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PROTOKÓŁ Nr 3/2019 

z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego 

w sali obrad Urzędu Miasta 

w dniu 6 listopada 2019 roku 

 

Lista obecności członków Komisji w załączeniu.  

 

Posiedzenie Komisji Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego otworzył 

Przewodniczący Komisji Tomasz Krówczyński. 

 

Na wstępie Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad i odczytał przesłany radnym      

w materiałach nw. porządek posiedzenia:  

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

3. Korekta ustaleń, które zapadły na posiedzeniu w dn. 24.10.2019r. 

4. Wytyczne do „małej nowelizacji” na potrzeby realizacji Budżetu Obywatelskiego na 

rok 2020. 

5. Wytyczne do nowego regulaminu Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 i kolejne lata. 

6. Propozycja rozwiązania problemu niezrealizowanych inwestycji z Budżetu 

Obywatelskiego z lat ubiegłych. 

7. Zalecenia do organizacji edycji Budżetu Obywatelskiego. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 3  

Wprowadzenia do tego punktu dokonał Przewodniczący Komisji Tomasz Krówczyński. 

 

Przewodniczący Komisji TOMASZ KRÓWCZYŃSKI  

Przypominam na tamtym posiedzeniu poczyniliśmy szereg uzgodnień i zostało to spisane,             

w materiałach dostaliście Państwo te uzgodnienia. W tym punkcie mamy okazję jeszcze je 

skorygować, doszczegółowić, być może pewne rzeczy usunąć, inne dodać z tymże katalog 

spraw, które ustaliśmy nie powinien się zmieniać, bo udało nam się to opracować. Otwieram 

dyskusję w tym punkcie. Proszę bardzo. 

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

Mam jeszcze pytanie. Czy zbiorczo przedstawiamy nasze korekty, czy w poszczególnych 

punktach? (Wypowiedź Przewodniczącego Komisji: Ja proponuje, aby radni zgłaszali uwagi 

do poszczególnych punktów. Skoro już Pani zaczęła to proszę już wszystkie punkty do, 

których ma Pani zastrzeżenie.) My mamy tak naprawdę kilka uwag. Pierwsza najważniejsza 

uwaga, to jest uwaga do projektów realizowanych na terenach nienależących do Gminy 

Miasto Lubartów. Chcielibyśmy aby wyraźnie była napisana kwestia dotycząca umowy                  

z właścicielami gruntów, aby była to wyłącznie umowa użyczenia lub dzierżawy za 

symboliczną złotówkę. Nie chcemy, żeby miała miejsce sytuacja, kiedy projekt nakłada na 

nas, jako miasto obowiązek płacenia comiesięcznej dzierżawy, czy rocznej dzierżawy 

właścicielowi gruntu. To jest nasza pierwsza poprawka. Jest ona dla nas bardzo ważna. Druga 

sprawa – doprecyzowanie co dzieje się z daną instalacją po okresie nie krótszym niż 5 lat albo 

zakończenia tego wyznaczonego przez nas 5 letniego czasu. Co dzieje się, jeśli właściciel 

chce demontażu takiego placu zabaw, czy demontażu takiej instalacji? Czy to też będzie na  

koszt miasta?  
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PRZEWODNICZĄCY KOMISJI  

Ja będę od razu wprowadzał komentarze. Mam zapisane użyczenie lub dzierżawa za 

symboliczną złotówkę, to pierwsza sprawa. Druga rzecz to ustalenie czy narzucenie w treści 

umowy … za chwilę będziemy to konsultować z Panią Mecenas czy możemy takie zapisy 

włączyć, ale na razie to sobie dopisze, tzn. to są koszty demontażu o ile właściciel gruntu 

sobie zażyczy po wygaśnięciu umowy.  

Radna BEATA PASIKOWSKA 

Jeszcze mamy dwie uwagi. Jest w pkt 2 tych naszych zbiorczych uwag, nie odnoszę się teraz 

do projektu uchwały, był taki punkt ,,projekty, które otrzymały pozytywną ocenę formalną są 

oceniane pod względem merytorycznym przez Burmistrza Miasta za pośrednictwem organów 

przez niego wskazanych”. My byśmy prosili też o doprecyzowanie co znaczy pod względem 

merytorycznym, czyli jakie wskaźniki będą tu brane pod uwagę jeśli chodzi o ocenę 

merytoryczną, tak żeby były one twarde i obiektywne. Propozycja jest taka, żeby 

doprecyzować kryteria tej oceny.  

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Kryteria oceny. Wydaje mi się, żeśmy to omawiali, że tutaj głównych kryteriów, to jest 

kryterium wykonalności - czy wycena projektu została wykonana należycie, czy 

przedsięwzięcie jest wykonalne ze względów technicznych.  

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

Chodzi o to, żeby to było wpisane, żeby to było też jasne autorów projektów, że na tym 

polega ocena merytoryczna. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Czyli postulat jest taki, żeby to uzupełnić, że tu chodzi o techniczne i finansowe aspekty 

wykonalności projektu?  

Radna BEATA PASIKOWSKA 

Pytanie czy są jeszcze jakieś inne merytoryczne względy, zgodność z jakimiś planami, ale 

wydaje mi się, że powinny to być jasne kryteria i nikt w tej ocenie merytorycznej nie 

powinien wyjść poza kryteria, które były znane autorom projektu. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

To ja dopisze sobie, że jest właśnie taki postulat. 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

I nasza ostatnia uwaga, to jest też w rozdziale ,,Zmiany” pkt 4, podpunkt 2 tam mamy takie 

zdanie: ,,wskazane przez autora projektu budżet na jego realizację jest przekraczalny”. Tutaj 

chciałam się upewnić czy nie rozmawialiśmy o tym, że jakaś granica przekraczalności jest. Tu 

się nie upieramy, ale czy rzeczywiście ustalamy, że jest to nieprzekraczalny …  

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Ustaliliśmy, że jest nieprzekraczalny z uwagi na to, że trudno jest określić bezdyskusyjny 

limit, w których można by było oscylować, jakieś widełki. Zawsze będą te widełki 

dyskusyjne, czy ustalimy, że powyżej czy poniżej 5%. Więc ustaliśmy, że ten budżet jest 

nieprzekraczalny do tego limitu.  

Radna BEATA PASIKOWSKA 

Czyli rozumiem, że przekroczenie o złotówkę budżet też może zdyskwalifikować 

(Wypowiedź Przewodniczącego Komisji: Tak) Dobrze to tyle z naszej strony, dziękuję.  
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Radna ANNA KUSZNER 

Ja bym chciała tutaj …, jakby mam w ogóle wykreślić w sumie ten punkt, w punkcie                      

1 uzupełnienia i dodać ust. 8 – „Wymaganie ważności głosowania po uzyskaniu co najmniej 

10% frekwencji.” Jednak wydaje mi się, że to jest sporo i może się okazać, że możemy z roku 

na rok nie uzyskać tej frekwencji i takie projekty mogą nie być po prostu realizowane i może 

to być bariera nie do przebycia. 

  

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Rozumiem, że Pani Radna reprezentująca Klub, że zdaniem Klubu nie powinno być limitu 

frekwencji. To ja dopiszę. 

 

Radna ANNA KUSZNER 

W pkt 2 ust. 1 mamy tutaj zapisane - ,,zmniejszyć minimalny udział środków Budżetu 

Obywatelskiego do 0,5% dochodów własnych”. Również w związku z ust. 2 uważam, że po 

zastanowieniu się nad tym, z resztą już o tym mówiłam na poprzednim posiedzeniu, może być 

tak, że będziemy mieć jeden większy projekt, a mniejsze zostaną odrzucone. Tego się 

obawiam, że nie będzie możliwości realizacji większej ilości projektów. Mój wniosek jest taki 

aby zostawić to na poziomie na jakim było.  

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Podczas dyskusji na poprzednim posiedzeniu ustaliliśmy, że 1% tak jak obserwujemy to w 

tym roku to jest ponad 800 tys. zł i to jest więcej niż budżet Wydziału Infrastruktury na 

utrzymanie dróg. To był jeden z powodów, dla których żeśmy to zmniejszyli. Drugim 

powodem, dla którego żeśmy zmniejszyli ten procent dochodów własnych miasta była 

trudność w zdefiniowaniu dochodów miasta w taki sposób, aby środki przeznaczone na 

Budżet Obywatelski nie generowały długu. Wyszło nam w konsultacjach z Panią Skarbik, że 

w tej definicji, której używamy od wielu lat, dochodów własnych mieściły się też pieniądze, 

może nie znaczone, ale jednak przeznaczone już na określony cel. Teraz żeby uniknąć tej 

trudności w zdefiniowaniu jakie pozycje budżetowe, numery, itd., żeby uniknąć wyliczania 

tego katalogu ustaliśmy, że w zasadzie na to samo wyjdzie jeżeli zmniejszymy do 0,5%.  

 

Radna ANNA KUSZNER 

To teraz odpowiadając na to wszystko. Ja to wszystko pamiętam o czym rozmawialiśmy tylko 

też nie mam pewności, że te pieniądze, które załóżmy zaoszczędzi się na tym 0,5% pójdzie na 

inwestycje. Ja nie mam takiej pewności, że będzie więcej pieniędzy na inwestycje, to po 

pierwsze. Gdzie pójdą dalej te pieniądze, w którym paragrafie się znajdą? My sobie tak 

myślimy i pewnie byśmy tak chcieli, bo rozumiem, że jest takie założenie, ale tego nie 

wiemy. Poza tym pojawiają się projekty inwestycyjne, są one realizowane, są one 

uzupełnieniem tych działań, które miasto robi, tylko że nie radni o tym decydują tylko 

mieszkańcy. Taka jest różnica.  

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI  

Tutaj podstawowym argumentem przemawiającym za zmniejszeniem do 0,5% dochodu 

własnego miasta, środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski było jednak to, że 

zredukujemy ryzyko generowania długu przez Budżet Obywatelski. To jest jedna rzecz. 

Druga rzecz – to że podałem przykład Wydziału Infrastruktury, to nie znaczy, że założyłem, 

że te środki które zaoszczędzimy pójdą na infrastrukturę. Oczywiście nie, ale tutaj mogło dość 

do nieporozumienia, być może nieprecyzyjnie się wysłowiłem. Główną przesłanką było to, 

żeby nie generować niepotrzebnie długu miasta. Natomiast wiadomo w jaki sposób te środki 
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będą rozdysponowane, to będzie zależało od sytuacji miasta i bieżących potrzeb. Więc tutaj ja 

zapisze ten postulat i będziemy się nad tym jeszcze zastanawiać w dalszym ciągu.    

