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Nazwa gminy Liczba mieszkańców 
(wg stanu na dzień 31 grudnia 2017)

Gmina Miasto Lubartów 21 630

Gmina Lubartów 11 686

Gmina Ostrów Lubelski 5 277

Gmina Ostrówek 3 967

Gmina Serniki 4 928

RAZEM 47 488

Te zmiany z powodów politycznych, to chyba dotyczące zmian w reprezentacji, 
bo  inne nie przychodzą nam do  głowy. Jeśli naszym czytelnikom przychodzą 
w tym miejscu inne, to prosimy o wskazanie - jakie.

W skład Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej wchodzi pięć gmin: 
Gmina Miasto Lubartów, Gmina Lubartów, Gmina Ostrów Lubelski, Gmina 
Ostrówek, Gmina Serniki.

Czego dowiemy się z Raportu 
o stanie Związku Komunalnego Gmin Ziemi 
Lubartowskiej?
W podsumowaniu Raportu, czytamy, że Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej wyko-
nuje zadania związane z ochroną środowiska na terenie Gmin Uczestników Związku, jego dzia-
łalność ulega ciągłym zmianom z powodów legislacyjnych, gospodarczych czy politycznych.

Na koniec 2017 roku liczba mieszkańców zamieszkujących obszar Związku wy-
nosiła 47.488 osób.

Związek zakończył 2018 na minusie. Wydatki były wyższe, niż dochody na kwo-
tę 630.935,86 zł, co stanowi niższy deficyt, niż Związek zakładał, ale wciąż nie 
jesteśmy na plusie. Istotną pozycją w budżecie była utworzona rezerwa na kwo-
tę sporną z miastem Lublin.

Jak wynika z  wykresu prezentowanego w  Raporcie, Związek w  2018 roku nie 
pozyskał żadnych środków zewnętrznych. 

Jak wygląda podział wydatków w ostatnich latach, możemy dowiedzieć się z ko-
lejnego wykresu. 

Obszar Związku został podzielony na sektory. 
- Gmina Ostrówek
- Gmina Serniki
- Gmina Ostrów Lubelski
- Gmina Miasto Lubartów – zabudowa wielorodzinna
- Gmina Miasto Lubartów – zabudowa jednorodzinna
- Gmina LubartówŹródło wykresu – Raport o stanie ZKGZL

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Wydatki bieżące 301 605,97 295 327,98 371 797,81 698 023,76 2 538 783,2 4 686 456,1 5 386 704,6 7 448 053,5 12 565 816, 14 762 670,
Wydatki majątkowe 176 191,18 516 759,91 45 662,00 520 355,95 951 119,58 2 799 111,9 1 303 068,4 34 301 391, 16 588 863, 737 983,44
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ZKGZL zajmuje się także edukacją 
ekologiczną. Prowadził akcję „Cebulki 
za  odpady”, „Sprzątanie świata”, lekcje 
i warsztaty ekologiczne oraz konkurs fo-
tograficzny.

Zakład Zagospodarowania Odpadów 
w Wólce Rokickiej, należący do Związku, 
przyjął 39.751 ton odpadów, z czego 80% 
stanowiły niesegregowane odpady ko-
munalne. 

Największym „dostawcą” odpadów 
do ZZO było miasto Lublin, zgodnie z za-
wartą umową. W  2018 roku było to  po-
nad 60% odpadów przyjętych do  ZZO. 
Z tej ilości Zakład sprzedał 2.013 ton, na-
tomiast 13.564 tony zagospodarowano, 
jako paliwo alternatywne, ok. 15 tys. ton 
odpadów, czyli niemal połowa zostało 
przekazane na składowisko odpadów, ja-
ko stabilizat.  

Dalej w podsumowaniu Raportu: Na ko-
lejne lata planowane są  inwestycje ma-
jące na  celu minimalizację kosztów 
związanych z  przetwarzaniem odpadów, 

które są też odpowiedzią na dynamicznie rozwijający się rynek odpadów. 

Aktualnie zwróciliśmy się do Związku o informację, dotyczącą wyboru oferenta 
w przetargu na odbiór odpadów z terenu gmin członkowskich ZKGZL. 

