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WSTĘP

Szanowni Państwo,
Realizacja monitoringu rad dzielnic w Lublinie miała na celu rozwiązać 
problem ograniczonego dostępu do informacji nt. działalności rad dzielnic 
oraz nierzadko złych standardów ich pracy.

Opracowanie zawiera opis przebiegu prowadzonego monitoringu, wnioski 
i rekomendacje zmian, jakie należy wprowadzić, aby zwiększyć kompetenc-
je i znaczenie rad dzielnic. Bo to naszym zdaniem jest jedyna droga do celu, 
którym są sprawnie działające jednostki pomocnicze miasta Lublin.

Zaproponowaliśmy również konkretne zmiany w statutach dzielnic, z który-
mi pozna się zapoznać w dalszej części tej publikacji. Dlaczego należy je 
zmienić? Aby zwiększyć znaczenie rad dzielnic, upowszechnić informacje o 
ich działalności, zainteresować mieszkańców ich pracą, zmotywować miesz-
kańców do aktywności w radzie, zwiększyć frekwencje na posiedzeniach, 
poprawić błędy w statutach.

Zamieściliśmy tu również wskazówki dla członków rad dzielnic. Przedstaw-
iliśmy propozycje usprawnień, które mogą polepszyć pozycję rad dzielnic 
na mapie miasta. Na końcu raportu znajdują się informacje dedykowane 
poszczególnym dzielnicom, które objęliśmy monitoringiem.

Na stronie radydzielnic.lublin.pl można obejrzeć filmy z przebiegu po-
siedzeń rad dzielnic, zapoznać się z opiniami ekspertów, sprawdzić aktywn-
ość wybranych rad, w tym treści podjętych uchwał i przeznaczenie rezerwy 
celowej na lokalne inwestycje.

Krzysztof Jakubowski
Prezes Fundacji Wolności
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PRZEBIEG MONITORINGU

Monitoring rad dzielnic w Lublinie trwał od października 2014 do kwietnia 
2016 roku. W tym czasie, wspólnie z lokalnymi strażnikami obserwowaliśmy 
posiedzenia 10 rad dzielnic (Bronowice, Czuby Południowe, Czechów Połud-
niowy, Kalinowszczyzna, Konstantynów, Ponikwoda, Śródmieście, Węglin 
Południowy i Wieniawa). Filmowaliśmy przebieg posiedzeń, udostępnialiśmy 
informacje o ich działalności (np. uchwały, podział rezerwy celowej).

Zorganizowaliśmy 5 spotkań dyskusyjnych nt. jednostek pomocniczych:

1. “Po co nam rady dzielnic?”, prelegenci: dr Zbigniew Adamowicz,  
Piotr Zygan (Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czechów Północny), Monika 
Orzechowska (radna, PO).

2. “Rady dzielnic dla nas, czy my dla nich?”, prelegenci: dr Andrzej Juros 
(KUL), inż. Adam Głowacz (lubelski społecznik).

3. “Rady dzielnic a pieniądze - rezerwa celowa, budżet obywatelski, 
inicjatywa lokalna”, prelegenci: dr Joanna Szafran (UMCS), Piotr Popiel 
(radny, PIS), Krzysztof Łątka (UM Lublin).

4. “Czy rady dzielnic mają znaczenie?”, prelegenci: dr Monika Sidor 
(UMCS), Marta Wcisło (radna, PO), Radosław Osiak (Przewodniczący Zarządu 
Dzielnicy Sławin).

5. “Rady dzielnic - jak to się robi w Krakowie?” dyskutanci: Szczęsny 
Filipiak (Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Zwierzyniec w Krakowie), Anna 
Cioch (Fundacja Stańczyka z Krakowa), Paweł Prokop (doradca Prezydenta 
Lublina ds. partycypacji), Marcin Nowak (radny, Wspólny Lublin).

Zebrane informacje, dokumenty i filmy można obejrzeć na stronie  
www.radydzielnic.lublin.pl.