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

Odnosząc się do tego co powiedziała Pani Radna Kuszner dla nas to będą warunki kluczowe, 

jeśli chodzi o 0,5%, tak samo jeśli chodzi o frekwencję. Oczywiście możemy debatować o 

wysokości frekwencji, dlatego gdyby to był punkt sporny to oczywiście apeluje żebyśmy 

odwołali się do całej Rady Miasta i poddali takie punkty głosowaniu, tak żebyśmy nie 

podejmowali decyzji wiążących w tej sprawie. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI  

Ja chciałem tylko się odnieść do tego co Pani powiedziała, to to, że funkcją naszej Komisji 

jest opinia i propozycja. Natomiast ostateczny kształt i przyjęcie bądź odrzucenie w postaci 

zaproponowanej przez nas tego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego będzie oczywiście 

należało do Rady. Także my tutaj składamy propozycję.  

 

Radny JACEK TCHÓRZ 

Ja to chciałem się odnieść tylko do tego co do tej pory było powiedziane. Więc żadnych 

nowych wniosków w tym momencie nie chciałbym składać. Chyba, że w trakcie coś wyjdzie. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI  

Ja tylko chciałbym tutaj zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza jest związana z tym 

punktem ,,Zmiany” podpunkt 2 ,,wartość projektu do 70% środków przeznaczonych na 

budżet”. Przyjęliśmy takie założenie, że projekty przeznaczone do realizacji bierzemy w 

kolejności liczby głosów, ten porządek tej listy projektów jest ustalany i w tym porządku 

projekty przekazujemy do odpowiednich ocen i ewentualnie potem do realizacji. Z tymże jeśli 

przyjmiemy taką metodę to może się zdarzyć, że tych 25% w przypadku, kiedy jest jeden 

duży projekt, drugie miejsce zajmie też duży projekt, a mniejszy projekt, który 

kwalifikowałyby się w ramach tych 25% środków pozostałych będzie na dalszych pozycjach, 

w efekcie nie będzie mieć szansy realizacji. Ja bym postulował jednak o przyjęcie metody 

realizacji projektów, dobierania projektów do wyczerpania środków nie zaś z liczbą oddanych 

głosów. Oczywiście to jest podstawowe kryterium, niemniej jednak jeżeli mamy na początku 

dwa duże projekty, trzeci jest mniejszy, który mógłby skonsumować te 25%, bądź kilka 

mniejszych, to wtedy te mniejsze do wyczerpania środków. To jest wniosek, który chciałbym 

podstawić pod dyskusję. To jest jedna rzecz. Druga rzecz – tutaj zapisaliśmy odnośnie 

wyłączenia, to jest pkt 1 uzupełnienia, podpunkt 4 ,,dodać wyłączenia projektów, które:” i 

tutaj mamy kolejny podpunkt 1 ,,promują podmiot inny niż Miasto Lubartów”. Możemy 

wyobrazić sobie sytuacje, kiedy w realizacji projektu mamy dodatkowych sponsorów i wtedy 

Ci sponsorzy mogliby też chcieć się reklamować w jakiś sposób przez uczestnictwo w 

realizacji tego projektu. Gdybyśmy przyjęli takie założenie to wyłączamy taką możliwość, 

więc tutaj przypuszczam, że ,,wylalibyśmy dziecko z kąpielą”, bo tu chodziło tylko o 

promocję komercyjnych przedsięwzięć. Przykładowo jest projekt na wydanie płyty jakieś 

grupy, która komercyjne występuje i w ten sposób chce się zareklamować za miejsce 

pieniądze. Natomiast nie chciałbym, żebyśmy wyłączali możliwości takie jak wspólne 

przedsięwzięcia, gdzie są sponsorzy i powiedzmy te logo czy znaki towarowe tych 

sponsorów, gdzieś w przestrzeni musiałby zaistnieć.  

 

Radny JACEK TCHÓRZ 
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Ale w takiej sytuacji kwota budżetu by się zwiększała przez kwotę tego sponsora? Bo tutaj 

nie rozumiem na jakiej zasadzie miałoby to działać. Czy była kiedyś propozycja, żeby ktoś 

chciał sponsorować Budżet Obywatelski? 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Tak, tylko że tutaj dopuściliśmy bo nie ma tego wśród wyłączeń, dopuściliśmy realizację 

projektów, które są częścią jakieś większej całości. W tym momencie ta całość, w tej 

pozostałej części może być sponsorowana przez inne podmioty. 

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

Jeśli to będzie jakaś większa całość to my jako miasto realizujemy część tej całości, a w 

pozostałych częściach niech się reklamodawcy czy sponsorzy reklamują? (Wypowiedź 

Przewodniczącego Komisji: Czyli pozostawiamy ten punkt.) Chyba tak, wydaje mi się, że jest 

to trochę ryzykowne założenie, żeby dopuszczać inne loga różnych organizacji, bo jednak jest 

to budżet miejski, to są nasze pieniądze. Jakoś trudno mi jest to sobie wyobrazić jak by to 

mogło wyglądać. Ktoś wydaje płytę, ja rozumiem, że zespół sam się reklamuje. Dla mnie jest 

to oczywiste, że jeśli nagrywamy płytę to nie ma problemu, żeby zespół ten sposób się 

zareklamował, ale trudno mi sobie wyobrazić, że reklamują się inni sponsorzy tego zespołu. 

 

Radna ANNA KUSZNER 

Ale tak się dzieje, tak naprawdę, jeśli jest jakaś impreza organizowana i sponsorowana przez 

jakieś podmioty to są loga każdego z tych podmiotów. Są promowani wszyscy, nie tylko 

urząd miasta, jeżeli ktoś jeszcze wyłożył na to pieniądze ma takie prawo do tego jego logo … 

tak się dzieje, to nie jest nic dziwnego. 

 

Radny JACEK TCHÓRZ 

Teraz mi przyszło na myśl Święto Rowerów, to coś w tym stylu? (Wypowiedź 

Przewodniczącego Komisji: Tak) Czyli ktoś składa projekt o to Święto Rowerów, wygrywa i 

wtedy Ci sponsorzy, którzy się do tego dokładają, wtedy rozumiem, że te pieniądze idą dla 

właścicieli czyli dla …  

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Na organizację Święta Rowerów, jeśli już ten przykład poruszyliśmy, bo w tym roku była 

zadysponowana jakaś kwota na Święto Rowerów, z tym że nie w trybie Budżetu 

Obywatelskiego, bo to już z budżetu poszło. Tylko pytanie czy nie próbujemy rozstrzygnąć 

kwestii, która nie jest z tym związana. 

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

Wydaje mi się, że projekt jest napisany w konkretnym celu, czyli np. jak to będzie Święto 

Rowerów, to wnioskodawca będzie zakładał konkretne działania w ramach tego projektu 

promujące Święto Rowerów. Wydaje mi się, że w ramach tego naszego działania Budżetu 

Obywatelskiego promujemy się jako miasto i to będzie nasze logo. Jeżeli sponsorzy włożą 

pieniądze na to samo to ja nie widzę problemu. Wydaje mi się, że nie chodzi o projekty 

realizowane w ramach budżetu, jeśli ta cząstka promuje miasto i miasto będzie miało 

wyłączność na promocję w tej cząstce to ja nie wiem, dlaczego mamy mieć problem z tym, że 

będą inne loga na Święcie Rowerów. Natomiast uważam jednak ten zapis za zasadny. Jeszcze 

jedna rzecz przyszła mi do głowy, kwestia tego wyłączenia. Nie ukrywam, że ja będę bronić 

tych projektów z szafkami i działaniami w szkołach. Ktoś podniósł temat, że szkoła będzie 

miała dostępność tylko jakichś konkretnych użytkowników (Wypowiedź Przewodniczącego 

Komisji: Dostępność jest w uzupełnienia, pkt 3, podpunkt 3 ,,nieodpłatna, nieograniczona 
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dostępność do przedmiotu umowy (…)” z tym że ja myślę, że w tym punkcie, to powinniśmy 

doprecyzować i tutaj wpisać projekty tylko inwestycyjno – remontowe, które są związane z 

jakimiś instalacjami na gruncie. Szafki. Gdybyśmy taki zapis zrobili, to wtedy szafki by już 

nie podlegały tym ograniczeniom.) Ja bym chciała, żeby tutaj zabezpieczyć te podmioty typu 

biblioteka, szkoła, która chciałaby ewentualnie jakiś projekt stworzyć, ale ta dostępność jest w 

jakimś sensie ograniczona, nie na zasadzie, że wszyscy … (Wypowiedź Przewodniczącego 

Komisji: Dorzućmy jeszcze ten punkt. Do punktu 3 uzupełniania dopuścić realizację 

projektów inwestycyjnych … ale to jest napisane, że projektów inwestycyjnych trwale 

związanych z gruntem na nieruchomościach, więc to definiuje jednoznacznie.) Ale potem jest 

kwestia ogólnej dostępności … (Wypowiedź Przewodniczącego Komisji: Już momencik, 

Naczelnik Kiciński proszę bardzo.) 

 

Naczelnik Wydziału Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Miasta 

Lubartów RADOSŁAW KICIŃSKI 

Niewątpliwie te wszystkie ustępy od 1 do 6 one dotyczące tylko i wyłącznie nieruchomości, 

które nie są własnością Gminy Miasto Lubartów, natomiast wszystkie szkoły mają trwały 

zarząd na nieruchomościach, które są własnością Gminy Miasto Lubartów. Mieszczą się w 

ustępie 2.  

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Nie ma więc tego ryzyka, że te szafki nam wypadną z tego projektu. Mamy stanowiska 

Klubów. Czy Państwo zaproszeni, Pani Mecenas, Panowie Naczelnicy, czy zgłaszacie jakieś 

uwagi merytoryczne do naszych ustaleń? Może jakieś dodatkowe sugestie, co powinniśmy 

Państwa zdaniem zmienić. 

