	 mieniem	 komunalnym,	 wykonywanie	 budżetu	 miasta,	 zatrudnianie	
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i	zwalnianie	 kierowników	 gminnych	 jednostek	 organizacyjnych.	 W	 realizacji	 zadań	
własnych	gminy	Burmistrz	Miasta	podlega	wyłącznie	Radzie	Miasta.		

Do	 października	 2018	 r.	 funkcję	 Burmistrza	 Miasta	 sprawowała	 Małgorzata	
Machalska.	Po	wyborach	21	października	2018	r.	stanowisko	Burmistrza	Miasta	objęła	
ponownie	 Małgorzata	 Machalska	 uzyskując	 70%	 poparcie	 mieszkańców.	 Funkcję	
I	Zastępcy	pełni	Mateusz	Mikołajczak,	a	Michał	Popławski	funkcję	II	Zastępcy	–	podobnie	
jak	w	poprzedniej	kadencji.		
	

13.2. Urząd Miasta Luboń 
	
Urząd	Miasta	wykonuje	zadania	mające	na	celu	realizację	spoczywających	na	gminie	

zadań	 własnych,	 zadań	 zleconych,	 zadań	 wykonywanych	 na	 podstawie	 porozumienia	
z	organami	 administracji	 rządowej	 (zadań	 powierzonych),	 zadań	 publicznych	
powierzonych	 gminie	 w	 drodze	 porozumienia	 komunalnego,	 które	 nie	 zostały	
powierzone	 innym	gminnym	 jednostkom	organizacyjnym,	 związkom	komunalnym	 lub	
przekazane	innym	podmiotom	na	podstawie	umów.		

W	szczególności	do	zadań	Urzędu	należy:	
1. przygotowywanie	 materiałów	 niezbędnych	 do	 podejmowania	 uchwał,	 zarządzeń,	

wydawania	decyzji,	postanowień	 i	 innych	aktów	z	zakresu	administracji	publicznej	
oraz	podejmowania	innych	czynności	prawnych	przez	organy	Miasta,	

2. wykonywanie	 -	 na	 podstawie	 udzielonych	 upoważnień	 -	 czynności	 faktycznych	
wchodzących	w	zakres	zadań	Miasta,	

3. zapewnienie	 organom	 Miasta	 możliwości	 przyjmowania,	 rozpatrywania	 oraz	
załatwiania	skarg	i	wniosków,	

4. przygotowywanie	 uchwalenia	 i	 wykonywania	 budżetu	 Miasta,	 oraz	 innych	 aktów	
organów	Miasta,	

5. realizacja	 innych	 obowiązków	 i	 uprawnień	 wynikających	 z	 przepisów	 prawa	 oraz	
uchwał	organów	Miasta,	

6. zapewnienie	 warunków	 organizacyjnych	 do	 odbywania	 sesji	 Rady,	 posiedzeń	 jej	
komisji	oraz	innych	organów	funkcjonujących	w	strukturze	Miasta,	

7. prowadzenie	 zbioru	 przepisów	 prawa	miejscowego	 dostępnego	 do	 powszechnego	
wglądu	w	siedzibie	Urzędu,	

8. udostępniania	 informacji	 publicznej	 poprzez	 prowadzenie	 BIP	 i	 udzielanie	
odpowiedzi	na	złożone	wnioski,	

9. wykonywanie	 prac	 kancelaryjnych,	 zgodnie	 z	 obowiązującymi	 w	 tym	 zakresie	
przepisami	prawa.	

W	skład	Urzędu	wchodzą	następujące	Wydziały:	
1. Administracyjno-Gospodarczy,	
2. Komenda	Straży	Miejskiej,	
3. Księgowości	Budżetowej	i	Płac,	
4. Organizacyjny,	
5. Oświaty	Zdrowia	i	Kultury,	
6. Planowania,	Rozwoju	i	Ochrony	Środowiska,	
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7. Podatków	i	Opłat,	
8. Spraw	Komunalnych,	
9. Spraw	Obywatelskich,	
10. Urząd	Stanu	Cywilnego,	
oraz	samodzielne	stanowiska	pracy:	
1. audytor	wewnętrzny,	
2. do	spraw	budżetu	obywatelskiego,	
3. do	spraw	kontroli	wewnętrznej,	
4. do	spraw	nadzoru	właścicielskiego,	
5. do	spraw	pozyskiwania	środków	zewnętrznych,	
6. do	spraw	promocji,	
7. do	spraw	zarządzania	kryzysowego	spraw	obronnych	i	OC,	
8. do	spraw	komunikacji	społecznej.	

W	 styczniu	 2017	 r.	 miała	 miejsce	 ostatnia	 reorganizacja	 Urzędu	 Miasta	 –	
zlikwidowane	 zostały	 dwa	 Wydziały:	 Inwestycji	 i	 Ochrony	 Informacji	 Niejawnych.	
Pracownicy	(7	osób)	dotychczasowego	Wydziału	Inwestycji	stali	się	pracownikami	Biura	
Majątku	 Komunalnego,	 gdzie	 wykonują	 na	 rzecz	 Miasta	 te	 same	 zadania.	 Zadania	
Wydziału	 Ochrony	 Informacji	 Niejawnych	 przeniesione	 zostały	 do	 Wydziału	
Organizacyjnego	 i	 Administracyjno-Gospodarczego.	 W	 2018	 r.	 utworzono	 również	
stanowiska	 zastępców	 kierowników	 Wydziałów	 –	 bez	 zwiększania	 obsady	 etatowej.	
W	związku	 z	 przekroczeniem	 kwoty	 budżetu	 Miasta	 ponad	 100	 mln	 zł	 wystąpiła	
konieczność	zatrudnienia	audytora	wewnętrznego	na	etat	–	do	końca	2017	r.	Burmistrz	
Miasta	podpisywał	umowę	z	firmą	zewnętrzną	na	prowadzenie	audytu.	

