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KTO UTRZYMUJE ZWIĄZEK KOMUNALNY 
GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ

ZAPROSZENIE

JEST DROGO, BĘDZIE JESZCZE DROŻEJ. BIERNI PŁACZĄ I PŁACĄ.

Z ostatnich doniesień wynika, że czeka nas duża podwyż-
ka opłat za śmieci. Na sesji radna Maria Kozak i radny Jan 
Ściseł mówili o tym, że powinny wzrosnąć opłaty za śmieci 
dla mieszkańców bloków. Nie będziemy tu się zastanawiać, 
czy mówili to  także przed wyborami, odwiedzając miesz-
kańców bloków, bo nie o to chodzi.

Chodzi o to, że w ostatnich informacjach w Kanale S mie-
liśmy możliwość obejrzenia obrad Walnego Zgromadzenia 
Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Na któ-
rym padło kilka niepokojących informacji. 

Okazuje się, że miasto Lublin żąda od nas zapłacenia 1,8 
mln zł i nie tylko żąda, ale już tę kwotę zaczęło sobie potrą-
cać. Na dzisiaj zapłaciliśmy 700 tys. zł. Co prawda na zebra-
niu pada informacja o tym, że to są nienależne pieniądze, 
ale na razie nie tylko nie ma rozstrzygnięcia, ale żadne po-
stępowanie się nie toczy. Więc, póki co, to w naszej kieszeni 
brakuje w kasie Związku tych pieniędzy. I nie tylko tych. Które 
trzeba będzie skądś wziąć, a skąd, jeśli nie z kieszeni człon-
ków Związku, czyli na końcu nas – mieszkańców. Przypomi-
namy, że nasze miasto, a więc na nas wszystkich przypada 

prawie połowa kosztów jego funkcjonowania. Za to głosów 
w Zarządzie mamy tyle, co inne gminy, czyli jeden. 

Tak sobie oglądaliśmy te  informacje w  Kanale S i  za-
nim padło o  mieszkańcach, tak się zastanawialiśmy, jakie 
są oczekiwania wobec nas? Nie nas personalnie, ale nas, 
jako mieszkańców.

Pikieta pod siedzibą Związku Komunalnego Gmin Ziemi 
Lubartowskiej? 

Wizje dotyczące zmniejszania wysokości opłat za śmieci 
od ludzi, władze snują od początku funkcjonowania Związ-
ku.  A w ostatniej kampanii, to już sami wiecie, jeśli widzieli-
ście np. spot Burmistrza Janusza Bodziackiego. I słuchaliście 
tego, co mówił Wiceburmistrz Radosław Szumiec.

Nie po raz pierwszy okazuje się, że przed wyborami „bę-
dzie taniej” a po wyborach „po nas choćby potop”. 

Brakuje nam tu dwóch elementów.
Zainteresowania mieszkańców tym, jak pracuje Związek 

i dlaczego pokrywamy niemal połowę kosztów, ale nie decy-
dujemy w połowie reprezentacji w Zgromadzeniu Związku. 
O tym, dlaczego tak jest można na przykład zapytać rad-
nych: Jana Ścisła, Marka Polichańczuka i Roberta Błaszczaka, 
którzy głosowali za przyjęciem Statutu Związku. 

W teorii – można zapytać byłego Burmistrza Bodziackiego 
i byłego Wiceburmistrza Szumca, dlaczego sytuacja finan-
sowa jest tam zła. 

Drugi element
– odpowiedź na pytanie, co teraz?

Na  sesji Rady Miasta słyszeliśmy od  radnej Marii Kozak 
i radnego Jana Ścisła mniej więcej, że mieszkańcy bloków 

Spekulacje dotyczą stawek ok. 20 zł w domkach i 16 zł w blokach. 1000 zł za śmieci w domkach jednorodzinnych i 800 
zł w blokach. To możliwy scenariusz, który nas czeka w przypadku 4-osobowej rodziny. 

