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Wiemy, że wydatki na diety dla radnych są prawie dwukrotnie wyższe. 
Wiemy, że zaplanowane wydatki na drogi są niższe o 150.000,00 zł niż w 2019 
roku, chociaż na budowę, przebudowę i modernizację dróg zaplanowaliśmy wy-
dać 300.000,00 zł więcej. Na które? Będzie wiadomo po przeglądzie. 
Wiemy, że na budżet obywatelski w 2020 jest przeznaczona kwota 845.000,00 
zł. Jeśli chodzi o ten ostatni, to nie podoba się kilku radnym. Albo, że w ogóle, 
albo, że  zbyt mało osób głosuje. Jeśli chodzi o  to  ostatnie, to  BO jest opar-
te na przepisach o konsultacjach społecznych. O ile pamiętamy, w pierwszym 
etapie konsultacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów za wiążące i reprezen-
tatywne uznano zapytanie (chyba) 60 osób. Ciekawe, czy w przypadku pomy-
słu o postawieniu spalarni odpadów, na przykład koło PEC-u, jakieś konsultacje 
w ogóle się odbędą. 

Wracając do budżetu, którego projekt przygotowuje Burmistrz Miasta Krzysztof 
Paśnik.

Weźmiemy kredyt 8.500.000 zł na pokrycie deficytu, bo będziemy na minusie 
na  8.627.849 zł. 
Obsługa długu będzie nas kosztowała 800.000,00 zł.
Dział 750, rozdział 75022 to  wydatki na  Radę, czyli w  tej pozycji bywają takie 
koszty, oprócz diet, jak: zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: artykuły biu-
rowe, artykuły spożywcze, kwiaty, materiały promocyjne, prenumerata prasy), 
koszty podróży służbowych, opłaty za usługi transportowe, telekomunikacyjne, 
poligraficzne, koszty ogłoszeń prasowych, szkoleń i przyjęcia delegacji. Wyso-
kość planowanych wydatków – 395.000,00 zł. W tym:
- wydatki jednostek budżetowych: 35.000,00 zł. Jak wyżej, oprócz diet.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 360.000,00 zł – diety radnych.
Dla ciekawych, ile to było w bieżącym roku - 270.000,00 zł, w tym:
- wydatki jednostek budżetowych: 80.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 190.000,00 zł 
Tak, niemal dwukrotnie. I po co drążyć temat?

Budżet 2020 – projekt uchwały
Przeglądamy projekt uchwały budżetowej.
Wiemy już, że  Centrum Integracji Społecznej nie powstanie, bo  nie 
ma na to pieniędzy zewnętrznych, a swoich nam i tak brakuje. 

Co się będzie robić, w sensie inwestycji? W 2020 planowane są przedsięwzięcia:
- Dotacja dla  Powiatu na  budowę chodnika przy ul. Kopernika. Zadanie obej-
muje udzielenie wsparcia finansowego Powiatowi Lubartowskiemu na budowę 
chodnika przy ul. Kopernika w Lubartowie w wys. 191 513 zł.

- Budowa inteligentnych systemów oświetlenia przejść dla pieszych. W ramach 
zadania planowane jest podjęcie działań na  rzecz poprawy bezpieczeństwa 
na najbardziej niebezpiecznych przejściach dla pieszych. Na realizację zadania 
w budżecie Miasta zapisano środki własne w wys. 50 000 zł.
- Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa dróg w os. 3-go Maja. Spokojnie, 
chodzi o przygotowanie dokumentacji technicznej. Na realizację tego zadania 
w budżecie Miasta zapisano środki własne w wys. 100 000 zł.
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej. W 2020 r. zostanie opracowa-
na dokumentacja techniczna. Na realizację zadania w budżecie Miasta zapisano 
środki własne w wys. 50 000 zł.