Na	koniec	kadencji	2014-2018,	na	dzień	31	października	2018	r.	w	Urzędzie	Miasta	
Luboń	 zatrudnionych	 było	 80	 osób,	 a	 w	 przeliczeniu	 na	 etaty	 78,28	 (54	 kobiety	 i	 26	
mężczyzn)	

• etaty	urzędnicze	–	71		
• etaty	pomocnicze	–	9		
• wykształcenie	wyższe	–	60	osób	(42	kobiety,	18	mężczyzn)	
W	stosunku	do	okresu	końca	kadencji	2014-2018	zatrudnienie	w	Urzędzie	zostało	

na	 tym	samym	poziomie.	Na	koniec	października	2018	r.	na	urlopach	macierzyńskich,	
wychowawczych	i	rodzicielskich	przebywało	5	osób.	Na	ich	miejsce	zostały	zatrudnione	
3	osoby	na	umowę	o	pracę	na	zastępstwo	(tab.	33	i	tab.	34).	

	
Tabela	33.	Średnie	zatrudnienie	w	Urzędzie	Miasta	Luboń	w	latach	2014-2018	

Rok	 Średnie	zatrudnienie	 Średnie	zatrudnienie	w	
przeliczeniu	na	etaty	

2014	(koniec	roku)	 81	 78,75	
2015	 85	 83,25	
2016	 84	 82,50	
2017	 79	 77,38	
2018	 81	 78,78	
Źródło:	dane	UML.	
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Tabela	34.	Wydatki	w	dziale	Administracja	publiczna	w	budżecie	Miasta		

Rok	 Wydatki	ogółem	 Wynagrodzenia	i	składki	
od	nich	naliczane	 Wydatki	statutowe	

2015	 5	739	631,00	 4	447	329,00	 981	125,00	
2016	 6	144	703,00	 4	705	800,00	 1	125	052,00	
2017	 6	411	848,00	 4	628	739,00	 1	471	525,00	
2018	 6	845	923,00	 5	006	480,00	 1	537	126,00	
Źródło:	dane	UML.	

	
W	 miarę	 posiadanych	 środków	 w	 Urzędzie	 Miasta	 prowadzone	 są	 remonty,	

modernizacje	pomieszczeń	i	wymiany	sprzętów	biurowych,	 informatyzacja	 i	prace	nad	
doskonaleniem	jakości	bezpieczeństwa.		

Szczególną	uwagę	poświęca	się	wdrażaniu	usług	cyfrowych.	Krokiem	w	kierunku	
dostarczenia	mieszkańcom	takich	usług	była	decyzja	o	przystąpieniu	miasta	Luboń	do	
projektu	„Cyfrowe	samorządy	atutem	Wielkopolski	–	nowe	obszary	świadczenia	e-usług	
w	22	gminach	województwa	wielkopolskiego”	(POWR.02.018.00-00-0001/16)”.	

W	ramach	projektu	miasto	Luboń	wdrożyło	system	Platforma	Komunikacyjna,	który	
umożliwia	 mieszkańcom	 (podatnikom)	 uzyskać	 dostęp	 do	 informacji	 o	 naliczonych	
podatkach	 i	 opłatach,	 sprawdzać	 dokonane	 płatności	 i	 aktualny	 stan	 zobowiązań,	
dokonywać	płatności	online	oraz	składać	pisma	i	wnioski	przez	Internet.	System	pozwala	
załatwiać	sprawy	urzędowe	bez	wychodzenia	z	domu,	szybko	i	w	dogodnym	dla	siebie	
czasie.	Platforma	Komunikacyjna	jest	serwisem	internetowym	dostępnym	przez	stronę	
WWW.		
	

13.3. Współpraca i udział w strukturach ponadlokalnych 
	

Miasto	Luboń	aktywnie	działa	w	stowarzyszeniach	działających	na	rzecz	wspólnoty	
samorządowej.	Miasto	jest	członkiem:	

Wielkopolskiego	 Ośrodka	 Kształcenia	 i	 Studiów	 Samorządowych	 –	 celem	
ośrodka	 jest	 wspieranie	 idei	 samorządu	 terytorialnego	 oraz	 pomoc	 w	 podnoszeniu	
efektywności	 jednostek	 samorządu	 terytorialnego	 w	 realizacji	 zadań	 publicznych,	
w	szczególności	poprzez	działania	edukacyjno-doradcze	oraz	informacyjno-wydawnicze	

skierowane	 do	 osób	 działających	 na	 rzecz	 JST.	 Stowarzyszenie	 działa	 również	
aktywnie	na	rzecz	wsparcia	JST	we	wdrażaniu	nowoczesnych	narzędzi	zarządzania	oraz	
przy	wprowadzaniu	nowoczesnych	rozwiązań	informatycznych.	

Stowarzyszenia	 Gmin	 i	 Powiatów	 Województwa	 Wielkopolskiego	 –	
stowarzyszenie	 działa	 na	 rzecz	 integracji	 poszczególnych	 szczebli	 samorządu	
terytorialnego.	Stanowi	forum	wymiany	doświadczeń	i	inicjatyw	skierowanych	na	rzecz	
rozwoju	 Wielkopolski.	 Luboń	 był	 inicjatorem	 dyskusji	 wokół	 negatywnych	 zmian	
w	zakresie	 finansów	 samorządów.	 Jej	 efektem	 było	 skierowanie	 stanowiska	
stowarzyszenia	do	władz	centralnych.	

Stowarzyszenia	Metropolia	Poznań	–	celem	jest	koordynacja	zarówno	wspólnych	
przedsięwzięć,	jak	i	tych,	które	realizowane	były	przez	poszczególne	gminy,	a	mogły	mieć	
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wpływ	 na	 okoliczne	 samorządy.	 Dzięki	 współpracy	 Stowarzyszenia	 i	 Uniwersytetu	
im.	Adama	Mickiewicza	powstało	Centrum	Badań	Metropolitarnych,	które	przygotowało	
szereg	 opracowań	 dot.	 konkretnej	 problematyki	 związanej	 z	 aglomeracja	 poznańską.	
Miasto	 Luboń	 jest	 aktywnym	 uczestnikiem	 m.in.	 następujących	 projektów	
metropolitarnych:	
- Poznańska	Kolej	Metropolitalna,	
- Koncepcja	 Kierunków	 Rozwoju	 Przestrzennego	 Metropolii	 Poznań	 podejście	

zintegrowane,	
- prace	 związanych	 ze	 Zintegrowanymi	 Inwestycjami	 Terytorialnymi	 dla	 obszaru	

funkcjonalnego	Miasta	Poznania.	
Poznańskiej	 Lokalnej	 Organizacji	 Turystycznej	 (PLOT)	 –	 członkostwo	 od	

