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Czy gminy Powiatu Lubartowskiego toną w śmieciach? 
Jak jest poza Związkiem Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej
Pytamy gminy Powiatu Lubartowskiego
Pytamy o to, czy Gmina ogłosiła przetarg na odbiór odpadów w roku 2020. Jeżeli ogłosiła, to kiedy i czy został już rozstrzy-
gnięty. W razie odpowiedzi twierdzących pytamy, jakie stawki za wywóz odpadów będą obowiązywały w 2020 roku. I naj-
ważniejsze z naszego punktu widzenia pytanie - czy Władze mają wiedzę, gdzie te śmieci będą składowane. 

Skąd te pytania? Radni zdecydowali, że jednak lepiej nam będzie w Związku Komu-
nalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej. Podobnie, jak poprzednio, argumenty zwo-
lenników pozostania w Związku nas nie przekonały i udowodniliśmy, że wbrew 
narracji – poza nim gminy także sobie radzą, a ceny wywozu odpadów są niższe, 
niż w Lubartowie. 
Zatem weryfikujemy, czy uchwała nie zapadła, bo „się nie zdąży” z przetargiem, 
na który podobno dokumentacja została przygotowana już dawno. Weryfikujemy, 
czy prawdziwe są argumenty, że będzie drożej i nasze śmieci, nieutulone w żalu 
będą się tułać po Polsce i w ogóle, to będzie Neapol.

Jak było?
Wcale nie dawno, dawno temu, tylko w marcu tego roku, radni podjęli uchwałę 
w sprawie wystąpienia Miasta Lubartów ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi 
Lubartowskiej.

Za wyjściem Lubartowa ze Związku głosowali: Jacek Bednarski, Teodor Czubac-
ki, Ewa Grabek, Grzegorz Gregorowicz, Grzegorz Jaworski, Anna Kuszner, Renata 
Mazur, Wojciech Osiecki, Jacek Tchórz, Jacek Tomasiak, Andrzej Zieliński.
Przeciw: Tomasz Krówczyński, Marek Polichańczuk, Jan Ściseł.
Wstrzymał się: Robert Błaszczak, Maria Kozak, Piotr Kusyk, Elżbieta Mizio, Beata 
Pasikowska, Grzegorz Siwek, Krzysztof Żyśko.

Przypominamy to  głosowanie, bo  pół roku zaledwie upłynęło i  radni podjęli 
uchwałę o uchyleniu uchwały z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wystąpienia Mia-
sta Lubartów ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

Warto także przypomnieć, fragment opublikowanego przez nas w marcu tekstu:
Trochę mitologii. Pierwszy mit, to taki, że dzięki Związkowi i powstaniu Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów śmieci w Lubartowie będą tanie. Tak słyszeliśmy 
od początku tej inwestycji. 
Drugi mit – w gminach nienależących do Związku będzie drożej.   
Jeśli chodzi o opłaty, to już wiemy, jak wyglądają stawki na ten rok. W domach 
jednorodzinnych – 18 zł od osoby za śmieci segregowane, 39 zł za niesegregowa-
ne. Te właśnie stawki uwzględniamy na wykresie. Chyba nikt nie uważa, że to jest 
tanio. Argument, że gdzieś tam jest drożej do nas nie trafia, bo przecież to wła-
śnie nasze członkostwo w Związku i wybudowanie Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów miało być gwarantem, że będzie tanio. Tak mówił zarówno Burmistrz 
Zwoliński, jak i jego następca – Burmistrz Bodziacki. Mówił to także w kampanii 