O  zmniejszaniu kosztów, a  jak rozumiemy w  konsekwencji – wysokości opłat 
za odbiór i zagospodarowanie odpadów słyszeliśmy wiele razy. Za to jeszcze nie 
słyszeliśmy o zrealizowaniu tych planów w praktyce. Może tym razem się uda?

Czego chcielibyście dowiedzieć się z  Raportu o  stanie Związku Komunalnego 
Gmin Ziemi Lubartowskiej za rok 2019?

My chcielibyśmy się dowiedzieć, ile firm zajmujących się odbiorem odpadów by-
ło zainteresowanych podpisaniem umowy z ZZO w Wólce Rokickiej. I czym były 
spowodowane ewentualne odmowy. 

Z informacji nieznajdujących się w Raporcie -  trwa organizacja kolejnego PSZOK-
-u w Ostrowie Lubelskim. 

Mamy nową radną

 W Raporcie czytamy:
„Frakcje odpadów gromadzonych selektywnie „u źródła”: 
• papier, 
• tworzywa sztuczne, 
• szkło opakowaniowe, 
• odpady zielone, 
• odpady wielomateriałowe. 

Ponadto frakcją zbieraną selektywnie ,, u źródła’’ jest popiół- zbierany w sezo-
nie grzewczym.”

Gromadzone selektywnie, to po prostu segregowane przez mieszkańców.

Usługę odbioru odpadów z terenu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubar-
towskiej świadczyły trzy firmy, w tym także nasze lubartowskie Przedsiębior-
stwo Gospodarki Komunalnej. 

Miasto Lubartów składa się z  dwóch sektorów: sektor zabudowy jednoro-
dzinnej, według złożonych deklaracji obejmuje 7981 mieszkańców, natomiast 
sektor zabudowy wielorodzinnej obejmuje wg danych z 2018 roku 9533 miesz-
kańców Lubartowa. 

Mieszkańcy domów jednorodzinnych „wyprodukowali” więcej odpadów – 
3.139,52 ton. Mieszkańcy budynków wielolokalowych – 2.500,32 tony.

Jak wyglądają ilości odpadów odebranych w pozostałych gminach?

Na  terenie Związku funkcjonują cztery Punkty Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych:
- Nowodwór (gm. Lubartów),
- Luszawa (gm. Ostrówek),
- Brzostówka (gm. Serniki),
- Lubartów (gm.m.Lubartów).

Z  lubartowskiego PSZOK-u  korzystało 1819 mieszkańców domów jednoro-
dzinnych i 300 mieszkańców zabudowy wielorodzinnej. Oprócz tego z punk-
tu korzystało 759 osób zamieszkałych w pozostałych gminach członkowskich 
Związku i 100 osób będących właścicielami niezamieszkałych nieruchomości. 
Z  kolei 42 mieszkańców Lubartowa korzystało również z  PSZOK-u  w  Nowo-
dworze.
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Fundusz sołecki w Brzezinach vol. 2

Radny odczytał pismo mieszkańców, natomiast Sołtys Brzezin Dorota Rybak, 
stwierdziła, że informowała o zebraniu. Zarzucała inicjatorom wniosku, że może 
nawet nie wiedzą, gdzie jest szkoła albo świetlica. Twierdząc, że  to są osoby, któ-
re po prostu dzieci do szkoły nie posyłają, nie przychodzą do kościoła, nie płacą 
podatków u sołtysa, bo nie chcą.  

Według danych na stronie Państwowej Komisji Wyborczej z roku 2018 okręg 14, 
który obejmuje Brzeziny i Trójnę, liczba wyborców wynosi  543. Na pana Michała 
Domańskiego, który został wybrany na Radnego Gminy Lubartów głosowało 107 
osób. Z kolei wniosek o unieważnienie uchwały, przeznaczającej 43 tys. na bliżej 
nieokreślone wydatki, związane ze świeltlicą poparło 45 mieszkańców. Prawda, 
że spora reprezentacja elektoratu? Prośbę o ponowne zorganizowanie zebrania 
argumentowali tym, że około połowa mieszkańców nie miała wiedzy na temat 
zebrania. Nie mogli się zatem wypowiedzieć, czy ważniejszym wydatkiem jest 
zakup piłkarzyków, czy poprawa bezpieczeństwa, poprzez instalację i utrzymanie 
oświetlenia ulicznego w Brzezinach.  

