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Miejska Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych
Kronika przypadków w ogóle nie związanych ani ze sobą, ani 
ze zgłoszeniem nas do Prokuratury za propagowanie spoży-
wania alkoholu. 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego

Ktokolwiek widział? Ktokolwiek wie?
Trudno Stowarzyszeniu skuteczności odmówić, skoro tuż po wstąpie-
niu Lubartowa środki pozyskało… od Lubartowa. „Lance do boju, szable 
w dłoń – Koncert z okazji 100 Rocznicy Bitwy Warszawskiej” – dotacja 
w wysokości 4000,00 zł na realizację zadań z zakresu promocji. 

Wygraliśmy w WSA 
z Burmistrzem Lubartowa

Dotarł do nas wyrok w spra-
wie naszej skargi na odmowę 
udostępnienia opinii praw-
nej do uchwały „dietetycz-
nej” o którą wnioskowaliśmy 
w sierpniu 2019. O co chodziło?

WYGRANA W SĄDZIE, 
TO NIE ZAWSZE 
ZWYCIĘSTWO

Kompleksowa kontrola 
gospodarki finansowej 
miasta Lubartów. 
I nie tylko.

#BIPdokawy 
Kontrola kontroli
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Trochę od końca

Przypadek 1
W lutym dostaliśmy zaproszenie do złożenia wyjaśnień w Powiatowej Komendzie 
Policji w  Lubartowie za  propagowanie spożywania alkoholu i  takie tam. „Ktoś” 
uznał, że wpis na naszym fanpejdżu Fb jest wykroczeniem wg zapisów Ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zgłosił to do Pro-
kuratury. 

Garść refleksji
Jaki efekt uzyskałby Urząd pisząc do Prokuratury na prywatnego, niezrzeszone-
go człowieka, który po prostu chciałby uzyskać jakieś informacje. Pytałby więcej, 
czy niekoniecznie?
W trakcie naszej działalności ani Burmistrz Zwoliński, ani Burmistrz Bodziacki nie 
wpadli na taki pomysł, przy czym „nie wpadli” też nie jest najwłaściwszym okre-
śleniem. Chyba nie wyobrażamy sobie, żeby posłużyli się takimi chwytami. A – 
umówmy się – daleko nam było do przyjaźni i wymiany wzajemnych uprzejmości.  
Co roku Rada Miasta przyjmuje Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, wysłuchuje sprawoz-
dań i uchwala budżet miasta, zabezpieczając środki na jego realizację. Gdyby ktoś 
się nie orientował w budżecie na 2020 - wydatki na realizację zadań określonych 
w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowali-
śmy w kwocie 445.700 zł.
W dalszym ciągu uważamy, że informacje na temat i Programu i pracy Miejskiej 
Komisji są bardzo ważne i tych problemów nie można bagatelizować. I trzeba by-

Miejska Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

ło pochylić się nad tym po przyjęciu Raportu o stanie Gminy Miasto Lubartów 
za 2018. 
Dlatego chcieliśmy porównać dane za lata 2017-2019, stąd ciąg przypadków, które 
opisujemy, a które w ogóle nie są związane z doniesieniem. 

Na marginesie
Naszym celem jest między innymi wywołanie dyskusji publicznej. W  mieście, 
o mieście itd. Zasadności wydatkowania tych, czy innych pieniędzy.
Więc gdyby ktoś był na przykład ciekawy, to Wigilia dla mieszkańców, na której 
byliśmy w 2018, zrelacjonowaliśmy i chwaliliśmy, w 2019 roku została zorganizo-
wana w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Taki 
jest tytuł umowy o dotację w wysokości 5 tys. zł dla Stowarzyszenia Sąsiedzi.
Tak, czy owak nasze wnioski w ogóle nie mają związku z wezwaniem na Policję 
i niech nikt nie próbuje tego wiązać z sobą. Prawda?  

