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Park miejski, czy zielone Park miejski, czy zielone 
rondo wokół Pałacu Sanguszkówrondo wokół Pałacu Sanguszków
Czy radni wywłaszczą działkowców Czy radni wywłaszczą działkowców 

#BIPdokawy#BIPdokawy ZA DROGĘ PRZEZ 
DZIAŁKI ZAPŁACIMY 
WSZYSCY

#Papier wszystko przyjmie

Urząd nie wie, skąd po zmianie planu 
zagospodarowania przestrzennego, 
weźmie pieniądze na budowę drogi.

W lutym 2020 Urząd Miasta zyskał nowy regu-
lamin organizacyjny, przyjęty Zarządzeniem 
Burmistrza Krzysztofa Paśnika. Mamy aktual-
ną strukturę organizacyjną, czyli określenie kto 
przed kim bezpośrednio odpowiada. To, co widzi-
my, to zdecydowanie, bezpośrednio stanowiska 
dotyczące osób pełniących funkcje publiczne. 
A jednak nie wszyscy są wymienieni. Dlaczego? 

PROSZĘ POZWOLIĆ, 
ŻE PRZEDSTAWIĘ…

TU SIĘ SPRZEDAJE, TAM SIĘ KUPUJE…
#BIPdokawy

Ile sprzedaliśmy nieruchomości należących do zasobu miejskiego? 
Jest odpowiedź.

Rozmówki 
z drogi 

#BIPdokawy #informacjapubliczna

Przegląd zmian 
budżetowych
Najwięcej gotówki 
spłynie do basenu
Nie wszyscy oglądają relacje wideo z  sesji Ra-
dy Miasta Lubartów. Nie wszyscy zaglądają też 
do Biuletynu Informacji Publicznej. 

Czy potrzebuje pan/i dostępu do informacji publicznej?
Nie, ja tylko chciałem/am wiedzie
, jak dojecha
 do Lublina.
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#BIPdokawy
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Za drogę przez działki zapłacimy wszyscy
#Papier wszystko przyjmie

Urząd nie wie, skąd po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego, weźmie pieniądze na budowę 
drogi.

Zapytaliśmy o źródła finansowania drogi przez działki za parkiem, czyli skąd wezmą się pieniądze na zwrot kosztów nasadzeń, altan czy pozycję największą – budowę drogi.
Urząd Miasta wykonał nie chciał odpowiedzieć na to pytanie, powołując się na to, że pytamy o zamierzenia. 

Mamy dla  naszych czytel-
ników quiz. Jak Wam się 
wydaje, która odpowiedź 
po  przeczytaniu pisma 
z  Urzędu Miasta jest naj-
bliższa prawdy?

Skąd pieniądze na  orga-
nizację drogi wschodniej 
przez ogródki działkowe:
a) wiemy, ale nie powiemy,
b) nie wiemy, 
c) nie ważne, czy  wiemy, 
czy  nie wiemy, ale  mamy 
urzędników, którzy znajdą 
sygnatury, punkty i  pod-
punkty, żeby udowodnić, 
że  nie musimy niczego 
Wam mówić. 

Słowo klucz, to  "organiza-
cja".
Podpowiadamy, że  pienię-
dzy nie da  Święty Mikołaj, 
Wróżka Zębuszka, Zając 
Wielkanocny. Tak, jak wy-
nagrodzenia Burmistrzowi 
nie płacą Elfy, czy  Dobre 
Wróżki, tylko Wy.

Nie dziwna odpowiedź 
o  tyle, że  nasze władze 
konsekwentnie odcho-
dzą od  deklarowanej 
transparentności i  jawno-
ści, im  dalej od  wyborów, 
tym bardziej. Rozumiemy, 
że  Urząd nie ma  analizy 
skutków ekonomicznych 
realizacji planu? Gdyby by-
ły, to musiałyby się w nich 
znaleźć źródła finansowa-
nia zmian, bo  jak inaczej 
oszacować te skutki. 