Zapytaliśmy Wójta Gminy Lubartów o tę sprawę. Sołtys Sołectwa Brzeziny zosta-
ła wezwana do złożenia wyjaśnień. Poinformowała Wójta, że zebranie odbyło się 
zgodnie z przepisami, 3 dni przed terminem ogłoszenie zostało zawieszone na ta-
blicach ogłoszeń, wraz z porządkiem zebrania. A wzięło w nim udział mniej, niż 
10% mieszkańców, więc zebranie odbyło się w drugim terminie.

Jak pisała Katarzyna Batko-Tołuć Wiceprezeska Zarządu Stowarzyszenia Sieć Oby-
watelska Watchdog Polska: Boimy się, bowiem zniekształcenia dobrego pomysłu 
na wzmacnianie obywatelskości. Może ono powstać poprzez brak debaty, jawno-
ści, jasnych zasad, gwarancji wpływu i elementu wspólnotowości. Teraz budżeta-
mi obywatelskimi nazywane są inicjatywy wypaczające ideę. Takie, gdzie to radni 
podejmują decyzję o tym, jaka jest wola mieszkańców, lub takie, gdzie ukrywa się 
autorów projektów, odgórnie tworzy regulaminy itp. Faktem jednak jest, że ostat-
nie lata „dziania się” funduszy obywatelskich spowodowały przeniesienie nas 
do zupełnie innej rzeczywistości w mówieniu o wspólnych pieniądzach. (Miesz-
kańcy decydują o pieniądzach – co z tego wyszło?)

W poprzednim numerze pisaliśmy o problemach mieszkańców Brzezin. Zwróciliśmy się z wnioskiem 
o  przesłanie kopii pisma w  sprawie funduszu sołeckiego oraz odpowiedzi Wójta Gminy Lubartów, 
o  którym mówi Przewodniczący Rady Gminy na  Sesji Rady Gminy Lubartów w  dniu 04.10.2019 r. 
w punkcie: Wolne wnioski i zapytania.

Jak widać „sposób zwyczajowo przyjęty” nie zawsze jest wystarczający, skoro 
na zebranie przyszło mniej, niż 10% mieszkańców.  Widać, że mieszkańcy są zain-
teresowani wspólnym decydowaniem o wspólnych pieniądzach.

Jakie widzimy rozwiązania? Poza, oczywiście perspektywą najbliższych wyborów.  

Wprawdzie termin na składanie wniosków do budżetu na 2020 upłynął, ale bu-
dżet jeszcze nie został uchwalony. I każdy taki wniosek zostanie rozpatrzony przez 
Komisję Budżetową. Przypominamy, że sołtys także ma prawo składania takich 
wniosków. Jak i radny z tego okręgu, czy grupa mieszkańców.

Drugą możliwością jest złożenie petycji do Wójta Gminy Lubartów. 

Rekomendujemy porozumienie się w sprawie złożenia wniosku. 

Patrzymy na Was

Skąd właściwie wzięła się nasza wiedza na  temat 
zmniejszenia zużycia energii elektrycznej? Nie, tym 
razem nie składaliśmy wniosku o  udostępnienie 
informacji publicznej. Skorzystaliśmy z  gotowego 
zbioru danych Urzędu Miasta Lubartów, czyli sięgnę-
liśmy do Biuletynu Informacji Publicznej. 

Dokładniej zainteresowała nas zakładka „zamówie-
nia publiczne”.  Stamtąd z kolei dotarliśmy do doku-

mentów dotyczących przetargu nieograniczonego 
z 31.10.2019 r. na zakup energii elektrycznej dla Gmi-
ny Miasto Lubartów na 2020 rok. W szczegółowym 
opisie przedmiotu zamówienia czytamy, że wykaza-
no zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oświe-
tlenia ulicznego o  ok. 40% w  stosunku do  2018 
r. w  związku ze  zmianą oświetlenia z  sodowego 
na  LED. Tym samym wskazujemy właściwą odpo-
wiedź na nasze pytanie i zachęcamy do czytania BIP!