Przypadek 2
W Raporcie o stanie Gminy Miasto Lubartów za 2018, o którym piszemy tu: ht-
tps://www.molubartow.com/raport-o-stanie-gminy-miasto-lubart znaleźliśmy 
niepokojące informacje.
Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest  wzrost sprzedaży napojów alkoholo-
wych w naszym mieście. W 2018 roku wartość sprzedanego alkoholu na terenie 
naszego miasta wyniosła 24 623 855 zł. W związku z tym nie maleje liczba osób 
uzależnionych od alkoholu. Członkowie MKRPA przeprowadzili rozmowy profilak-
tyczne z 46 osobami nadużywającymi napojów alkoholowych, z czego 38 skiero-
wano do sądu o przymusowe leczenie. W punktach konsultacyjnych udzielono 

Kronika przypadków w ogóle nie związanych ani ze sobą, ani ze zgłoszeniem nas do Pro-
kuratury za propagowanie spożywania alkoholu. 
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225 porad osobom z problemem alkoholowym, 164 porad członkom rodziny oso-
by z problemem alkoholowym, 96 porad osobom doznającym przemocy w rodzi-
nie i 19 osobom stosującym przemoc.
Bardzo dużą rolę w zakresie prowadzenia profilaktyki związanej z alkoholizmem 
i  narkomanią odgrywają miejskie placówki oświatowe a  w  zakresie rehabilitacji 
alkoholowej organizacje pozarządowe działające na terenie miasta.
Skonkludowaliśmy efektywność Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018:
Sprzedaż rośnie, a liczba uzależnionych nie maleje.
To za poprzedniej władzy, ale mamy ciągłość i stąd wynikł…

Przypadek 3
Wniosek z dnia 2 stycznia 2020 o przesłanie informacji, dotyczącej realizacji Miej-
skiego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017, 2018, 2019 oraz sprawozdań Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubartowie za te same la-
ta. Gdyby ktoś się zastanawiał, dlaczego, to dlatego, że ta Komisja na przykład 

opiniuje wnioski o pozwolenie na sprzedaż alkoholu, oferty składane o dotacje 
w tym temacie, czy wydaje opinie do projektu Miejskiego Programu Profilakty-
ki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
a także sprawozdań z realizacji tych programów. 
I teraz odpowiedź Urzędu Miasta z 15 stycznia. Jest w toku opracowanie sprawoz-
dań za 2019, więc informacja w całości zostanie podana do końca lutego 2020.
Ale przecież nasz wniosek dotyczył także lat poprzednich, stąd…

Przypadek 4
Czyli ponaglenie, które wysłaliśmy 17 stycznia, dotyczące przekazania dokumen-
tów za 2017 i 2018.
A oprócz tego, kolejny wniosek. Bo to nie jest u nas sztuka dla sztuki. Chcemy 
wiedzieć, co takiego robimy/nie robimy, że nie maleje liczba osób uzależnionych 
i wzrasta sprzedaż.  
Wniosek dotyczy formularzy PARPA i kopii wniosków składanych w trybie konkur-
sowym i pozakonkursowym o dotacje w ramach tego Miejskiego Programu, wraz 
z listą przyznanych dotacji i kwot. Może jakaś, zgodnie z sugestią jednej radnej, 
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Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego

pogłębiona analiza wskaźników i efektów?
No i dalej nie widzimy sprawozdań z działalności Komisji, dlatego wydarza się… 

Przypadek 5
Czyli nasz wniosek z 20 stycznia o przekazanie dokumentów już wytworzonych. 
Przynajmniej nam się wydaje, że powinny być w posiadaniu Urzędu.   I ponagle-
nie z 27.01 w przedmiocie realizacji części naszego wniosku, dotyczącej prze-
kazania sprawozdań z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za  lata 2017-2018 oraz sprawozdań za  lata 2017-2018 z  realiza-
cji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii.
A w efekcie – skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 3 lutego. 
Urząd przesyła nam sprawozdanie z realizacji Programu za 2017 i „sprawozda-
nie” („” Urzędu) za 2018 złożone do Biura Rady 3 lutego 2020(!).Tymczasem da-
lej niektórych wnioskowanych  dokumentów brak, więc wzywamy do realizacji 
naszego wniosku także 3 lutego. Ale przedtem…