21 stycznia Lubartów odwiedzi Szymon Osowski - Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Dyrektor ds. stra-
tegicznych postępowań sądowych i edukacji prawnej. W 2014 roku od-
znaczony przez Prezydenta RP złoty Krzyżem Zasługi. Od 2012 Dziennik 
Gazeta Prawna umieszcza jego nazwisko (zawsze podkreślając rolę orga-
nizacji, której przewodzi) w rankingu najbardziej wpływowych prawników 
w Polsce. 

Drodzy mieszkańcy, chcecie wiedzieć?
Ubiegaliście się o pomoc w jakiejś instytucji i jej nie otrzymaliście? Odpo-
wiedź was nie satysfakcjonuje?
Czy ktoś w tym Lubartowie odśnieża? Ile i komu za to płacimy? 

płacą za mało. Wygląda na to, że osiągną, co proponują – 
będzie drożej.  Niestety nie tylko w stosunku do mieszkań-
ców bloków.

Wiecie, jakoś tak jest, że co jakiś czas słyszymy, że coś by-
ło niedoszacowane, bo ludzie za dużo śmieci oddali, z nagła 
jakieś opłaty wzrosły, coś tam, coś tam trzeba było doliczyć. 

O co chodzi?
My też mamy oczekiwania wobec naszych reprezen-

tantów – nie tylko w  Związku Komunalnym Gmin Ziemi 
Lubartowskiej, ale w ogóle naszych reprezentantów samo-
rządowych.

Jako mieszkańcy Lubartowa zdecydowaliśmy, że chcemy 
ZZO, nie chcemy funkcjonować poza Związkiem Gmin.  

Dzisiaj chyba jest ten moment, kiedy powinniśmy doma-
gać się przedstawienia szczegółowej sytuacji finansowej 
i prognozy na najbliższe lata. Nie na „poczekamy do spra-
wozdania”, ale na kolejnej sesji Rady Miasta.  I tego radni oraz 
Burmistrz mogą i powinni domagać się w naszym imieniu. 

I nie tylko tego. To jest też ten moment, żeby sporządzić 
symulację ile nas będzie kosztowało wystąpienie ze Związ-
ku. 

A wobec siebie? Czy możemy czegoś wymagać od sa-
mych siebie? Tak i to gorzka prawda. Nikt nas z tego obo-
wiązku i przywileju nie zwolni. Konkretnie.

Kontrola społeczna, informacja publiczna, kontrola spo-
łeczna, informacja publiczna, kontrola społeczna, informa-
cja publiczna, kontrola społeczna, informacja publiczna…

Nie macie czasu? Nie jesteście zainteresowani? Nie chce-
cie się mieszać i angażować? Polityka nie dla elit? To płaćcie, 
tylko nie płaczcie!

Od kiedy będziemy płacili 20 zł za wywóz nieczystości od osoby? A może 
jeszcze więcej?
A ilu nauczycieli mamy na zwolnieniach lekarskich i czy szykują się do strajku? 
Ile nas ta oświata w mieście kosztuje? Czego możesz oczekiwać od samorzą-
du, kiedy w szkole zabraknie nauczycieli?
Czy twój radny zgłaszał twój problem w urzędzie? A czy to można i wypada? 
O tym, że nie ma złych pytań, tylko trzeba znaleźć właściwego adresata. 
Zróbcie sobie ich listę i przyjdźcie się skonsultować z ekspertem!

Jeżeli chcesz wiedzieć lub pytać, przyjdź: 
21 stycznia godz. 15.30 – 17 Sala konferencyjna Urzędu Miasta Lubartów

Zaproszenie kierujemy do  wszystkich, bo  czy chce, czy nie chce, 
ma do czynienia z informacją publiczną. Nawet nie nazywając jej wprost. 