Informacja publiczna na wiele sposobów
Na początku listopada zaprosiliśmy użytkowników Facebooka 
do udziału w kwizie.  Na naszym profilu opublikowaliśmy ankietę, 
dotyczącą oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, dzięki wy-
mianie lamp ulicznych z oświetlenia sodowego na LED. W ankie-
cie wzięło udział 70 osób, którym dziękujemy za wspólną zabawę 
i naukę. 
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Informacja publiczna w służbie ochrony zwierząt.
Zakaz polowania – czas minął? Niekoniecznie!

Jeżeli ktoś nie zdążył złożyć takiego wniosku, albo zostałby on odrzucony, mo-
że skorzystać jeszcze z uproszczonej procedury ustanowienia zakazu polowa-
nia. Wystarczy złożyć zwykłe oświadczenie do starosty. Warto jednak wiedzieć, 
że wówczas nie przysługuje prawo do odszkodowania za szkody w uprawach, 
poczynione przez dzikie zwierzęta. Zakaz 
ten nie obejmuje także innych czynności, 
czyli myśliwi mogą na  cudzą ziemię wcho-
dzić, wjeżdżać terenówkami, dokarmiać 
zwierzęta na  nęciskach, ponieważ ziemia 
wciąż pozostaje w obwodzie łowieckim. 

Formularz takiego wniosku znajduje się 
na stronie zakazpolowania.pl. Prawo do zło-
żenia sprzeciwu przysługuje nie tylko wła-
ścicielowi gruntu, ale  także dzierżawcy, 
użytkownikowi, czy zarządcy. 

Zwracamy także uwagę, że jeśli ktoś uzyskał 
takie wyłączenie na podstawie wyroku sądu 
– trzeba wyłączyć własność ponownie, stąd, 
że Trybunał Konstytucyjny uznał poprzedni 
podział za niezgodny z Konstytucją.

Do 29 listopada trwały konsultacje w sprawie utworzenia obwodów łowieckich. I do tej daty, można 
było złożyć wniosek o wyłączenie ziemi z takiego obwodu. Oznaczałoby to nie tylko zakaz polowania, 
ale  i  zanęcania zwierzyny, czy stawiania ambon. Nie pozbawiałoby jednocześnie właściciela prawa 
do odszkodowania za uprawy zniszczone przez dzikie zwierzęta. 

Polowania zbiorowe w sezonie łowieckim 2019/2020

Data Teren polowania Gatunek zwierzyny Obwód Prowadzący Gospodarz Miejsce zbiórki

08.12.2019r. Las Brzeźnica Leśna, Lesz-
kowice, Antoniówka

Jeleń, dzik, sarna, lis, 
bażant, zając 99 S. Karczmarz W. Matyjaszczyk Brzeźnica Leśna

22.12.2019r. 
(polowanie wigilijne gr. 1)

Lubartów, Łucka, Skrobów, 
Kamionka

Jeleń, daniel, dzik, sar-
na, lis, bażant, zając 117 Sł. Mika K. Sagan Lubartów, ul. Gazowa

22.12.2019r. 
(polowanie wigilijne gr. 2)

Las Dębica, Cegielnia, 
Zagórze, Zarucze

Jeleń, dzik, sarna, lis, 
bażant, zając 99 G. Malesa P. Radomski Cegielnia

05.01.2020r. Las Brzostówka Jeleń, dzik, sarna, lis, 
bażant 129 R. Styrnik A. Sagan Ośrodek Kaznów Kol.

12.01.2020r.
Wola Lisowska, Lisów, 

Brzeziny młodniki k.Trójni, 
Wola Mieczysławska

Jeleń, dzik, sarna, lis, 
bażant, 117 Sł. Mika K. Sagan Ustala prowadzący

19.01.2020r. Babczyzna, Zamłynek, 
Tarkawica, Dębica Dzik, lis, bażant 99 S. Karczmarz stażysta Kwas Ustala prowadzący

26.01.2020r. 
Termin rezerwowy Cały obwód Jeleń, dzik, sarna, lis, 

bażant, zając 117 ustala Zarząd ustala Zarząd Ustala prowadzący

Jeśli wybieracie się do lasu może jeszcze w tym roku, a w przyszłym na pewno 
– odsyłamy do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubartów, gdzie 
znajdziecie szczegółowe informacje.
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Status związku: to skomplikowane. 
Zostajemy w starym Związku z no-
wymi przedstawicielami. 