Monitoring był potrzebny z uwagi na to, że:

- informacje o działalności rad dzielnic są słabo dostępne (np. uchwały  
tylko na wniosek, dokumenty dostępne w siedzibie, na stronach interne towych  
urzędu są tylko składy rad i dane kontaktowe),
- w ostatnich latach mamy tendencję wzrostową w zakresie kompetencji 
rad dzielnic (większe środki finansowe do dyspozycji).
- mieszkańcy mają bardzo małą wiedzę o funkcjonowaniu rad dzielnic.
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Dzięki nagraniom mieszkańcy mogą zobaczyć jak obraduje rada dzielnicy 
a członkowie rady mogą sprawdzić przebieg posiedzenia, kto, kiedy i co 
powiedział (wiemy, że z tego korzystają). Obecność kamery sprzyja pracy 
rady dzielnicy. Wszystkie wypowiedzi są weryfikowalne, można je później 
odtworzyć. Nagranie może być pomocne np. do sporządzenia protokołu  
z przebiegu posiedzenia. Społecznicy obserwują posiedzenia swoich  
kolegów i koleżanek z innych rad, aby zobaczyć jak wygląda ich przebieg. 
Jest to okazja do podpatrzenia dobrych praktyk.

Często realizacja inwestycji czy załatwienie konkretnej sprawy zależy od 
osobistych powiązań przewodniczącego zarządu, bardziej niż od pracy  
i aktywności członków rady. Głównym zadaniem Rad jest rozwiązywanie 
problemów mieszkańców. Warto przy tym zwrócić uwagę, że znacznie łatwiej 
skontaktować się z nimi, niż np. z miejskimi radnymi czy prezydentem. 
Ponadto Rady Dzielnic dysponują pewną pulą pieniędzy, którą mogą 
rozporządzać (pojedynczy radny takich środków nie ma).

Wybory do rad dzielnic

Monitorowaliśmy przebieg wyborów do rad dzielnic, które odbyły się 
wiosną 2015 roku. Przy tej okazji zwróciliśmy uwagę na kilka kwestii:

a) Miejska Komisja Wyborcza wymagała od kandydatów zameldowa-
nia na terenie dzielnicy, natomiast ze statutu wynika, że kandydat 
powinien zamieszkiwać na terenie dzielnicy, w której kandyduje.  
Co prawda zameldowanie może potwierdzać fakt zamieszkiwania, ale nie 
jest jego jedynym wyznacznikiem.

b) nieuregulowane są kwestie finansowania reklam wyborczych. 
Nowością było wykorzystywanie billboardów reklamowych. Brak limitów 
finansowych prowadzi do uprzywilejowania bogatszych kandydatów.
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c) kandydaci grupują się w lokalne koalicje, aby zwiększyć swoje szanse na 
wybór. Np. w dzielnicy Dziesiąta, 16 spośród 21 wybranych członków rady, 
występowało na wspólnych ulotkach wyborczych z innymi kandydatami. 
Każdy z kandydujących zachęcał do głosowania na siebie i osoby ze swojej 
grupy, co zwiększało szanse na wybór do rady.

Facebook a rady dzielnic 
Kampania wyborcza niektórych kandydatów była prowadzona także przy 
pomocy stron rad dzielnic na facebooku. Urząd miasta potwierdził 
w korespondencji, że w jego opinii nie jest to niezgodne z prawem.

To nie jest jedyny problem z kontami rad na portalach społecznościowych. 
Po wyborach skasowano profil facebookowy „Zarząd Dzielnicy Konstan-
tynów”, prowadzony przez osobę, która nie została ponownie wybrana.

Jesienią 2015 roku na profilu facebookowym „Zarząd Dzielnicy Bronowice” 
pojawiły się treści agitujące za jednym z kandydatów w wyborach par-
lamentarnych. Po zwróceniu przez nas uwagi, linki zostały usunięte.

Powyższe problemy wynikają z braku regulaminów prowadzenia stron  
internetowych. Inne zauważone przez nas problemy to kasowanie 
kontrowersyjnych wpisów użytkowników.
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Jawność pracy rad

Podczas monitoringu, jedna z rad dzielnic odmówiła możliwości sfo-
tografowania protokołów z posiedzeń. Uzasadniono to zapisami w statucie, 
który przewiduje udostępnianie protokołów do wglądu. Członkowie rady 
uznali przy tym, że ważniejszy jest statut niż przepisy Konstytucji czy ustaw, 
które umożliwiają nie tylko wgląd ale i kopiowanie dokumentów jednostek 
pomocniczych.

Część członków rad dzielnic nie chciała być nagrywana. Dwie dzielnice 
przeprowadziły w tej sprawie głosowanie (w obu przypadkach większość 
zgodziła się na nagrywanie).

Świadczy to o niskiej świadomości prawnej części lokalnych społeczników. 
Rady dzielnic jako organ władzy pochodzący z wyborów, obradują w sposób 
jawny.  Przejawia się to m. in. w nieskrępowanym dostępie do dokumentów 
rady oraz w możliwości udziału i nagrywaniu posiedzeń rady dzielnicy.