Budowa kładki dla pieszych nad torami PKP
- Na  realizację tego zadania zabezpieczono środki stano-
wiące ewentualny wkład Miasta w wysokości 100 000 zł.
(W sensie, że kładka ewentualnie będzie.)
- Budowa placu zabaw przy ul. Szaniawskiego. W  ramach 
zadania zaplanowano budowę ogrodzonego placu zaba-
wo nawierzchni bezpiecznej składającego się z 7 urządzeń 
do zabaw, ławek i koszy na śmieci. Na ten cel w budżecie 
zarezerwowano środki w wys. 200 000 zł.
 - Budowa, przebudowa i modernizacja dróg
W budżecie 2020 roku zarezerwowano kwotę 1 000 000 zł 
na budowę, przebudowę i modernizację dróg. Środki te zo-
staną rozdysponowane po dokonaniu corocznego przeglą-
du dróg.
- Zakup nieruchomości. W ramach zarezerwowanej w bu-
dżecie kwoty 1 000 000 zł w roku 2020 planowany jest za-
kup nieruchomości przy ul. Strefowej (dz. nr 345,346, 348/1 
i 349 o pow. 1,3278 ha), przy ul. Turkusowej (część dz. nr 2, 
nr  3 o  pow. ok. 500 m 2) i  przy ul. Rubinowej (dz. nr  3/2 
o pow. ok. 305 m2).
- Budowa grobów na  cmentarzu komunalnym.  Zaplano-
wana w  budżecie Miasta kwota 200 000 zł przeznaczona 
jest na budowę 70 szt. grobów na cmentarzu komunalnym 
w Lubartowie.
- Wpłata jst na fundusz celowy
Na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Lubarto-

wie zarezerwowano w budżecie
środki w wys. 20000 zł.
- Rezerwa na realizacje inwestycji w ramach Budżetu obywatelskiego
W  budżecie Miasta na  2020 rok zarezerwowano na  realizację zadań inwesty-
cyjnych w  ramach BO kwotę 845 000 zł. Środki zostaną rozdysponowane 
po przeprowadzeniu procedur obowiązujących przy tworzeniu budżetu, zgod-
nie z decyzją mieszkańców Miasta.
- Budowa monitoringu.  W ramach zadana planuje się rozbudowę monitoringu 
miejskiego we wrażliwych miejscach miasta. Na to zadanie przeznaczono środki 
w wys. 150000 zł.
- Program ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Lubartów. W budżecie 2020 ro-
ku przeznaczono środki finansowe w wysokości 100 000 zł na realizację Uchwa-
ły Nr XXIV /151/2017 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie 
przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów.
- Budowa oświetlenia ulicznego. Na budowę oświetlenia ulicznego w ramach 

Zdjęcie MOL-a pochodzi z konferencji otwarcia na początek kadencji. 
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uzupełnienia potrzebnych punktów świetlnych przy nowych ulicach zarezerwo-
wano w budżecie kwotę 150000 zł.
 - Budowa automatycznych toalet
W ramach zadania planowany jest zakup i ustawienie na terenie Miasta toalety 
kontenerowej. Na jej zakup zarezerwowano środki własne w wys. 200 000 zł.
(Czyli szalet miejski dalej jest niebyły.) 
- Opracowanie dokumentacji technicznych. W  ramach pozycji zabezpieczane 
są środki na opracowanie dokumentacji nowych zadań planowanych do realiza-
cji. W budżecie 2020 roku przeznaczono na ten cel 200 000 zł.
Mamy też kontynuowane inwestycje z dofinansowaniem unijnym i innym, czyli:
- Mobilny i Zielony LOF,

- Termomodernizacja budynku filii przy ul. Reja (umowa z  końca października 
2019)
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie - II etap
- Energetyczny Lubartów
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Pokazaliśmy, jak wygląda struktura wydatków własnych w  budżecie na  2019. 
Sprawdzamy, czy najdroższe pozycje, są dalej najdroższe.
Czas na wnioski.
Własne.

