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Drodzy mieszkańcy,
Prezentujemy Wam poradnik wpływania na to, co dzieje się w Lublinie.
Opisaliśmy narzędzia, jakie macie do dyspozycji, abyście mogli z każdym
dniem czynić Lublin miastem bardziej przyjaznym do życia. W poradniku
przedstawiliśmy zasady działania piramidy partycypacji. Dowiecie się,
co jest absolutną podstawą, a dzięki czemu możemy bezpośrednio
wpływać i decydować o tym, co się wydarzy w naszym mieście. A jeśli
będziecie zakłopotani natłokiem informacji, to na końcu poradnika
znajdziecie kilka przydatnych adresów i kontaktów, wraz z opisem
pomocy, jaką możecie tam uzyskać. Zapraszam do lektury!
z poważaniem
Krzysztof Jakubowski

Spis treści
Wstęp i spis treści..................................................................... 3
Piramida partycypacji........................................................... 4-5
Informacje................................................................................6-7
Konsultacje............................................................................. 8-9
Rady Dzielnic........................................................................ 10-11
Współdecydowanie............................................................12-13
Współdziałanie.........................................................................14
Słowniczek................................................................................15
Przydatne adresy................................................................16-17
O projekcie / o fundacji..................................................... 18-19

3

WSPÓŁDZIAŁANIE

WSPÓŁDECYDOWANIE

KONSULTOWANIE

INFORMOWANIE

4

Piramida partycypacji
Termin „partycypacja” pochodzi od łacińskiego patriceps
(biorący udział). Jest to uczestnictwo, udział jednostek
w większej grupie. Stąd „partycypacja obywatelska” to
współudział obywateli w decydowaniu i wpływaniu na
władzę, szczególnie na poziomie lokalnym.
Partycypacja obywatelska sprzyja rozwojowi demokracji lokalnej, pobudza lokalne inicjatywy oraz integruje
mieszkańców. Daje pole do dialogu i budowy kompromisu. Umożliwia udział w decydowaniu wszystkich
zainteresowanych stron.
Partycypację obywatelską ze względu na stopień zaangażowania mieszkańców można podzielić na cztery
poziomy. Tworzą one tzw. piramidę partycypacji. Każdy
kolejny poziom stanowi wyższy poziom partycypacji
od poprzedniego, jednocześnie wymaga realizacji poprzednich poziomów.

Informowanie
Rozumiane jako uzyskiwanie informacji, wiedzy o działaniach organów władzy i sprawach publicznych. Bez
tego poziomu nie mogą zaistnieć kolejne. Informacja
jest potrzebna do wyrobienia sobie zdania na sprawy
publiczne.
Wiedzę o tym, jak działają organy władzy publicznej,
jak są wydatkowane pieniądze publiczne oraz o gospodarowaniu mienia komunalnego, nazywamy informacją
publiczną. Podstawowym źródłem pozyskiwania informacji
publicznej jest biuletyn informacji publicznej (w skrócie
nazywany bip-em). BIP to specjalna strona internetowa,
stworzona w celu upowszechniania informacji publicznej w formie elektronicznej. Swoje biuletyny informacji
publicznej muszą prowadzić m. in. poniższe podmioty:
•
•
•
•
•

organy władzy publicznej,
jednostki samorządu terytorialnego,
organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
związki zawodowe i ich organizacje,
partie polityczne

Konsultowanie
Mamy z nim do czynienia wówczas, gdy organy władzy
publicznej pytają mieszkańców o rozwiązanie problemu.
Konsultacje społeczne to proces dialogu pomiędzy
przedstawicielami władz (każdego szczebla - od lokalnych
po centralne) a mieszkańcami, mający na celu zebranie
głosów mieszkańców i w oparciu o nie podjęcie przez
władze optymalnych decyzji w sprawach publicznych.
Należy pamiętać, że wynik konsultacji społecznych nie
jest wiążący. Oznacza to, że decyzja władz nie musi
odpowiadać decyzji podjętej przez mieszkańców w
toku konsultacji. Może to powodować niezadowolenie i
rozczarowanie uczestników konsultacji. Taka konstrukcja
wynika jednak z tego, że to nie mieszkańcy a organy
władzy biorą odpowiedzialność za realizację podjętej
decyzji.

Współdecydowanie
Jest ono skierowane do obywateli, którzy mają wiedzę a organy władzy konsultują z nimi swoje decyzje.
Współdecydowanie polega na tym, że mieszkańcy
demokratycznie podejmują decyzję, która jest wiążąca
dla rządzących. Przykładem współdecydowania przez
mieszkańców o wydatkowaniu gminnych pieniędzy jest
budżet obywatelski.

Współdziałanie
Świadczy o największym zaangażowaniu mieszkańców.
Bo w tym przypadku nie tylko decydują o decyzji, ale –
wspólnie z lokalnymi władzami – realizują wybrane działania. Mieszkańcy czynnie uczestniczą w wykonywanych
pracach. Szczególną formą współdziałania mieszkańców
z organem władzy lokalnej jest tzw. inicjatywa lokalna.