Przypadek 6 
Dostaliśmy (31.01) formularze PARPA, zajmiemy się analizą tych dokumentów 
i „dokumentów” („” redakcji). A co do dotacji, to informację, że tryb pozakonkur-
sowy mamy w BIP-ie – zarówno kopie wniosków, jak i listy przyznanych dotacji. 
A kopie wniosków składanych w trybie konkursowym są u Naczelnika Wydziału 
Promocji itd. I można je oglądać po ustaleniu terminu udostępnienia. W naszym 
wniosku nic nie było, że chcemy w Urzędzie, a udostępnianie informacji publicz-
nej na wniosek następuje w sposób i w  formie zgodnych z wnioskiem, chyba, 
że Urząd nie może, wtedy powinien napisać, dlaczego, ale tak się nie stało, więc…

Przypadek 7
Wzywamy do realizacji wniosku, na co Urząd odpowiada, że (6.02) obowiązek wy-
pełnił, ponieważ nas poinformował, gdzie i do kogo przyjść, żeby zobaczyć. 
Jak w przypadku 6, Urząd nie wysyła, nie pisze, dlaczego nie wysyła, więc… złoży-
liśmy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. A  jest to trzecia nasza 
skarga do WSA w tej kadencji. 
Ostatecznie zrezygnowaliśmy z  kontynuowania drogi sądowej, bo  przecież nie 
o to chodzi.

Czytamy sprawozdanie i „sprawozdanie”.
To Nie Koniec.

Sporo z  naszych pieniędzy wydajemy na  realizację Miejskiego Programu plus 
utrzymanie Miejskiej Komisji. To podzbiór w zbiorze ogólnym. Miejska Komisja 

nie tylko zbiera się na posiedzenia, ale uczestniczy w różnego rodzaju imprezach 
kulturalnych – oczywiście dla dobra osób uzależnionych i ich rodzin. W jaki sposób 
ubogaca to  życie podopiecznych Komisji? Tego nie wiemy, ale wiemy, że płacimy. 
Sporo nie wiemy, dlatego zapytałyśmy o co chodzi z tymi wydatkami na „alkoho-
lówkę”. 
I na Program i na Komisję. 
Konkretnie o to, żebyśmy mogli zapoznać się ze sprawozdaniem z realizacji miej-
skiego programu profilaktycznego i ze sprawozdaniami z tego, co ta Komisja ro-
biła w 2017, 2018 i 2019. Pewnie na tych sprawozdaniach opierają się te drugie 
– z programu, ale też nie wiemy, bo ich nie ma. 
Wnioskowaliśmy o przesłanie informacji, dotyczącej realizacji Miejskiego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2017, 2018 i 2019 oraz sprawozdań Miejskiej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych w Lubartowie z działalności w roku 2017, 2018 
i 2019 r.
Urząd odpowiada, że za 2019 „się robi”. Jednocześnie nie odsyła wnioskowanych 
dokumentów za 2017 i 2018. Po jednym egzemplarzu mają, czy jak?
Wzywamy do  realizacji wniosku i  czekaliśmy do  końca lutego na  informacje 
za 2019. 
Dlaczego nas to interesuje? Wydajemy pieniądze, a chyba niewiele się zmienia.  
Może warto zastanowić się nad efektywnością. 
Naszym zdaniem szerokiej dyskusji wymaga skuteczność opracowywanych 
dotąd Programów. Ewaluacji działań podejmowanych przez organizacje poza-
rządowe w tym zakresie, kryteriów ocen w konkursach itp. Miejska Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych opiniuje projekty miejskich programów 
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, ale także sprawozdania z  realizacji 
tych programów. Przy czym jest jednym z ważniejszych jego elementów, patrząc 
na zakres zadań, ponieważ jej praca ma także wpływ na kształt strategicznych do-
kumentów dotyczących rozwoju miasta, w tym Strategii Rozwiązywania Proble-
mów Społecznych Miasta Lubartów na lata 2016 – 2025, w którym to dokumencie 
czytamy: Aktywizacja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu to najważniej-
sze elementy, które determinowały pracę zespołu nad niniejszym dokumentem. 
Podobnie w przypadku Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 
2017-2023.