A  w  grudniu 2019… najprawdopodobniej podzieli los uchwały o  wyjściu Lubartowa 
ze Związku Komunalnego, czyli, że Centrum będzie niebyłe po podjęciu uchwały na ko-
lejnej sesji. 
Jak czytamy w  uzasadnieniu: Warunkiem utworzenia z  dniem l stycznia 2020 r. sa-
morządowego zakładu budżetowego o  nazwie Centrum Integracji Społecznej z  sie-
dzibą w  Lubartowie, zwanym dalej CIS było pozyskanie środków zewnętrznych 
na wyposażenie i funkcjonowanie CIS. Do Urzędu Miasta Lubartów wpłynęło pismo zna-
k:DZU.ES.424.9.2019 z  listopada 2019 r., w którym Regionalny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Lublinie informuje, że w planie Budżetu Województwa Lubelskiego na 2020 rok 
nie przewidziano środków na dofinansowanie Centrum Integracji Społecznej z siedzibą 
w Lubartowie. W projekcie budżetu Miasta Lubartów na rok 2020 nie zostały uwzględ-
nione środki na utworzenie i funkcjonowanie CIS.
Konkludując – kasy nie ma, nie ma Centrum.

Centrum Integracji 
Społecznej
Zostało powołane w sierpniu 2019 głosami  siedemnastu rad-
nych, przy jednym wstrzymującym się i trzech nieobecnych.
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#BIPdokawy
Biuletyn Informacji Publicznej o śmieciach

Same oferty zostały złożo-
ne jakiś czas temu, dlate-
go 23 listopada wysłaliśmy 
wniosek o  wskazanie, gdzie 
na  stronie Biuletynu Infor-
macji Publicznej ZKGZL 
znajduje się informacja, 
dotycząca wyboru ofer-
ty, objętej postępowaniem 
przetargowym na  odbiór 
i  transport odpadów komu-
nalnych od  właścicieli nie-
ruchomości zamieszkałych 
i  niezamieszkałych na  te-
renie gmin członkowskich 
Związku Komunalnego 
Gmin Ziemi Lubartowskiej: 
Gminy Lubartów, Miasta 
i  Gminy Ostrów Lubelski, 
Gminy Serniki, Gminy Ostró-
wek oraz Gminy Miasto 
Lubartów od  01.01.2020 r. 
do 31.12.2021 r. 
Jeśli chodzi o  Lubartów, 
to zarówno od mieszkańców 
bloków, jak i  domów jedno-
rodzinnych, śmieci będzie 
odbierało nasze miejscowe 
PGK.
W  latach 2020-2021 
za  192,59 zł netto od  tony 
w blokach i 229,63 zł w dom-
kach.
Poprzednio te  koszty wy-
nosiły netto 160,00 zł netto 
za bloki i 208,00 zł za pozo-
stałe nieruchomości. 
Jest drożej, niż się zapowia-
dało. 
Jak to się przełoży na opłaty 
dla  poszczególnych gospo-
darstw?  
Głos Lubartowa miał być bar-
dziej słyszalny, więc czekamy 
na informacje od:
Burmistrza Krzysztofa Paśni-
ka,
Zastępcy Burmistrza Jakuba 
Wróblewskiego,
Radnego Marka Polichań-
czuka,
Radnego Piotra Kusyka.
To  przedstawiciele miesz-
kańców Lubartowa w Związ-
ku Komunalnym Gmin Ziemi 
Lubartowskiej. 

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej pojawiła 
się informacja o wyborze firm, które mają odbierać odpady od mieszkańców związkowych gmin.
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Co w Radzie piszczy? Statut Miasta do poprawki 
– Sesja planowana na 23 grudnia 2019

Czy wynaleziono na to lekarstwo? 
W sumie mieliśmy napisać o ostatniej sesji i pochwałę radnego Krówczyńskiego, 
który podczas obrad mówił o tym, że jest marnowaniem czasu i papieru sporzą-
dzanie transkrypcji z posiedzeń miejskich Komisji. 
I to jest, naszym zdaniem, uwaga słuszna. Tak, jak Urząd zrezygnował z kupowania 
wody na sesje w plastiku, tak – bez sensu jest przepisywanie raz, żeby przepisać 
drugi raz – jako protokół. Szkoda papieru, pracy urzędnika i miejsca na przecho-
wywanie. 
Ale…

Ale mamy projekt uchwały dot. Statutu Miasta Lubartów. I tak się zastanawiamy, 
czy to jest generalnie sposób na niepublikowanie dokumentów w BIP, dopóki ktoś 
się nie upomni. 