2014	r.;	 PLOT	 stanowi	 platformę	 współpracy	 pomiędzy	 administracją	 a	 branżą	
turystyczną,	 instytucjami	 kulturalnymi	 oraz	 podmiotami	 gospodarczymi,	 których	
działalność	 ma	 istotne	 znaczenie	 dla	 lokalnego	 rynku	 turystycznego.	 Aktualnie	
stowarzyszenie	 liczy	 blisko	 60	 członków.	 PLOT	 przyczynia	 się	 do	 kreowania	
i	promowania	 pozytywnego	 i	 atrakcyjnego	 wizerunku	 aglomeracji	 poznańskiej	 m.in.	
poprzez	 udział	 w	 najważniejszych	 krajowych	 i	 zagranicznych	 targach	 turystycznych,	
poprzez	akcje	promocyjne	i	prezentacje	prowadzone	w	Polsce	i	zagranicą	oraz	poprzez	
organizowanie	 wizyt	 studyjnych	 dla	 dziennikarzy	 turystycznych	 i	 touroperatorów.	
Członkowie	 stowarzyszenia	 podejmują	 także	 działania	 na	 rzecz	 rozwoju	 lokalnej	
infrastruktury	 turystycznej	 oraz	 poprawy	 jakości	 obsługi	 gości.	 PLOT	 w	 Luboniu	 jest	
zaangażowany	w	opracowanie	projektu	trasy	turystycznej	po	zabytkowej	architekturze	
przemysłowej.	

	

13.4. Rada Gospodarcza 
	
Lubońska	Rada	Gospodarcza	została	powołana	w	2013	r.	a	jej	kadencja	trwa	2	lata.	

Rada	 Gospodarcza	 liczy	 19	 członków	 oraz	 3	 konsultantów.	 Pełni	 ona	 funkcje	
opiniodawczo-doradcze	 w	 sprawach	 związanych	 z	 rozwojem	 gospodarczym	 Miasta.	
Zadaniem	Rady	 jest	służenie	 integracji	środowiska	podmiotów	gospodarczych	poprzez	
stworzenie	 płaszczyzny	 dla	 współpracy,	 wymiany	 doświadczeń	 i	 wspólnych	 działań	
podejmowanych	 na	 rzecz	 miasta,	 w	 ramach	 aglomeracji	 poznańskiej	 i	 współpracy	
międzynarodowej.	 Poprzez	 swoją	 wiedzę,	 doświadczenie,	 znajomość	 problemów	
gospodarki	miasta	Luboń	ma	za	zadanie	wspierać	działania	Burmistrza	i	podejmować	na	
tej	podstawie	wspólne	inicjatywy.		

W	 latach	 2016-2018	 Rada	 Gospodarcza	 przeprowadziła	 kilka	 szkoleń	 dla	
mieszkańców	oraz	lubońskich	przedsiębiorców	z	następujących	zagadnień:	
- -	szkolenie	z	zakresu	bezpieczeństwa	i	higieny	pracy,	
- -	ubezpieczenia	zdrowotne	na	co	dzień,	
- -	dotacje	dla	MSP	w	pigułce,	
- -	źródła	finansowania	działalności	gospodarczej	–	pożyczki	JEREMIE,	
- -	szkolenie	nt.	zmian	w	podatku	VAT	w	2018	r.	
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13.5. Młodzieżowa Rada Miasta 
	
Młodzieżowa	 Rada	 Miasta	 została	 powołana	 z	 myślą	 o	 potrzebach	 lubońskiej	

młodzieży.	Kandydatem	może	zostać	każda	osoba	zameldowana	w	Luboniu,	w	wieku	13-
21	 lat.	Radni	 są	wybierani	w	demokratycznych	wyborach,	w	których	głos	może	oddać	
każda	 osoba	 zameldowana	 w	 Luboniu,	 w	 wieku	 13-21	 lat.	 Pierwsza	 sesja	 I	 kadencji	
Młodzieżowej	Rady	Miasta	odbyła	się	w	2010	roku.	II	kadencja	MRM	rozpoczęła	swoją	
pracę	w	2013	roku	i	działa	do	zaprzysiężenia	nowej	Rady	w	2015	roku.		

Do	 zadań	 MRM	 należą:	 propagowanie	 idei	 samorządności	 wśród	 młodzieży,	
pogłębianie	 ich	 zainteresowań	 działalnością	 społeczną,	 organizowanie	 wydarzeń	
integrujących	 lubońską	młodzież,	 a	 także	 opiniowanie	 na	 sesjach	 Rady	Miasta	 spraw,	
które	są	istotne	dla	tej	grupy	wiekowej.	

Podczas	 trwania	 kadencji	 MRM	 zorganizowała	 wśród	 młodzieży:	 „Przegląd	
talentów”	w	efekcie,	którego	młodzież	miała	możliwość	wystąpienia	na	scenie	podczas	
Dni	 Lubonia,	 turniej	 siatkówki	 plażowej.	 MRM	 pamięta	 również	 o	 najmłodszych	
mieszkańcach	naszego	miasta	i	z	myślą	o	nich	organizowała	w	Bibliotece	Miejskiej	cykl	
spotkań,	na	których	to	czytano	dzieciom	bajki.		

Młodzieżowi	radni	chcąc	zdobywać́	nową	wiedzę	i	integrować́	się̨	z	innymi	radnymi	
by	 móc	 nawiązać́	 zarówno	 współpracę	 jak	 i	 przyjaźnie	 uczestniczyli	 w	 Konferencji	
Młodzieżowych	 Rad	 w	 Sejmie	 Rzeczypospolitej	 Polskiej	 w	 Warszawie	 oraz	
w	Ogólnopolskim	Kongresie	Rad	Młodzieżowych	„Weźże	się	angażuj”	w	Krakowie.		
	