O skali problemu świadczy sytuacja, która wydarzyła się na pierwszym 
posiedzeniu Rady Dzielnicy Śródmieście, w kwietniu 2015 roku. Jeden  
z członków Rady próbował zablokować filmowanie trwającego  posiedze-
nia Rady Dzielnicy. Zażądał wylegitymowania operatora kamery i wez-
wał strażnika miejskiego. Funkcjonariusz Straży Miejskiej odpowiedział,  
że nagrywanie przebiega zgodnie z prawem. Pozostali członkowie rady  
dzielnicy byli świadomi obowiązujących przepisów i nie przeszkadzali  
osobom filmującym posiedzenie.

Po zdarzeniu wysłaliśmy list do Prezydenta z pochwałą dla strażnika  
miejskiego. 

Konstytucja RP w art. 61 ust. 2

„Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do doku-
mentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy 
publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością 
rejestracji dźwięku lub obrazu”.
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KIERUNEK ROZWOJU RAD DZIELNIC
Rozwój jednostek pomocniczych miasta zależy od tego, jaki kierunek 
wybierzemy. Mamy przynajmniej dwie możliwości do wyboru:

1. Rada Dzielnicy jako ciało opiniodawczo-konsultacyjne. Decydując się 
na wybór tego kierunku, należy usprawnić proces opiniowania i konsultowania 
działań Prezydenta i Rady Miasta z jednostkami pomocniczymi. Zasadnym 
byłoby np. wprowadzenie corocznych, obligatoryjnych konsultacji budżetu 
miasta z radami dzielnic, w zakresie, jaki dotyczy poszczególnych dzielnic.

Kolejną kwestią, która powinna być obowiązkowo konsultowana, są  
planowane inwestycje na terenie dzielnicy. 

Drażliwą sprawą są np.  inwestycje deweloperskie lub wycinki drzew.  
Warto zastanowić się nad wprowadzeniem reguły, że sprawy te, wymagają 
pozytywnego zaopiniowania przez właściwą radę dzielnicy.

2. Rada Dzielnicy jako organ decyzyjny. Wybierając ten kierunek, 
należałoby przyznać jednostkom pomocniczym wyłączne kompetencje 
w określonym zakresie zadań gminy (miasta). Mogą to być np. sprawy 
związane z budową i remontami miejskich chodników. 

Mieszkańcy zwracaliby się w tym zakresie bezpośrednio do rad a nie, jak 
jest dziś, do Zarządu Dróg i Mostów. Podobne kompetencje starano się 
przekazać jednostkom pomocniczym Krakowa, jednak tam się to nie udało.

W tym modelu, zasadnym byłoby utworzenie budżetów obywatelskich  
o zasięgu dzielnicowym. Tak, aby rady dzielnic nie były jego „klientami” 
(tymi, którzy piszą wnioski i je promują) a gospodarzami. Rolą ich byłoby 
organizowanie spotkań informacyjnych dla mieszkańców (niektóre już to 
robią), przyjmowanie wniosków oraz przeprowadzenie głosowania. 
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WNIOSKI I REKOMENDACJE
Podczas prowadzenia monitoringu rad dzielnic zbieraliśmy uwagi i propozy-
cje (przede wszystkim od lokalnych strażników dzielnic, ale również od  
ekspertów i uczestników spotkań dyskusyjnych). Na ich podstawie  
opracowaliśmy rekomendacje. Podzieliliśmy je na pięć grup, według 
zakresu przedmiotowego:

- zwiększenie kompetencji rad dzielnic,
- finanse dzielnic,
- tryb pracy rad dzielnic,
- dostępność rad dzielnic,
- system wyborczy,

Zwiększenie kompetencji rad dzielnic
1.  Inicjatywa uchwałodawcza na forum Rady Miasta dla co najmniej  
3 rad dzielnic, występujących wspólnie. Obecnie z inicjatywą uchwałodaw-
czą mogą wystąpić Prezydent, minimum 3 radnych oraz grupa  1000 miesz-
kańców Lublina. Proponujemy rozszerzyć inicjatywę o 3 rady dzielnic, 
występujące wspólnie. Rekomendacja wymaga zmiany statutu miasta. W 
oczywisty sposób zwiększy to kompetencje i znaczenie dzielnic oraz zach-
ęci rady do współpracy.

2. Opiniowanie ofert realizacji zadań publicznych, składanych  
w otwartych konkursach ofert przez organizacje pozarządowe. Proponuje-
my, aby złożone oferty, które mają być realizowane na terenie wskazanej  
jednostki pomocniczej, obligatoryjnie były opiniowane przez radę dziel-
nicy lub aby przedstawiciel tej rady był członkiem komisji konkursowej 
oceniającej ofertę. Dzięki temu rady dzielnic zyskają wpływ na zadania 
realizowane na ich terenie ze środków budżetu gminy.