wyborczej Burmistrz Paśnik. Przynajmniej do  pierwszego posiedzenia ZKGZL 
gdzie okazało się, jak fatalna jest tam sytuacja. 
W przypadku drugiego mitu, gdzie w innych gminach miało być drożej i (powinny) 
pchać się drzwiami i oknami do Związku – nie będziemy gołosłowni. 
Zapytaliśmy w trybie informacji publicznej te gminy z Powiatu Lubartowskiego, 
które nie należą do Związku – ile kosztują ich śmiecie?
Wykres dotyczy opłat na nieruchomościach zamieszkiwanych do 5 osób. 
W Gminie Niedźwiada zapłacicie 6 zł za śmiecie zbierane w sposób selektywny 
i 10 za pozostałe. 
Koszty systemu odbioru wyniosły w 2018:
- 515.909,48 zł (odbiór, zagospodarowanie, odpady odebrane z PSZOK)
- 33.523,36 zł (obsługa systemu gospodarowania, wyposażenie, szkolenia etc.)
Gmina Michów nie zmieniała wysokości opłat od 2013 roku.
Jest to stawka 6 zł za śmieci segregowane i  14 za niesegregowane. 
Łączny koszt obsługi systemu wynosi 393.011,53 zł (2018).
W Gminie Abramów zapłacicie odpowiednio 9 i 15 zł za osobę.
W 2019 koszt odbioru, transportu, zagospodarowania odpadów i obsługi PSZOK-
-u wyniosą 426.247,05 zł i 45.000,00 zł kosztów dot. obsługi systemu (szkolenia, 
wynagrodzenia, karty serwisowe, prowizje sołtysów). Gmina nie dopłaca miesz-
kańcom do kosztów odbioru odpadów. 
Gmina Kamionka także nie podjęła uchwały o dopłatach dla mieszkańców. 
Stawki opłat wynoszą 11 zł za  śmieci segregowane i  20 za  niesegregowane. 
Są  to  opłaty przyjęte uchwałą z  31.01.2019. Całkowity koszt obsługi systemu 
w 2018 roku wyniósł 477.093,30 zł.
Gmina Firlej ma  stawki podobne, czyli 11 i  21 zł. Koszt systemu w  2018 
to 612.630,20 zł.
Gmina Uścimów wprowadza nowe stawki od 1 kwietnia i będzie to 13 zł od osoby 
za odpady zbierane w sposób selektywny i 30 – nieselektywny. 
Wydatki w 2018 wynosiły 310.267,90, natomiast dochody – 227.759,30 zł. W 2019 
zaplanowane wydatki na obsługę systemu wynoszą 419.388,00 zł.
Gmina Jeziorzany – 8 zł za  osobę w  przypadku segregowania odpadów, 18 zł 
za niesegregowane. 
To  jak – prawda, czy  fałsz? W Lubartowie jest taniej, a w  innych gminach poza 
Związkiem – drożej?

Radni, którzy poprzednio optowali za  wyjściem Lubartowa ze  Związku Komu-
nalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, dzisiaj wstrzymują się od głosu, lub głosują 
za uchyleniem tamtej uchwały.
Dzisiaj padają podobne argumenty – zmiana przepisów, trudności z odbiorem, 
ceny.
My mówimy – sprawdzam.

Wykres ze strony: lubartow.mamprawowiedziec.pl
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LANIE WODY 
PO LUBARTOWSKU
W czerwcu złożyliśmy wniosek.
Burmistrz Miasta Lubartów
Pan Krzysztof Paśnik
Zwracamy się z  wnioskiem o  weryfikację możliwości wprowadzenia programu 
dopłat dla mieszkańców, którzy będą zbierać wodę deszczową.
Program zagospodarowania wody deszczowej został wprowadzony we Wrocła-
wiu, gdzie Miasto pokryje 80 proc. kosztów budowy każdemu, kto na własnym 
terenie zdecyduje się na  założenie ogrodu deszczowego - niezależnie od  tego 
czy w pojemnikach, czy w gruncie, będzie zbierał wodę.
Dotacja będzie mogła być przeznaczona na postawienie naziemnych wolnostoją-
cych zbiorników zbierających wodę opadową z dachu, czy wybudowanie studni 
chłonnych w postaci podziemnego zbiornika na wodę opadową, czy muldę.
Biorąc pod uwagę obostrzenia w korzystaniu z sieci wodociągowej w trakcie upa-
łów i działania ekologiczne w sytuacji deficytu wody uważamy, że rozwiązanie jest 
godne rozważenia i wprowadzenia w życie.
Z poważaniem
Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów

Wnioskowaliśmy, żeby Urząd Miasta pomógł nam lać wodę.
Dokładnie chodzi nam o łapanie deszczówki, jak to robią we Wrocławiu.
Chcieliśmy, żeby urzędnicy przeliczyli pieniądze i  wygospodarowali na  pomoc 
w organizacji przydomowego systemu do zbierania wody. Dlaczego wniosek, nie 
petycja?
Bo to nie ma być spełnienie marzeń, tylko kalkulacja czy można i ile można. Zosta-
wiamy sobie i władzom boczną furtkę. 

Co na to Urząd?  …w budżecie Gminy Miasto Lubartów na 2019 r. nie przewidzia-
no środków finansowych, które mogą zostać przeznaczone na realizację progra-
mu dopłat do zakładania ogrodów deszczowych lub innych instalacji służących 
do zbierania i wykorzystania wód opadowych.
Dziękując za zgłoszoną inicjatywę informuję, że wobec ograniczonych możliwości 
finansowych, czynimy starania związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych 
na  wszelkie inicjatywy mogące podnieść jakość życia mieszkańców, zwłaszcza 
na  działania związane z  ochroną środowiska i  odpowiedzialnym gospodarowa-
niem zasobami naturalnymi. Wykorzystanie wody deszczowej do utrzymywania 
zieleni miejskiej i indywidualnych ogrodów jest jednym z zadań, na które Miasto 

będzie się starało pozyskać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych lub w ra-
mach tzw. „budżetu obywatelskiego”. 
Nadmieniam, że  w  ostatnim czasie miasto Lubartów podjęło szereg działań 
proekologicznych, m.in. dokonano wymiany oświetlenia ulicznego na  energo-
oszczędne lampy LED, realizowany jest projekt związany z  termomodernizacją 
budynków użyteczności publicznej, budowane są ścieżki rowerowe zwiększające 
bezpieczeństwo rowerzystów w centrum Lubartowa, realizowany jest program 
dotacji do  wymiany pieców węglowych na  bardziej ekologiczne źródła ciepła. 
Jeszcze w  tym roku gmina Miasto Lubartów planuje złożyć wniosek o  dota-
cję na zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach prywatnych oraz 
na  uruchomienie publicznej komunikacji miejskiej opartej o  pojazdy zasilane 
energią elektryczną. 

Wspominamy też o kwietnych łąkach.

 
Co na to Burmistrz Krzysztof Paśnik w wypowiedzi dla Dziennika Wschodniego?

Oba pomysły bardzo przypadły mi do  gustu. Nad pomysłem kwietnych łąk 
w Lubartowie będziemy rozmawiać już po wakacjach. Nie jest to duży koszt. Bę-
dę próbował przekonać radnych do tego rozwiązania. W Lublinie to rozwiązanie 
funkcjonuje i  świetnie wygląda – mówi Krzysztof Paśnik, burmistrz Lubartowa. 
– Kwietne łąki doskonale wpisują się w naszą strategię. Niebawem – jesienią – 
ruszymy z  obywatelską dyskusją o  zazielenieniu Lubartowa. Chcemy zapytać 
mieszkańców gdzie, jakich i w jakiej formie dokonać nasadzeń drzew i krzewów.

Niestety: na  pojemniki na  deszczówkę w  budżecie miasta nie ma  pieniędzy. 
– Proponuję, aby ten pomysł zrealizować w  ramach przyszłorocznego budże-
tu obywatelskiego. Może nie wszystko na raz, ale etapami. Gromadzenie wody 
deszczowej do podlewania jest nie tylko rozwiązaniem ekologicznym, ale racjo-
nalnym, zmniejszającym koszty wody i odciążającym sieć wodociągową – dodaje 
burmistrz.
Tej obywatelskiej dyskusji jesienią jeszcze na  horyzoncie nie widać. Widać 
za wcześnie na nią. 