13.6. Lubońska Rada Seniorów 
	
Lubońska	Rada	Seniorów	jest	ciałem	doradczym,	opiniotwórczym	i	 inicjatywnym	

w	strukturach	władz	Miasta,	powołanym	uchwałą	Rady	Miasta	Luboń	Nr	IV/29/2015	z	
dnia	29	stycznia	2015	r.	Rada	składa	się	z	przedstawicieli	osób	starszych	niezrzeszonych	
w	 organizacjach	 osób	 starszych,	 przedstawicieli	 organizacji	 pozarządowych	
zrzeszających	 lub	 działających	 na	 rzecz	 osób	 starszych	 oraz	 przedstawicieli	 instytucji	
miejskich,	które	zajmują	się	problemami	osób	starszych	w	Luboniu.	

Kadencja	Rady	Seniorów	trwa	3	lata,	licząc	od	dnia	wyborów.	Rada	liczy	od	10	do	
15	 członków.	 Celem	 działalności	 Lubońskiej	 Rady	 Seniorów	 jest	 służenie	 seniorom	
poprzez	reprezentowanie	ich	interesów	wobec	władz	Miasta.	

Zadania	Lubońskiej	Rady	Seniorów:	
- Ścisła	współpraca	z	władzami	miasta	przy	rozstrzyganiu	istotnych	spraw	seniorów	
- Przedstawianie	 propozycji	 w	 zakresie	 ustalania	 priorytetów	 i	 działań	 na	 rzecz	

seniorów	
- Zgłaszanie	uwag	do	przekazanych	do	zaopiniowania	aktów	prawa	miejscowego	
- Podejmowanie	działań	na	rzecz	profilaktyki	i	ochrony	zdrowia	
- Wspieranie	 różnorodnych	 form	 działalności	 kulturalnej,	 rekreacyjnej,	 sportowej	 i	

edukacyjnej,	w	tym	w	szczególności	rozwijanie	umiejętności	cyfrowych	
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- Dążenie	 do	 odtwarzania	 i	 umacniania	 międzypokoleniowych	 więzi	 społecznych	
poprzez	działania	na	rzecz	samooceny	i	samorealizacji	

- Współdziałanie	 i	współpraca	z	organizacjami	 i	 instytucjami	działającymi	na	terenie	
miasta	Lubonia	w	sprawie	organizacji	działań	dla	seniorów	

- Wydawanie	 opinii,	 formułowanie	 wniosków	 służących	 rozwojowi	 działalności	 na	
rzecz	seniorów,	czynne	uczestnictwo	w	tworzeniu	długofalowej	polityki	senioralnej	
miasta	np.	Gminnej	Strategii	Rozwoju	

- Upowszechnianie	wiedzy	o	potrzebach,	prawach	i	możliwościach,	a	przede	wszystkim	
wzmacnianie	 wpływu	 seniorów	 na	 decyzje	 podejmowane	 przez	 władze	 lokalne,	
w	tym	na	jakość	usług	przeznaczonych	dla	tej	grupy	wiekowej	
Rada	 Seniorów	 przejawia	 wiele	 inicjatyw	 zarówno	 w	 stosunku	 do	 lubońskich	

seniorów	 jak	 i	 młodzieży	 szkolnej.	 Rada	 zaproponowała	 lubońskim	 szkołom	
podstawowym	objęcie	stałą	opieką	miejsc	pamięci	narodowej	na	terenie	naszego	miasta.		

Jednym	 z	 pomysłów	 Rady	 była	 też	 propozycja	 wykupienia	 przez	 Miasto	
pomieszczeń	po	Banku	PKO	BP	przy	ul.	Sikorskiego	z	przeznaczeniem	do	nieodpłatnego	
użytkowania	przez	lubońskich	seniorów	i	inne	organizacje	działające	w	Luboniu	co	też	
udało	się	zrealizować.	
	

13.7. Polityka prorodzinna miasta 
	
Jednym	z	obszarów	działalności	miasta	w	zakresie	wspierania	polityki	prorodzinnej	

jest	 prowadzenie	 programu	 lubońskiej	 Karty	 Duża	 Rodzina.	 W	 2015	 r.	 wydano	 888	
lubońskich	Kart	„Duża	Rodzina”	dla	111	rodzin,	które	złożyły	wnioski,	w	roku	2016	ich	
317,	dla	60	rodzin,	w	roku	2017	–	300	dla	58	rodzin,	które	złożyły	wnioski,	natomiast	
w	roku	2018	–	255	dla	49	wnioskujących	rodzin.	W	2015	r.	do	programu	przyłączyło	się	
10	przedsiębiorców,	w	2016	roku	8	przedsiębiorców,	w	2017	roku	16,	a	w	2018	roku	4.	
Program	ma	charakter	otwarty,	tzn.	wszystkie	podmioty,	które	chciałyby	przystąpić	do	
niego,	mogą	to	uczynić	na	każdym	etapie	jego	realizacji.	Partnerem	Programu	mogą	więc	
stać	się	instytucje	miejskie,	jak	i	zewnętrzne	podmioty	komercyjne.	

Ponadto	lubońskie	rodziny	mogą	także	wnioskować	o	wydanie	ogólnopolskiej	Karty	
Dużej	Rodziny,	o	którą	w	2015	r.	wnioskowały	133	rodziny,	którym	wydano	696	kart,	
w	roku	 2016	wnioskowało	 55	 rodzin,	 którym	wydano	 291	 kart,	 w	 roku	 2017	 r.	 –	 51	
rodziny,	którym	wydano	282	karty,	w	roku	2018	r.	–	46	rodzin,	którym	wydano	240	kart.	
	

13.8. Stypendia miasta 
	

Program	stypendialny	wspierający	edukację	uzdolnionych	dzieci	i	młodzieży	Miasta	
Luboń	 skierowany	 jest	 do	 uzdolnionych	 uczniów	 szkół	 podstawowych,	 gimnazjalnych	
i	ponadgimnazjalnych,	 zamieszkałych	 na	 terenie	Miasta	 Luboń.	 Jego	 celem	 jest	 pomoc	
w	rozwoju	 edukacyjnym,	 artystycznym	 i	 sportowym	 dzieci	 i	 młodzieży.	 Program	
obejmuje	następujące	rodzaje	stypendiów:	
- naukowe	
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- artystyczne	
- sportowe	

Stypendia	 otrzymują	 uczniowie,	 którzy	 zajęli	 czołowe	 miejsca	 w	 zawodach	
sportowych,	 konkursach	 artystycznych	 czy	 olimpiadach	 w	 przedmiotach	 na	 szczeblu	
powiatowym,	wojewódzkim,	ogólnopolskim	i	międzynarodowym.	