O jakich kwotach mówimy? Budżet 2020:
1. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych w kwocie 445.700 zł;
2. wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narko-
manii w kwocie 54.300 zł;
Łącznie: 500.000,00 zł

Ktokolwiek widział? 
Ktokolwiek wie?
Trudno Stowarzyszeniu skuteczności odmówić, skoro tuż po wstąpieniu Lubartowa 
środki pozyskało… od Lubartowa. „Lance do boju, szable w dłoń – Koncert z okazji 100 
Rocznicy Bitwy Warszawskiej” – dotacja w wysokości 4000,00 zł na realizację zadań z 
zakresu promocji. Tak, dobrze rozumiemy? Członkostwo w Stowarzyszeniu ma poma-
gać w szerszym pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Trzeba było od razu mówić, że 
pozyskiwać Stowarzyszeniu od pozyskanych członków. W sensie taki bonus – zapisuje-
my się do jakiejś organizacji, płacimy składki i dajemy jej dotacje. Korzyści? Może któ-
ryś z rządzących streści. 
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Jacek Bednarski, Robert Szczepan Błaszczak, Teodor 
Czubacki, Ewa Grabek , Grzegorz Benedykt Gregoro-
wicz, Grzegorz Piotr Jaworski, Maria Kozak, Tomasz 
Krówczyński, Piotr Kusyk, Anna Kuszner, Renata 
Urszula Mazur, Elżbieta Monika Mizio, Beata Pasi-
kowska, Marek Adam Polichańczuk, Grzegorz Piotr 
Siwek, Jan Stanisław Ściseł, Jacek Tomasz Tchórz, 
Andrzej Wojciech Zieliński, Krzysztof Adam Żyśko
To  radni, którzy poparli przystąpienie Lubartowa 
do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu
Lubartowskiego, a  jego przedstawicielem w tymże 
jest Burmistrz Miasta Krzysztof Paśnik. 
Samo Stowarzyszenie nie powstało wczoraj, jakby 
się komuś wydawało, a w październiku 2001 roku.

Co ono ma (robić)? Ono ma na celu wspieranie roz-
woju społeczno - gospodarczego Powiatu Lubar-
towskiego, upowszechnianie idei samorządności 

radnym przed sesją, skłaniające do  poparcia tego 
członkostwa. Czy jakieś? No bo chyba nie tylko tak 
na „piękne oczy” przystąpiliśmy, tylko jakieś dowo-
dy tych plusów dodatnich były. W  sensie, że  nie 
tylko chodzi o  to, że  jest niska składka członkow-
ska, ale  że  może są  jakieś sukcesy w  tej 18-letniej 
działalności. Usłyszeliśmy w relacji z sesji przykład, 
w jakim konkursie miasto nie może samo startować. 
Czy  Stowarzyszenie takie środki w  poprzednich la-
tach roku pozyskało – przykłady nie padły. Zapew-
ne ten konkurs MON przewiduje(ywał) możliwość 
przystąpienia przez inne podmioty w  partnerstwie 
z miastem, ale to drobiazg, prawda. 

Zapytaliśmy nasz Urząd Miasta o  sprawozdania 
od  2014, czyli od  kiedy Stowarzyszenie wykreśli-
ło się z  rejestru przedsiębiorców. Czy  mają, albo 
czy wiadomo, gdzie są publikowane. 

oraz obrony wspólnych interesów jednostek sa-
morządu terytorialnego Ziemi Lubartowskiej. Tak 
przynajmniej wynika z § 1 Statutu, przyjętego wraz 
z członkostwem przez Radę Miasta. 
Jak piszą na  lubartow.pl: Udział w  stowarzysze-
niu ułatwi i  zacieśni współpracę miasta z  powia-
tem lubartowskim oraz gminami naszego powiatu 
w  różnych dziedzinach życia społecznego i  gospo-
darczego – mówił podczas sesji Artur Kuśmierzak, 
Naczelnik Wydziału Promocji UM.

Burmistrz Krzysztof Paśnik największe korzyści 
uczestnictwa w organizacji dostrzega we wspólnym, 
szerszym pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz 
organizowaniu uroczystości i przedsięwzięć kultural-
nych, patriotycznych czy sportowych.