Obecny Statut Miasta ma takie zapisy:
Rozdział IX. ZASADY DOSTĘPU I  KORZYSTANIA PRZEZ OBYWATELI Z  DOKU-
MENTÓW RADY, KOMISJI I ORGANU WYKONAWCZEGO 
§ 104 Obywatelom udostępnia się następujące rodzaje dokumentów: 
1) protokoły z sesji oraz ich zapis audio lub audiowizualny, 
2) protokoły z posiedzeń komisji Rady, w tym Komisji Rewizyjnej oraz ich zapis 

audio lub audiowizualny, 
3) zarządzenia Burmistrza, 
4) wnioski i opinie komisji Rady, 
5) rejestr interpelacji i wniosków radnych, 
6) uchwały, deklaracje, stanowiska w określonej sprawie, apele, opinie i wnioski 

Rady. 

Na jednej z sesji usłyszeliśmy propozycję, żeby z Komisji było udostępniane wideo. Tak się nie stało.
Ale ostatnio usłyszeliśmy pytanie, czy nie zbyt wcześnie publikuje się audio z posiedzeń Komisji Rady.

§105 
Dokumenty wymienione w § 104 udostępnia się w Urzędzie Miasta w godzinach 
pracy Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 
§ 106 
1) Z dokumentów wymienionych w § 104 obywatele mogą sporządzać notatki, 

odpisy wyciągi, fotografować je lub kopiować. 
2) Realizacja uprawnień określonych w ust. l może odbywać się wyłącznie w sie-

dzibie Urzędu Miasta w obecności pracownika urzędu. 
§ 107 
1) Obywatele mogą żądać uwierzytelnienia sporządzonych kopii dokumentów 

określonych w § 104. 
2) Czynności polegające na sporządzeniu więcej niż 5 stron odbitek kserograficz-

nych wykonywane są za odpłatnością ustalaną zarządzeniem Burmistrza.

Propozycja zmian:
§ 58. 1. Komisje obradują na posiedzeniach. Przebieg posiedzenia (dźwięk) utrwa-
lany jest za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk, z którego dane przecho-
wuje się na elektronicznym nośniku danych.
Rozdział 8. ZASADY DOSTĘPU I KORZYSTANIA PRZEZ OBYWATELI Z DOKUMEN-
TÓW RADY, KOMISJI I ORGANU WYKONAWCZEGO 
§ 94. 3. Udostępnianie dokumentów wynikających z zadań publicznych następu-
je poprzez ich zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. 
4. Dokumenty niezamieszczone w  Biuletynie Informacji Publicznej zawierające 
informację publiczną udostępnia się na wniosek. 
5. Dokumenty udostępniane są w Urzędzie Miasta w godzinach pracy Urzędu.

To co, wspomnień czar? 
Przez te  kilka lat działal-
ności, uzbierało nam się 
trochę różnych doświad-
czeń. Z  Władzą chętną, 
niechętną i obojętną. 
Będziemy wnioskować, 
ale  na  dzisiaj zachęca-
my radnych do  refleksji, 
czy  tak rozumieją wspól-
notę samorządową. Je-
żeli nie, to  sugerujemy 
przepracowania tych za-
pisów na sesji. Jeżeli tak, 
mieszkańcy mają dwa 
wyjścia. 
Przespać cztery lata 
i oceniać przy urnie. Z ak-
ceptacją wszystkiego, 
co zastaną po obudzeniu 
się. 
Domagać się od radnych 
partnerskiego traktowa-
nia. Bo radny to ich przed-
stawiciel, nie dyrektor. 
Naprawdę, to  nie nasza 
wina, że  obrady sesji, 
czy komisji to nie zawsze 
krynica mądrości i  kom-
petencji. Wy – to  my, 
tylko z pewnymi preroga-
tywami. 
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Czy rodzice mają podstawę do obaw? 
Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie I – VIII, czy I – III? 