Ale  uzyskaliśmy też informację z  innych źródeł, że  nagrody zostały wypłacone 
– uwaga! – 28 grudnia. Po tej informacji zapytaliśmy raz jeszcze o nagrody przy-
znane w 2018 roku. Urząd poprosił o sprecyzowanie, czy na pewno chodzi nam 
o 2018 rok, bo już raz odpowiadali na pytanie o pieniądze. Liczyli, że wycofamy 
wniosek?

Odpowiedź ze stycznia różni się od odpowiedzi z lipca. Dlaczego? Bo okazuje się, 
że nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zostały przyznane w Urzędzie Gmi-
ny Lubartów 28 grudnia. 

To  na  okoliczność naszej organizacji, o  której wiadomo było, że  będzie pyta-
ła o wysokość nagród za kolejny rok? Kierownictwo Urzędu otrzymało nagrody 
w łącznej wysokości 28 500 zł 28 grudnia 2018 roku. To wiemy z drugiej odpowie-
dzi. Z pierwszej odpowiedzi wiemy, że te same osoby otrzymały łącznie 3600 zł 
nagrody. Teraz musicie sobie to wszystko dodać. Oprócz stanowisk niewyszcze-
gólnionych osobowo. Tyle ekstra kosztuje Was Wasz Drogi Urząd Gminy.

Spotkaliście się z tak błyskawicznym procesem decyzyjnym w jakimkolwiek urzę-
dzie? Przypominamy, że pytaliśmy 27 grudnia o nagrody przyznane w 2018 roku. 
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WÓJT GMINY LUBARTÓW 
nagrodził hojnie swoich urzędników.
Przepraszamy naszych czytelników! Napisaliśmy nieprawdę 

Wracamy do tematu nagród, ponieważ stała się rzecz – mamy nadzieję – bez pre-
cedensu.

O wysokość nagród w gminach Powiatu Lubartowskiego pytaliśmy za lata 2016-
2018. Więc urzędy gmin, w tym Urząd Gminy Lubartów mógł się spodziewać na-
szego pytania. W 2018 zapytania do gmin zostały przez nas wysłane 27 grudnia. 
Zapytania o nagrody – uwaga! – przyznane w 2018 roku. Wnioski były rozszerzone 
na sugestie czytelników o premie świąteczne itp.

Kim jest urzędnik gminny? Często naszym sąsiadem w małym mieście. Czasem 
występuje w różnych rolach. Znajomy, ale też ktoś, wobec kogo mamy wymaga-
nia. Że będzie rzetelny. Godny zaufania. Odpowiedzialny. Nie tylko wobec prawa, 
ale też wobec nas – swoich sąsiadów. Trzeba przypominać też o tym, że odpo-
wiedzialny wobec płatników swoich pensji. Dlaczego tak możemy się traktować? 
Wszyscy płacimy podatki. Z każdych 100 złotych zapłaconego przez nas podatku 
dochodowego ok. 40 zł zasila budżet gminy. Do tego dochodzi ok. 7 zł podatku 
dochodowego od osób prawnych.

Urzędnicy niechętnie rozmawiają o pieniądzach, zwłaszcza, jeśli temat dotyczy ich 
portfeli. To kompletne niezrozumienie swojej pozycji wobec mieszkańców, którzy 
składają się na ten gminny budżet wprost. Ale to też kompletne niezrozumienie, 
albo niechęć do rozwoju demokratycznych mechanizmów kontroli, czy rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego. Bo ludzie mają prawo wiedzieć.