Nie wiemy, jakie dokumenty zostały przekazane 
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Burmistrz nie odpisał, czy jest jakaś strona interne-
towa. Odpisał, że Urząd nie ma żadnych takich, nie 
byliśmy wtedy członkami, a w ogóle dokumenty nie 
dotyczą Urzędu. 

Wtedy, kiedy składaliśmy wniosek – Gmina Miasto 
Lubartów – jest już członkiem. 
Wtedy, kiedy Burmistrz nam odpowiadał, czyli 17 
lutego – jest przedstawicielem Gminy Miasto Lubar-
tów w Stowarzyszeniu.

I sobie czytamy, że wcześniej, bo: we wtorek 11 lu-
tego 2020 r. w Urzędzie Miasta odbyło się pierwsze 
z  cyklu spotkań dotyczących współpracy samorzą-
dów lokalnych w  zakresie wspólnej promocji te-
renów Powiatu Lubartowskiego. Przedstawiciele 

miast i gmin Ziemi Lubartowskiej dyskutowali na te-
mat podejmowania wspólnych działań mających 
na  celu zwiększanie atrakcyjności turystycznej na-
szego regionu.

Czy  w  zakresie wspólnej promocji jest posiadanie 
strony internetowej przez Stowarzyszenie, albo ja-
kieś dotychczasowe działania… od 2001.

Bo podobno, to normalne pytania, że skoro podmiot 
nienowy, to można się poinformować i jakoś ocenić 
skuteczność. Oprócz riserczu kierownika od promo-
cji w sprawie stron innych stowarzyszeń, o którym 
poinformował na sesji, że strony ono nie ma. 

Ktoś, coś?

Wróćmy do oświadczeń z mównicy – wspólne szer-
sze pozyskiwanie środków zewnętrznych…

Pytaliśmy o sprawozdania finansowe tego podmiotu. 

Jak rozumiemy decyzja o przystąpieniu do Stowarzy-
szenia opierała się na  jakichś przesłankach. Ale  nie 
na tych, bo nasz Urząd ich nie posiada. Tak, wiemy, 
że  w  ubiegłych latach Lubartów nie był członkiem 
Stowarzyszenia. Ale  nikt nie miał zapotrzebowania 
na  zapoznanie się z  tymi danymi przed podjęciem 
decyzji? Bo strony internetowej Stowarzyszenia brak. 

Cóż, wrócimy do  sprawy. Będzie zapewne o  sukce-
sach w Raporcie o stanie Gminy Miasto Lubartów z ko-
lejnego roku. Albo w sprawozdaniu Burmistrza Miasta.    
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Wybory samorządowe w Lubartowie zupełnie zmieniły układ sił w mieście. Nowa 
władza zapowiadała jawność, transparentność i ogólnie to, co każda nowa władza 
mniej więcej obiecuje. Chociażby podczas spotkania z Burmistrzem Lubartowa z na-
mi i odwiedzającym nas Christianem Davies’em z The Guardian, o czy możecie prze-
czytać na naszej stronie. 
Po 10 miesiącach od objęcia mandatów, przyszło nam znów zadać pytanie – od któ-
rego końca psuje się jawna ryba? Naszym zdaniem – od głowy, tyle, że głowa nie 
znajduje się na szczeblu centralnym, tylko w samorządach lokalnych. To tam skorup-
ka nasiąka. 

W każdym razie, pierwszą wspólną inicjatywą uchwałodawczą radnych, było wnie-
sienie projektu uchwały o  podwyżce diet. Dyskusja na  temat tej inicjatywy była 
długa, burzliwa i sprawa jest „w toku”, ponieważ jesteśmy w trakcie postępowania 
sądowego, dotyczącego wniosku o przeprowadzenie referendum odwoławczego. 
Zainteresowanych odsyłamy na molubartow.com. Natomiast spór sądowy dotyczył 
udostępnienia nam opinii prawnej do projektu uchwały w sprawie podwyżek diet 
dla  radnych. Opiniowanie projektów uchwał, co do  ich zgodności z prawem, ma-
my zapisane w Statucie Miasta. Wnioskowała także o to grupa radnych podpisana 
pod projektem. 