Entliczek- pentliczek wójtowy stoliczek,
a na tym stoliczku złamany patyczek.
A jak tym patyczkiem Wójt szkołę skreśli,
dzieciaki w kamasze, no i cześć pieśni !?

Wiatr znad Szczekarkowa przyniósł nam złe wieści, że  Wójt Krzysz-
tof Kopyść i  władze gminy chcą likwidować klasy IV-VIII miejscowej szkoły. 
Czemu akurat tam i czemu w ogóle? Nikt tego nie wie.

Skoro władza nie chce likwidować(przynajmniej na  razie) całej szkoły, utrzy-
mując klasy I-III, to  jeden wniosek się nasuwa. Czy  lepiej oszczędzić na  lu-
dziach, niż na  ogrzewaniu? Utrzymanie budynku będzie kosztowało tyle 
samo. Czyli, że  oszczędności szuka się wyłącznie w  etatach nauczycielskich. 
I dobrze, niech idą do Biedry, darmozjady jedne… 

Tylko jest jedna rzecz. Szkoła ma nie tylko wymiar edukacyjny. Często pełni rolę 
ośrodka kultury, gdzie dzieci mogą mieć kontakt z różnymi dziedzinami sztuki.

Ba! Same ją tworzą i ukulturalniają rodziców. Kto nie przyjdzie na przedstawie-
nie, w którym swoje pierwsze kroki aktorskie stawia córka, wnuk? 
Wiemy, że oświata jest na ogół największą pozycją w budżecie gminy, ale za-
ciskanie pasa nie może odbywać się kosztem jednej lokalnej społeczności. 
Mieszkańcy pozostałych wsi powinny wesprzeć wysiłki mieszkańców Szcze-
karkowa, bo  nie wiadomo, która następna szkoła będzie „reformowana”. 
Władza ma zapewniać przyjazne warunki rozwoju rodzinie i poprzez to gminie. 
Ale jak? Chcą wyludniać miejscowość od trzeciej klasy szkoły podstawowej. Ta-
ki skutek przyniesie emigracja oświatowa.

Jaś nie nauczy się, że  to  ważne miejsce od  najmłodszych lat, 
to  Szczekarków. Jan będzie znał drogę ze  Szczekarkowa w  świat… 
Może można zredukować koszty, nie łącząc/likwidując klas w Szczekarkowie. 
Oszczędności, jak wiemy, to się powinno zaczynać od siebie.
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#BIPdokawy 
Pojedziemy 
na łów, na łów,
Towarzyszu 
mój…
W  ubiegłym nu-
merze pisaliśmy 
o  polowaniach. 
22 grudnia uwa-
żajcie na Nowod-
worskiej. Ale  nie 
wiadomo, w  ja-
kich godzinach. 
Na wszelki wypa-
dek, trzymajcie 
się z daleka przez 
cały dzień.  Zaka-
zpolowania.pl też 
uznał, że  niedo-
puszczalny jest 
brak godzin w za-
w i a d o m i e n i u . 
Oto efekt. 
Wniosek ze  stro-
ny Obywatelskie-
go Fedrowania 
Danych: www.
fedrowanie.sie-
cobywatelska.pl

Co na to Kuratorium?

Ten tekst został przez nas opublikowany na Facebooku. Jak widać, wy-
wołał żywy odzew. 

Nawet sam Wójt poczuł się wywołany do odpowiedzi. Publikujemy 
cały dialog.

Nie doczekaliśmy się odpowiedzi na  nasz ostatni komentarz, więc 
w  poniedziałek wysłaliśmy wniosek do  Urzędu Gminy, dopytując, 
czy były podjęte jakiekolwiek działania, które miały prowadzić do reor-
ganizacji tej szkoły. 