3. Udział przedstawiciela rady dzielnicy (wybranego przez zarząd)  
w pracach komisji konkursowej przy wyborze dyrektora szkoły publicznej, 
znajdującej się na terenie tej dzielnicy.

Finanse Dzielnicy
1. Oznaczenie inwestycji zrealizowanych ze środków rezerwy celowej,  
poprzez umieszczenie przy nich informacji, np. „Budowa chodnika 
zrealizowana ze środków Rady Dzielnicy Śródmieście w 2016 roku” oraz 
danych kontaktowych do rady dzielnicy.

2. Uzależnienie kwoty rezerwy celowej od frekwencji w wyborach do rady  
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i liczby mieszkańców dzielnicy. Taki podział środków premiowałby dzielnice,  
w których mieszkańcy chętnie biorą udział w wyborach. Podobne rozwiąza-
nia funkcjonują np. w Gdańsku.

3. Dodatkowe środki finansowe dla rad na komunikację z mieszkańcami 
(festyny dzielnicowe, gadżety, mapy dzielnic, ulotki). Co roku Prezydent 
przeznaczałby określoną pulę pieniędzy, którą dysponowałaby np. Komisja 
Samorządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Lublin lub Referat ds. 
Samorządności Urzędu Miasta Lublin, dla rad dzielnic, które przedstawią 
najciekawsze pomysły na ich wykorzystanie.

4. Przydzielenie diet członkom rady dzielnicy. Ta propozycja zakłada, że 
środki przeznaczane na diety pozostaną na tym samym poziomie co obecnie 
(ok. 23 000 zł rocznie dla jednej dzielnicy). Zarząd Dzielnicy otrzymywałby 
diety w stosunku miesięcznym (jako organ wykonawczy dzielnicy), np.:

800 ZŁ DLA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
160 ZŁ DLA WICEPRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU

160 ZŁ DLA SEKRETARZA ZARZĄDU
80 ZŁ DLA CZŁONKA ZARZĄDU

Natomiast członkowie rady otrzymywaliby diety za udział w posiedzeniu, 
jednak za nie więcej niż jedno posiedzenie w miesiącu:

200 ZŁ DLA PRZEWODNICZĄCEGO RADY
60 ZŁ DLA WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY

30 ZŁ DLA CZŁONKA RADY

Jednocześnie z przyznaniem diety osobom funkcyjnym zostałyby przy-
dzielone konkretne kompetencje. Podział diet doprowadzi do tego, że 
więcej członków rady poczuje się odpowiedzialnymi za jej działalność.

5. Dookreślenie w statucie dzielnic, że podziału rezerwy celowej rada 
dokonuje na podstawie uchwały. Aktualnie tylko część rad dzielnic decyduje 
w ten sposób. A niektóre rady mają system mieszany (np. rada dzielnicy 
Wieniawa w 2014 roku wszystkie inwestycje poza jedną podjęła poprzez 
uchwałę). Podniesie to rangę podejmowanych decyzji oraz zwiększy trans-
parentność wyboru inwestycji. Można w tym celu dodać przepis w §9 pkt  
1 ust. 8) o treści: „podejmowanie uchwał w sprawie podziału środków  
finansowych przekazanych przez Prezydenta do dyspozycji rady”.

Tryb pracy Rady Dzielnicy
1. Inicjatywa uchwałodawcza na forum rady dzielnicy dla miesz-
kańców. Proponujemy, aby grupa 30 mieszkańców mogła posiadać inicjaty-
wę uchwałodawczą na posiedzeniu rady dzielnicy. Będzie to sprzyjać 
zainteresowaniu mieszkańców działalnością rad dzielnic i umożliwieniem 
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większej interakcji z radą. W jednostkach pomocniczych gmin wiejskich 
inicjatywę uchwałodawczą ma zazwyczaj grupa kilkunastu mieszkańców 
sołectwa.

2. Szkolenia dla członków rad dzielnic, organizowane przynajmniej raz  
– na początku kadencji, nt. zasad obradowania, praw i obowiązków 
członków rad dzielnic (może być prowadzone przez przewodniczącego 
lub wiceprzewodniczących rady miasta lub radców prawnych urzędu).  
Z naszych obserwacji wynika, że takie szkolenie jest konieczne. Aktualnie 
sposób prowadzenie obrad w poszczególnych dzielnicach jest bardzo różny. 
Zdarzały się przypadki, gdzie prowadzący nie panują nad posiedzeniem, 
błędnie uznają za wniosek formalny, taki który nim nie jest lub mają problemy 
z interpretacją zapisów w statucie.