Tak, jak stwierdził poprzednio radny Kusyk, żeby ten Związek reformować, należy 
w tym Związku być. Prawda. Kto będzie tym reformatorem ze strony Lubartowa? 
Marek Polichańczuk powiedział prostym językiem: Jeśli zdecydowaliśmy się 
wyjść z tego Związku, to proszę Państwa grozi nam ewidentnie to, że nie bę-
dziemy mieli gdzie oddawać tych śmieci.

FAŁSZ
To  firma, z  którą samorząd podpisywał umowę na  wywóz śmieci, zawiera-
ła umowę z  Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Tak 
to się właśnie odbywało i to był problem tej firmy, a nie nasz.

Dalej radny Polichańczuk mówił: Okazuje się, że to firmy, które zajmują się zbiór-
ką odpadów, które startują w przetargach interesują się możliwością dostarcza-
nia do naszego zakładu, do naszej sortowni, do Wólki Rokickiej.

PRAWDA
Tak, jak pisaliśmy wcześniej - To firmy, z którymi samorząd podpisywał umowę 

Podczas październikowej sesji Rada Miasta zajęła się personalnymi przetasowaniami. Radni odwołali 
Jacka Tomasiaka i Wojciecha Osieckiego, a na ich miejsce głosami większości zostali powołani dodat-
kowi przedstawiciele w osobach radnych Piotra Kusyka i Marka Polichańczuka.

na wywóz śmieci, zawierały umowę z RIPOK. I  to dalej był problem tej firmy, 
a nie nasz.

Nie rozumiemy, czym radny Polichańczuk straszył. Zostajemy w  Związku, fir-
my interesują się możliwością wywozu do Rokitna. Nie zostajemy – firmy dalej 
interesują się możliwością wywozu do Rokitna. Ale będzie jakieś zastrzeżenie, 
że pod warunkiem, że nie z Lubartowa?

Bo radny Polichańczuk mówił dalej: Oznacza to, że nie tylko w naszym regionie, 
w  regionie mazowieckim, w  innych regionach jest problem z  dostarczaniem, 
z możliwością dostarczania odpadów do sortowni. Z moich nieoficjalnych infor-
macji, również wiadomo, że dzieje się tak w okolicznych instalacjach…bo…Chiny 
przestały odbierać odbiory. Tu następują uwagi na temat gospodarki Związku, 
polityki Związku etc. I Tomasiaka. Potem występuje kto inny i następują uwagi 
na temat… I Tomasiaka. A potem….No.

Naszym zdaniem dyskusja i działanie pt.: wchodzimy – wychodzimy, powinno 
wyglądać w następującej kolejności: 
A – Rada Miasta uchwaliła, że opuszczamy Związek. 
B - Pan nasz Burmistrz miejski ogłosił przetarg i wyszło nam, że: 
1 – żadna firma się nie zgłosiła, 
2 – ceny są kosmiczne. 
C – Rada Miasta uchwaliła, że nie opuszczamy Związku.

Co się stało między A i C? Nic. 

Radni sugerowali, że  wychodząc ze  Związku teraz, mamy praktycz-
nie gwarancję podwyżki ze  względu na  zmianę przepisów, albo 
odległość, na  jaką będą wożone nasze śmieci. Nie wiemy, jakie byłyby pro-
pozycje cen, bo żaden przetarg nie został ogłoszony. Radni sugerowali, że  in-
ne samorządy będą miały kłopoty z   zagospodarowaniem swoich odpadów. 
Ale  jakoś wszyscy widzimy, że  nie ustawiają się w  kolejce do  członkostwa 
w Związku. I Gmina Niedźwiada chęci powrotu nie zgłasza. Co więcej – radzą 
sobie całkiem dobrze. Same władze samorządowe nie panikują i  nie straszą 
swoich mieszkańców.

A skąd to wiemy? Zapytaliśmy. We wrześniu zapytaliśmy, czy gminy ogłosiły 
przetargi, kiedy i czy już je rozstrzygnęły. Pytaliśmy, czy wiedzą już, jakie staw-
ki za wywóz odpadów będą obowiązywały w 2020 roku. I chcieliśmy, oczywi-
ście poznać odpowiedź na pytanie – gdzie te śmieci będą składowane?