A skoro już jesteśmy przy informacji publicznej i Biuletynie Informacji 
Publicznej, to wniosku doczekał się też brak protokołów z Sesji Rady 
Gminy Lubartów. Bo jakoś ich brak. Mamy nadzieję, że to tylko zwykłe 
niedopatrzenie i niedługo mieszkańcy gminy, którzy się do nas zwra-
cali, będą mogli zapoznać się z tymi dokumentami. 

Zdjęcie ze strony: zakazpolowania.pl
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Skład i łamanie oraz druk:
Studio Grafiki Bagin Design

tel. 790 206 813
biuro@bagindesign.pl
www.bagindesign.pl

Sfinansowano przez Narodowy Instytut
Wolności - Centrum Rozwoju

Spoeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Rozwoju

Organizacji Obywatelskich
na lata  2018-2030

CMYK:
C:10  M:100  Y:85  K:5

C:100  M:62  Y:0  K:0

C:0  M:0  Y:0  K:100

Od  12 do  16 grudnia Burmistrz Krzysztof Pa-
śnik czeka na nasze uwagi w sprawie projektu 
aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitaliza-
cji dla Lubartowa na lata 2017-2023”. Niestety, 
mieszkańcy nie będą mieli możliwości zada-
wania pytań w  trakcie otwartego spotkania. 
Władza nie przewiduje rozmów z  zaintereso-
wanymi. W  ramach konsultacji możemy wy-
powiedzieć się jedynie w  formie pisemnej, 
co  znacznie utrudnia dotarcie do  szczegóło-
wych różnic w  konsultowanym dokumencie. 
Nie każdy z  nas ma  czas, wiedzę i  powołanie 
do analizowania pism urzędowych. Obawiamy 
się, że  zasięg konsultacji może być znacznie 
gorszy od poprzednich. 
Czy  o  to  właśnie chodzi? O  wygodę Władz? 
Mamy nadzieję, że Urząd zmieni w przyszłości 
formę konsultacji i  uzupełni ją o  organizację 
otwartych spotkań z mieszkańcami. 
Łączność mieszkańca z Urzędem Miasta ma się 
odbywać przez skrzynkę: 
poczta@um.lubartow.pl 
oraz pocztę tradycyjną pod adres: 
ul. Jana Pawła II 12.  
Od  12 grudnia możemy słać do  Urzędu listy 
i maile. 
O co właściwie chodzi? Jaki jest zakres realizo-
wanych działań?
Przepisujemy z Biuletyny Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta
Renowacja kaplicy cmentarnej: 
- konserwacja tynków elewacji 
- konserwacja detali architektonicznych elewacji 
- konserwacja elementów wystroju i wyposa-

żenia wnętrza 

- konserwacja murowanej struktury ołtarza 
głównego i ołtarzy bocznych

- konserwacja elementów drewnianych
- konserwacja klatki schodowej oraz podłogi 

na chórze 
- konserwacja więźby dachowej Renowacja 

ogrodzenia 
- stabilizacja przęseł 
- wykonanie izolacji pionowej 
- usunięcie wtórnych otynkowań - oczyszcze-

nie i dezynfekcja
- przemurowania ubytków - wykonanie po-

szycia ceramicznego 
- wymiana metalowych krat na bramie - kon-

serwacja zachowanych krat drewnianych
- konserwacja ozdobnych krat metalowych

Szacunkowy koszt: 
Koszty prac 2 560 000 zł 
Koszty dodatkowe, nadzorów, 
zarządzania 250 000 zł 
RAZEM: 2 810 000 zł brutto

Potencjalne źródła finansowania:
Regionalny Program Operacyjny Wojewódz-
twa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś prio-
rytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego 
i naturalnego Działanie 7.1 Dziedzictwo kultu-
rowe i naturalne - projekty lokalne.

Po więcej informacji odsyłamy na strony Biu-
letynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
w zakładkę: Konsultacje społeczne dotyczące 
projektu aktualizacji „Lokalnego Programu Re-
witalizacji dla  Lubartowa na lata 2017-2023”

#BIPDOKAWY
ZARZĄDZAM, 
CO NASTĘPUJE…
KONSULTACJE 
– PROGRAM REWITALIZACJI
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