3. Obligatoryjne uchwalanie rocznego planu pracy Rady Dzielnicy.  
Dzięki temu, że Rada Dzielnicy na początku roku kalendarzowego usta-
li swój harmonogram pracy (na wzór harmonogramu pracy Rady Miasta), 
mieszkańcy będą mogli wiedzieć, kiedy odbędą się posiedzenia oraz jakim 
sprawom zostaną poświęcone (np. kiedy Rada dokona podziału rezerwy  
celowej lub na którym posiedzeniu będzie dyskutować nad absolutorium 
dla zarządu dzielnicy). Rada Dzielnicy Dziesiąta już teraz taki roczny  
harmonogram pracy opublikowała.

4. Rozwiązanie rady dzielnicy w razie nie wybrania komisji rewizyjnej. 
Zgodnie z obecną treścią statutów, rada zostaje rozwiązana, jeśli w ciągu 
trzech miesięcy od ogłoszenia wyników wyborów nie wybierze zarządu. 
W tym samym czasie powinna wybrać również komisję rewizyjną. Jednak 
jeśli tego nie zrobi, nie grożą jej żadne konsekwencje. Komisja rewizyj-
na jest niezbędnym organem dzielnicy, bo sprawuje kontrolę nad działal-
nością zarządu, występuje z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie 
absolutorium. Wobec tego jej powołanie musi być nie tylko obligatoryjne 
ale w przypadku nie wybrania rada powinna zostać rozwiązana – tak jak  
w przypadku nie wybrania zarządu.

5. Podział kompetencji w radzie.
Wprowadzenie diet dla wszystkich członków rady oraz przypisanie konk-
retnych kompetencji do określonych funkcji ma na celu pobudzenie do 
zwiększonej aktywności poszczególnych członków rady. Proponujemy 
dookreślenie konkretnych kompetencji: Przewodniczący zarządu – kierow-
anie pracą zarządu, przekazywanie dokumentów z pracy rady Prezyden-
towi, uczestnictwo w sesjach rady miasta, Wiceprzewodniczący zarządu 
– zadania powierzone przez zarząd,
Sekretarz zarządu – prowadzenie dokumentacji posiedzeń rady i zarządu, 
Przewodniczący rady – zwoływanie posiedzeń, prowadzenie obrad,
Członek rady – udział w posiedzeniach rady oraz komisji, pełnienie dyżurów.

6. Ujednolicenie i doprecyzowanie trybu odwoływania Zarządu Dzielnicy. 
Aktualnie są dwie drogi odwołania zarządu:
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a) w razie nieudzielenia absolutorium (wymaga większości 3/5 ustawowego 
składu rady),
b) na wniosek 1/3 rady (wymaga większości bezwzględnej ustawowego 
składu rady).
W przypadku rady liczącej 15 członków, większość wymagana do odwoła-
nia zarządu wynosi 9 lub 8 głosów, w zależności tylko od trybu w którym 
wniosek został złożony. Wobec tego rekomendujemy ujednolicenie  
wymaganej większości i wprowadzenie w obydwu przypadkach większości 
bezwzględnej ustawowego składu rady (taka właśnie jest potrzebna do 
wyboru zarządu). Przypomnijmy, że w Krakowie wyboru zarządu dokonu-
je się większością bezwzględną, natomiast odwołanie większością 3/5, co 
doprowadziło do sytuacji, gdzie w jednej z dzielnic zarząd jest na tyle 
słaby, że nie ma większości w radzie, ale z drugiej strony na tyle silny, że 
nie może zostać odwołany. Warto uniknąć tego problemu, który nie służy 
sprawnej działalności rad.

Dostępność Rad
1. Tablice informacyjne do wyłącznej dyspozycji rad dzielnic. Obecnie  
tablice są tylko w niektórych dzielnicach. Taką potrzebę wielokrotnie 
 wskazywano na naszych spotkaniach. Należy wprowadzić ujednolicone 
wizualnie tablice oraz ustanowić regulamin ich wykorzystywania przez  
jednostki pomocnicze. Za prowadzenie tablic odpowiedzialnym powinien 
być zarząd dzielnicy.