W Gminie Firlej 7 października wiedzą, że odpady będą przewożone do zago-
spodarowania w RIPOK w Puławach. Nie wiadomo jeszcze, jakie będą stawki, 
ponieważ nie ogłosili jeszcze przetargu.

Podobnie w Gminie Kamionka. Nie mogą odpowiedzieć na nasze pytania, po-
nieważ nie ogłosili jeszcze przetargu.

Gmina Niedźwiada była zapobiegliwa i posiada umowę obowiązującą do końca 
2020 roku. Nie wiedzą, gdzie ich śmieci będą składowane, ponieważ to firma 
odbierająca odpowiada za zagospodarowanie odpadów. Stawka ryczałtowa od-Zdjęcie: Antoine Repessé
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padów zmieszanych 1122,12 zł/Mg (tona) brutto. Cena ta zawiera koszty odbio-
ru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych wszystkich rodzajów 
oraz pozostałe, niezbędne koszty.

Urząd Gminy Michów informuje, że Gmina nie ogłosiła jeszcze przetargu na od-
biór odpadów w roku 2020.

Wójt Gminy Abramów również odpisał nam, że Gmina nie ogłosiła przetargu, 
nie są ustalone stawki za wywóz odpadów i nie ma wiedzy, gdzie te śmieci będą 
składowane.

Mariusz Grobel, Wójt Gminy Jeziorzany poinformował nas, że  odbiór od-
padów komunalnych do  dnia 30.06.2020 r., będzie się odbywał w  ramach 
postępowania przetargowego z  roku 2018 r. Postępowanie przetargowe 
na  odbiór odpadów komunalnych zostało rozstrzygnięte w  II kwartale 2018 
r. na  okres 24 miesięcy. Postępowanie przetargowe na  odbiór odpadów ko-
munalnych od  dnia 01.07.2020 r. zostanie ogłoszone w  II kwartale 2020 r. 
Przetarg na  drugie półrocze 2020 r. nie został jeszcze rozstrzygnięty. 
W  pierwszym półroczu stawka za  odbiór 1 tony odpa-
dów zmieszanych będzie wynosiła 349,00 zł brutto, a  staw-
ka za  odbiór 1 tony odpadów segregowanych 289,00 zł brutto. 
Odpady z terenu Gminy Jeziorzany są i będą odwożone do Zakładu Zagospoda-
rowania Odpadów Komunalnych w Adamkach.

Firmy zajmujące się wywozem odpadów, kierują się rachunkiem ekonomicz-
nym, nie kalkulacją polityczną. Uwolnienie od rejonizacji jest korzystne z punktu 
widzenia konkurencji. 

My, w odróżnieniu od radnego Kusyka, nie przywiązujemy się aż tak do swoich 
odpadów, więc jeśli z ekonomicznego punktu widzenia, dla naszych kieszeni by-
łoby lepiej, żeby te śmieci się tułały po Polsce, to bez żalu się z nimi pożegnamy. 
Tyle, że  dzisiaj jest już na  to  za  późno. Zostajemy w  Związku. Rada Miasta 
zdecydowała, żeby władza samodzielnie nie podejmowała żadnych decyzji. 

To, od kiedy start tych reform. Czekamy. 

Według nas wykorzystanie opinii prawnej, sporządzonej - na  rzecz urzędu, 
za pieniądze urzędu - do zmian w projekcie uchwały, przesądza o  tym, iż  jest 
to informacja publiczna. Jest to urzeczywistnienie zasady jawności w procesie 
stanowienia prawa. W tym wypadku – miejscowego. 

Burmistrz wnosi o  odrzucenie skargi, ewentualnie oddalenie w  całości. Jakie 
są argumenty? 
Na  przykład takie, że: Opinia prawna dot. projektu została sporządzona jedy-
nie dla wiadomości Burmistrza Miasta Lubartów, nie została odczytana na sesji 
Rady Miasta Lubartów, na której podjęta została w/w uchwała oraz nie została 
przedstawiona radnym - autorom projektu uchwały. Treść opinii nie miała rów-
nież żadnego wpływu na treść uchwały, podjętej na sesji Rady Miasta Lubartów 
w dniu 23 sierpnia 2019 r.
Na takie stwierdzenia mamy od razu propozycję przeanalizowania protokołu z X 
sesji Rady Miasta z dnia 23 sierpnia 2019.