W trakcie sesji, padło wiele propozycji poprawek do tej uchwały. Dlatego wydawało 
nam się naturalne wystąpienie do Burmistrza Miasta Lubartowa o udostępnienie opi-
nii prawnej, zwłaszcza, że projekt uchwały został wprowadzony na sesję „z ręki”, więc 
mieszkańcy nie mogli prześledzić dokładnie, jaka była jego treść pierwotna i dlacze-
go trzeba było dokonać zmian. W końcu dyskusja nad podwyżkami diet dla radnych, 
to także dyskusja nad jakością tworzenia prawa – w tym przypadku – miejscowego. 

Burmistrz Miasta odmawiając nam udostępnienia tego dokumentu argumentował, 
że opinia prawna była sporządzona dla niego, do jego użytku, nie pokazał jej nikomu 
i nie miała wpływu na zmiany w uchwale. 

Nie mogliśmy więc, postąpić inaczej, jak tylko zwrócić się do Wojewódzkiego Są-

Wygraliśmy w WSA z Burmistrzem Lubartowa
Wygrana w sądzie, to nie zawsze zwycięstwo
Dotarł do nas wyrok w sprawie naszej skargi na odmowę udostępnienia opinii prawnej do uchwały 
„dietetycznej” o którą wnioskowaliśmy w sierpniu 2019. O co chodziło?

du Administracyjnego w Lublinie. Bo każdy kto oglądał relację z Sesji Rady Miasta, 
na własne uszy mógł usłyszeć na co powołuje się radny zgłaszający poprawki do tej 
uchwały. Czyli właśnie na uwagi, poczynione przez prawnika urzędu. 

Zapadło pomyślne dla nas rozstrzygnięcie. Tylko, czy na pewno?
Podsumowując:
Opinia dotyczyła załatwienia konkretnej sprawy gminy.
Dotyczyła osób pełniących funkcje publiczne.
Miała ścisły związek z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania organu gminy.
Dotyczyła gospodarowania majątkiem gminy. 

A my nie lubimy chodzić do sądu. 
Naprawdę musieliśmy udowadniać władzy przed Sądem swój interes? Podstawowe 
prawo do informacji? To nie Fundacja wygrywa z Burmistrzem, to wspólnota samo-
rządowa przegrywa z władzą, tam gdzie musimy udowadniać, że to są nasze wspólne 
sprawy. W WSA towarzyszyła nam z kamerą lokalna telewizja – Kanał S TV, więc zain-
teresowani mogą zapoznać się z relacją. 

Lubimy to, co Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie powiedział:
Prawo do informacji, zawarte w art. 61 Konstytucji jest publicznym prawem obywa-
tela, realizowanym na zasadach skonkretyzowanych w ustawie o dostępie do infor-
macji publicznej. „Oznacza to stosowanie w odniesieniu do tej ustawy takich zasad 
wykładni, które sprzyjają poszerzeniu obowiązku informacyjnego. 
[…]
Wprawdzie Rada podejmuje uchwały w procesie legislacyjnym samodzielnie, jednak 
w państwie prawa, gdzie zakłada się kontrolowanie władzy przez społeczeństwo 
obywatelskie, obywatel w ramach konstytucyjnego prawa dostępu do informacji 
publicznej ma prawo dowiedzieć się, jakimi przesłankami kierowała się podejmując 
konkretną uchwałę, a tym samym zapoznać się z wnioskami opinii i ekspertyz doty-
czących określonego projektu aktu prawnego.

Mamy prawo wiedzieć.
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Spoeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Rozwoju
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Każda kontrola jest ważna, ale  i każdy temat i  instytucja ma swojego amato-
ra😉 My najpierw zajrzeliśmy do Informacji pokontrolnej dotyczącej Zielonego 
LOF-u.  Kontrola odbyła się 28 lutego 2019. W dokumencie przeczytamy, że za-
mawiający opisał przedmiot zamówienia tak, żeby odpowiadał jednemu pro-
ducentowi. Można byłoby uznać wszystkie wydatki poniesione z naruszeniem 
przepisów o zamówieniach publicznych za niekwalifikowalne, ale na szczęście 
tak się nie dzieje i potrącą nam jedynie 47.173,70 zł. 