 

Radca Prawny UM GRAŻYNA LISEK 

Ja to tylko zgłoszę uwagi w zakresie zawieranych umów, że może być tylko zapis, że w 

przypadku, kiedy Gmina Miasto Lubartów nie ma prawa do dysponowania nieruchomością, 

to wtedy to prawo musi wynikać z umowy cywilno-prawnej. Natomiast treść umowy, to już 

pozostawiamy Burmistrzowi, to mogą być tylko zalecenia Komisji, że umowa ma być na tyle 

lat, że przez jakiś okres ma być niewypowiedziana, kto będzie ponosił koszty utrzymania, kto 

ubezpieczy, ale w akcie prawa miejscowego nie można umieszczać zapisów, które by Rada 

narzucała Burmistrzowi, co on ma określić w umowie dzierżawy, najmu, użyczenia. To on ma 

negocjować, żeby koszty takiej umowy były minimalne. Więc powinien być tylko zapis, że 

prawo do dysponowania w przypadku, kiedy Miasto nie ma tytułu własności, będzie ustalone 

na podstawie umowy cywilno-prawnej. Tak że tylko taki zapis, bez warunków, warunki ma 

Burmistrz określić, żeby ta umowa cywilno-prawna najmu, dzierżawy, użyczenia czy 

użytkowania była korzystna i żeby nie wiązały się jakieś wysokie nakłady związane z 

czynszem w zakresie tego. Jeszcze tutaj mam też uwagi w zakresie opracowania 

Regulaminów, a sprawa Regulaminów dla urządzeń użyteczności publicznej to jest odrębna 

uchwała. Tam do tej uchwały można dołożyć kolejne miejsca publiczne i Rada określi 

Regulamin lub sceduje na dyrektora, kierownika jednostki we władaniu, którego będą takie 

miejsca publiczne, tak że w tej uchwale też nie powinno być takich zapisów. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

To ja mam zanim oddam głos Naczelnikowi Turowskiemu zadam pytanie. To rozumiem, że 

nie możemy w projekcie uchwały zawrzeć takich twardych zapisów, które postulowała Radna 

Pasikowska, że ma być to umowa użyczenia bądź dzierżawy za symboliczną złotówkę. 

 

Radca Prawny UM GRAŻYNA LISEK 
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Prawo nie zabrania, ale Rada nie może nakazać Burmistrzowi jaka ma być treść umowy. To 

pod tym kątem nie możemy, to Burmistrz decyduje zawierając umowę. Tak samo o 

przeniesieniu prawa majątkowych i autorskich, to już Burmistrz jako ten zamawiający będzie 

musiał określić, że w przypadku projektu w ramach tego wynagrodzenia ten wykonawca 

obowiązuje się przenieść majątkowe prawa autorskie. Tak że to są takie zalecenia do 

zawieranych umów. Nie powinny być w uchwale tej w zakresie konsultacji społecznych w 

sprawie Budżetu Obywatelskiego ujęte.  

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Jeszcze chciałem się tylko upewnić jak już jesteśmy w tym punkcie. Nie możemy wstawić 

zapisu określające rodzaj umowy cywilno-prawnej, to rozumiem. Nie możemy wstawić 

zapisu związanego z tworzeniem Regulaminów i odpowiedzialności, bo to reguluje umowa. 

Natomiast pytanie: czy możemy, moim zdaniem powinniśmy takie ograniczenie wstawić, 

umowa zawarta na okres amortyzacji inwestycji, ale nie krótszy niż 5 lat. Też nie możemy 

czegoś takiego zrobić? (Wypowiedź Radcy Prawnego UM nie do odtworzenia) Rozumiem, że 

w sytuacji kiedy organ wykonawczy zawrze umowę niekorzystną z punktu widzenia Rady, to 

ryzykuje nieuzyskaniem absolutorium. (Wypowiedź Radcy Prawnego UM: jeszcze jest 

wotum zaufania) Tak, jako kolejne narzędzie. To tylko w ten sposób możemy jako Rada … 

(Wypowiedź Radcy Prawnego UM: nie może Rada, to jest akt prawa miejscowego, także były 

takie uchwały podejmowane, gdzie określono co ma zawierać umowa - prawa, obowiązki i to 

jest niestety stwierdzana nieważność takich zapisów.) Rozumiem, ale jeśli będziemy 

przedstawiać propozycję uchwały na sesję to jednocześnie możemy jako produkt prac 

Komisji dołączyć do tego jako nie akt prawa miejscowego, a jako powiedzmy zestaw zaleceń 

sugerowanych przez Komisję. (Wypowiedź Radcy Prawnego UM: W protokole z posiedzenia 

Komisji można zawrzeć)  

 

Naczelnik Wydziału Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Lubartów 

PIOTR TUROWSKI 

Ja tylko w kwestii ujednolicenia zapisów jeżeli już jesteśmy 00:32:03 uchwałą mamy kilka 

pojęć. Projekty inwestycyjne, nieinwestycyjne, a później pojawiają nam się projekty 

inwestycyjno-remontowe i może byśmy to zestawili na poziomie projektu inwestycyjnego, bo 

tego inwestycyjno-remontowego nie rozumiemy, co on znaczy. A wydaje mi się, że kilka 

pojęć w jednej uchwale nie ma sensu, żeby funkcjonowało. Czyli mamy projekty 

inwestycyjne i nieinwestycyjne. (Wypowiedź Przewodniczącego Komisji: Czyli zostajemy 

przy terminie projekty inwestycyjne i to jest zrozumiałe dla wszystkich i dobrze określone) 

 

Ad.4 

Wytyczne do „małej nowelizacji” na potrzeby realizacji Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Tak jak rozmawialiśmy na poprzednim posiedzeniu, powinny pojawić się co najmniej dwa 

akty. Jeden nazywa się ,,mała nowelizacja”, która pozwoli zrealizować Budżet Obywatelski w 

bieżącej edycji, a drugi to właśnie ta propozycja Regulaminu na kolejne edycje. W tym 

punkcie wytyczne do ,,małej nowelizacji”. Na poprzednim posiedzeniu otrzymaliśmy od 

Przewodniczącego Gregorowicza projekt uchwały. W świetle ustaleń, które w tej chwili 

poczyniliśmy, może te nasze najnowsze ustalenia nie były znane Mecenasowi Deptusiowi, ale 

ustalenia z poprzedniego posiedzenia spowodowały, że Pan Mecenas zmienił treść projektu 

uchwały. Ja dostarczyłem Państwu tę nową treść przed posiedzeniem, bo dopiero dzisiaj 

dostałem te propozycje. Teraz omówmy sobie te propozycje. Nanieśmy odpowiednie korekty 

i zaopiniujmy już w kształcie odpowiadającym nam wszystkim. 
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Radny JACEK TCHÓRZ 

Nie wiem czy ja to dobrze zrozumiałem, ale w tym pkt 4, podpunkt 1 musi być wykreślony z 

tego co Pani Radczyni mówiła tutaj. Punkt 2 może zostać według mnie. Ten pkt 5 ,,część 

projektów wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego w części nie większej niż 50%” my 

czegoś takiego nie ustalaliśmy. Mówiliśmy, że skoro obniżymy do 0,5% to te kwoty są na tyle 

małe, jeśli je dzielimy na kolejne frakcje to wyjdą śmieszne kwoty. Ja uważam, że te 50% 

powinno być wyrzucone, ale zgadzam się z tym, że nie ma obowiązku, żeby Budżet 

Obywatelski był zarezerwowany dla projektu z ,,wysokiego” budownictwa. Niech 

mieszkańcy, całe miasto wybiera co dla nich jest najlepsze. Może być realizowany, a nie na 

pewno musi. Natomiast to 50% to uważam, że jest błędem, te kwoty będą zbyt małe, żeby coś 

realnego, sensownego powstało. 

 

Naczelnik RADOSŁAW KICIŃSKI 

Odnośnie także tego ust. 5, ja intencję autora rozumiem, natomiast nie do końca szczęśliwe 

jest to sformułowanie z resztą niedokończone. Co znaczy zrealizowano na terenach osiedli? 

Już pomijając to o czym mówił Radny Jacek Tchórz, to tak naprawdę jak określić przy 

zabudowie mieszanej, która gdzieś tam dominuje w tym Lubartowie. Nawet jak mamy bloki, 

to zaraz mamy zabudowę jednorodzinną. Jak określić, w jakiej odległości np. od tych bloków 

wchodzi te 50%. Zupełnie nie mam pomysłu, myślę że nie tylko ja. Po planie 

zagospodarowania przestrzennego my również tego nie określimy, bo plan jest bardzo ogólny. 

Wydaje się zupełnie nie do zrealizowania ta intencja. Dziękuję.  

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

00:38:23- 00:38:32 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Tutaj jest na początku tego punktu ,,w przypadku realizacji projektów inwestycyjnych” 

znowu, mamy dobrze określone projekty. Jeśli mówimy o przykładzie szafek to nie jest 

projekt inwestycyjny, to jest wyposażenie. Ja poproszę Naczelnika Turowskiego o 

wyjaśnienie nam tych niuansów. 

 

Naczelnik PIOTR TUROWSKI 

Wydaje mi się, że to co mówiła Pani Mecenas dotyczyło umów cywilno-prawnych, a 

wystarczy, że w tym punkcie zamienimy ,,umowy te powinny (…)” na ,,projekty te powinny 

gwarantować ogólną publiczną dostępność” i będziemy mieli cel osiągnięty. Tak jak 

mieliśmy w starym zapisie, bo ja rozumiem, że nie możemy narzucić uchwałą Radzie treści 

umów, które powinien zawierać Burmistrz. Czyli nie powinniśmy odnosić się do treści 

umowy, powinniśmy zagwarantować dostępność projektów, czyli to będzie automatycznie 

narzucało to, że jeżeli projekt jest realizowany poza gruntem miejskim umowa będzie musiała 

mu zapewnić ogólnodostępność, powszechność, itd. Czyli po co w tym momencie regulować 

umowę skoro regulujemy to co powinien robić projekt. Tak samo możemy zrobić w tym pkt 

5, odnieść się do projektów realizowanych na nieruchomościach będących we władaniu 

innych podmiotów niż miasto Lubartów i wtedy na tamte projekty nie wydajemy więcej niż 

50%. Wtedy rozumiem, że ta część, która jest miejska, jest w 100% ogólnodostępna, jeżeli 

chcemy to podzielić nie więcej niż pół na pół. W taki sposób ten zapis w pkt 5 też obronimy.  

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Pani Mecenas ja będę potrzebował wsparcia, bo w tym układzie, w świetle propozycji i 

komentarza Naczelnika Turowskiego wynikałoby, że ten pkt 5 w projekcie, o którym 
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rozmawiamy w zasadzie powinien znaleźć się jako podpunkt punktu 4. Wtedy w ustępie 4 

tego paragrafu byśmy mieli tylko 2 punkty: ,,gwarantować ogólną publiczną dostępność dla 

mieszkańców Gminy Lubartów w uwzględnieniem lokalnej infrastruktury” i ,,środki z 

Budżetu Obywatelskiego przeznaczone na taką inwestycję nie mogą przekraczać 50% 

Budżetu Obywatelskiego w danej edycji” Pan Naczelnik Turowski mówił, tak jak zresztą jest 

tutaj napisane, tu chodzi o projekty realizowane na terenach niemiejskich, gdzie mamy 

umowę cywilno-prawną i w umowie jest określona lokalizacja tego projektu. Proszę bardzo 

Naczelnik Kiciński. 

