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Jest to oczywiście „wersja uproszczona”, a po szcze-
góły odsyłamy do radnych, którzy za chwilę nad nim 
będą pracować.

Co dziwne, zaledwie PKW podała oficjalne wyniki, 
już na stronach internetowych pojawiły się zapytania 
i  twierdzenia, dotyczące realizacji obietnic wybor-
czych „tu i teraz”.

Jeśli mówią o  tym osoby, mające mgliste pojęcie 
o  finansach publicznych, jest to  w  pewnym stopniu 
usprawiedliwione. Jeśli są to natomiast radni, kandy-
daci i apologeci – to już gorzej.

Dlatego publikujemy słów kilka o  konstruowaniu 
miejskiego budżetu.

Zacznijmy od  tego, że  jednym z argumentów wy-
suwanych dla  przedłużenia kadencji ustawą był ten, 
dotyczący realizacji budżetu w  roku powyborczym. 
Bo  jest on przygotowywany przez Burmistrza, któ-
ry w tymże roku może ustępować. Nic w tym złego, 
w końcu mamy ciągłość władzy. Ale fakt, jest fakt.

Jak to wygląda?
Burmistrz wydaje zarządzenie, na  mocy, którego 

jednostki budżetowe, komórki organizacyjne (czyli 
wydziały Urzędu Miasta itd.), instytucje kultury mu-
szą przygotować i  przekazać informacje, dotyczące 
swoich przychodów i wydatków, czyli planów finanso-
wych do dnia 15 października 2018 r. Dlatego, że ich 
budżety wchodzą w skład budżetu miejskiego.

Następnie, do  15 listopada Burmistrz opracowuje 
projekt budżetu miasta i przedstawia go do zaopinio-
wania Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Tutaj od razu 
wyjaśniamy, że RIO NIE OCENIA celowości planowa-
nych wydatków, ani zaciągania kredytów itd. Ocenia 
go jedynie pod kątem prawidłowości tworzenia i wy-
sokości dopuszczalnych limitów.

Działalność strażnicza nie polega na tropieniu afer. 
Mimo, że dzięki niej, często dochodzi do ich wykrycia.

To także edukacja: kto, jak, za ile. Po co nam takie 
informacje? To w końcu także pieniądze m.in. samo-
rządowe. Dobrze jest wiedzieć więcej. W sumie, prze-
prowadzanie audytów nie jest złe. To swego rodzaju 
bilans otwarcia. Tym bardziej, że  ustawa o  jawności 
życia publicznego i zapisane w niej dodatkowe upraw-
nienia radnych gdzieś utknęła. Zatem, jeśli już mówi-
my o otwarciu, to zacznijmy od samej góry.

Ile zarabiają prezesi spółek miejskich, znajdziecie 
w  ich oświadczeniach majątkowych. Nie znajdziecie 
tam za  to  informacji, w  jakiej formie zostali zatrud-
nieni. Od  2017 roku weszła w  życie ustawa z  dnia 
16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 
państwowym. Zmianie uległa też ustawa o zasadach 
kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektó-

Rada Miasta pracuje nad budżetem. Jak? We-
dług harmonogramu Przewodniczący Rady Miasta 
po otrzymaniu projektu przekazuje go radnym (w cią-
gu 5 dni).

Komisje Rady w terminie 10 dni od otrzymania ma-
teriałów odbywają posiedzenia, na których powstają 
opinie o projekcie budżetu. Komisja (i/lub radni) może 
zaproponować zmiany, w postaci wprowadzenia no-
wego wydatku, albo zwiększenia już uwzględnionego 
pod warunkiem, że wskaże źródło finansowania, czyli 
po prostu – skąd wziąć na to pieniądze.

Pozostałe Komisje przekazują swoje opinie Komisji 
Budżetowej, która w  ciągu 7 dni od  ich otrzymania 
wydaje ostateczną opinię o projekcie uchwały i prze-
kazuje ją Burmistrzowi.