Zajrzeliśmy też do  wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunko-
wej, która na przełomie września i października 2019 prowadziła kompleksową 
kontrolę gospodarki finansami miasta Lubartów. 

Co możemy w nim znaleźć? Takie uwagi, że Urząd nie ewidencjonował (uje?) 
w księgach rachunkowych należności (również zaległości) i nadpłat z rozliczeń 
z urzędami skarbowymi z tytułu dochodów oraz z tytułu udziałów we wpływach 
z podatku dochodowego od osób fizycznych. 

A po ludzku?  Po ludzku, to miasto czerpie dochody z różnych opłat i podatków, 
które przechodzą przez urząd skarbowy. Jego (naszym) dochodem, o czym pi-
saliśmy wcześniej, jest także część płaconego przez nas podatku dochodowego 
od wynagrodzeń. I powinniśmy wiedzieć, ile ta skarbówka nam już dała, a ile jest 
jeszcze winna, tudzież odwrotnie. Po to się taką ewidencję powinno prowadzić. 
Bo potem może się coś nie zgadzać. Jak w sprawozdaniu Rb-N (sprawozdanie 
o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych) za 2018, gdzie kwo-
ta pozostałych należności jest zaniżona o 57.059,94 zł. Albo zaniżenie skutków 
obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych o 11.611,69 
zł. To ma wpływ na ustalenie dochodów miasta, czyli ostatecznie na budżet. 

RIO dopatrzyło się także przypadków nieprawidłowego opodatkowania podat-
kiem od nieruchomości gruntów stanowiących współwłasność (współużytko-
wanie wieczyste) osób fizycznych z osobą prawną. Albo ich nieopodatkowania 
w ogóle. Zgodnie z zaleceniami Urząd jest zobowiązany dokonywać okresowej 
weryfikacji ewidencji podatkowej z ewidencją geodezyjną. 

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej miasta Lubartów. I nie tylko.

Warto zaglądać do wystąpień pokontrolnych, bo 
dzięki temu mieszkańcy mogą dowiedzieć się, jak 
(dobrze) pracują dla nich urzędnicy. Czy wszystko 
jest w porządku, nie ma potrzeby niczego popra-
wiać, każdy wie, co ma robić i podobne. 

Nasze zalecenia? Warto chyba sprawdzić, czy taka sytuacja nie zachodzi w na-
szym (waszym) przypadku.

W 2018 mamy tez przypadki wypłat dodatków specjalnych za…bliżej nieokreślo-
ne dla urzędników. A powinno być za szczegółowo określone. 
I diet w wysokości nieadekwatnej do uchwały. Trzeba wypłacić radnym niedo-
płacone diety, a od jednego radnego zażądać zwrotu. Lub obciążyć urzędnika. 
Co wolelibyście?

Są  też uwagi do  prowadzonych postępowań o  zamówienia publiczne. W  tym 
takie, które dotyczą nie/publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Jest także uwaga, która pośrednio łączy się z naszymi uwagami, w sprawie Ra-
portu o stanie Gminy Miasto Lubartów. Chodzi o zalecenie, dotyczące spraw-
dzania przestrzegania umów przez dotowane organizacje. Czyli, czy organizacja 
wydała tyle, w poszczególnych rodzajach kosztów, na ile się umówiła z miastem. 
W tym wypadku – klubem sportowym na realizację zadań publicznych w zakre-
sie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku. 

Jeśli chodzi o nasze uwagi do Raportu, to ten przypadek potwierdza, że niesz-
czególnie kontrolujemy rzeczywiste wykonywanie zadań. A  w  każdym razie, 
z Raportu nie dowiemy się, ile osób korzysta. 

Liczymy, że urzędnicy uczestniczą w naszym projekcie #BIPdokawy sprawdza-
jąc, co jeszcze powinno zostać opublikowane. Szybciutko. 

#BIPdokawy 
Kontrola kontroli
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