
 

Petycja 

 

Na podstawie Art. 2 Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. wnosimy petycję o 

wprowadzenie rejestru wydatków, dotyczących wyjazdów służbowych osób pełniących funkcje 

publiczne, zatrudnionych w Urzędzie Miasta Lublina, w szczególności Prezydenta Miasta i jego 

zastępców. 

Uzasadnienie 

 

W 2014 roku, podczas konferencji prasowej Prezydent Lublina Krzysztof Żuk odniósł się do 

wprowadzenia rejestru umów: „Bardzo ważna jest dla nas zasada jawności i transparentności tego, 

co robimy. Samorząd nie ma nic do ukrycia”. Rejestr umów stanowił odpowiedź na rosnącą liczbę 

wniosków o udostępnienie informacji publicznej.  

Począwszy od 2014, każdego roku wpływa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, dotyczącej 

wyjazdów służbowych Prezydenta Miasta i jego zastępców lub dotyczący kosztów użytkowania 

samochodów służbowych.  

W przypadku kosztów wyjazdów służbowych, każdorazowo żądane jest wykazanie 

szczególnie istotnego interesu publicznego. Biorąc pod uwagę powtarzalność zapytania, informacje te 

znajdują się w szeroko pojętym obszarze zainteresowania i jest to wystarczająca przesłanka do 

wprowadzenia tego rodzaju rejestru.  

Urząd argumentuje, że są to informacje rozproszone. Jest to jednak argument przemawiający za 

wprowadzeniem takiego rejestru.  Tym bardziej, że w Urzędzie funkcjonuje na przykład 

wprowadzony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Regulamin zagranicznych wyjazdów służbowych 

pracowników Urzędu Miasta Lublin, którego Załącznik nr 1 stanowi rozliczenie wyjazdu służbowego. 

Pracownika, nie grupy. 

Zatem wprowadzenie tej informacji, w formie tabelarycznej (cyfrowo) po rozliczeniu każdej 

delegacji tj. numer polecenia wyjazdu, imię nazwisko, cel wyjazdu i koszt - nie stanowiłoby 

nadmiernego obciążenia pracą urzędników. Co więcej – każdy wyjazd służbowy jest numerowany, 

więc w przypadku szczegółowych pytań taki rejestr stanowiłby pomocne narzędzie dla urzędników. 

Kolejnym argumentem wprowadzenia takiego rozwiązania są kwestie sprawozdawcze.  

Corocznie radni Rady Miasta Lublin uchwalają budżet, który zawiera także prognozowany koszt 

wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta w rozdz. 75023, a z obowiązków 

sprawozdawczych wynika konieczność weryfikowania tych kwot, więc pracownicy i tak de facto 

wykonują w części tę pracę.     

 Biorąc pod uwagę powyższe argumenty i oczywisty walor informacyjno – kontrolny, 

wprowadzenie takiego rejestru uważamy za szczególnie istotny dla interesu publicznego.  
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