Według naszej wiedzy, przynajmniej jeden radny jest w  posiadaniu tej opi-
nii, co  podważa prawdziwość przytoczonego stwierdzenia Burmistrza Miasta 

Idziemy do Sądu z Burmistrzem cz. II
Jak informowaliśmy, idziemy do sądu z Burmistrzem Lubartowa Krzysztofem Paśnikiem, który odmówił nam wy-
dania opinii prawnej do projektu uchwały podwyższającej radnym diety. Sąd Administracyjny przekazał nam odpo-
wiedź Burmistrza na naszą skargę i trochę oniemieliśmy. 

Lubartów, zarówno o tym, że treść opinii nie została przedstawiona radnym, jak 
i o tym, że nie miała żadnego wpływu na treść uchwały.

W trakcie sesji Rady Miasta, podczas procedowania nad uchwałą NR X/72/2019 
z dnia 23 sierpnia 2019 roku — w sprawie: określenia wysokości i zasad przyzna-
wania diet radnym Rady Miasta Lubartów został zgłoszony szereg poprawek, 
co znajduje odzwierciedlenie w zapisach protokołu z sesji, w tym wypowiedzi 
radnego Grzegorza Benedykta Gregorowicza:

Jest opinia prawna, myśmy dokonali w tej uchwale, którą Państwo mieli, zmian. 
I tych zmian jest kilkadziesiąt. Ja tu mam przed sobą tekst jednolity autopopra-
wek. (…)

Otóż proszę ten dokument, który Państwo macie skojarzyć z tym, który dosta-
liście właśnie w tym momencie. I proszę zauważyć, jakie to są zmiany. Są prze-
pisy określające zasady tworzenia prawa miejscowego i  w  ogóle tworzenia 
prawodawstwa, jak dokumenty mają wyglądać i np. od razu już na początku jest 
zmiana w tytule tej uchwały. (…) To zgodnie z opinią Pani Mecenas zaktualizo-
waliśmy tą  uchwałę (…)Pani Mecenas stwierdziła, że  muszą być zasady przy-
dzielania diety, czyli zmniejszenia. Proszę bardzo. Te zmniejszenia w § 3 zostały 
zachowane w ust. 1, 2 i 3. Jest zapis, w § 4 że nie zmniejsza się diety Radnym, 
jeśli jest delegowany przez Przewodniczącego gdzieś do ważnych zadań.

To jak, opinia została przedstawiona radnym, czy nie została? Prawda, czy fałsz?

Burmistrz przywołuje też jeden z wyroków NSA, który ma potwierdzać, że nie 
musiał nam wydać decyzji odmownej, bo sprawa musi dotyczyć informacji pu-
blicznej, czyli faktów.   

Problem w  tym, że  faktem jest, iż  poprawki do  uchwały zostały zgłoszone 
na podstawie opinii prawnej i w takim stanie rzeczy – przegłosowane. W sen-
sie – problem Burmistrza, nie nasz. Chyba, że nam tylko się wydaje, że uchwała 
w sprawie podwyżek diet została podjęta.
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W tak zwanym międzyczasie dotarło do nas Postanowienie Komisarza Wyborczego 
w Lublinie Nr 143/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku o odrzuceniu wniosku o refe-
rendum gminne w sprawie odwołania Rady Miasta Lubartów przed upływem kadencji 
i uznaniu złożonego wniosku inicjatora referendum za niespełniający wymogów okre-
ślonych w ustawie o referendum lokalnym.

Komisarz zakwestionował 479 pozycji, które wg urzędników zawierają uchybienia.

Inicjatorzy maja 14 dni na odwołanie od postanowienia. 

Sprawa w toku.  

INFORMACJA PUBLICZNA W SŁUŻBIE WYBORCY. 
Kiedy pytają nas o referendum (a my nie wiemy), pytamy PKW
Wysłaliśmy wczoraj (3.12) wniosek o przekazanie skanów do-
kumentów, zgromadzonych w trakcie postępowania, doty-
czącego przeprowadzenia referendum odwoławczego Rady 
Miasta Lubartów przed upływem kadencji 2018-2023.
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