Burmistrz	Miasta	Luboń	w	porozumieniu	z	Radą	Stypendialną	ustala	każdorazowo	
wysokość	 stypendium,	 biorąc	 pod	 uwagę	 środki	 finansowe	 zaplanowane	 w	 budżecie	
miasta	 na	 ten	 cel.	 Stypendium	 wypłacane	 jest	 w	 formie	 pieniężnej	 przez	 jeden	 rok	
szkolny,	w	miesięcznych	ratach	od	września	do	czerwca,	w	terminie	do	10	dnia	każdego	
miesiąca.		

W	roku	szkolnym:	
1. 2015/2016	 stypendia	 przyznano	 35	 uczniom.	 Ich	 wysokość	 wynosiła	 160	 zł	

miesięcznie.	
2. 2016/2017	 stypendia	 przyznano	 36	 uczniom.	 Ich	 wysokość	 wynosiła	 150	 zł	

miesięcznie.	
3. 2017/2018	 stypendia	 przyznano	 35	 uczniom.	 Ich	 wysokość	 wynosiła	 150	 zł	

miesięcznie.	
4. 2018/2019	 stypendia	 przyznano	 51	 uczniom.	 Ich	 wysokość	 wynosiła	 160	 zł	

miesięcznie.	
	

13.9. Polityka związana z ochroną środowiska 
	
Wśród	 działań	 proekologicznych	 realizowanych	 w	 latach	 2015-2018	 szczególną	

uwagę	poświęcono	działaniom	z	zakresu	ochrony	powietrza	w	mieście.	Niewystarczająca	
wiedza,	 brak	 świadomości,	 negatywne	 nawyki	 oraz	 obojętność	 wobec	 środowiska,	
w	którym	 żyjemy,	 zadecydowały	 o	 konieczności	 podjęcia	 działań	 ze	 strony	 miasta	
w	zakresie	walki	z	zanieczyszczeniem	powietrza.	W	roku	2017	ruszyła	Kampania	Miasta	
„Luboń	Anty	Smog”	(rys.	…).		

W	ramach	kampanii	podjęto	następujące	działania:	
- Cykliczne	 informacje	 na	 łamach	 Informatora	 miejskiego	 w	 zakresie	 negatywnych	

skutków	spalania	odpadów	w	piecach	domowych	oraz	 informacje	o	możliwościach	
uzyskania	 dofinansowania	 w	 zakresie	 wymiany	 pieców	 i	 termomodernizacji	
budynków;	

- 2015	 kontynuacja	 kampanii	 Miasta	 Luboń	 wraz	 z	 Fundacją	 Ekologiczną	 ARKA	 pt.	
„Kochasz	dzieci,	nie	pal	śmieci”.	W	szkołach,	przedszkolach,	budynkach	użyteczności	
publicznej	 pojawiły	 się	 stosowne	 plakaty	 informujące	 o	 szkodliwym	 dla	 zdrowia	
i	środowiska	oddziaływaniu	spalanych	w	piecach	odpadów	(rys.	31);	

- W	roku	2017	organizacja	konkursu	pt.	„Nie	pal	śmieci	–	Szkodzisz	dzieciom”.	Celem	
konkursu	 było	 m.in.	 zwrócenie	 uwagi	 na	 problematykę	 spalania	 odpadów	
w	paleniskach	 domowych,	 upowszechnienie	 wśród	 dzieci	 i	 młodzieży	 postaw	
przyjaznych	 środowisku.	 Prace	 zwycięzców	 posłużyły	 do	 wydruku	 plakatów	 oraz	
ulotek	informujących	mieszkańców	Lubonia	o	szkodliwości	spalania	odpadów;	
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Rysunek	31.	Materiały	promocyjne	akcji	Luboń	AntySmog,	prace	nagrodzone		

w	konkursie	„Nie	pal	śmieci,	szkodzisz	dzieciom”	
Źródło:	UML.	

	
- 2017	 szkolenie	 Straży	 Miejskiej	 w	 zakresie	 poboru	 prób	 popiołu	 paleniskowego;	

podpisanie	 umowy	 z	 akredytowanym	 laboratorium	 na	 badanie	 prób	 odpadów	
paleniskowych;	

- W	latach	2017-2018	na	terenie	miasta	Luboń,	na	wszystkich	szkołach	podstawowych	
oraz	na	budynku	Urzędu	Miasta	Luboń	zamontowano	6	czujników	jakości	powietrza.	
Czujniki	 wskazują	 poziomy	 pyłów	 PM2,5,	 PM10,	 temperaturę,	 ciśnienie	 oraz	
wilgotność	 powietrza.	Mieszkańcy	 poprzez	 odpowiednią	 aplikację	w	 telefonie	 oraz	
stronę	internetową	mogą	śledzić	jakość	powietrza	w	swojej	okolicy;	

- W	roku	2018	udzielono	dotacji	do	wymiany	pieców	–	54	osobom,	na	 łączną	kwotę	
248	028,91	 zł.	 W	 projekcie	 budżetu	 na	 rok	 2019	 zarezerwowano	 środki	 na	
kontynuację	dopłat	do	wymiany	pieców;	

- 2015-2018	–	wspieranie	miejskiego	konkursu	ekologicznego	poprzez	dofinansowanie	
zakupu	nagród	dla	laureatów;	przyłączanie	do	akcji	Sprzątanie	świata	oraz	Sprzątanie	
brzegów	 rzeki	 Warty	 poprzez	 dostarczenie	 worków	 jednorazowych	 do	 zbierania	
śmieci	i	rękawic	oraz	organizowanie	punktów	zbiorczych	do	gromadzenia	odpadów	
wraz	z	ich	wywozem;	

- 2015-2018	 –	 wsparcie	 mieszkańców	 w	 dbaniu	 o	 zieleń	 na	 terenach	 prywatnych.	
Kontynuacja	 konkursu	 „Zielony	 Luboń”	w	 latach	 2015-2018.	 Celem	 konkursu	 jest	
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promocja	pomysłowości	oraz	nowatorskich	rozwiązań	mających	wpływ	na	wizerunek	
miasta,	 a	 jednocześnie	 poprawę	 jego	 estetyki.	 Od	 2018	 r.	 konkurs	 rozpatrywano	
w	czterech	kategoriach:	 najpiękniejszy	ogród,	 najpiękniejszy	balkon,	 najpiękniejszy	
teren	przed	domem,	najpiękniejszy	ogród	działkowy.	

