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URZĄD MIASTA LUBARTÓW 
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SKARGA 

Skargę na zaniedbanie i nienależyte wykonywanie zadań 

Lubartów, dn. 19.12.2017 r. Fundacja „Miasto Obywatelskie Lubartów”  

Burmistrz Miasta Lubartów Pan Janusz Bodziacki  

 

Na podstawie art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnosimy skargę na 

zaniedbanie i nienależyte wykonywanie zadań przez osobę, bądź osoby odpowiedzialne w 

Biurze ds. Współpracy i Komunikacji Społecznej za współpracę z organizacjami 

pozarządowymi, a w szczególności za:  

- organizowanie i koordynację współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;  

- coroczne opracowywanie i realizację Programu Współpracy Miasta z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie;  

- prowadzenie i aktualizację bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na 

terenie Miasta, w tym realizujących zadania publiczne z budżetu Miasta;  

- organizowanie spotkań dotyczących współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;  

- organizowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi o charakterze pozafinansowym; 

- promowanie działań organizacji pozarządowych, wolontariuszy, aktywności obywatelskiej i 

dialogu społecznego w Mieście;  

- współpracę z instytucjami i organizacjami pozarządowymi ukierunkowanymi na rozwój 

Miasta;  

- podejmowanie działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządności wśród 

mieszkańców Miasta;  

- współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeniami i 

organizacjami, a także instytucjami społecznymi i kulturalnymi w celu podejmowania 

wspólnych przedsięwzięć promocyjnych;  

- współpraca przy redagowaniu stron internetowych Miasta oraz opracowywanie i publikacja 

materiałów o charakterze informacyjno-promocyjnym dla mieszkańców;  

- aktualizowanie treści stron internetowych prowadzonych przez Miasto przy współpracy z 

Biurem ds. Informatyki.  

Nie jest możliwe imienne wskazanie odpowiedzialnego urzędnika, w związku z tym, że na 

pytanie zawarte we wniosku o informację publiczną z dn. 18.10.2017r., kto jest 

odpowiedzialny za kontakty z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miasta w 

Lubartowie, otrzymaliśmy odpowiedź, iż „za kontakty z organizacjami pozarządowymi w 

Urzędzie Miasta Lubartów odpowiedzialne jest Biuro ds. Współpracy i Komunikacji 

Społecznej”． 
Biorąc powyższe pod uwagę, wnosimy o ustalenie tej osoby lub osób.  

 

 



Uzasadnienie 

  W związku z tym, że dotarła do nas informacja o tym, że niektóre z lubartowskich 

organizacji pozarządowych są zapraszane na „Konsultacje społeczne projektu „Programu 

współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2018 rok” w sposób inny, niż ich publiczne ogłoszenie, a 

ściślej – pocztą elektroniczną – zwróciliśmy się z wnioskiem o wyjaśnienie.  

We wniosku z dn. 18.10.2017 r. zawarliśmy trzy punkty:  

1. Wnosimy o listę organizacji zaproszonych imiennie na konsultacje z organizacjami 

pozarządowymi do Urzędu Miasta Lubartów, w dniu 11 października, jako elementu 

konsultacji „Programu współpracy Gminy Miasta Lubartów z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok".  

2. Na jakiej podstawie dokonano określonego wyboru?  

3. Kto jest odpowiedzialny za kontakty z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miasta w 

Lubartowie?  

 W odpowiedzi, poza listą organizacji, do których takie zaproszenia trafiły oraz 

podstawą prawną wspomnianych konsultacji, znalazła się także informacja, że: 

„Poinformowanie pisemne organizacji było dodatkową formą nie wynikającą z 

obowiązujących przepisów. Zaproszenie wraz z informacją o konsultacjach skierowano do 

organizacji działających na terenie miasta i współpracujących z samorządem lokalnym, 

umieszczonych w spisie organizacji znajdującym się na stronie miasta w zakładce 

urząd/ngo/organizacje działające na terenie miasta”.  

Pod wspomnianym linkiem figurują 53 organizacje, natomiast według przesłanego 

rozdzielnika, dodatkowe zaproszenia na konsultacje zostały wysłane do 47 organizacji.  