2. Publikacja dokumentów rad w Biuletynie Informacji Publicznej Mi-
asta Lublin. Powinny tam się znaleźć uchwały i protokoły z posiedzeń, 
roczne sprawozdanie z działalności zarządu, roczne plany pracy rady oraz 
porządki obrad – minimum na 7 dni przed posiedzeniem).

3. Komunikacja internetowa rad dzielnic.
W celu ułatwienia komunikacji internetowej, Urząd Miasta powinien pomóc 
radom w prowadzeniu stron internetowych, np. poprzez delegowanie  
pracownika, który by pomagał społecznikom w tym zakresie. Można do 
tego wykorzystać nową zakładkę „Rady Dzielnic” na stronie urzędu miasta.  
Każda rada mogłaby otrzymać swoją zakładkę. Strona internetowa rady 
dzielnicy powinna zawierać obligatoryjnie:
- skład rady dzielnicy,
- statut dzielnicy,
- informacje o planowanych posiedzeniach rady (publikacja min. na 7 dni 
przed dniem posiedzenia), roczny harmonogram pracy rady, z określeniem 
dat posiedzeń,
- protokoły z posiedzeń, uchwały oraz roczne sprawozdania z pracy zarządu 
(lub odnośnik do tych dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej),
- dane adresowe siedziby,
- mapa granic dzielnicy,
- dane kontaktowe do przewodniczącego rady oraz przewodniczącego 
zarządu (fakultatywnie do wszystkich członków rady),
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- informacje o dyżurach członków rady (daty, godziny, miejsce),

Należy uporządkować kwestie zarządzania stronami rad dzielnic na  
portalach społecznościowych. Urząd miasta uważa, że ma na nie wpływu, 
a do mieszkańców nierzadko łatwiej dotrzeć za pomocą facebooka niż  
strony internetowej. Warto, aby same rady dzielnic ustaliły, jakimi kanałami 
będą komunikować się z mieszkańcami oraz ustalić metody przekazywania 
dostępu do nich, po zmianach we władzach dzielnicy oraz obligatoryjny 
regulamin funkcjonowania stron rady dzielnicy.

System wyborczy

1. Zgodnie ze statutem, kandydat do rady dzielnicy musi stale zamieszkiwać 
na terenie dzielnicy (§40 pkt 5 statutu). Natomiast podczas wyborów do rad 
dzielnic w 2015 roku Miejska Komisja Wyborcza wymagała od kandydatów 
zameldowania na pobyt stały na terenie dzielnicy, jako potwierdzenie fak-
tu zamieszkiwania. Jednak nie jest to tożsame. Wobec tego rekomendujemy 
dodanie zapisu, że kandydat powinien złożyć oświadczenie o zamieszkiwaniu 
na terenie dzielnicy.

2. Zmiana systemu wyborczego na jednomandatowe okręgi wyborcze.
Obecnie wybory do rad dzielnic są przeprowadzane w okręgach,  
w których wybiera się do 15 członków rady. Nierzadko dochodzi do sytuacji, 
gdzie kandydaci grupują się po kilka osób i zachęcają do głosowania na  
swoją grupę, aby zmaksymalizować szanse na wygraną (nie tylko namawiają, 
ale również np. przygotowują wspólne ulotki wyborcze). Z tego sposobu 
skorzystało 16 z 21 obecnych członków Rady Dzielnicy Dziesiąta. Kandydaci, 
którzy nie mają grupy tracą szanse na wybór do rady. Zaletą wprowadzenia 
okręgów jednomandatowych byłyby równe szanse dla wszystkich. Warto 
dodać, że JOWy funkcjonują w wyborach do rad gmin o wielkości zbliżonej 
(a niekiedy większej) do wielkości lubelskich dzielnic.

3. Istotną sprawą jest również kwestia ujednolicenia granic dzielnic  
z podziałem terytorialnym jednostek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. 
Obecnie te granice się nie pokrywają, co utrudnia współpracę rad dzielnic 
z filiami MOPR-u.
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REKOMENDOWANE ZMIANY STATUTOWE
Poniżej zamieszczamy zbiorcze opracowanie rekomendowanych zmian  
w statutach dzielnic.

1. Zaktualizowanie map zamieszczonych w §2 statutu (z uwagi na zmiany      
nazewnictwa ulic oraz powstawanie nowych).

2. Dodanie w §7 punktu o treści: „Działalność organów Dzielnicy jest  
jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać jedynie z ustaw”.

3. Dodanie w §9 pkt 1 ustępu 8 o treści: „podejmowanie uchwał w sprawie  
podziału środków finansowych przekazanych przez Prezydenta do    
dyspozycji rady”. 