Burmistrz może „korygować” budżet, czyli autopo-
prawiać, jeśli zmieni się wysokość subwencji, dotacji 
z budżetu państwa itd.

Co dalej?
Przewodniczący Rady Miasta zwołuje sesję budże-

tową w  takim terminie, żeby można było uchwalić 
budżet do 31 grudnia, a w wyjątkowych wypadkach 
do 31 stycznia. Jeżeli tak się nie stanie, okrojony bu-
dżet miasta, do końca lutego „uchwali” RIO.

Tak, czy owak — budżet przygotowany w dużej mie-
rze przez poprzedniego Burmistrza, uchwalać będzie 
nowa Rada Miasta i wykonywał nowy Burmistrz.

Więc jeżeli ktoś Wam opowiada, jak to  „od  jutra” 
można sobie wydawać na co się chce – po prostu nie 
zwracajcie uwagi.

rymi spółkami. Która narzuca konkretną formę zatrud-
nienia, czyli umowy o świadczenie usług zarządzania 
na czas pełnienia funkcji (umowy cywilnoprawne, kon-
trakty menadżerskie). Do tej pory mogły być to także 
umowy o pracę. Nie ma jednak obowiązku ich zmiany 
w trakcie, dlatego kontrakty menadżerskie, czy umo-
wy np. zlecenia mogą być zawierane z obecnymi pre-
zesami, a muszą – w przypadku zmiany. 

Jak jest u nas? Pytamy.

VOL. 3 –
WARIACJE NA TEMAT USTAWY 
O DOSTĘPIE DO INFORMACJI 

PUBLICZNEJ

Jak pamiętacie, na facebooku pisaliśmy o spółkach 
miejskich i  formach zatrudniania prezesów według 
nowych przepisów. 

Do  postu dołączyliśmy przesłane do  PGK i  PEC 
wnioski o udostępnienie informacji publicznej. 

Dzisiaj odebraliśmy odpowiedź z  PEC-u  podpisa-
ną przez Prezesa Andrzeja Kardasza, wzywające nas 
do uzupełnienia braków formalnych wniosku. 

Dzięki temu, możemy przypomnieć lub uświadomić, 
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że wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożyć może każdy i może być 
to forma dowolna. Pismo, mail, cokolwiek. A osoba jej żądająca nie musi być na-
wet w pełni zidentyfikowana, czyli wniosek może być złożony bez podpisu. 

Dzisiaj mija 10 dni od złożenia przez nas wniosku. Nie mamy obowiązku go uzu-
pełniać i nie zrobimy tego. To, co zrobimy, to poczekamy na upłynięcie 14-dnio-
wego terminu i jeśli odpowiedzi nie uzyskamy, będziemy skarżyć na bezczynność. 

Na  marginesie - przypominamy, że  odpowiedź powinna być udzielona „bez 
zbędnej zwłoki”, a w tym przypadku żadnych problemów z jej udostępnieniem nie 
powinno być, bo jedyną czynnością do wykonania jest zrobienie skanu umowy 
i przesłanie mailem.

Jak zapowiadaliśmy, nie uzupełniliśmy wniosku. Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej przesłało nam umowę, więc dobrze znać  swoje prawa. 

Długo rozmawialiśmy o tym, czym się zajmujemy 
i  jak się nam działa w  małym mieście na  Lubelsz-
czyźnie. 

Czytał gazetę „władzy”, spacerował po  mieście 
i wspólnie z nami odwiedził Urząd Miasta w Lubarto-
wie. Dziennikarz spędził z nami kilka godzin. Zadawał 
wiele pytań, a  niektóre odpowiedzi były dla  niego 
dość niezrozumiałe. Kiedy chwaliłyśmy się, że  12 
radnych udostępniło nam na pierwszej sesji kontak-
ty, dla nas to było „aż”, natomiast dla niego „tylko”. 
I tu często się poprawialiśmy ;) 

Nasza wizyta w  Urzędzie udała się na  chybił-tra-
fił. Nie byliśmy pewni, czy uda nam się spotkać 
z  nowym Burmistrzem Krzysztof Paśnik . Udało 
się! Poczekaliśmy w  sekretariacie na  swoją kolejkę 

Tak to czasem bywa, że najwięcej pytań pojawia się 
po konferencji, kiedy mikrofony zostają wyłączone. 