   Na  marginesie – trady-
cyjnie zwracamy uwagę, 
żeby zaglądać do  Biulety-
nu Informacji Publicznej, 
bo to może mieć kapitalne 
znaczenie dla wartości Wa-
szych nieruchomości. Albo 
uzyskania niespodziewa-
nego sąsiedztwa.  
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Zastanawiamy się, na  ile będzie to skorelowane z propozycjami zmian Planu Za-
gospodarowania Przestrzennego Lubartowa. Dlaczego? Na  początku czerwca 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Lubartowie zostało opublikowa-
ne Obwieszczenie Burmistrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartów wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko. Pisaliśmy o tym  w ostatnim numerze 
naszej gazety, który trafił do Waszych skrzynek. Zgodnie z terminem, ujętym w ob-

Park miejski, czy zielone rondo wokół Pałacu Sanguszków
Czy radni wywłaszczą działkowców 

#BIPdokawy

Urząd Miasta opublikował ogłoszenie o zamówieniu  na budowę ogrodzenia Parku Miejskiego w Lubarto-
wie wzdłuż granicy wschodniej i północnej z dojściami.

wieszczeniu, mieszkańcy mieli czas do 21 lipca na wnoszenie uwag do wyłożonego 
planu. Okazało się, że co najmniej jedna organizacja złożyła sprzeciw, który publiku-
jemy i jednocześnie wspieramy. Władze Rodzinnego Ogrodu Działkowego RELAX 
w Lubartowie sprzeciwiają się budowie drogi, kosztem likwidacji ogródków działko-
wych od strony parku. 
Co proponuje miejscowy plan? W skrócie: jest pomysł utworzenia z naszego par-
ku zielonego ronda miejskiego wokół Pałacu Sanguszków. Droga o której mówi-
my ma przebiegać bezpośrednio przy parku. Jest to obszar zaznaczony na czarno 
na publikowanej mapce. Komu ta lokalizacja drogi ma służyć? Nie działkowcom i  
na pewno nie odpoczywającym w parku. 
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koleń działkowców i ich rodzin. A miasto ma inne potrzeby i wydawanie pieniędzy 
na drogę w tym miejscu jest niezasadne. Padła informacja, że zostało zaplanowane 
spotkanie 10 sierpnia z Burmistrzem Miasta Krzysztofem Paśnikiem. 
Radny Jacek Tomasiak mówił m.in. o konieczności konsultacji w tej sprawie. Zachę-
cał do zapoznania się z właściwą uchwałą Rady Miasta, jak i do kontaktu z innymi 
radnymi, w tym - Przewodniczącym Komisji Planowania Przestrzennego i Budow-
nictwa, by doszło do zwołania posiedzenia i sama Komisja również sformułowała 
wnioski o zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Z zapisem wideo tego spotkania można zapoznać się na fejsbukowym profilu Mia-
sta Obywatelskiego Lubartów.

#BIPdokawy

Pamiętamy, że w ubiegłej kadencji omawianych było kilka wariantów poprowadze-
nia drogi wschodniej. Jeden nich mówił o zlokalizowaniu jej zaraz za ogrodzeniem 
Ogrodu Działkowego RELAX. I ten pomysł uważamy za sensowny.
W poniedziałek, na  terenie ogródków działkowych odbyło się zebranie działkow-
ców. Obecny był także radny Jacek Tomasiak i radna Wiesława Romańska – Serwin. 
Jeden z uczestników zwracał uwagę, że nie można mówić wyłącznie o terenach 
zaznaczonych w  planie zagospodarowania przestrzennego, ponieważ podczas 
ewentualnych prac przy budowie drogi, zostaną naruszone również sąsiednie dział-
ki.  Obecni zwracali również uwagę na to, że tereny działek stanowią często jedyną 
możliwość dla osób starszych obcowania z przyrodą i relaksu. Co więcej, projekt nie 
był wstępnie konsultowany z działkowcami, a teren ten stanowi dorobek wielu po-