 To w sposób oczywisty narusza nie tylko dobry obyczaj, czy stoi w sprzeczności z 

cytowanym stwierdzeniem, jakoby zaproszenia trafiły do wszystkich widniejących w 

zakładce „ngo”, ale w żaden sposób nie stanowi współpracy, ani tym bardziej dobrej 

współpracy między Gminą Miasto Lubartów, a organizacjami pozarządowymi, a co należy do 

zadań Biura.  

 Do obowiązków Biura należy „organizowanie i koordynacja współpracy Miasta z 

organizacjami pozarządowymi”, czego nie należy w żaden sposób wybiórczo traktować. 

Trudno powiedzieć, na czym polega „promowanie działań organizacji pozarządowych, 

wolontariuszy, aktywności obywatelskiej i dialogu społecznego w Mieście”, ale zakładamy, 

że jest to, lub powinno być - co najmniej udostępnianie informacji o działaniach tychże. 

Dlaczego trudno nam powiedzieć, jest akurat zupełnie jasne, dlatego, że nie spotkaliśmy się 

kiedykolwiek z promowaniem działań przez nas podejmowanych. Jeżeli ta promocja dotyczy 

wyłącznie organizacji, które uzyskują dotację na działania z miasta, to taka informacja 

powinna być uwidoczniona na stronie BIP opisującej zadania Biura ds. Współpracy i 

Komunikacji Społecznej.  

 Do zadań Biura należy również „prowadzenie i aktualizacja bazy danych o 

organizacjach pozarządowych działających na terenie Miasta, w tym realizujących zadania 

publiczne z budżetu Miasta”, jak również: „aktualizowanie treści stron internetowych 

prowadzonych przez Miasto przy współpracy z Biurem ds. Informatyki”.  

I tak, w pozycji 47, w zakładce o organizacjach pozarządowych widnieje wpis: 

„Stowarzyszenie Miasto Obywatelskie Lubartów – zawieszone”.  

 Informacja o konsultacjach dotyczących programy współpracy z organizacjami 

pozarządowymi została wpisana na stronie BIP 28.09.2017. Fundacja "Miasto Obywatelskie 

Lubartów" została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 23.12.2016 r. Należy, zatem 

stwierdzić, że co najmniej od tejże daty wykaz organizacji pozarządowych nie był 



aktualizowany na stronie miejskiej. A zatem odpowiedzialne osoby ani nie prowadzą i 

aktualizują bazy danych, ani też nie aktualizują treści stron internetowych.  

 Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/krs wyniki 

wyszukiwania w obszarze: Stowarzyszenia, inne organizacje społ. i zawodowe, fundacje, 

ZOZ – zwracają 62 wyników, w tym 10 dotyczących OPP. Na stronie miejskiej lubartow.pl 

wykaz obejmuje 53 organizacje, co oznacza, że wykaz wymaga sprawdzenia i uaktualnienia, 

a zatem zadania przypisane do Biura ds. Współpracy i Komunikacji Społecznej nie są 

wykonywane w sposób należyty.  

 Nadto, w naszym przekonaniu – istotą funkcjonowania lokalnych organizacji 

pozarządowych jest fakt, iż realizują zadania własne gminy, nawet, jeżeli nie korzystają z 

dotacji miejskiej. Czy zatem praca Biura ogranicza się do organizowania, koordynacji, 

spotykania się, współpracy, promowania działań organizacji pozarządowych, które takie 

dotacje pobierają? Nie jest to w żadnym razie promowanie „działań organizacji 

pozarządowych, wolontariuszy, aktywności obywatelskiej i dialogu społecznego w Mieście”, 

ani tym bardziej „podejmowanie działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei 

samorządności wśród mieszkańców Miasta”. Należałoby, więc przeredagować w sposób 

istotny zadania własne Biura, biorąc pod uwagę, iż nawet wykaz organizacji pozarządowych 

nie jest uaktualniany na bieżąco. Natomiast należy zdecydowanie uznać, że zasadny jest 

zarzut o zaniedbania i nienależyte wykonywanie zadań przez Biuro ds. Współpracy i 

Komunikacji Społecznej w zakresie widniejących na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, 

w szczególności w obrębie punktów przez nas wskazanych. 

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do 

weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:  

2017-12-19T22:42:52.638+01:00 
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