 

Naczelnik RADOSŁAW KICIŃSKI 

Tak, ale ust. 5 jak rozumiem mówi tak naprawdę o tym, żeby realizować nie więcej niż 50% 

na osiedlach wielorodzinnych. Taka jest wydaje mi się intencja. Dobrze ja rozumiem? 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Powiem tak: akurat pkt 5 Mecenas zostawił nam do przedyskutowania, ponieważ tutaj chciał 

bardziej zilustrować treść, którą tutaj czytamy, zilustrować intencje a nie literalnie zapis. 

Dlatego też pozwoliłem sobie zaproponować właśnie taką zmianę, że z pkt 5 przenieść do 

ograniczenie dla inwestycji realizowanych na gruntach niemiejskich, czyli na 

nieruchomościach, gdzie mamy podpisaną umowę cywilno-prawną. Ona określa nam 

lokalizację, czyli nie ma już z tym problemu i że tego rodzaju inwestycje nie mogą 

wykorzystywać Budżetu Obywatelskiego danej edycji w stopniu większym niż 50%. Taka 

była moja propozycja pogodzenia tych dwóch elementów. W ten sposób unikamy 

wymieniania i definiowania co znaczy osiedle, co znaczy inny podmiot, bo to już w tej chwili 

nie ma znaczenia. Tu obecność umowy cywilno-prawnej mówi nam dokładnie czego dotyczy 

ten zapis. Więc może tak: proponuję zmianę tego zapisu tak jak powiedziałem, tutaj to co nam 

wyszło w dyskusji po pierwsze w paragrafie 1 ust. 2 ,,projekty inwestycyjno-remontowe” 

zamienić na ,,projekty inwestycyjne”. To jest pierwsza zmiana. Kolejna zmiana gdzie 

występuje ten zwrot to jest ust. 4 również mamy ,,w przypadku realizacji projektu 

inwestycyjno-remontowego” zastąpić ,,w przypadku realizacji projektu inwestycyjnego”. 

Wykreślamy pkt 1 ust. 4 tak jak Pani Mecenas powiedziała, nie możemy czegoś takiego w 

uchwale zawrzeć. Pozostawiamy pkt 2 ,,gwarantować ogólną publiczną dostępność (…)”, 

który staje się w tym momencie pkt 1. Wykreślamy pkt 3 z propozycji, czyli ,,zapewnić 

Gminie Miasto prawo ustalenia Regulaminów (…)”. Natomiast ust. 5 przenosimy jako punkt 

ustępu 4 w brzmieniu, tylko teraz proszę Panią Mecenas o pomoc jak to sformułować, bo 

teraz mamy tak: ust 4 ,,w przypadku realizacji projektu inwestycyjnego na terenie 

znajdującym się we władaniu Gminy Miasta Lubartów lub posiadania w oparciu o zawarte 

umowy cywilno-prawne, umowy te powinny: gwarantować publiczną dostępność dla 

mieszkańców (…)” (Wypowiedź z sali nie do odtworzenia) Czyli słowo ,,umowy” z ust. 4 

zastępujemy słowem ,,projekty”. Teraz ten ust. 5, tak pierwotnie go zaproponowałem, żeby 

go umieścić tutaj wśród punktów ust. 4 z tym ograniczeniem do 50% … (Wypowiedź z sali 

nie do odtworzenia) Czyli jednak jako ustęp powinien wystąpić? (Wypowiedź z sali nie do 

odtworzenia) Rozumiem i wtedy Pani zdaniem … proszę o pomoc w sformułowaniu tego 

ustępu.  

 

Naczelnik RADOSŁAW KICIŃSKI 

Mamy taką propozycję z Panią Mecenas, żeby ust. 4 był już bez podpunktów, żeby on 

zawierał w sobie jako jeden ciąg ten pkt 2 ,,gwarantować ogólną publiczną dostępność”. 

Natomiast w ust. 5 niech on pozostanie, żeby było wskazane, że projekty, o których mowa w 

ust. 4 nie mogą przekraczać kwoty (Wypowiedź z sali nie do odtworzenia) i mamy prostą 

sprawę. Dziękuję. 
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Naczelnik PIOTR TUROWSKI 

Może nie burzmy treści całej tej uchwały, tylko przestawmy sobie słowa w szyku pkt 4 i 

napiszmy, że w przypadku realizacji projektu inwestycyjnego na terenie znajdującym się we 

władaniu lub posiadaniu przez Gminę Miasto Lubartów w oparciu o zawarte umowy cywilno-

prawne. (Wypowiedź z sali nie do odtworzenia) Ale chodzi mi o to, żeby władanie i 

posiadanie odnieść do umowy cywilno-prawnej, żeby jasno wynikało, że mówimy tylko o 

sytuacji, że to dotyczy jakby realizacji na gruntach podmiotu trzeciego. (Wypowiedź 

Przewodniczącego Komisji: Czyli żeby ona stany prawne wymagały umowy cywilno-

prawnej?) Tak, żeby ona stany prawne odnieść w jednym zdaniu do umowy cywilno-prawnej, 

a nie wyrzucać ich z powyższej treści. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

To jeszcze raz, ust. 1 - ,,ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane projekty 

inwestycyjne dotyczących zadań znajdujących się w zakresie zadań własnych gminy 

Lubartów”. Ustęp 2 - ,,projekty inwestycyjne mogą być realizowane na nieruchomościach 

będących własnością Gminy Miasto Lubartów znajdujących się w jej użytkowaniu 

wieczystym, władaniu lub posiadaniu wynikającym z zawartych umów cywilno-prawnych”. 

Teraz ustęp 3 - ,,pozostałe projekty mogą być realizowane na nieruchomościach będących 

własnością Gminy Miasta Lubartów znajdujących się w jej użytkowaniu wieczystym lub we 

władaniu lub na innych nieruchomościach, na których miasto może realizować projekt w 

oparciu o zgodę właściciela tej nieruchomości lub jej użytkownika wieczystego wynikającą z 

zawartych umów.”  Pani Mecenas tutaj mam jedno pytanie, proszę o opinię. Bo tutaj jest 

zgoda właściciela, czy zgoda właściciela jest wystarczająca w naszych działaniach? 

 

Radca Prawny UM GRAŻYNA LISEK 

Zgoda ma być zawarta w umowie. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Tylko teraz mówimy o innych projektach, nie inwestycyjnych. Czy w przypadku nie 

inwestycyjnych projektów też jest wymagana jakaś umowa cywilno-prawna, czy wystarczy 

sama zgoda właściciela? 

 

Radca Prawny UM GRAŻYNA LISEK 

Dla mnie właściwsza byłaby umowa cywilno-prawna, niż sama zgoda. Bo tak zgoda to jest 

tylko treść pisma, że wyrażam zgodę. (Wypowiedź Przewodniczącego Komisji: Pytanie - czy 

to jest wystarczające?)  

 

Radna ANNA KUSZNER 

Ja tak się zastanawiam co to mogło by być, czy jakaś wystawa w jakimś miejscu. To zgoda tej 

osoby w trwałym zarządzie musi być wyrażona, ktoś nie może sobie od tak napisać projektu i 

będzie go gdzieś realizował, żeby tej zgody nie było. Umowa mogłaby być, ale nie musi, 

natomiast zgoda musi być wyrażona na piśmie. (Wypowiedź Radcy Prawnego UM: Tak, 

zostawić zgodę na piśmie.) Pisemna musi być, bo później mogą być jakieś nieporozumienia, a 

na piśmie jest proste. Zwłaszcza, że czasami taka zgoda musi być wyrażona, może nawet w 

formie uchwały. To tylko takie moje hipotetyczne rozważanie. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

To zgodę zostawiłem, tylko dopisałem, że ma być to zgoda pisemna, explicite. Jeszcze raz 

przeczytam: pozostałe projekty mogą być realizowane na nieruchomościach będących 
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własnością Gminy Miasto Lubartów znajdujących się w jej użytkowaniu wieczystym lub we 

władaniu lub na innych nieruchomościach, na których miasto może realizować projekt w 

oparciu o pisemną zgodę właściciela tej nieruchomości lub jej użytkownika wieczystego 

wynikającą z zawartych umów” 

 

Naczelnik RADOSŁAW KICIŃSKI 

Mam tu taką wątpliwość czy idąc wcześniej wyrażonym tokiem rozumowania Pani Mecenas, 

czy tak naprawdę Rada, organ stanowiący ma prawo zastrzegać formę wyrażenia zgody w tej 

uchwale. Myślę że Burmistrz będzie w stanie określić niezbędną formę w każdej sytuacji, 

która może się przydarzyć przy realizacji projektów nie inwestycyjnych. 

 

Naczelnik PIOTR TUROWSKI 

Chodzi o to, że w niektórych projektach być może nie zawsze jest wymagane zawieranie 

umowy, czasami wystarczy zgoda dołączona na użyczenie kawałka przestrzeni i wtedy nie 

musimy dalej formalizować. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Czyli zostawiamy w poprzednim brzemieniu. Czytam jeszcze raz: ,,pozostałe projekty mogą 

być realizowane na nieruchomościach będących własnością Gminy Miasto Lubartów 

znajdujących się w jej użytkowaniu wieczystym lub we władaniu lub na innych 

nieruchomościach, na których miasto może realizować projekt w oparciu o zgodę właściciela 

tej nieruchomości lub jej użytkownika wieczystego wynikającą z zawartych umów.” Czyli 

zostaje bez zmian. Radna Kuszner mi podpowiada te ostatnie trzy wyrazy tego ustępu, czyli 

,,wynikającą z zawartych umów”. Zostawiamy to czy jest nadmiarowe? (Wypowiedź Radcy 

Prawnego UM: Może być bez tego.) Czyli te ostanie trzy wyrazy ,,wynikającą z zawartych 

umów” usuwamy. Ustęp 4 powinien mieć następujące brzmienie: ,,w przypadku realizacji 

projektu inwestycyjnego na terenie znajdującym się we władaniu lub posiadaniu Gminy 

Miasto Lubartów w oparciu o zawarte umowy cywilno-prawne, projekty mają gwarantować 

ogólną publiczną dostępność dla mieszkańców Gminy Miasto Lubartów z uwzględnieniem 

lokalnej infrastruktury”. Czyli takie brzmienie ten ustęp będzie miał. Ustęp 5 ,,wartość 

projektów, o których mowa w ust. 4 nie może przekraczać 50% Budżetu Obywatelskiego”. 