W lutym 2020 Urząd Miasta zyskał nowy regulamin organizacyjny, przyjęty Zarzą-
dzeniem Burmistrza Krzysztofa Paśnika. Mamy aktualną strukturę organizacyjną, 
czyli określenie kto przed kim bezpośrednio odpowiada. To, co widzimy, to zdecy-
dowanie, bezpośrednio stanowiska dotyczące osób pełniących funkcje publiczne. 
A jednak nie wszyscy są wymienieni. Dlaczego? Z zastępcy na naczelnika, z inspek-
torów z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych czekamy z kon-
kursem do osiągnięcia wymaganego doświadczenia?

Proszę pozwolić, że przedstawię…
Przepraszam, czy leci z nami Naczelnik Wydziału Finansowego? Bo mamy opubli-
kowane oświadczenie (majątkowe) końcowe. I dwa upoważnienia dla osoby wyda-
jącej decyzje administracyjne w imieniu wójta w tym wydziale tj. panów Stanisława 
Sztuka i Michała Kossaka. 

Pytanie do naszych czytelników – kto jeszcze nam się nie przedstawia wśród pra-
cowników Urzędu Miasta?
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Tu się 
sprzedaje, 
tam się 
kupuje…

#BIPdokawy

Burmistrz Miasta przeznaczył 
do sprzedaży w drodze przetar-
gu ustnego nieograniczonego 
dwie nieruchomości:
- gruntową, położoną przy ul. 
Dębowej (obręb 4-Zagrody 
Lubartowskie), oznaczonej
w ewidencji gruntów jako dział-
ka nr  421/13 o  pow.0,0206 ha 
(KW nr  LU1A10005047311). 
Przeznaczenie: MN - ob-
szar mieszkaniowy. Cena: 
31.000,00 zł plus VAT. Czas: 6 
tygodni od  dnia wywieszenia 
(08.07.2020)
- gruntową, położoną przy 
ul. Cisowej (obręb 4-Zagro-
dy Lubartowskie), oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako dział-
ki nr  415/18 o  pow.0,0093 ha, 
nr 418/1 o pow.0,0075 ha (KW 
LU1A100050473/1), nr  419/1 
o  pow.0,0110 ha (KW LU-
IA/00008532/4). Powierzchnia 
łącznie: 0,0278 ha. Przeznacze-
nie: MN - obszar mieszkaniowy. 
Cena: 42.000,00 zł plus VAT. 
Czas: 6 tygodni od dnia wywie-
szenia (08.07.2020).

Ile sprzedaliśmy nieruchomo-
ści należących do zasobu miej-
skiego? Jest odpowiedź.
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Tabela nr 1 – wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Lubar-
tów, zbytych w latach 2015 – 2020 
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że zgodnie z przepisami: prze-
woźnik wykonujący regularny 
przewóz osób podaje rozkład 
jazdy do publicznej wiadomo-
ści w  szczególności poprzez 
przekazanie rozkładu jazdy 
oraz informacji dotyczącej 
rozkładu jazdy właścicielowi 
albo zarządzającemu przy-
stankiem komunikacyjnym 
lub dworcem, celem zamiesz-
czenia informacji dotyczą-
cej rozkładu jazdy na  danym 
obiekcie.

Zatem:
Kto jest odpowiedzialny 
za ogłaszanie rozkładów jaz-
dy na  przystankach i  dwor-
cach? 
Odpowiedź: Samorząd.
Ten z kolei znajduje się na stro-
nie: Usługi Transportowe Ra-
dosław Piskorski. Telefonu, 
czy  adresu poczty elektro-
nicznej – brak, więc kontakt 
dość utrudniony.