►zdjęcie: KanalS

►zdjęcie: M.Bójko, Sieć Obywatelska 
Watchdog Polska
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Odchodzący Burmistrz Janusz Bo-
dziacki, wypłacił „odprawę” swoim 
urzędnikom. W jakim sensie odpra-
wę? W  listopadzie zmieniliśmy Kie-
rownika Urzędu Miasta. Zwolniliśmy 
Pana Bodziackiego, zatrudniliśmy 
na to miejsce Pana Paśnika. Na kon-
ferencji prasowej nowo wybranego 
Burmistrza, dowiedzieliśmy się, jaki 
jest stan finansów miasta. Zastana-
wialiśmy się, czy poprzednik znając 
doskonale stan finansów, zastoso-
wał politykę zaciskania pasa w Urzę-
dzie. Oszczędności, zmniejszenie 
wydatków?

POŻEGNANIE URZĘDNIKÓW
W LUBARTOWIE NA BOGATO

Pracownicy Urzędu Miasta Lubartów pełniący funkcje publiczne

1.  Radosław Szumiec－Zastępca Burmistrza 
 

6.000,00 zł 

2.  Anna Bielińska－Sekretarz Miasta 
 

6.000,00 zł 

3.  Lucyna Biskup－Skarbnik Miasta 
 

6.000,00 zł 

4.  Beata Góźdź－Staszek 
Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami 

3.800,00 zł 

5.  Sławomir Strzelecki 
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej 

3.600,00 zł 

6.  Robert Polichańczuk 
Naczelnik Wydziału 0rganizacyjnego 

3.800,00 zł 

7.  Jarosław Gajewski 
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i 
Urząd Stanu Cywilnego 

3.700,00 zł 

8.  Jolanta Góralska－Lato 
Kierownik Biura ds. Rodziny 

3.600,00 zł 

9.  Andrzej Strzelecki 
Kierownik Biura Planowania Przestrzennego 

3.100,00 zł 

10.  Monika Derecka 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

3.600,00 zł 

11.  Karolina Golonka 
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego 

1.000,00 zł 

 

Nagrody uznaniowe przyznane pracownikom niepełniącym funkcji 

publicznych – listopad 2018 r. 

1.  Naczelnik Wydziału  3.800, 00 zł 

2.  Zastępca Naczelnika  3.600, 00 zł 

3.  Kierownik Biura  3.600,00 zł – 3.100,00 zł 

4.  Samodzielne stanowisko  2.200,00  

5.  Główny specjalista  3.300,00 

6.  Starszy inspektor  2.500,00 zł – 2.200,00 zł 

7.  Inspektor  2.500,00 zł – 1.100,00 zł 

8.  Podinspektor  2.100,00 zł – 1.600,00 zł 

9.  Specjalista  2.400,00 zł – 2.000,00 zł 

10.  Pracownicy obsługi  2.100,00 zł – 500,00 zł 
 Swego czasu sensację wzbudziła odpowiedź na nasz wnio-

sek. Chodziło o porównanie wysokości nagród wypłaconych 
w  Lubartowie w  latach 2013-2015, w  stosunku do  nagród 
pracowników Starostwa w  Krakowie. Informacja wywołała 
wtedy słuszne oburzenie. 

Biorąc pod uwagę ujawniony stan finansów, ponownie py-
taliśmy o obciążenia kasy miasta. Wszyscy prowadzimy ja-
kieś rachunki. Albo w domach, albo prowadząc firmy. 

Po przegranej w pierwszej turze Burmistrz Bodziacki przy-
znał nagrodę swojemu zastępcy i  innym urzędnikom. Jeśli 
myśleliście, że  po  poprzedniej burzy w  sprawie wysokości 
nagród Burmistrz Bodziacki się zreflektował – nic bardziej 
błędnego. 

 Jak poprzednio – nie wnikamy w ocenę pracy urzędników. 
O personalia chodzi wyłącznie dla jawności życia publiczne-
go i mamy do tego prawo. 

Ale  mamy też prawo i  obowiązek uświadamiać: Drodzy 
mieszkańcy, to Wy wypłaciliście te  nagrody i  macie prawo 
wiedzieć o swojej szczodrości.