 

Radny JACEK TCHÓRZ 

Odnośnie tych 50%, jeśli chodzi o najbliższy budżet, czyli 845 tys. zł to w porządku, ale 

później ja będę postulował o zniesienie tych 50%, bo jeśli obniżymy do 0,5% to ten zapis 

będzie niewłaściwy. Teraz na ten rok te 845 tys. zł w porządku. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Rozumiem, że to jest wniosek, żeby w następnych regulaminach zostać tylko przy jednym 

limicie 75% całości budżetu. Czy jeszcze raz odczytać treść całego projektu? To odczytamy i 

przystąpimy do głosowania, jeśli Państwo nie będziecie mieli żadnych uwag. Początku nie 

będę czytał, tylko ustępy. Ustęp 1 - ,,ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą być 

realizowane projekty inwestycyjne i nie inwestycyjne dotyczące zadań znajdujących się w 

zakresie zadań własnych Gminy Miasta Lubartów”. Ustęp 2 - ,,projekty inwestycyjne mogą 

być realizowane na nieruchomościach będących własnością Gminy Miasto Lubartów 

znajdujących się w jej użytkowaniu wieczystym, władaniu lub posiadaniu wynikającym z 

zawartych umów cywilno-prawnych”. Ustęp 3 - ,,pozostałe projekty mogą być realizowane na 

nieruchomościach będących własnością Gminy Miasta Lubartów znajdujących się w jej 

użytkowaniu wieczystym lub we władaniu lub na innych nieruchomościach, na których 

miasto może realizować projekt w oparciu o zgodę właściciela tej nieruchomości lub jej 
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użytkownika wieczystego”. Ustęp 4 - ,,w przypadku realizacji projektu inwestycyjnego na 

terenie znajdującym się we władaniu lub posiadaniu Gminy Miasto Lubartów w oparciu o 

zawarte umowy cywilno-prawne, projekty mają gwarantować ogólną publiczną dostępność 

dla mieszkańców Gminy Miasto Lubartów z uwzględnieniem lokalnej infrastruktury”. Ustęp 

5 - ,,wartość projektów, o których mowa w ust.4 nie może przekraczać 50% kwoty określonej 

w paragrafie 2 ust.2 załącznika do uchwały XVI/102/2016 Rady Miasta Lubartów z dnia 17 

maja 2016 roku.” 

 

Radna ANNA KUSZNER 

Tutaj jeszcze w oryginale mieliśmy zaznaczone na czerwono, że część projektów wybranych 

w ramach Budżetu Obywatelskiego w części, wiadomo że nie większej niż 50% kwoty 

określonej w paragrafie 2 może zostać czy będzie zrealizowana w ramach tego. Nie wiem czy 

nie zabrakło nam może zostać czy będzie.??????? 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Już wyjaśniam. Tak jak wspomniałem wcześniej treść ust. 5 była tylko ilustracją intencji i 

sugestii i fragment, gdzie mamy słowa ,,może zostać” czy ,,będzie” odnosił się do 

niezdefiniowanych osiedli. W sytuacji kiedy określiliśmy to w ust. 5 w zupełnie inny sposób 

odnosząc się do umowy cywilno-prawnej, więc tutaj to nie ma znaczenia czy to będzie 

,,mogą” czy ,,będą”, bo tutaj nie nakładamy żadnych dodatkowych ograniczeń czy 

obowiązków ze strony Urzędu Miasta czy Rady. Tu chodziło tylko o to wskazanie tych 

nieokreślonych osiedli.  

 

Naczelnik RADOSŁAW KICIŃSKI 

Jeszcze odnosząc się do starego brzemienia zasad, w paragrafie 3 ust. 4 jest ,,projekty 

zgłaszane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego muszą być ogólnodostępne” 

(Wypowiedź z sali nie do odtworzenia) Dokładnie, według tej naszej nowelizacji tylko w 

przypadku projektów realizowanych na gruntach, które nie są własnością miasta Lubartów 

jest zastrzeżenie co do ogólnej dostępności, natomiast w przypadku pozostałych już nie. Tak 

miało być? 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI  

Proszę mnie poprawić, zwłaszcza Pani Mecenas, bo zna prawo lepiej ode mnie. Zakładam że 

z resztą tak jak Naczelnik Turowski zwracał uwagę w odniesieniu do jakichkolwiek rzeczy 

czy projektów realizowanych na ternach należących do terenów miasta, z automatu jest 

zapewniona ogólna dostępność ponieważ są to miejsca publiczne i tutaj gwarantowanie tego 

dodatkowym zapisem w Regulaminie chyba nie jest potrzebne. Mówię chyba, bo to jest moje 

przypuszczenie. Pytanie do Pani Mecenas … (Wypowiedź z sali nie do odtworzenia) Czyli 

jest to wyłączenie. 

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

Ja nie wiem czy ta ogólnodostępność … (Wypowiedź z sali nie do odtworzenia) Tylko tak jak 

mówię, ja nie chciałabym wyłączać pomysłów rodziców danej szkoły, którzy chcą sobie 

zrobić bibliotekę w tej szkole i teraz ta biblioteka jest dedykowana tylko określonej grupie 

uczniów i w tym momencie możemy znowu wykluczyć (Wypowiedź z sali nie do 

odtworzenia) Jeśli rozbiły ogólnodostępność, bo jest to szkoła powszechna … to chciałabym 

się upewnić jak to jest rozumiane. 

 

Naczelnik PIOTR TUROWSKI 
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Problem polega na tym, że zostaje pewne pole do interpretacji. Teraz jeżeli założymy, że 

wszystkie placówki oświatowe, biblioteki, etc. są obiektami ogólnodostępnymi to wtedy 

projekty realizowane wewnątrz traktujemy jako ogólnodostępne. Jeżeli podejdziemy w ten 

sposób, że szkoła jest niedostępna dla seniorów, bo seniorzy nie chodzą do szkoły, to wtedy 

mówimy, że nie. Dla mnie każda placówka miejsca, placówka oświatowa jest placówką 

ogólnodostępną. czyli ona jest powszechna. 

Naczelnik RADOSŁAW KICIŃSKI 

Rozumując w ten sposób, umożliwiając realizację projektu pod tytułem szafki w szkołach, 

jednocześnie wyłączamy ogólnodostępność w przypadku innych projektów. Więc przyjęcie 

twojego toku rozumowania jest chyba tutaj słuszne i umożliwia myślenie o tych szafkach jako 

realizowanych w szkołach obiekcie ogólnodostępnym. Reasumując ogólnodostępność nie 

wyłącza możliwości realizacji tych szafek w szkołach.  

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Ja bym się tutaj właśnie zgodził, bo szkoły pracują w określonych godzinach i poza tymi 

godzinami nie są ogólnodostępne, ale jednak mimo wszystko są publicznie dostępne. 

(Wypowiedź z sali nie do odtworzenia) 

 

Naczelnik RADOSŁAW KICIŃSKI 

Święto Rowerów też jest jednego dnia w roku. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Ja jestem za taką interpretacją i myślę, że nie znajdziemy w mieście przeciwników takiej 

interpretacji i nikt przypuszczam, że nie będzie kwestionował stwierdzenia, że instalacja w 

szkole nie jest ogólnodostępna. Może umówmy się w ten sposób, kiedy podczas sesji będę 

prezentował nasze wnioski, jeśli o tym nie wspomnę literalnie, to proszę mnie uzupełnić. Czy 

ponownie przeczytać projekt tej uchwały, czy możemy przystąpić do głosowania, czy macie 

Państwo jeszcze jakieś uwagi? 

 

Naczelnik PIOTR TUROWSKI 

Mam jedną sugestię, możemy sobie wprowadzić definicje ogólnodostępności do uchwały, że 

rozumiemy przez to instytucje publiczne, szkoły, itd.  

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

W naszym Regulaminie jest mało definicji. To jest dobry pomysł, ja jestem za definiowaniem 

różnych rzeczy, bo wtedy dużo łatwiej się komunikować, bo to wyłącza swobodę 

interpretacyjną. W tym przypadku myślę, że nie musimy tego robić w tej chwili przynajmniej. 

Natomiast może jak będziemy formować ostateczny kształt tego nowego Regulaminu. Być 

może warto się zastanowić nad definicją ogólnodostępności i tam się już posługiwać tym 

terminem zgodnie z definicją, którą tam przyjmiemy. Ponawiam pytanie czy ktoś z Państwa 

jeszcze chce zabrać głos? 

 

Więcej głosów w otwartej dyskusji nie było, Komisja przeszła do głosowanie w sprawie 

przyjęcia pkt 4. Wytyczne do „małej nowelizacji” na potrzeby realizacji Budżetu 

Obywatelskiego na rok 2020. W wyniku przeprowadzonego głosowania, stosunkiem głosów: 

4 gł. za, 0 gł. przeciw, 0 gł. wstrzym.się został on pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 

 

Ad.5 

Wytyczne do nowego regulaminu Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 i kolejne lata 
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PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Chciałbym Państwu zaproponować, żeby te wszystkie elementy, który w dokumencie powstał 

po poprzednim posiedzeniu, żebyśmy przegłosowali sobie poszczególne zapisy, żebym 

wiedział co przedstawić Radzie jakie jest nasze stanowisko. Już mówimy o tych wnioskach z 

poprzedniej Komisji to znowu to co dzisiaj przegłosujemy będzie podstawą do sformułowania 

ostatecznego projektu Regulaminu Budżetu Obywatelskiego na kolejne edycje. Przeczytam 

zmiany. Jesteśmy w pkt 1 ,,Uzupełnienia” zgodnie z sugestią naszej Pani Mecenas pkt 1 czyli 

,,dodać zapisy regulujące przeniesienie miastu Lubartów praw majątkowych i praw 

pokrewnych do dzieła powstałego w wyniku realizacji projektu”. Ten punkt powinniśmy 

usunąć z regulaminu, bo to określać umowa formułowana przez Burmistrza. Czy Państwo 

zgadzacie się z wykreśleniem tego, bo tutaj chyba nie ma dyskusji. Ja sobie to przekreślę. Pkt 

2 ,,dopuścić wszystkie nieruchomości miasta na cele realizacji projektów z Budżetu 

Obywatelskiego” to była kwestia podnoszona przez radną Pasikowską, przykładowe szafki, 

itd. Myślę że powinniśmy zacząć od tego, że to co znalazło się w zapisie małej nowelizacji  

oczywiście przenosimy do ostatecznego, więc nie będziemy tego dyskutować. Ten punkt 

pozostaje i tutaj rozumiem, że jesteśmy za, bo przegłosowaliśmy tamten projekt uchwały. Pkt 

3 ,,Dopuścić realizację projektów inwestycyjnych trwale związanych z gruntem na 

nieruchomościach położonych w granicach miasta Lubartów należących do podmiotów 

trzecich na podstawie umowy cywilno-prawnej spełniającej następujące warunki” i teraz tak: 

wszystkie te warunki usuwamy, bo to już mamy określone w tym projekcie uchwały, którą 

przed chwilą opiniowaliśmy. Jesteśmy w pkt 4 ,,dodać wyłączenia projektów, które promują 

podmiot inny niż miasto” Czy tutaj Państwo jesteście za, przeciw? Kto jest za? Tego żeśmy 

nie wykreślili, była dyskusja na ten temat ja podniosłem kwestie, że mogą być promocje 

innych podmiotów, które dofinansowują i o tym dyskutowaliśmy, a radna Pasikowska 

powiedziała, że jeśli jest projekt bardziej rozbudowany a część finansowana ze środków 

miejskich jest tylko elementem całości to tutaj tylko miasto promujemy. Natomiast w 

pozostałych częściach niech sobie inne podmioty, które się dokładały do tego przedsięwzięcia 

… Czyli ten punkt zostawiamy, że tylko promocja miasta. Czy Państwo się zgadzacie z tym 

zapisem? Jednomyślnie, jednogłośnie się zgadzamy. ,,Szacowany roczny koszt eksploatacji 

przedmiotu inwestycji przekraczają 10% jej realizacji” tutaj też się zgadzamy jednogłośnie.  