Otrzymaliśmy odpowiedź 9 stycznia z Urzędu Gminy Lubartów o wysokości przy-
znanych nagród na dzień wpływu naszego wniosku, czyli 27 grudnia. 
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Było wiadomo, że będą kolejne nagrody, czy ktoś podjął decyzję z dnia na dzień? 
Teoretycznie, wszystko w  porządku. Odpowiedź na  dzień złożenia wniosku, 
ale z kolei prośba urzędu o doprecyzowanie sugeruje, że pełne informacje o 2018 
zostały nam podane. A tak nie jest.

Odpowiedzialność urzędnika, to  jest jedna kwestia. Inną jest odpowiedzialność 
społeczna. Ta, która pomaga w budowaniu tego społeczeństwa obywatelskiego. 
Ta, która jest świadomością, że  ma  się nie tylko prawa, ale  i  obowiązki wobec 
społeczeństwa. Ta, która wpływa na jakość naszego życia.

No to jak? Chichotał tam ktoś w Urzędzie, że udało się wywieźć w pole sąsiada, in-
nego członka Państwa wspólnoty, płatnika Państwa pensji? Obywatele mają ufać, 
że w innych sprawach, które nie dotyczą Państwa portfeli, mogą liczyć na rzetel-
ność? Nie można być trochę w ciąży.

Że  jak? Że  podrywamy zaufanie do  urzędu? Nie trzeba było szukać możliwo-
ści do wyginania się przy odpowiedzi. A prawo do  informacji gdzie? Tam gdzie 
w ogóle prawo Państwo mają. W głębokim… poważaniu.

Poszliśmy do sądu z Wójtem Ostrówka
Cyklicznie pytamy o wysokość nagród przyznanych przez włodarzy Powiatu Lubartowskiego. 
Na ogół nie ma  z  tym problemów, chyba powoli dorastamy do  świadomości, 
że to w istocie mieszkańcy są tymi nagradzającymi. Od czasu do czasu trafia się 
jednak niespodzianka. Poprzednio przepraszaliśmy naszych czytelników za  nie-
ścisłe informacje. Otrzymaliśmy odpowiedź 9 stycznia z Urzędu Gminy Lubartów 
o wysokości przyznanych nagród na dzień wpływu naszego wniosku, czyli 27 grud-
nia. Ale uzyskaliśmy też informację z innych źródeł, że nagrody zostały wypłacone – 
uwaga! – 28 grudnia. Po tej informacji zapytaliśmy raz jeszcze o nagrody przyznane 
w 2018 roku. Urząd poprosił o sprecyzowanie, czy na pewno chodzi nam o 2018 
rok, bo już raz odpowiadali na pytanie o pieniądze. Liczyli, że wycofamy wniosek? 
Odpowiedź ze stycznia różni się od odpowiedzi z lipca. Dlaczego? Bo okazuje się, 
że nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zostały przyznane w Urzędzie Gminy 
Lubartów 28 grudnia. To na okoliczność naszej organizacji, o której wiadomo było, 
że będzie pytała o wysokość nagród za kolejny rok?

Wracając do Ostrówka, o nagrody przyznane urzędnikom za 2018 pytaliśmy tego 
samego dnia, czyli 27 grudnia. Urząd Gminy odpowiedzi nam nie udzielił, dlate-
go napisaliśmy skargę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie. 
I to skarga dopiero spowodowała, że Wójt udostępnił nam żądane informacje. 

W przekazanym zestawieniu nagród w kwotach brutto zostały wyszczególnione 
następujące pozycje:

Nagrody jubileuszowe – 9.600,00 zł
Nagrody z okazji Dnia Pracownika Samorządowego – 16.100,00 zł
Nagrody uznaniowe – 45.500,00 zł
Inne – 500,00 zł

Okazało się, że jeden z radnych także postanowił zapytać o nagrody w Ostrówku. 
Jednak odpowiedź na jego wniosek znacznie różniła się od tej, którą przekazano 
Fundacji. Postanowiliśmy dopytać, skąd wynikają te  rozbieżności. I  kolejny raz 
nie otrzymaliśmy odpowiedzi w terminie. Nie otrzymaliśmy również odpowiedzi 
na ponaglenie, które wysłaliśmy do Urzędu Gminy w Ostrówku. 