	

13.10. Luboński Budżet Obywatelski 
	

Budżet	 Obywatelski,	 zwany	 również	 partycypacyjnym,	 jest	 demokratycznym	
procesem,	 w	 ramach	 którego	 mieszkańcy	 współdecydują	 o	 wydatkach	 publicznych	
w	mieście,	 w	 perspektywie	 kolejnego	 roku	 budżetowego.	 Mieszkańcy	 zgłaszają	
propozycje	 projektów	 inwestycyjnych	 oraz	 nieinwestycyjnych	 do	 budżetu,	 które	
następnie	są	analizowane	pod	kątem	możliwości	realizacji.	Propozycje	projektów,	które	
pomyślnie	przeszły	weryfikację	poddaje	się	pod	powszechne	i	bezpośrednie	głosowanie,	
a	 w	 efekcie,	 najwyżej	 ocenione	 lub	 najczęściej	 wskazywane	 propozycje	 projektów	
przeznacza	się	do	realizacji	–	wpisując	je	do	budżetu.	Budżet	Obywatelski	to	publiczne	
pieniądze,	o	których	przeznaczeniu	decydują	mieszkańcy	(rys.	32).	
		

 
Rysunek	32.	Grafika	promująca	Luboński	Budżet	Obywatelski	

Źródło:	UML.	
	

Osobą	 uprawnioną	 do	 głosowania	 w	 Lubońskim	 Budżecie	 Obywatelskim	 jest	
mieszkaniec	Lubonia	powyżej	16	roku	życia.	Pierwsza	edycja	LBO	miała	miejsce	w	2016	r.	
W	głosowaniu	wzięły	udział	3	352	osoby,	z	czego	2	931	osób	oddało	poprawnie	głosy.	
Łącznie	oddano	8	750	ważnych	głosów.	Projekty	inwestycyjne	„twarde”,	które	uzyskały	
największą	liczbę	głosów	zostały	zrealizowane	w	kwocie	200	000	zł,	natomiast	projekty	
nieinwestycyjne	„miękkie”	w	kwocie	50	000	zł.	Wygrane	projekty	„twarde”	to:	budowa	
oświetlenia	w	ul.	Polnej,	Zielony	Lasek,	"Biblioteka	bez	barier”	–	dostosowanie	wejścia	do	
budynku	 Biblioteki	 Miejskiej	 w	 Luboniu	 do	 potrzeb	 osób	 niepełnosprawnych,	 osób	
starszych	 i	 rodziców	z	małymi	dziećmi.	Natomiast	zrealizowane	projekty	 „miękkie”	 to:	
weekendowe	spływy	kajakowe,	bezpłatne	zajęcia	fitness	na	świeżym	powietrzu	(zumba,	
joga,	 pilates,	 aerobik),	 zakup	 sprzętu	 filmowego	 dla	 Koła	 Filmowego	 Gimnazjum	 nr	 2	
w	Luboniu,	Lubońska	gwara	„Benasa”	z	Kocich	Dołów.		
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Podczas	 drugiej	 edycji	 LBO	 w	 2017	 r.	 w	 głosowaniu	 wzięło	 udział	 6	090	
mieszkańców,	w	tym	5	395	ważnych	kart	do	głosowania.	4	696	osób	oddało	swoje	głosy	
drogą	 papierową,	 natomiast	 699	 mieszkańców	 Lubonia	 skorzystało	 z	 formularza	 na	
stronie	 internetowej.	 W	 tej	 edycji	 najwięcej	 głosów	 uzyskały:	 rewitalizacja	 terenów	
wokół	 Potoku	 Junikowskiego	 –	 krok	 I	 –	 nowoczesny	 plac	 zabaw	 wraz	 siłownią	
zewnętrzną	 oraz	 systemem	monitoringu,	 rewitalizacja	 obiektu	 sportowego	 przy	 ulicy	
Jaśminowej,	umieszczenie	toalety	na	Wzgórzu	Papieskim,	stworzenie	stacji	naprawczej	
dla	 rowerów,	 bezpłatne	 zajęcia	 fitness	 na	 świeżym	 powietrzu,	 weekendowe	 spływy	
kajakowe,	 a	 także	 „FUNgielski”	 –	 język	 angielski	 dla	mieszkańców	 Lubonia	w	 każdym	
wieku	(rys.	33).		
	

  
Rysunek	33.	Głosowanie	na	projekty	w	Lubońskim	Budżecie	Obywatelskim	

Źródło:	UML.	
	

W	2018r.	pula	przeznaczona	na	projekty	inwestycyjne	została	zwiększona	o	kwotę	
100	 tys	 zł,	 a	 wygrane	 projekty	m.in.	 „Street	Workout”	 –	 zewnętrzna,	 ogólnodostępna	
siłownia	 zupełnie	 za	 darmo,	 „Przedszkole	 bez	 SMOGU”,	 czy	 „Świetlne	 paski	 LED	 przy	
przejściach”	 –	 innowacyjny	 system	 wsparcia	 sygnalizacji	 dla	 pieszych	 zostaną	
zrealizowane	 w	 2019	 r.	 Działania	 promocyjne	 i	 informacyjne	 dotyczące	 Lubońskiego	
Budżetu	Obywatelskiego	obejmują	między	innymi:	zachęcanie	mieszkańców	do	składania	
propozycji	 zadań	 oraz	 wzięcia	 udziału	 w	 głosowaniu,	 upowszechnianie	 informacji	
o	propozycjach	 mieszkańców,	 wynikach	 głosowania	 na	 zadania	 zgłoszone	 w	 ramach	
budżetu	obywatelskiego	oraz	o	efektach	 realizacji	 tych	zadań.	W	ramach	prowadzenia	
działań	informacyjnych	i	promocyjnych	wykorzystuje	się	różnorodne	kanały	i	narzędzia	
komunikacji	 społecznej,	 w	 tym	 np.:	 otwarte	 spotkania	 informacyjne,	 publikacje	
drukowane,	 publikacje	 w	 serwisach	 internetowych,	 współpracę	 z	 mediami	 i	 innymi	
podmiotami	 zainteresowanymi	 popularyzacją	 idei	 budżetu	 obywatelskiego.	 Luboński	
Budżet	 Obywatelski	 to	 wyjątkowa	 okazja	 do	 rzeczywistego	 i	 bezpośredniego	
współdecydowania	 o	 tym,	 na	 co	 zostanie	 wydana	 część	 budżetu	 miasta.	 Daje	 on	
możliwość	 zgłaszania	 i	 promowania	 własnych	 ciekawych	 pomysłów	 na	 rzecz	
mieszkańców,	 przyczyniających	 się	 do	 poprawienia	 funkcjonowania	 całego	 miasta.	
Z	Lubońskiego	 Budżetu	 Obywatelskiego	 mogą	 być	 finansowane	 zadania	 należące	 do	
zadań	własnych	gminy.		 	
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14. Jakość życia w mieście – wyniki badań ankietowych 
	