(Wypowiedź z sali nie do odtworzenia) Ale to nie jest kwestia umowy tylko raczej element tej 

oceny merytorycznej, o której tutaj mówiła radna Pasikowska. Czyli tutaj też jednogłośnie 

jesteśmy za takim postulatem. Teraz projekty, które należy wyłączyć to są jakościowe, 

niejednorodne np. łączenie w jednym projekcie budowy chodnika z instalacją defibrylatorów. 

Tutaj też się zgadzamy, czy ktoś z Państwa jest przeciwny? Zgadzamy się. Przechodzimy do 

pkt 5 ,,dodać zapisy wymagane ustawą o ochronie danych osobowych RODO” (Wypowiedź z 

sali nie do odtworzenia) W załącznikach, rozumiem. Pkt 5 zgodnie z sugestią Pani Mecenas 

zmieniłem na ,,w załącznikach” mamy tutaj na myśli załączniki związane z dokumentacją 

projektów do Budżetu Obywatelskiego, „dodać zapisy wymagane ustawą o ochronie danych 

osobowych RODO”. Czy Państwo zgadzacie się? Tutaj też jednogłośnie. A to tutaj mamy 

wzory formularzy o klauzule wymagane ustawą o ochronie danych. To może ten pkt 5 jest 

nadmiarowy? (Wypowiedź z sali nie do odtworzenia) Dobrze, czyli tę naszą opinię przenoszę 

do pkt 6, bo to właśnie dotyczyło załączników, a pkt 5 w ogóle skreślam. Pkt 7 ,,nałożyć na 

autora obowiązek uzasadnienia wyceny co najmniej jedną odpowiedzą na zapytanie ofertowe 

od podmiotu realizującego analogiczne projekty” Czy Państwo się z tym zgadzacie? 

Jednogłośnie, nikt nie jest przeciwny. Pkt 8 ,,dodać wymaganie ważności głosowania po 

uzyskaniu co najmniej 10% frekwencji” i tutaj się nie zgadzamy. Wypada głosować, bo nie 

ma innego wyjścia. Głosujemy naszą opinię do poszczególnych punktów, bo na jakieś 

podstawie musi być wyprodukowany sam projekt i chciałbym uniknąć tego co mieliśmy w 

przypadku tego projektu, że zmienialiśmy po 5 razy każdy punkt. Jak będę miał tutaj 
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przegłosowane wytyczne, to unikniemy tego typu zmian jak tutaj mieliśmy. To są wytyczne 

do projektu ostatecznego Regulaminu.  

 

Radny JACEK TCHÓRZ 

Ja bym ten punkt połączył później z następnymi dwoma. Wiadomo, że 10% frekwencji zabija 

budżet, nie ma szans. To oznacza, że bardzo mało ludzi interesuje się Budżetem 

Obywatelskim. Dlatego ja bym zniósł tą frekwencje, ale zostawiłbym te 0,5%, bo tutaj były 

już wnioski o podniesienie tego 0,5%. Skoro jest mała frekwencja to niech kwota będzie 

mniejsza. Tak samo zostawiłbym te 75% projektu. Jeśli by wyszło w latach następnych, że 

frekwencja się zwiększa, wtedy możemy zwiększać procent tego udziału, ale na dany moment 

0,5% jest w porządku, te 75% procent, których ja nie chciałem, ale przekonaliście mnie, niech 

będzie te 75%. Ale frekwencja? Wiemy, że do tej pory największa była około 6%. 

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

Ale z drugiej strony mieszkańcy chcą mieć wpływ na wydatkowanie pieniędzy i ja uważam, 

że powinna być jakaś … ja rozumiem też edukację, ale jest jakaś motywacja, że nie kilkaset 

osób decyduje, ale bądźmy świadomi, że musi zadecydować kilka tysięcy osób, żeby coś 

podziało w mieście. Ja na pewno będę głosowała przeciw, my jesteście w stanie 

przenegocjować mniejszą frekwencję, to nie musi być 10% może to być 8% skoro było 6,4%. 

Wydaje mi się, że jeśli mieszkańcom zależy na Budżecie Obywatelskim to dajmy z siebie 

trochę więcej i rzeczywiście też możemy utrącić krytykę innych osób, które mówiły wydajmy 

pieniądze na rzeczy, z którymi przypuszczalnie większość miasta może się nie zgodzić. Ja 

oczywiście zagłosuje przeciw, uważam też że Rada powinna tutaj mieć coś do powiedzenia, 

ale wiadomo, że kwestia głosowania na Radzie będzie tutaj wiążąca. 

 

Radna ANNA KUSZNER 

Tutaj też chodzi o to, że jeżeli ktoś nie idzie do głosowania też w jakiś sposób decyduje. 

Decyduje o tym, że będzie musiał się zgodzić na to co inni przegłosują, to też jest jakiś 

argument. To nie jest tak, że tylko te osoby, które przyszły zadecydowały, ale ten kto nie 

przyjdzie nie zagłosuje zwyczajnie zgadza się … sam wybrał, nie przyszedł, takiego wyboru 

dokonał, więc musi się zgodzić na to. Później oczywiście dużo łatwiej jest krytykować, 

wiadomo jak to jest. (Wypowiedź z sali nie do odtworzenia) Tak jak już wcześniej mówiłam 

te 10% frekwencji będzie niemożliwe do uzyskania, tak mi się wydaje, mam nadzieje, że 

będzie możliwe do uzyskania 10% frekwencja. Myślę to jednak trudne i gdyby się nie udało 

… Ja wiem o co Pani chodzi i się oczywiście zgadzam. Tutaj jak Pan Naczelnik mówił ta 

frekwencja rośnie, ona rośnie z roku na rok i ta edukacja oraz ta świadomość społeczna też 

oczywiście rośnie i o to tutaj chodzi.  

 

Naczelnik RADOSŁAW KICIŃSKI 

Przy ustalaniu tej frekwencji trzeba wziąć pod uwagę ten ust. 9, że dodajemy możliwość 

głosowania przez internet, należy się spodziewać, że wiele osób nie głosowało o czym była 

mowa na ostatniej Komisji. Nie głosowało, dlatego żeby zagłosować trzeba było przyjść do 

Urzędu, jeżeli będzie to można zrobić z perspektywy komputera, to będzie łatwiej. 

 

Radny JACEK TCHÓRZ 

Jeśli już miałaby być frekwencja to wolałbym ją ustawić na poziomie ostatniej frekwencji, a 

jak przyjdzie mniej niż do tej pory przychodziło dla mnie to jakiś sens, ale podnosić powyżej 

poprzeczkę to tak jakby ja 100 metrów biegłbym 20 sekund, a wy byście kazali teraz w 10. 

Nie da rady, trzeba poćwiczyć. Dlatego jeśli miałaby być ta frekwencja ja bym ją ustawił na 

poziomie najwyższej do tej pory i z tym mógłbym się ewentualnie zgodzić. 



16 
 

 

Radna ANNA KUSZNER 

To chciałbym jeszcze zapytać jakie byłby ewentualne koszty głosowania przez internet. Ile by 

to wyniosło? Czy byłoby realne ust. 8 i 9 połączyć? Czy możemy to głosowanie przez internet 

zapisać w Regulaminie? 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

W Regulaminie możemy zapisać głosowanie przez internet, bo to mają w Regulaminach inne 

miasta. Jeśli chodzi zaś o koszty, to tak jak rozmawialiśmy na poprzednim posiedzeniu ja 

byłem przeciwny tworzeniu dedykowanego systemu, bo to są ogromne koszty, ale jest 

możliwość wynajęcia firmy, która za nas to zrobi. Będzie to kosztowało, w tej chwili 

strzelam, może parę tysięcy, może paręnaście tysięcy, ale nie będzie to jakaś fortuna. Są takie 

systemy, są firmy, które takie rzeczy robią na zlecenie. Teraz, co znaczy teraz, to jest już 

przyszłe edycje, ten Regulamin, więc to nie jest tę edycję, tylko na kolejne, dlatego 

rozmawiamy o przyszłości a nie o teraźniejszości. Myślę że ten zapis możemy zostawić 

kwestia tylko jaki poziom ustalimy do tej frekwencji. Jestem podobnego zdania jak Radny 

Tchórz, że jeśli ustawiać to ustawiać w okolicach już osiągniętego i ewentualnie podnosić 

poprzeczkę z roku na rok w zależności od tego jak nam będzie się to zachowywało. A jeżeli 

któregoś roku okaże nam się, że frekwencja nam spadnie, no to trudno, tak mieszkańcy 

chcieli, ale przynajmniej nie popełnimy tego grzechu, że ustawiliśmy poprzeczkę zbyt 

wysoko i zabiliśmy obywatelską inicjatywę.  

 

Naczelnik RADOSŁAW KICIŃSKI 

Wspomnę jeszcze o Lublinie, jeżeli chodzi o frekwencję tam frekwencja w niektórych 

dzielnicach dochodzi do 15%, więc nie widzę powodu dlaczego w Lubartowie nie można się 

starać o taką frekwencję. Trzeba bardziej się zastanowić dlaczego jest taka różnica, dlaczego 

my mamy 6,4% a Lublin ma 15% frekwencji. Na czym polega problem i tutaj może kwestia 

promocji Budżetu Obywatelskiego, możliwości głosowania przez internet. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Tak jak rozmawialiśmy na poprzednim posiedzeniu warto przetestować głosowania przez 

internet, bo to nam da jakieś wyobrażenie na ile możliwość głosowania przez internet wpływa 

na frekwencje. Być może łatwiej jest jakiegoś like’a likenąć niż wyjść za płot i się udać do 

Urzędu i zrobić sobie spacer.  