Po ile słodkie pożegnanie?
To nie wszystko.
Kwoty w tabelach dotyczą ostatniego kwartału 2018.
Po  ich ujawnieniu, padło kilka pytań od naszych czytelni-

ków. 
Pytaliście o  to, czy pracownicy urzędu dostają premie 

świąteczne, jak to wygląda w innych urzędach, dlaczego nie 
pytamy innych urzędów, czemu nie ma wszystkich nazwisk 
itd.

Odpowiadamy: 
Jeśli chodzi o  nazwiska. Osoby pełniące funkcje publicz-

ne są  zobowiązane do  ujawnienia takich informacji, z  kolei 
urzędy na ogół stoją na stanowisku, że nie dotyczy to pozo-
stałych pracowników. Oczywiście mamy wyroki sądów ad-
ministracyjnych, które nie podzielają tego poglądu, ale nam 
raczej chodzi o sumę wydatków, niż listę nazwisk.

Wyjątkiem jest tutaj dla nas jedna.  Naszym zdaniem na-
grody, które są  przyznawane „za  szczególne osiągnięcia 
w  pracy zawodowej” powinny być bezwzględnie jawne za-
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równo w  nazwisku, kwocie jak 
i  uzasadnieniu. Niestety, jak wie-
my, nagrody te są najczęściej trak-
towane, jako uzupełnienie pensji, 
niż wyróżnienie faktycznych za-
sług.

Pytamy wszystkie urzędy gmin 
Powiatu Lubartowskiego. Z  od-
powiedziami możecie zapoznać 
się na  stronie molubartow.com 
i sprawdzić, w jakiej wysokości na-
grody otrzymywali urzędnicy w la-
tach 2016-2018.

Wracając do  Lubartowa, urzęd-
nicy dostali nagrody i  premie nie 
tylko w  listopadzie. Są to  składo-
we koszty funkcjonowania urzędu 
i  wszyscy za  to  płacimy. Dlatego 
to  jest ważne, żeby każdy miał 
świadomość swojego wkładu 
w  utrzymanie administracji pu-
blicznej. Mieszkańcy, jako głów-
ni inwestorzy, mają prawo znać 
te wydatki.

Jaka jest wysokość przyznanych 
nagród w  roku 2018 wszystkim 
osobom zatrudnionym w  Urzę-
dzie Miasta Lubartów z podziałem 
na poszczególne tytuły tj. premie 
regulaminowe, uznaniowe, z oka-
zji dnia samorządowca itd.? 

Czy pracownikom Urzędu zosta-
ły przyznane tzw. premie świą-
teczne w  jakiejkolwiek formie 
(i  w  jakiej kwocie), w  tym także 
te  wypłacane z  Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych? 

DOPYTALIŚMY
I BURMISTRZ PAŚNIK

UDZIELIŁ NAM ODPOWIEDZI. 
W  miesiącu sierpniu i  wrześniu 

2018 r., zgodnie z  Regulaminem 
wynagradzania pracowników sa-
morządowych zatrudnionych 
na  podstawie umowy o  pracę 
w  Urzędzie Miasta Lubartów zo-
stały przyznane indywidualne 
nagrody uznaniowe dla 2 pracow-
ników obsługi z tytułu rozwiązania 
umowy o pracę w związku z przej-
ściem na emeryturę w wysokości 
czterokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w kwocie 8.400,00 zł.

W miesiącu październiku została przyznana nagroda uznaniowa dla Pani Jolanty 
Góralskiej-Lato – Kierownik Biura ds. Rodziny za szczególne zaangażowanie, wy-
sokie poczucie odpowiedzialności, a także sprawną organizację pracy pozwalającą 
na uzyskanie bardzo dobrych wyników przy realizacji zadań w zakresie przyznawa-
nia uprawnień i wypłaty świadczeń Dobry Start oraz świadczeń wychowawczych 
w kwocie 4.000,00 zł.