Na  I  konferencji u  nowego Burmistrza Krzysztofa Paśnika nie rozmawialiśmy 
tylko o  personalnych roszadach. Było też dużo o  pieniądzach. Usłyszeliśmy 
o  konieczności zaciągnięcia kredytu i  że  jest to  spowodowane bezczynnością 
poprzedniego Burmistrza. Usłyszeliśmy, co  i  jak szybko trzeba zapłacić. Mimo, 
że Burmistrz nie potwierdził problemów z płynnością finansową, to wiemy, że jak 
mamy 100 zł, a do zapłaty 150 zł, to coś trzeba zapłacić kosztem czegoś innego. 
W każdym razie, jeśli chodzi o kolejność i priorytety. 

Była mowa o problemach finansowych. A w kampanii z różnych stron, była mo-
wa o krainie mlekiem i miodem płynącej. O zaangażowaniu. Ciężkiej Pracy. Pracy 
i Poświęceniu pisanych wielką literą. Zasługach. I wielu innych wielkoliterowych 
zjawiskach.

Dlatego przyszło nam do głowy zapytać: Ile pieniędzy i czy w ogóle wypłacił 
swoim pracownikom odchodzący burmistrz? Pytamy o nagrody.  Te za szczegól-
ne osiągnięcia też. I jakie one były.

Mogliśmy zapytać na konferencji, ale odpowiedzi na takie pytanie nie da się uzy-
skać od ręki.  

Z kolei liczyliśmy, że dostaniemy ją „bez zbędnej zwłoki”, ale nowa jakość, zapo-
wiadana przez Burmistrza Paśnika, nie dotarła jeszcze do wszystkich zakamarków 
Urzędu Miasta w Lubartowie. 

A mamy prawo wiedzieć, bo to nasze pieniądze.

PYTAMY
O WASZE PIENIĄDZE !!

CO ROBIŁ CHRISTIAN DAVIES Z THE GUARDIAN W LUBARTOWIE?
i  ostatecznie rozmawialiśmy ponad godzinę. Roz-
mawialiśmy oczywiście o polityce i jawności w życiu 
publicznym.

W drodze na stację zaszliśmy na kawę do Włoskiej 
Roboty. Przecież Lubartów, to urzędy, władza, dzia-
łacze, kościoły, Pizzeria Włoska Robota, galerie han-
dlowe, stary żłobek, W Bramie, …itd. itd. 

Jakie wrażenia? Polska, to  nie tylko prawda war-
szawska. Społecznicy i działacze obywatelscy spoty-
kają się z różnymi problemami. Wiemy, że w dużych 
miastach działa się inaczej. O problemach tych or-
ganizacji możemy przeczytać w  mediach ogólno-
polskich. Co z resztą? 

Z ciekawością czekamy na materiał o Lubartowie.
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POSTĘPOWANIE
SPADKOWE TRWA

Co możecie usłyszeć? 
Głośne jeszcze echa kampanii wyborczej. Czyli 

wspomnienie sprawy sądowej, w której padła infor-
macja na temat zadłużenia miasta i że to nieprawda, 
że  zadłużenie Miasta Lubartów wzrosło do  33 mln 
zł. W  czasie procesu faktycznie nie wzrosło, tyle, 
że mamy ciągłość władzy i kredyt, na który poprzed-
nia Rada Miasta wyraziła zgodę – wziąć trzeba.

Co jest ważne i dla Burmistrza Paśnika
i dla nas, mieszkańców?