 

Radny JACEK TCHÓRZ 

Za tę kwotę, która będzie potrzebna na zrealizowanie tego, to weźmiemy z Budżetu 

Obywatelskiego, czyli pomniejszymy go o kilkanaście tysięcy złotych. (Wypowiedź z sali nie 

do odtworzenia) Nie, że miasto dokłada dodatkowo, tylko że z tej kwoty. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Ja oczywiście jestem tego samego zdania, że to jeśli Budżet Obywatelski, to wszystkie 

koszty, znaczy wszystkich kosztów nie da się ująć, ale te oczywiste np.: koszty związane z 

promocją, z organizacją. Tym bardziej że my mniej więcej wiemy ile to kosztuje, w tej chwili 

stoimy przed znakiem zapytania ile głosowanie przez internet będzie kosztowało, ale to 

jesteśmy w stanie określić. Możemy postulować o zredukowanie środków dostępnych na 

realizację projektów o koszty związane z organizacją Budżetu Obywatelskiego. To teraz 

wróćmy do tematu pkt 8 wymaganie ważności głosowaniu po uzyskaniu co najmniej 

(Wypowiedź z sali nie do odtworzenia) Z internetem, tak oczywiście przy możliwości 

głosowania przez internet 7%. Więc ja tutaj zmieniam frekwencje z 10% na 7% i tu jesteśmy 
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jednogłośni z zastrzeżeniem takim, że jest możliwość głosowania przez internet. Minimalny 

udział środków Budżetu Obywatelskiego to jest 0,5% dochodu własnego miasta. (Wypowiedź 

z sali nie do odtworzenia) Kto jest za utrzymaniem 0,5%? Czyli 3 gł. za, 1 wstrzymującym 

się. Teraz tak mieliśmy problem z tymi 75%, bo teraz przy metodzie, gdzie dobieramy po 

kolei te projekty, tam może nikt nam się nie załapać na te 25% jeżeli będzie tylko jeden duży 

projekt na początku, a reszta środków wróci do budżetu miasta. Tylko że te małe projekty nie 

mają szans, więc może jednak zmienilibyśmy metodę doboru projektów, czyli na zasadę do 

wyczerpania środków. Czyli zostawiamy 75%, a metoda do wyczerpania środków. 

Jednostkowa wartość projektu do 75% pod warunkiem, że metoda doboru będzie do 

wyczerpania środków. Czyli decyduje kolejność oddanych głosów, ale schodzi na dół do 

wyczerpania środków. Zakładamy że niektóre projekty przez to, że są np. na drugiej pozycji i 

przekraczają pozostałą część środków nie zostaną przekazane do realizacji tylko następny, 

który będzie się mieścił w tym limicie. 3 gł. za, 1 gł. wstrzymujący się. ,,Zmienić tryb oceny 

projektów i ich kwalifikacji do głosowania oraz kompetencje organów … 

 

Radny JACEK TCHÓRZ 

Tutaj wszystko się zgadza, tylko że w następnym projekcie odnośnie zabudowy 

wielorodzinnej ten zapis 50% w tym momencie jak to będzie kolidowało, czyli ogólnie jest 

75%, ale te projekty … (Wypowiedź z sali nie do odtworzenia) Czyli nie będą mogły do 75% 

tylko do 50%. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Chyba że tak jak żeśmy przy opiniowaniu projektu uchwały poprzedniej, bo tak też 

rozmawialiśmy, że zostawiamy te 50% na nie naszych gruntach, czyli nie miejskich gruntach, 

ale w przyszłych edycjach zostawiamy tylko 75% a to znosimy. Czy Państwo z takim zapisem 

się zgadzacie? To ja zapisuje, że 75% a 50% ograniczenie wypada z całego … (Wypowiedź z 

sali nie do odtworzenia) Dobrze ,,zmienić tryb oceny projektów i ich kwalifikacji do 

głosowania oraz kompetencje organów oceniających w następujący sposób: kompetencja 

Komisji złożonej z przedstawicieli Urzędu Miasta i Rady Miasta jest jedynie ocena formalna 

złożonych projektów. Teraz tak, w tym podpunkcie 2 ,,autor projektu jest wzywany przez 

Burmistrza Miasta do dokonania stosownych korekt i uzupełnień formalnych projektu w 

przypadku stwierdzenia jego wad formalnych w terminie do …” 3 dni? W poprzednim 

mieliśmy 7 dni. Ja myślę, że dla procedury to będzie lepiej jeśli będzie krótszy ten termin.  

 

Naczelni PIOTR TUROWSKI 

Może zapiszmy, że 3 dni robocze. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

3 dni robocze od daty otrzymania wezwania. Jednogłośnie? Jednogłośnie. ,,Projekty, który 

otrzymały pozytywną ocenę formalną są oceniane pod względem merytorycznym przez 

Burmistrz Miasta …” tutaj Radna Pasikowska miała zastrzeżenia co do tego: „Przez 

Burmistrza Miasta za pośrednictwem organów przez niego wskazanych” i to raz, że radna 

Pasikowska zgłaszała, że potrzebuje listę kryteriów merytorycznych, ale to mamy w starym 

projekcie, mamy te kryteria merytoryczne. Więc powtórzymy po prostu to co tutaj było i  nie 

ma chyba … Generalnie mowa tutaj o kryteriach, które określają wykonalność od strony od 

strony technicznej i formalnej wykonalność przedsięwzięcia i zgodność wyceny z szacunkami 

wykonanymi przez Komisję. Czy tutaj jakieś uwagi do tego punktu? Nikt. Dobrze. „Autor 

projektu jest wzywany przez Burmistrza Miasto do dokonania stosownych korekt projektu.               

W przypadku stwierdzenia niedoszacowania jego wartości w terminie do …” To też trzy dni 

zrobimy robocze, tak? Dobrze. „3 dni robocze od daty otrzymania wezwania. Do głosowania 
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są kwalifikowane projekty, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. 

Autorowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji o uzyskanej ocenie formalnej                

i merytorycznej.” Tutaj radna Pasikowska miała zastrzeżenia na poprzednim posiedzeniu. 

„Organem rozpatrującym odwołanie autora projektu jest Burmistrz Miasta Lubartów.” Pani 

mecenas tutaj chyba nie mamy jakichś… nie mamy innego organu, więc tu niezależnie od 

opinii Klubu PiS, musimy zostawić to. Bo to musi być jakiś organ, nie wiem, ja sobie nawet 

nie wyobrażam. No Burmistrz tylko. „Zmienić warunki  realizacji projektów do zgodnych                  

z poniższymi: do realizacji kwalifikowane są projekty, które uzyskały największą ilość 

głosów …” – właśnie tutaj musimy to przeredagować. Tu jedynym kryterium to była liczba 

głosów. Ja tu może w skrócie może napiszę, że chodzi o największa liczbę głosów, ale do 

wyczerpania środków, a potem to przeredaguję odpowiednio, żeby odwzorowywało tę naszą 

regułę. No właśnie, zresztą dalej jest napisane: „których łączna wartość nie przekracza 

środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski”. Dalej: „wskazany przez autora projekt 

budżetu na jego realizację jest nieprzekraczalny”. To tutaj też się zgadzamy co do tego, tak? 

Wykonawca projektu jest wyłaniany maksymalnie w dwóch przetargach w przypadku 

projektów wymagających realizacji projektów w trybie przetargowym.” Tak? Pełna zgoda. 

„W przypadku braku wykonawcy projekt nie jest realizowany.” Tutaj nie ma sprzeciwów, 

tak? Jednogłośnie? 

 

Naczelnik RADOSŁAW KICIŃSKI 

Odnośnie tego ust. 4 i 3. To tutaj to jest etap jakby wykonawstwa już, czyli realizacji projektu 

i tak naprawdę zgodnie z ustawą dotyczącą konsultacji z mieszkańcami w zakresie BO Rada 

Gminy nie może tego określać. Tego typu wymagań dla późniejszego etapu realizacji  

projektu. Tak tutaj uważamy. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Czyli nam w regulaminie nie wolno określać maksymalnej liczby przetargów. No cóż. Ale tak 

jak Pani mecenas wspomniała, może to być w zaleceniach dla Burmistrza. Nie może być 

punktem żadnej uchwały, żadnego prawa miejscowego, tak? (Wypowiedź radcy prawnego 

UM Grażyny Lisek z sali nie do odtworzenia.) Czyli w ogóle wszelkie elementy związane                

z wykonawstwem są poza kompetencją Rady. To nic, to ja to p[o prostu umieszczę                        

w sugestiach, w podsumowaniu naszych prac, że tu sugeruję… 

 

Naczelnik RADOSŁAW KICIŃSKI 

My jeszcze tak rozmawiamy, być może w formie zarządzenia Burmistrza, jakby Burmistrz 

już dookreślił swój tryb postępowania i te wszystkie elementy tam można by było zawrzeć. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Czyli w przepisach wykonawczych już, stricte wykonawczych. Czyli wszystkie te rzeczy, do 

których tutaj doszliśmy podczas posiedzeń Komisji, a wychodzące poza kompetencje Rady, 

wchodzące właśnie stricte w ten obszar wykonawstwa, możemy tutaj wnioskować o podjęcie 

odpowiednich zarządzeń, znaczy możemy prosić Burmistrza, ustalić zasady, ale na tym 

poziomie i w tym obszarze. (Wypowiedź Naczelnika Radosława Kicińskiego z sali: 

Oczywiście.) To świetnie. Lubię pracę zespołową. Rewelacja. Czyli zgadzamy się co do tego. 

„Niewykorzystane środki przeznaczone na budżet obywatelski są zwracane do budżetu miasta 

Lubartów.” Co do tego też nie ma już żadnych wątpliwości chyba. Teraz ostatni § 3 

„Zalecenia do realizacji przyszłych edycji budżetu obywatelskiego.” A tutaj tez chyba nie 

możemy w regulaminie określać tego harmonogramu, natomiast możemy w tych wnioskach 

właśnie do Burmistrza o wydanie odpowiednich zarządzeń regulujących ten harmonogram, bo 

to jest też już ten obszar wykonawstwa. Czyli „należy zmienić terminarz realizacji BO”. No 
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już uzasadnienie tutaj Państwo macie. I ta propozycja zastosowania terminarza na wzór 

terminarza na wzór terminarza BO Miasta Kraków, tak? Czy Państwo się zgadzacie? 

(Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia.) Teraz punkt, o którym wnioskowali Panowie 

Naczelnicy, znaczy mówili, że to jest praktykowane w innych miastach i tu zgodziliśmy się              

z tym, o publikowaniu tych samouczków, informacji, cenników. To też  co do tego jesteśmy 

za, tak? Tutaj mam zlecenie podmiotowi zewnętrznemu obsługę głosowania na projekty BO 

za pośrednictwem internetu, pierwsze, żeby się zorientować. Tutaj też podtrzymujemy, to co 

ustaliliśmy. Decyzję o stworzeniu przez Urząd Miasta własnej platformy do głosowania 

należy podjąć w późniejszym terminie, jak już będziemy znali …, po analizie skutków, czy 

skuteczności, czy choćby wpływu głosowania na frekwencję.  

W świetle informacji, które w międzyczasie powziąłem, nie możemy dzisiaj ustalić 

ostatecznego ..., nie możemy zrobić tak, jak planowałem tutaj zlecenie wykonania takiego 

projektu uchwały, będę musiał to zrobić w innym trybie, stąd chciałem tutaj od Państwa 

uzyskać potwierdzenie naszych ustaleń i niestety będziemy musieli się spotkać jeszcze raz, 

gdzie już przedstawię projekt uchwały, oczywiście Państwo będziecie wcześniej ten materiał 

mieli. Spotkamy się i wtedy przyjmiemy albo zmienimy i przyjmiemy nowy regulamin na 

kolejne edycje. Czy ktoś z Państwa chciałby coś dodać do tych naszych ustaleń, coś zmienić?  

 

Żaden z członków Komisji nie przejawił woli ponownego zabrania głosu w tej tematyce. 

Wniosków ani uwag nie złożono, zatem Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego 

punktu posiedzenia. 

 

Ad. 6 

Propozycja rozwiązania problemu niezrealizowanych inwestycji z Budżetu Obywatelskiego              

z lat ubiegłych. 

 

W punkcie tym głos zabrali: 

 

Radny JACEK TCHÓRZ 

Ja uważam, że tutaj powinien Burmistrz powinien nam powiedzieć, na jakim etapie są 

projekty z tych co nie zostały zrealizowane i tak naprawdę od nowa to przeanalizować. Bo ja 

nie wiem, może już są wydane jakieś pieniądze na projekty, może już coś zaczęto realizować, 

jest w trakcie, to ucinać to nie ma sensu według mnie. Ja nie wiem na jakim to jest etapie, 

których projektów realizowanie jest zaczęte. Nie potrafię teraz odpowiedzieć na to pytanie. 

 

Radna ANNA KUSZNER 

Tak mi się wydaje, że te projekty, które zostały wybrane i już w jakiś sposób są, nie wiem, ile 

ich tam w sumie jest. Bo mówimy o roku budżetowym, więc jeżeli on się już zakończył dla 

jakiegoś projektu i on nie został zrealizowany, to nie wiem, czy my już możemy o tym 

decydować, czy to po prostu decyduje Burmistrz jako organ wykonawczy, czy on ten projekt 

będzie robił, czy nie. Mnie się wydaje, że to jest jego decyzja. (Wypowiedź z sali nie do 

odtworzenia.) Tak mi się też wydaje, że to może chodzić nawet o te przyszłe projekty, które                    

z jakichś przyczyn mogłyby nie zostać zrealizowane, ale byłyby oczywiście przegłosowane, 

skończyłby się rok budżetowy i powiedzmy byłyby niezrealizowane, to dalej to tak jakby 

przechodzi …, nie wiem, czy to będzie nasza, czy my możemy o tym decydować, czy to nie 

decyduje Burmistrz jako organ wykonawczy po prostu. 

 

Radny JACEK TCHÓRZ 

Ja uważam, że już według tego naszego nowego regulaminu nie będzie takich zaległości. 

Teraz tak naprawdę zostało nam rozpatrzenie tylko tego co do tej pory nam zostało. 
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(Wypowiedź z sali nie do odtworzenia.) Jeśli będziemy się trzymać tego regulaminu, 

przegłosujemy, uważam, że nie. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Nie pojawią nam się takie sytuacje z tego względu, że nawet jeśli czegoś nie uda się 

zrealizować w ramach jednego roku budżetowego, to i tak będzie zweryfikowany co do 

wyceny. A to jest największy problem z tym zaległymi, że one zostały wpisane do budżetu 

miasta i już wiadomo, że będą kosztowały wielokroć więcej niż w projekcie i to o to chodzi. 

Ale tutaj pełna zgoda z radnym Tchórzem, wystąpię do Burmistrza o informację o stanie 

realizacji, jakie koszty z tym związane już ponieśliśmy i wtedy być może, nawet chyba 

zasadnym będzie, zaproszenie Burmistrza na kolejne posiedzenie, żeby z nim przedyskutować 

kwestie, co komisja może zaproponować Radzie w tej sprawie. 

 

Radny JACEK TCHÓRZ 

Teraz właśnie też się zastanawiam, bo faktycznie jeśli coś jest do realizacji, to już tak 

naprawdę Burmistrz powinien decydować, my jesteśmy … (Wypowiedzi z sali nie do 

odtworzenia. Wypowiedź radnej Anny Kuszner z sali nie do odtworzenia.) Tu się zgadzam               

z Tobą (Wypowiedź radnej Anny Kuszner z sali: Naprawdę?) Tak, zgadzam się z tym, że to 

faktycznie to jest Burmistrz, on decyduje, czy coś w budżet miasta wpisze, czy nie. 

(Wypowiedź Przewodniczącego Komisji z sali: Ale my głosujemy budżet.) No tak, my 

głosujemy budżet. Tak. 

 

Radna ANNA KUSZNER 

Tak, no dobrze, my głosujemy budżet, ale jakby nic nie stoi na przeszkodzie, aby on te 

projekty wpisał do budżetu, jeżeli zechce. No tak, bo zostały przegłosowane, pieniądze 

zostały zabezpieczone, bo ja tak to rozumiem. Na początku, tak jak tu Pani Skarbnik mówiła, 

tak jest teraz, mamy tą ogólną kwotę, później jak już są wybrane projekty, wiadomo ile one 

będą kosztować, one są później rozdzielane już, są nazywane, jest wskazywana kwota, która 

jest do realizacji, to wszystko jest znajduje się w budżecie i już jest. (Wypowiedź z sali nie do 

odtworzenia.) Ale Burmistrz może je wprowadzić do budżetu. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

No tak, skoro Burmistrz może wprowadzić do budżetu, to może z budżetu też i wyjąć. 

(Wypowiedź Naczelnika Piotra Turowskiego z sali nie do odtworzenia.) No więc właśnie ja 

do tego zmierzam, że Rada decyduje o tym, jeśli są projekty, które znalazły się w budżecie li 

tylko z powodu … (Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia.) Nie, w regulaminie nie, jesteśmy 

już poza regulaminem, tu jest ten punkt jako kolejny element prac Komisji, owoc pracy 

Komisji. (Wypowiedź z sali nie do odtworzenia.) No nie, do tej pory nie było, bo żywcem 

było przepisywane wszystko do miejskiego budżetu i nikt nie patrzył na to, ile to będzie 

kosztowało i siedzi i blokuje nam środki. Taka jest prawda. 

 

Naczelnik PIOTR TUROWSKI 

To znaczy nie zupełnie, bo jakby po tym momencie, kiedy jest opracowana np. dokumentacja 

techniczna, znane są już takie …, są już twarde dowody na koszty i wtedy projekt jest 

wprowadzany już po normalnych środkach, czyli to jest decyzja o wprowadzeniu do realizacji 

projektu przy świadomości, że kosztuje np. 500 tys., zamiast 300 tys. Czyli tu jest za każdym 

razem świadoma decyzja Rady i ona jest podejmowana w momencie uchwalania budżetu. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
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Tak, to tylko tyle nam pozostaje co sugerować Burmistrzowi, żeby wyjął z budżetu i żeby coś 

z tym zrobił, żeby usunął z propozycji budżetu rzeczy, które miały kosztować 100 tys.,                       

a naraz się okazuje, że 400 tys. to będzie mało, tym bardziej, że wyceny były jakieś tam rok 

temu, a cena przez rok się zmieniła, bo koszty się zmieniły i wszyscy wiemy, znaczy 

domyślamy się przez ekstrapolację cen, choćby na stanowisku z wędlinami, jak przez rok się 

mogą ceny zmienić.  

 

Naczelnik PIOTR TUROWSKI 

Ja chciałem tylko zwrócić uwagę, że propozycja do budżetu …, no Burmistrz może 

zaproponować do budżetu, czy nawet powinien, jeżeli ponieśliśmy środki np. na 

dokumentację, natomiast pomiędzy propozycją Burmistrza a uchwaleniem budżetu może się 

jeszcze wydarzyć dyskusja i można daną rzecz usunąć, zastąpić inną etc. Natomiast nie jestem 

pewien, czy powinniśmy narzucać regulację, że czegoś na pewno nie można, bądź coś na 

pewno można, czyli powinniśmy zostawić to jakby kwestiom ocennym i – nie chciałbym 

powiedzieć – że zaufać intuicji, ale zaufać tej wiedzy, którą posiadamy i etapowi, na którym 

się znajdujemy, bo być może jesteśmy w miesiącu listopadzie, mamy fajny projekt, którego            

z przyczyn obiektywnych nie dało się zrealizować i naprawdę jest wart realizacji, żebyśmy 

sobie po prostu takiej drogi nigdy nie zamknęli. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Ja ze swojej strony zadeklaruje tylko, że porozmawiam z Panem Burmistrzem na ten temat                

i zapoznam Państwa z wynikiem tych rozmów na następnym spotkaniu i będę chciał następne 

posiedzenie zorganizować na pewno przed końcem listopada, żeby już zamknąć w tym 

miesiącu kwestie BO. Wtedy też powiem, co z Burmistrzem ustaliłem i jaka jest jego 

propozycja rozwiązania tego problemu, być może przedyskutujemy to jeszcze wspólnie na 

posiedzeniu Komisji.  

 

Więcej głosów w tym punkcie nie było. Przewodniczący przechodząc do pkt 7 „Zalecenia do 

organizacji edycji Budżetu Obywatelskiego”, zauważył, że temat ten już został omówiony, 

zatem przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku posiedzenia.  

 

Ad. 8 

Wolne wnioski. 

 

Wolnych wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący podziękował zebranym                         

i zamknął posiedzenie Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego w dniu 1 listopada 

2019 roku.  

  

Na tym protokół zakończono.  

 

Protokołowała:         PRZEWODNICZĄCY KOMISJI  

 

         

                Tomasz Krówczyński 

 

 