Do dzisiaj, a już na pewno do dnia złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego na bezczynność Wójta Gminy Ostrówek, nie uzyskaliśmy odpo-
wiedzi. 

Co na to Sąd? Wkrótce się dowiemy. 

Nie wiemy, skąd rozbieżne odpowiedzi na zbieżne wnioski. I to jest jeden aspekt 
tej sprawy. Drugim jest niezrozumiała niechęć do  udzielania odpowiedzi przez 
urząd w ogóle. Nie tylko nam, ale także mieszkańcom Gminy Ostrówek, którzy 
są fundatorami tych nagród. 
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Zacznijmy od najważniejszego aktu prawnego w Polsce. Od Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przyjętej w referendum konstytucyj-
nym w dniu 25 maja 1997 roku.

W art. 61 Konstytucji RP zawarte jest nasze obywatelskie prawo do uzyskiwania 
informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje 
publiczne.  

Z  kolei podstawowym aktem prawnym, regulującym zasady dostępu do  infor-
macji publicznej jest ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do  informacji 
publicznej, która weszła w życie 1 stycznia 2002 roku. 

I tak dochodzimy do gminnych Biuletynów Informacji Publicznej. Treści groma-
dzone na stronach BIP możemy dowolnie drukować i kopiować. 

Urząd Gminy jest zobowiązany publikować informacje, które będą służyć wszyst-

WSTĘP DO BIULETYNU 
INFORMACJI PUBLICZNEJ

kim odwiedzającym, między innymi: status prawny lub formę prawną, przedmiot 
działania i  kompetencje, organy i osoby sprawujące funkcje i  ich kompetencje, 
majątek, którym dysponuje, tryb działania, sposoby przyjmowania i  załatwia-
nia spraw, informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz 
o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych. To właściwie 
pierwsze miejsce, w którym możemy, jako mieszkańcy, szukać odpowiedzi na na-
sze pytania.

Stąd wynika nasze zainteresowanie Biuletynami Informacji Publicznej. Zależy 
nam na zachęceniu mieszkańców do korzystania z tych bezpłatnych publikato-
rów. W kolejnych numerach będziemy przekonywać, jakie korzyści dla nas – oby-
wateli - płyną z lektury BIP-ów. 

A czego czytelnicy szukali najczęściej na stronach lubartowskiego Biuletynu? Tro-
chę jesteśmy zaskoczeni i jednocześnie zachęcamy do zgadywania. Kto korzystał 
ostatnio Biuletynu? Może zorganizować konkurs z nagrodami? 
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W marcu radni wychodzą ze Związku śmieciowego 
W październiku radni wracają do Związku śmieciowego
W marcu radni uchwalili wyjście Lubartowa ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Przez pół roku Burmistrz 
nie zdążył poinformować o tym zainteresowanych. Nie podjął żadnych kroków w celu organizacji samodzielnego systemu 
gospodarowania odpadami przez miasto Lubartów. 

26 września głosowano w sprawie: o uchyleniu uchwały z dnia 26 marca 2019 r. 
w  sprawie wystąpienia Miasta Lubartów ze  Związku Komunalnego Gmin Ziemi 
Lubartowskiej. Przed sesją pytaliśmy.

 Wyniki głosowania:
ZA (14)
Robert Błaszczak, Ewa Grabek, Grzegorz Gregorowicz, Maria Kozak, Tomasz Krów-
czyński, Piotr Kusyk, Anna Kuszner, Elżbieta Mizio, Beata Pasikowska, Marek Poli-
chańczuk, Grzegorz Piotr Siwek, Jan Ściseł, Andrzej
Wojciech Zieliński, Krzysztof Żyśko
PRZECIW (1)
Jacek Tchórz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Jacek Bednarski, Teodor Czubacki, Grzegorz Jaworski, Renata Mazur
NIEOBECNI (2)
Wojciech Krzysztof Osiecki, Jacek Mikołaj Tomasiak  Z kronikarskiego obowiązku 
wspominamy, że radny Gregorowicz powiedział, że pomylił się przy głosowaniu.