Zgodnie z Zakładowym regulaminem premiowania (…) w Urzędzie Miasta Lubar-
tów są  przyznawane premie dla  pracowników zatrudnionych na  stanowiskach 
pomocniczych i obsługi w wysokości do 20 % wynagrodzenia zasadniczego. Re-
gulamin wynagradzania nie przewiduje premii dla  pracowników zatrudnionych 

Nagrody z okazji Dnia Pracownika Samorządowego          

Pracownicy Urzędu Miasta Lubartów pełniący funkcje publiczne 

1.  Radosław Szumiec－Zastępca Burmistrza 
 

6.000,00 zł 

2.  Anna Bielińska－Sekretarz Miasta 
 

6.000,00 zł 

3.  Lucyna Biskup－Skarbnik Miasta 
 

6.000,00 zł 

4.  Beata Góźdź－Staszek 
Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami 

3.700,00 zł 

5.  Sławomir Strzelecki 
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej 

3.400,00 zł 

6.  Radosław Stępiński – Zastępca Naczelnika
Wydziału Infrastruktury Miejskiej 

3.500,00 zł 

7.  Robert Polichańczuk 
Naczelnik Wydziału 0rganizacyjnego 

3.700,00 zł 

8.  Jarosław Gajewski 
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i 
Urząd Stanu Cywilnego 

3.700,00 zł 

9.  Jolanta Góralska－Lato 
Kierownik Biura ds. Rodziny 

3.200,00 zł 

10.  Andrzej Strzelecki 
Kierownik Biura Planowania Przestrzennego 

3.000,00 zł 

11.  Monika Derecka 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

3.200,00 zł 

12.  Karolina Golonka 
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego 

2.600,00 zł 

  na kierowniczych stanowiskach urzędniczych i stanowiskach urzędniczych.

W odniesieniu do żądania udostępnienia informacji dotyczącej wypłaty z Zakła-
dowego Funduszu Świadczeń Socjalnych informuję, że (…) są wypłacane świad-
czenia pieniężne z tytułu zwiększonych wydatków związanych z obchodzonymi 
w tradycji polskiej Świętami Bożego Narodzenia i Świętami Wielkanocnymi. W ro-
ku 2018 świadczenia takie były wypłacone w miesiącu marcu w kwotach 270,00 
– 300,00 zł oraz w miesiącu grudniu w kwotach 180,00 – 200,00 zł. W/w świad-
czenia wypłacane są  bez obowiązku składania wniosków przez pracowników, 
z uwzględnieniem ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

Z okazji Dnia Pracownika Samorządowego Burmistrz Bodziacki wypłacił kolejne 
premie. Ich wysokość znajduje się w tabeli nr 3 i 4.
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MAM PRAWO WIEDZIEĆ
MAJĄ OBOWIĄZEK INFORMOWAĆ
Na miejskiej stronie Biuletynu Informacji Publicznej pojawiło się część oświadczeń majątkowych. 
Mamy nadzieję, że pracownicy Urzędu Miasta są w trakcie uzupełniania brakujących dokumentów. 
Patrzymy na rejestr zmian .;)
Niżej pokazujemy krótką ściągawkę, jak korzystać z profilu radnego na lubartow.mamprawowiedziec.pl  
Do klikania są wszystkie odnośniki. 
Tu pokazujemy, jak dotrzeć do oświadczeń majątkowych na przykładzie profilu Radnej Elżbiety Moniki 
Mizio

Nagrody z okazji Dnia Pracownika Samorządowego przyznane pracownikom 

niepełniącym funkcji publicznych 

1.  Naczelnik Wydziału  3.700, 00 zł 

2.  Zastępca Naczelnika  3.500, 00 zł 

3.  Kierownik Biura  3.200,00 zł – 700,00 zł 

4.  Samodzielne stanowisko  2.100,00 zł 

5.  Główny specjalista  3.000,00 zł 

6.  Inspektor  2.400,00 zł – 700,00 zł 

8.  Podinspektor  2.100,00 zł – 1.800,00 zł 

9.  Specjalista  2.400,00 zł – 2.000,00 zł 

10.  Pracownicy obsługi  2.000,00 zł – 700,00 zł 
 