	
	 Na	 potrzeby	 diagnozy	 stanu	 rozwoju	 społeczno-gospodarczego	 Lubonia	
przeprowadzone	 zostały	 badania	 ankietowe	 wśród	 mieszkańców.	 Ich	 celem	 było	
zasięgnięcie	 opinii	 co	 do	 jakości	 życia	 w	 Mieście,	 oceny	 jego	 sytuacji	 rozwojowej,	
zadowolenia	z	realizacji	poszczególnych	usług	oraz	określenia	priorytetów	rozwojowych.	
Badania	 prowadzone	 były	 przez	 trzy	 miesiące.	 W	 okresie	 od	 2	 grudnia	 2017	 r.	 do	
26	lutego	2018	r.	objęto	nimi	453	respondentów	–	mieszkańców	Miasta	Luboń.		

Badania	zostały	przeprowadzone	w	mieszany	sposób.	Większość	respondentów	
wypełniła	 kwestionariusz	 on-line,	 samodzielnie	 odczytując	 treść	 pytań	 i	udzielając	
odpowiedzi	(technika	CASI).	Część	formularzy	wypełnionych	zostało	przy	użyciu	wersji	
drukowanej	(technika	PAPI).		

Informacje	 z	 prośbą	 o	 wypełnienie	 formularza	 ankiety	 zamieszczone	 były	 na	
stronie	internetowej	Urzędu	Miasta	oraz	w	Informatorze	Miejskim.	Prośby	o	wypełnienie	
ankiety,	wraz	z	odpowiednim	linkiem	rozsyłane	były,	według	dostępnych	baz	danych,	do	
różnorodnych	 jednostek	 organizacyjnych	 funkcjonujących	 na	 terenie	 Miasta.	 Poprzez	
portale	społecznościowe	trafiały	również	do	mieszkańców	z	sposób	niesformalizowany.	
Badanie	nie	miało	charakteru	reprezentatywnego.	

Kwestionariusz	 ankiety	 zawierał	 pytania	 bardzo	 zbliżone	 do	 zadanych	
mieszkańcom	Miasta	w	podobnym	badaniu	przeprowadzonym	w	roku	2012.	Miało	to	na	
celu	 zagwarantowanie	 możliwości	 poczynienia	 ewentualnych	 porównań	 i	 określenia	
dynamiki	obserwowanych	zjawisk.			
 

14.1. Ocena sytuacji Lubonia 
  

Ocena	 aktualnej	 sytuacji	w	Mieście	 istotnie	 zmieniła	 się	na	przestrzeni	 lat	 2013-
2018.	Znacznie	zwiększył	się	odsetek	osób	twierdzących,	że	jest	coraz	gorzej	(wzrost	o	13	
punktów)	jak	i	tych,	którzy	uważają,	że	jest	znacznie	lepiej	(wzrost	o	7	punktów).	Osób,	
którzy	negatywnie	postrzegają	sytuację	w	Mieście	(odpowiedzi:	jest	coraz	gorzej	oraz	nic	
się	nie	zmieniło	–	razem)	 jest	37%	a	w	roku	2013	było	22%.	Z	kolei	osób	pozytywnie	
postrzegających	sytuację	w	Mieście	(odpowiedzi:	sytuacja	nieznacznie	się	poprawiła	oraz	
jest	znacznie	lepiej	–	razem)	jest	64%	a	było	78%.	

Wśród	 aspektów	 funkcjonowania	 Miasta,	 zbierających	 najwięcej	 opinii	
negatywnych	 są:	 zatłoczenie	 ulic,	 infrastruktura	 komunalna	 i	 ład	 przestrzenny.	
Stosunkowo	duża	liczba	respondentów	utożsamia	się	z	twierdzeniami,	o	bezpieczeństwie	
Miasta	oraz	o	 sprawnym	 funkcjonowaniu	Urzędu	Miasta.	Warto	 zauważyć,	 że	 znaczna	
część	 osób	 biorących	 udział	 w	 badaniu	 negatywnie	 wyraża	 się	 o	 chęci	 wyprowadzki	
z	Miasta	(rys.	34).		
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Legenda:	

	 Nie	zgadzam	się	 	 Raczej	się	nie	zgadzam	 	 Nie	mam	zdania		 Raczej	się	zgadzam	 	 Zgadzam	się	
	
Rysunek	34.	Ocena	przez	mieszkańców	wybranych	aspektów	funkcjonowania	

Miasta	(stan	na	26.02.2018)	
Źródło:	opracowanie	własne	na	podstawie	badań	ankietowych	
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W	Urzędzie	Miasta	
mogę	wszystko	
łatwo	i	szybko	
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W	Luboniu	jest	mało	korków	
ulicznych,	mogę	się	szybko	
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przestrzenny	
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14.2. Rozwój miasta – percepcja mieszkańców 
	
	 Wybrane	 aspekty	 rozwoju	 Lubonia	 w	 ostatnich	 latach	 oceniane	 są	 przez	 jego	
mieszkańców	pozytywnie,	inne	zaś	otrzymują	raczej	negatywne	opnie	(rys.	35).	Wśród	
elementów	ocenianych	pozytywnie	znajdują	się:	rozwój	budownictwa	i	dostęp	do	rzeki	
Warty.	 Działania,	 które	 spowodowały	 poprawę	 dostępu	 mieszkańców	 do	 Warty	 to	
realizowany	od	2016	r.	projekt	plaży	miejskiej	oraz	spływy	kajakowe,	organizowane	od	
tego	 samego	 roku,	w	 ramach	 lubońskiego	 budżetu	 obywatelskiego	 (rys.	 36	 i	 rys.	 37).	
Mieszkańcy	pozytywnie	oceniają	zmiany	w	przestrzeni	publicznej	Miasta,	nowe	miejsca	
rekreacji	 i	wypoczynku,	 rozwój	 sieci	 wodociągowej	 i	 kanalizacyjnej	 oraz	 poszerzenie	
oferty	kulturalnej.			
	