FB: Miasto Obywatelskie Lubartów
www.lubartow.mamprawowiedziec.pl

www.molubartow.com

Redaktor naczelny: 
Elżbieta Wąs

fmolubartow@gmail.com

Sekretarz redakcji : 
Anna Gryta

Nazwa i adres redakcji:
Fundacja „Miasto Obywatelskie Lubartów” 
21-100 Lubartów, ul. Szaniawskiego 25
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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

Tak, mamy mieszane uczucia, właściwie od początku, w stosunku do takiej formuły, 
ale biorąc pod uwagę deklaracje wyborcze i te wystąpienia, które determinują nasze 
wybory przy urnie, to stało się – co się stało. Pieniądze na budżet obywatelski znalazły 
inne przeznaczenie. Na pierwszy rzut oka – modernizacja basenu. A konkretnie: Moder-
nizacja hali basenowej z zapleczem higienicznosanitarnym za 430.000,00 zł. 
Kto z mieszkańców osiedla 3 maja czekał na inwestycje w tym obszarze – będzie za-
wiedziony. Chyba, że nie miał oczekiwań. Jeśli miał, to pieniądze z 3 maja zostały prze-
sunięte na budowę systemu odwodnienia miasta. Tymczasem opublikowane zostało 
ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego bu-
dowy sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu 3 Maja oraz w ulicy Słowackiego i Parkowej 
w Lubartowie. 
Mamy zwiększenie kwoty na zadania w zakresie kultury fizycznej. Za to zmniejszenie 
dotacji na „domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” o 150.000,00 zł. W zmianach widzi-
my też plus 410.000,00 na tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych. Wydamy 
więcej na oczyszczanie miasta. Pozostałe „drobne” kwoty są do odnalezienia w załącz-
nikach. W tych drobnych zmianach na przykład dostrzegamy, że planujemy wpływy 
z podatku od nieruchomości zwiększyć o 7.663,00 zł. I o tyle zmniejszyć wpływy z po-
datku od osób fizycznych. 

Czy  potrzebuje 
pan/i  dostępu 
do  informacji pu-
blicznej?
Nie, ja tylko chcia-
łem/am wiedzie
, jak dojecha
 do Lublina.
Mamy dla naszych 
czytelników jesz-
cze ciepły rozkład 
jazdy, który otrzy-
maliśmy od  Pana 
Mateusza Szacht-
sznajdera - ak-
tualne godziny 
odjazdów z Lubar-
towa - osiedle Ko-
pernika oraz z Dworca PKS w Lublinie.
Nasi czytelnicy pytali, kiedy będą aktualne rozkłady na  wszystkich przystankach 
w Lubartowie i wszystkich przewoźników?
Poprzednio wnioskowaliśmy do Urzędu Miasta o publikację tych informacji. Dlatego, 

Nie wszyscy oglądają relacje wideo z sesji Rady Miasta Lubartów. Nie wszyscy zaglądają też do Biuletynu Informacji Publicznej. Ci, którzy tego nie 
robią, zapewne nie zauważą likwidacji budżetu obywatelskiego. 

Przegląd zmian budżetowych Najwięcej gotówki spłynie do basenu

Rozmówki z drogi 

#BIPdokawy

#informacjapubliczna

Macie pytania? Adresaci:
Wyniki imienne: ZA (18) Jacek Bednarski, Robert Szczepan Błaszczak, Teodor Czubacki, 
Ewa Grabek, Grzegorz Benedykt Gregorowicz, Grzegorz Piotr Jaworski, Maria Kozak, 
Tomasz Krówczyński, Piotr Kusyk, Anna Kuszner, Renata Urszula Mazur, Elżbieta Moni-
ka Mizio, Beata Pasikowska, Marek Adam Polichańczuk, Grzegorz Piotr Siwek, Jan Sta-
nisław Ściseł, Jacek Tomasz Tchórz, Krzysztof Adam Żyśko 
PRZECIW (2) Wiesława Romańska-Serwin, Jacek Mikołaj Tomasiak 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Andrzej Wojciech Zieliński
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