Opóźnienie w  tym wypadku kosztowało miesz-
kańców 3 mln „na dziś”. Burmistrz mówi, że według 
informacji od  Skarbnik Miasta musimy pożyczyć 
jeszcze – najmniej – 8 mln zł. A ile pieniędzy to osta-
tecznie będzie kosztowało – nie wiemy, bo…postę-
powanie spadkowe trwa.

Na co zaplanowaliśmy wydawać w 2018? 
Z  inwestycji: Zielony LOF, mobilny LOF, budowa 

przy Parkowej, czy koncepcja Drogi Wschodniej 
to projekty, na które wydajemy w 2018 i będziemy 
wydawać w kolejnych latach. Rada Miasta zaplano-
wała też, że w 2019 pożyczymy jeszcze 3,6 mln zł.

Emocje wzbudzają zawsze zmiany personalne 
i  tu  konkretna odpowiedź nie padła. Jeżeli chodzi 

Miesiąc temu zmieniliśmy władzę w Urzędzie Miasta w Lubartowie. Nowym 
Burmistrzem został Krzysztof Paśnik. Od tego czasu trwa bilans otwarcia. 
I na przekazanie pierwszych wniosków, zostaliśmy przez niego zaproszeni. 
Transmisję możecie u nas obejrzeć.

o  spółki miejskie, to  sprawa powinna wyjaśnić się 
do  końca roku. Urząd czeka zmiana regulaminu, 
struktury organizacyjnej i  jakieś zmiany kadrowe. 
Aktualnie badane jest efektywność. 

Od  strony społecznej – nowa władza bierze 
pod  uwagę krytyczne uwagi mieszkańców. Także, 
jeżeli coś nie działa – zgłaszajcie, bo Urząd ma być 
„dla mieszkańca”.

Władza chce też zrealizować poprzednie projekty 
przyjęte w  ramach Budżetu Obywatelskiego, któ-
rych nie udało się zrobić. Jeśli to możliwe – jako za-
dania własne.

Możliwe, że handel wróci w części na stare miej-
sce, bo o to też zapytałyśmy.

A w ogóle, jak chcecie spotkać się z Burmistrzem 
i  porozmawiać chwilę, to  będzie taka okazja już 
w  grudniu. Urząd Miasta wyjdzie na  plac przed ra-
tuszem, żeby połamać się opłatkiem z mieszkańca-
mi. 

Można będzie nawet sobie czegoś zażyczyć :)
My życzymy utrzymania transparentności. 
A  tymczasem, którzy radni głosowali za  przyję-

ciem budżetu i WPF?

Znajdziecie ich na naszej stronie, przy uchwałach 
nr XXXI/200/2017 i XXXIX/241/2018. 

Wspominaliśmy, że strona www.lubartow.mamprawo-
wiedziec.pl jest efektem naszej współpracy ze Stowarzy-
szeniem61 MamPrawoWiedziec.pl w ramach Akcji Masz 
Głos. Strona – oczywiście – nie przestaje działać. 

Jesteśmy w trakcie wprowadzania informacji, dotyczą-
cych nowych radnych i uwzględniania zmian w profilach 
ponownie wybranych. Przy tej okazji, ale nie tylko, pro-
siliśmy o  wypełnienie króciutkiej ankiety, zawierającej 
dane kontaktowe i pytanie o propozycję informacji, jakie 
zdaniem radnych, mogłyby się dodatkowo znaleźć w ich 
profilach. Radni w Lubartowie nie pełnią dyżurów, poza 
Przewodniczącym Rady, w związku z  tym kontaktować 
się z nimi można przede wszystkim za pośrednictwem 
Biura Rady, a to może nie być ani najlepszy, ani najszyb-
szy sposób.

Nie mówiąc o  tym, jak często deklaracje otwartości, 
współpracy i kontaktu z mieszkańcami padają w kampa-
nii wyborczej. A jak jest z tym potem? Wiemy, że różnie.

Stąd I Sesja Rady Miasta była dobrą okazją, żeby (po pu-
blikacji na naszym profilu), poprosić radnych o te  infor-
macje. 