Politycy składają nam różne obietnice wyborcze. My z  kolei często traktujemy 
te obietnice z przymrużeniem oka. Jeżeli sami nie przywiązujemy do nich znacze-
nia, czemu dziwimy się, że nie są spełniane? Dlaczego dziwimy się, że ludzie nie 
chodzą na wybory, nie chcąc brać udziału w tym przedstawieniu? 
Może powinniśmy zacząć traktować się poważnie. 
I na poważnie rozmawiać z politykami o realizacji obietnic wyborczych. 

PROGRAM WYBORCZY KWW WSPÓLNY LUBARTÓW
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
1. Zmniejszenie opłat za śmieci: nie więcej niż po 6 zł od osoby.

PROGRAM WYBORCZY KWW WSPÓLNOTA LUBARTOWSKA
10. Zadbamy o ekologię i ochronę środowiska. Poprzez nadzorowanie funkcjono-
wania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz Zakładu Zagospo-
darowania Odpadów w Wólce Rokickiej dążymy do:
– racjonalizacji systemu gospodarowania odpadami,
– promowania działań ukierunkowanych na  segregowanie, odzysk odpadów 
i wtórne ich zagospodarowanie, co ma bezpośredni wpływ na kształtowanie opła-
ty ponoszonej przez mieszkańców,
– dbałości o  tereny zielone, prowadzenie nowych nasadzeń, pielęgnację drze-
wostanu.

„Zyski z sortowni od śmieci lubelskich obniżą opłaty dla naszych mieszkańców. My 
dotrzymujemy słowa.” 
Tak stwierdził Burmistrz Janusz Bodziacki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości w spo-
cie wyborczym „Czy wiesz, że... cz. 4” 

Teoretycznie najważniejszym argumentem nie wychodzenia ze  Związku, czy  ra-
czej potraktowaniem uchwały o wyjściu, jako niebyłej, jest zmiana przepisów, która 
znosi rejonizację odbioru śmieci. Opublikujemy dyskusję w tej sprawie po przyjęciu 
protokołu z sesji. Natomiast już dzisiaj wspominamy w artykule ”Czy gminy Powia-
tu Lubartowskiego toną w śmieciach”, jak radzą sobie inne gminy poza Związkiem.
A tymczasem na sesji…

Radny Marek Polichańczuk mówił obszernie przy wprowadzeniu do  projektu 
uchwały o zmianie przepisów, ale przypomniał także, że nie zgadzali się z argumen-
tami, że Związek pracuje źle, że jest przerost zatrudnienia… W drugim wystąpieniu 
trochę „pobronił” Związku, wedle własnych słów. I że śmieci zdrożały, „bo taka jest 
sytuacja na rynku”. Było też o kampanii wyborczej. I o personaliach. O zmianach 
w interesie wszystkich członków społeczności, którzy tworzą Związek. 
Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Gregorowicz wyraził nadzieję, że dyskusja 
będzie wartka i bardzo wiążąca. Zachęcał radnych do zabrania głosu w dyskusji, 
stwierdzając np., że to się należy wyborcom. 
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Ponieważ nikt się zgłaszał, sam zabrał głos w dyskusji 
w imieniu Klubu Wspólny Lubartów. Powiedział, że po-
wody wyjścia były słuszne i w większości są aktualne 
do dzisiaj. Że nie podoba im się polityka przetargowa 
Związku. Wspomniał też o  problemie reprezentacji. 
Padło także stwierdzenie, że Pan Burmistrz ma goto-
wą dokumentację przetargową i w każdej chwili może 
ją zrealizować. I o zmianie sytuacji prawnej. I o subiek-
tywnych, personalnych uwarunkowaniach. Czyli jak 
na decyzje Związku wpływa personalna niechęć. 
W  imieniu Klubu stwierdził, że  nadrzędną warto-
ścią w ich decyzji jest kierowanie się dobrem wybor-
ców/mieszkańców. I że Klub zamierza się wstrzymać 
od głosu. 