 
Rysunek	35.	Plaża	miejska	w	Luboniu	

Źródło:	UML.	
Rysunek	36.	Spływ	kajakowy	rzeką	

Wartą	
Źródło:	www.losir.eu	

	
Obszary,	 które	 wymagają	 dużej	 aktywności	 Władz,	 gdyż	 ich	 ocena	 ze	 strony	

mieszkańców	jest	negatywna	to	przede	wszystkim	infrastruktura	drogowa	oraz	klimat	
akustyczny	Miasta.	Wielu	respondentów	nie	zgadza	się	z	tezą,	iż	w	Mieście	jest	czyściej	
i	dba	 się	 o	 ekologię.	 Również	 poziom	wandalizmu	 i	 bezpieczeństwo	należałoby	uznać,	
w	świetle	 wyników	 przeprowadzonych	 badań,	 za	 obszary	 wymagające	 szczególnej	
aktywności.		

W	 przypadku	 kilku	 obszarów	 głosy	 mieszkańców	 niezgadzających	 się	
z	postawionymi	 tezami	 równoważone	 są	 przez	 głosy	 mieszkańców	 zgadzających	 się	
i	liczną	grupę	niezdecydowanych.	Sytuacja	taka	ma	miejsce	w	przypadku	pytań	o	rozwój	
organizacji	 pozarządowych,	 jakość	 edukacji,	 termomodernizację	 budynków,	 nowe	
mieszkania	socjalne	i	komunalne	oraz	ich	stan	techniczny	a	także	o	nowe	miejsca	pracy.		
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Legenda:	
	 Nie	zgadzam	się	 	 Raczej	się	nie	zgadzam	 	 Nie	mam	zdania		 Raczej	się	zgadzam	 	 Zgadzam	się	

 

Rys.	37.	Rozwój	Lubonia	w	latach	2013-2017	w	percepcji	mieszkańców	(stan	na	26.02.2018)	
Źródło:	opracowanie	własne	na	podstawie	badań	ankietowych	
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	w	Mieście	
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14.3. Zadowolenie mieszkańców z realizowanych usług 
	
	 Edukacja	 oraz	 handel	 i	 usługi	 komercyjne	 to	 dwie	 kategorie,	 których	 zakres	
i	sposób	 dostarczenia	 mieszkańcom	 wywołuje	 największe	 ich	 zadowolenie.	 Liczb	
zadowolonych	 mieszkańców	 dominuje	 nad	 niezadowolonymi	 również,	 jeżeli	 chodzi	
o	działania	 Urzędu	 Miasta	 -	 mieszkańcy	 pozytywnie	 wyrażają	 się	 o	 obsłudze	
administracyjnej	 i	 dostępności	 informacji	 o	 Mieście.	 Z	 kolei	 duże	 niezadowolenie	
wyrażają	 mieszkańcy	 w	 odniesieniu	 do	 usług	 świadczonych	 w	 zakresie	 zdrowia,	
komunikacji	 publicznej	 oraz	 dostępu	 do	 żłobków.	 Stosunkowo	 duża	 liczba	
niezadowolonych,	 przy	 jednocześnie	 dość	 dużej	 liczbie	 zadowolonych	 mieszkańców	
ujawnia	się	w	kategoriach	sport	i	rekreacja	oraz	dostęp	do	przedszkoli	(rys.	38).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Legenda:	

	 Niezadowolony	 	 Raczej	
niezadowolony	

	 Ani	zadowolony,		
ani	niezadowolony	

	 Raczej	zadowolony	 	 Zadowolony	

Rysunek	38.	Zadowolenie	mieszkańców	Lubonia	z	usług	realizowanych	na	terenie	
Miasta	(stan	na	26.02.2018)	

Źródło:	opracowanie	własne	na	podstawie	badań	ankietowych	
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Sport	i	rekreacja	
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14.4. Pożądane priorytety rozwojowe 
 	
	 Dwa	obszary,	które	w	opinii	mieszkańców	powinny	mieć	priorytetowe	znaczenie	
w	 dalszym	 rozwoju	 Miasta	 to	 środowisko	 przyrodnicze	 i	 infrastruktura	 techniczna.	
Pozostałym	 kategoriom,	 ankietowani	 w	 trakcie	 badania	 mieszkańcy	 przypisali	 raczej	
umiarkowane	znaczenie	(rys.	39)		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Legenda:	

	 1	–	Znaczenie	najmniejsze	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 6	 	 7	 	 8	–	Znaczenie	największe	
	
Rysunek	39.	Priorytety	rozwojowe	na	najbliższych	5	lat	w	opinii	mieszkańców	

Lubonia	(stan	na	26.02.2018)	
Źródło:	opracowanie	własne	na	podstawie	badań	ankietowych	
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	 Przeprowadzone	 badania	 ankietowe	 mieszkańców	 jednoznacznie	 wskazują,	 że	
kluczowe,	wymagające	interwencji	obszary	to:	
- infrastruktura	techniczna,	
- ochrona	środowiska,		
- przestrzeń	publiczna.	

Z	 kolei	 obszary,	 których	 dynamika	 rozwoju	 jest	 pozytywnie	 oceniana	
i	jednocześnie	wymagałaby	dalszego	utrzymania	to:	
- oferta	sportowa	i	rekreacyjna,	
- oferta	kulturalna,	
- usługi	publiczne	i	komercyjne.	

W	zakresie	wskazanych	powyżej	obszarów	powinny	koncentrować	się	działania	
podejmowane	w	ramach	strategii	rozwoju	Miasta	Lubonia.	

	