4. Dodanie zdania w §12 pkt 2 „Jeśli rada nie dokona wyboru Komisji  
Rewizyjnej w tym terminie, ulega rozwiązaniu z mocy prawa.”

5. Dodanie w §14 w punkcie 5: „oraz 30 mieszkańców Dzielnicy, mających 
prawo wybierania do rady”.

6. Dodanie w §14 punktu 6 o treści: „Porządek obrad wraz z projekta-
mi uchwał jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przed 
siedzibą Rady nie później niż 7 dni przed posiedzeniem Rady”.

7. Dodanie w §14 pkt 12 pozycji: „7) zamknięcie listy zgłoszonych kandy-
datów”.

8. Zmianę treści §14 pkt 17 na: „Protokoły posiedzenia Rady wraz  
z uchwałami, po ich zatwierdzeniu przez Radę, przechowywane są  
w aktach Rady oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej”.

9. Zmianę treści §15 pkt 17 na: „Rada, po zapoznaniu się z opinią Komisji 
Rewizyjnej Rady, może odwołać Zarząd większością bezwzględną ustawo-
wego składu rady, w głosowaniu tajnym”.

10. W §29 pkt 5 ust. 4) wykreślić słowo „dyrektor”, ponieważ wszyscy 
dyrektorzy są kierownikami komórek organizacyjnych.

11. Dodanie §40 pkt 6: „Kandydat składa oświadczenie o zamieszkiwaniu na 
terenie dzielnicy”.
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REKOMENDACJE DLA RAD DZIELNIC
Przyglądając się i analizując pracę Rad Dzielnic, Fundacja Wolności  
przygotowała rekomendacje, których wprowadzenie podniesie jakość 
pracy Rad Dzielnic. Mamy nadzieję, że ich wdrożenie przyczyni się do 
zwiększenia efektywności oraz legitymacji jednostek pomocniczych  
Miasta Lublin.Poniższe rekomendacje i uwagi są efektem pracy wolon-
tariuszy (lokalnych strażników), obserwacji posiedzeń Rad Dzielnic oraz 
rozmów z ekspertami i lokalnymi liderami opinii publicznej.

Informowanie o posiedzeniach Rady Dzielnicy. Zauważyliśmy, że infor-
macje o miejscu i terminie posiedzeń Rad Dzielnic nierzadko są trudno 
dostępne (np. telefonicznie od przewodniczącego rady). Uważamy, że  
łatwo dostępna informacja o miejscu, terminie oraz programie posiedzenia 
znacznie ułatwi mieszkańcom zainteresowanie się działalnością rady. Ważne 
jest też aby informacja była umieszczona z odpowiednim wyprzedzeniem.

Dobre praktyki:
- informacja umieszczona przy siedzibie rady dzielnicy (na tablicy,  
w oknie),
- informacja w internecie (strona internetowa Rady Dzielnicy, strona 
społecznościowa na portalach społecznościowych, np. facebook),
- informacja na terenie dzielnicy (zamieszczenie ogłoszeń o posiedzeniu 
w przynajmniej 10 widocznych miejscach na terenie dzielnicy, np. przy 
przystankach, sklepach).

Informowanie o bieżącej działalności Rady Dzielnicy. Zdajemy sobie 
sprawę, że pomimo łatwo dostępnej informacji o posiedzeniach Rady, 
mieszkańcy nadal nie będą tłumnie przychodzić na spotkania. Nie oznac-
za to jednak, że nie interesują się jej pracą. W interesie Rady Dzielnicy  
powinno leżeć, aby lokalna społeczność wiedziała, czym się zajmuje. 
Dlatego warto wykorzystać wszelkie możliwości, aby przekazywać mieszkańcom  
komunikaty o swojej pracy.

Dobre praktyki:
- zamieszczenie na stronie internetowej Rady Dzielnicy uchwał oraz doku-
mentów z pracy Rady (robi tak np. Rada Dzielnicy Ponikwoda) oraz kopii 
protokołów wraz z listą obecności na poszczególnych posiedzeniach.
- przekazanie nowo wybranym Członkom Zarządu Dzielnicy dostępu 
do administrowania stronami internetowymi rad dzielnic (po ostatnich  
wyborach, na facebooku usunięto stronę „Zarząd Dzielnicy Konstantynów”,  
w ten sposób został utracony jeden z kanałów komunikacji).
- nagrywanie posiedzeń kamerą lub dyktafonem i umieszczanie nagrań  
na stronie internetowej lub/oraz na portalu youtube (kamerę można kupić 
np. z rezerwy celowej lub skorzystać ze sprzętu prywatnego).