Radni, którzy znaleźli czas, żeby w przerwach sesyj-
nych wypełnić i oddać nam formularz:

Grzegorz Siwek
Anna Kuszner

Jakub Wróblewski
Wojciech Osiecki
Teodor Czubacki

Renata Mazur
Grzegorz Gregorowicz

Grzegorz Jaworski
Jacek Bednarski
Jacek Tomasiak

Jan Ściseł 
Tomasz Krówczyński

Radny Grzegorz Siwek zaproponował, żeby w  profilu 
radnego znalazły się odnośniki do  stron lub kont spo-
łecznościowych i taka informacja w jego profilu, zgodnie 
z życzeniem się pojawi. 

Jeżeli inni radni zażyczą sobie podobnie – czekamy 
na kontakt.

Radny Grzegorz Gregorowicz pozostawił nam swobo-
dę w wyborze dodatkowych treści.

Radnym: Jackowi Tchórzowi i Marii Kozak przepisuje-
my z poprzedniej kadencji adres mailowy. 

Do dnia druku, liczba radnych, którzy deklarują stałą 
łączność z mieszkańcami i udostępnili nam dane kon-
taktowe nie zwiększyła się. Odpowiedzi nie udzielili 
nam:

Ewa Grabek
Robert Błaszczak

Piotr Kusyk
Elżbieta Mizio

Beata Pasikowska
Marek Polichańczuk

Andrzej Zieliński
Krzysztof Żyśko

DOSTĘPNI
RADNI
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Poprzednio mieściła się tam Szkoła Powszechna. I 
taki właśnie napis wieńczył fronton budynku po  obu 
stronach szkoły.

Z okazji Jubileuszu 100-lecia szkoły, zostały przygo-
towane występy m.in. na tle obrazu budynku z tymże 
napisem. 

Jak wiecie, trwa tam obecnie termomodernizacja, 
napisy zniknęły. Myślicie, że zostały zdjęte pieczołowi-

Jak napisali organizatorzy: Prawa 
człowieka to  nie tylko Konstytucja 
i  wielkie prawnicze debaty. To  jak re-
spektowane są nasze prawa, rozstrzy-
ga się codziennie w tysiącu sprawach 
pozornie bardzo specjalistycznych. 
O tym rozmawiajmy! 

Nagrania z  poszczególnych sesji 
Kongresu można obejrzeć na  stronie 
Rzecznika Praw Obywatelskich. 

DAWNO, DAWNO TEMU…
został oddany w całości do użytku gmach przy Legionów 3, który znamy, jako siedzibę 
Gimnazjum nr 1 (jeszcze) i Szkoły Podstawowej nr 1.

II KONGRES PRAW OBYWATELSKICH
BYLIŚMY TU.

cie do założenia na odnowionym gmachu? Wątpliwe. 
Jakby to, parafrazując, mógł powiedzieć nowy patron 

szkoły: spieszcie się robić zdjęcia, tak szybko miejsca 
się zmieniają…

Czy trzeba było skuwać napisy, zamiast je odrestau-
rować? Przecież nie musimy wszędzie iść w „pastelozę”. 
Tak, czy owak – fronton został zniszczony i tak to trzeba 
powiedzieć. 

Tak się zastanawiamy, czy nie jest to obszar 1.1 Strefy 
Ochrony Konserwatorskiej SOK 1, a jeżeli tak, to formy 
budynków, zarówno w bryle, detalu, materiałach wy-
kończeniowych, jak 

i kolorystyce elewacji, i dachu winny nawiązywać 
do lokalnej historycznej tradycji budowlanej. 

Ktoś się jeszcze tym przejął, czy tradycyjnie nie moja 
sprawa i co mnie to obchodzi?

►Zdjęcia: lubartow.fotopolska.eu

►Zdjęcia: lubartow.fotopolska.eu

►Zdjęcia: MOL

►Zdjęcia: SP nr 1