Radny Andrzej Zieliński przypominał, że wyrażali kry-
tyczny stosunek do funkcjonowania Związku. Uzasad-

nił, dlaczego będą głosować za.
Radny Jacek Tchórz powiedział, że powrót do Związku 
na  tych samych zasadach to  nie jest dobry pomysł. 
I żeby zmienić delegację, której może udałoby się coś 
zmienić dla nas. Czyli o personaliach. A w Klubie panu-
je demokracja... 
Radny Piotr Kusyk zwrócił się do mieszkańców Lubar-
towa. Co  nam grozi, jeśli wyjdziemy ze  Związku? 
Te  śmieci nie wiadomo dokąd będą trafiać. Czy  my 
się narazimy na  niebezpieczeństwo wożenia śmieci 
po kraju? Ja nie pozwolę (i Klub Prawa i Sprawiedliwo-
ści nie pozwoli), żeby lubartowskie śmieci były wożo-
ne po kraju i nie pozwolę na to, aby mieszkańcy płacili 
zdecydowanie więcej za  śmieci i  nie wiadomo, jakie 
byłyby podwyżki… 
I o personaliach.
Radny Tomasz Krówczyński o tym, że lepiej w grupie, 

niż samotnie. O nieuchronnych podwyżkach. I o od-
powiedniej reprezentacji, czyli o personaliach. 

Jeśli chodzi o argumenty, to warto także zajrzeć do na-
szego archiwum. 
Dziwne przypadki Związku Komunalnego na  stronie 
molubartow.com 
Przez sześć miesięcy Urząd Miasta Lubartów nie ogło-
sił przetargu na odbiór odpadów z miasta. W czerw-
cu konsultowaliśmy Regulamin utrzymania porządku 
i czystości na terenie Miasta Lubartów. Od sesji zosta-
łoby cztery dni na ewentualne poinformowanie Związ-
ku o wyjściu naszego miasta. 
Co dalej? Pytamy te same gminy, czy ogłosiły przetar-
gi, jak wygląda tam gospodarka odpadami. Bo może 
stoją już pod drzwiami ZKGZL. 
Mówimy – sprawdzam.

JAK W GMINIE LUBARTÓW 
PARTYCYPUJĄ?
Sprawa ważna i aktualna, bo rok szkolny już się rozpoczął. Byliśmy ciekawi, ile organizacji wzięło udział w konsultacjach i ja-
kie uwagi były zgłaszane. 
Według uchwały nr 
VIII/48/15 Rady Gminy 
Lubartów z dnia 29 czerw-
ca 2015r. w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Gminy 
Lubartów
Wyniki konsultacji spo-
łecznych Wójt Gminy 
powinien przedstawić w 
terminie do 60 dni Radzie 
Gminy, mieszkańcom 
gminy: na stronie interne-
towej Urzędu Gminy, na 
tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy.
Do tego, wyniki konsulta-
cji społecznych mogą być 
opublikowane w prasie o 
zasięgu lokalnym oraz w 
formie obwieszczeń na te-
renie gminy.

Nie znaleźliśmy sprawozdania na stronach Biuletynu In-
formacji Publicznej, dlatego 2 października napisaliśmy 
wniosek o przesłanie wyników konsultacji w sprawie ob-
jętej Zarządzeniem Nr 54/19 z dnia 15-03-2019 r.
A konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu 
uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru 
obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierow-
nicze w szkołach i zespołach oraz tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru godzin logopedów, pedagogów, 
psychologów, doradców zawodowych oraz nauczycieli 
przedszkoli i placówek przedszkolnych pracujących z gru-
pami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w pla-
cówkach prowadzonych przez Gminę Lubartów.
Ważne, prawda?