Opracowanie oraz opublikowanie priorytetów/strategii działania oraz 



16

planu prac Rady na dany rok/kadencję. Kolejnym etapem pracy Rady  
Dzielnicy na rzecz mieszkańców powinno być opublikowanie planów  
i priorytetów działania Rady. Umożliwi to np. włączenie się mieszkańców 
w ważne dla nich zadania. Jeśli tylko będą wiedzieć, czym Rada zamierza 
się zajmować.

Dobre praktyki:
- zamieszczenie na stronie internetowej oraz za pomocą innych kanałów 
komunikacji harmonogramu posiedzeń Rady, planu pracy oraz priorytetów/
strategii działania na rok/kadencję.
- zaangażowanie mieszkańców w opracowanie w/w dokumentów,  
poprzez zorganizowanie spotkań/konsultacji z mieszkańcami dzielnicy.

Przygotowanie merytoryczne w zakresie prawa o planowaniu przestrzennym.

Konsultacje przez Urząd Miasta planów zagospodarowania przestrzen-
nego jest ważną kompetencją Rady Dzielnicy. Plany mają duże znaczenie 
dla przyszłości dzielnicy, dlatego ważne, aby wszyscy członkowie rady dzielni-
cy mieli wiedzę na odpowiednim poziomie.

Dobre praktyki:
- zwrócenie się do Urzędu Miasta z wnioskiem o przeszkolenie członków 
Rady Dzielnicy z zakresu prawa o planowaniu przestrzennym oraz czytania 
i analizowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Angażowanie mieszkańców, prowadzenie z nimi dialogu.
Rada Dzielnicy jest zobowiązana utrzymywać stały kontakt z mieszkańca-
mi. Zaangażowanie ich w działania dla rozwoju dzielnicy jest kluczowe dla 
osiągnięcia konsensusu pomiędzy oczekiwaniami i potrzebami mieszkańców 
oraz rady. Dlatego Rada Dzielnicy powinna angażować mieszkańców  
w swoje działania, konsultować się z nimi i prowadzić dialog.

Dobre praktyki:
- zorganizowanie spotkania z lokalnymi organizacjami i grupami nieformalnymi, 
umożliwienie im korzystania z zasobów rady.
- wsparcie i promocja inicjatyw realizowanych przez mieszkańców,  
np. projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.

Stworzenie z siedziby Rady lokalnego centrum aktywności mieszkańców.
Inicjowanie i organizowanie aktywności społecznej jest jednym  
z zadań dzielnicy, wskazanych w statucie. Rada Dzielnicy powinna być  
blisko mieszkańców oraz animować aktywność lokalną. Uważamy, że  
dobrym posunięciem byłoby udostępnienie wszystkim chętnym siedziby 
Rady.

Dobre praktyki:
- większość Rad dysponuje własnym pomieszczeniem, który z powodze-
niem może być wykorzystywany przez dzielnicowe organizacje oraz grupy 



17

nieformalne. Warto ich zaprosić do korzystania z tego lokalu.

Współpraca pomiędzy Radami. Niektóre sprawy mają charakter wykracza-
jący poza obszar dzielnicy. Ponadto wiele spraw i problemów jest podobnych 
w wielu dzielnicach. Działając wspólnie, rady dzielnic mają większą siłę. 
Wreszcie, dzięki współpracy można wymienić się dobrymi praktykami. 
To kilka argumentów za tym, aby rady dzielnic współpracowały ze sobą.

Dobre praktyki:
- organizacja i uczestnictwo w spotkaniach przewodniczących rad  
i zarządów dzielnic.
- opracowanie wspólnego stanowiska przy kwestiach dotyczących wszystkich 
rad dzielnic, np. opracowanie projektu zmian statutów dzielnic.
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O FUNDACJI WOLNOŚCI

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa  
i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, 
w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali  
o tym, co się dzieje w mieście. Sprawdzamy czy urzędnicy sensownie wydają 
nasze pieniądze. Dzięki nam mieszkańcy dzielnicy Rury skorzystali z budżetu 
obywatelskiego – teraz budżet obywatelski jest w całym mieście.

Doprowadziliśmy do powstania rejestru miejskich wydatków, dzięki któremu 
Lublinianie mogą sprawdzić ile ich kosztowała budowa basenu olimpijskiego, 
koncert Budki Suflera czy remont osiedlowej drogi.
Sprawdź nas: www.fundacjawolnosci.org

Szukaj więcej na stronie www.radydzielnic.lublin.pl
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