5

Informacja
Pozyskiwanie informacji o działalności lokalnej władzy
jest podstawowym warunkiem do wpływania na sprawy
lokalne. Nie podejmiemy właściwej decyzji, jeśli nie
będziemy mieć dokładnej wiedzy w danej sprawie.

Informacja publiczna
Art. 61 Konstytucji RP: Obywatel ma prawo do uzyskiwania
informacji o działalności organów władzy publicznej oraz
osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje
również uzyskiwanie informacji o działalności organów
samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych
osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim
wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują
mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.
Warto zwrócić uwagę, że krąg informacji publicznej
jest bardzo szeroki. Generalnie wszystkie informacje o
działalności organów władzy, ich zadaniach i majątku
stanowią informację publiczną.

Gdzie szukać informacji publicznych
Podstawowym miejscem publikowania informacji publicznych przez organy władzy jest Biuletyn Informacji
Publicznej (w skrócie BIP). To pierwsze miejsce, w które
powinniśmy się kierować, poszukując informacji o działalności danej instytucji publicznej.
BIP miasta Lublin znajduje się pod adresem www.bip.
lublin.eu. Znajdziesz w nim m. in. projekty budżetu i
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sprawozdania z jego wykonania, protokoły z posiedzeń
i uchwały rady miasta, zarządzenia prezydenta, ogłoszenia i komunikaty.

Gdy nie mogę znaleźć
odpowiedzi w BIPie
Jeśli w BIPie nie ma informacji, której poszukujesz, nadal możesz skorzystać ze swojego prawa do informacji
publicznej. Złóż wniosek o udostępnienie informacji
publicznej. Stosowanie prawa do informacji zostało
opisane w ustawie o dostępie do informacji publicznej.
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej jest
odformalizowany, to znaczy, ze możesz go złożyć ustnie, pisemnie lub wysłać mailem. Powinien zawierać
trzy elementy:
•
•
•

adresata (kogo pytamy),
przedmiot wniosku (o co pytamy),
sposób udostępnienia informacji,

Jak widać, wniosek nie musi być uzasadniony (nie musimy
zawiadamiać, dlaczego chcemy uzyskać wnioskowane
informacje) a nawet nie musi być podpisany (bo prawo
do informacji publicznej przysługuje każdemu, więc nie
ma znaczenia kto pyta).
Składając wniosek, nie musimy wiedzieć, czy to, o co
pytamy, stanowi informację publiczną. To zadaniem
organu jest zbadać i zdecydować, czy treść wniosku
odnosi się do informacji publicznych.

Kiedy uzyskam odpowiedź
Organ ma obowiązek udzielić informacji niezwłocznie.
Ma to być nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych
od złożenia wniosku. Ponadto w razie. Gdy pytamy o
sprawy zawiłe, wymagające więcej czasu, organ może
wydłużyć czas na udzielenie odpowiedzi. Jednak nie
dłużej niż do dwóch miesięcy, licząc od dnia złożenia
wniosku.

Gdy urząd odmawia
udostępnienia informacji
Może się zdarzyć, że organ odmówi udostępnienia
informacji publicznej. Musi wtedy wydać decyzję administracyjną o odmowie, w związku z tym będzie wymagany
podpis pod wnioskiem (jeśli wniosek wysłaliśmy mailem,
urząd wezwie nas do jego podpisania – to jedyny przypadek kiedy wniosek musi być podpisany). Uzyskamy
decyzję odmowną na piśmie, od której przysługuje
nam odwołanie (szczegóły powinny być opisane pod
treścią decyzji).

Skarga do sądu administracyjnego
Istnieją trzy przypadki, w których w związku z naszym
wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, mamy
prawo złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:
•
•

organ (najczęściej urząd) odmówił udostępnienia
informacji,
organ w ciągu 14 dni nie odpowiedział na wniosek,

•

organ stwierdził, że przedmiot wniosku nie stanowi
informacji publicznej,

Skargę musimy sporządzić na piśmie (możemy to zrobić
samodzielnie), wskazując okoliczności sprawy oraz uzasadniając, dlaczego nie zgadzamy się z postępowaniem
urzędu (np. dlaczego nie zgadzamy się z twierdzeniem,
że przedmiot wniosku nie dotyczy informacji publicznej).
Skargę wysyłamy do organu, którego ona dotyczy. I to
on ma obowiązek przesłać ją do sądu, wraz z pismem,
w którym ustosunkuje się do naszych uwag. Po dopełnieniu tych formalności, sąd wezwie nas do uiszczenia
opłaty sądowej (w kwocie 100 zł).

Skarga kasacyjna
Wyrok sądu uprawomocni się dopiero, gdy żadna
ze stron nie złoży skargi kasacyjnej. Do jej złożenia
uprawniony jest radca prawny lub adwokat. W skardze
należy odnieść się do treści orzeczenia sądu. Skargę
składa się do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Wadą takiego rozwiązania jest długi czas oczekiwania
na rozstrzygnięcie (od roku do nawet dwóch lat).

Gdzie uzyskać pomoc
Jeśli masz problem w uzyskaniu informacji publicznej
(np. urząd odmawia Ci udostępnienia danych) zwróć się
po pomoc do Fundacji Wolności. Możesz wysłać maila,
zadzwonić lub przyjść bezpośrednio do biura (dane
kontaktowe znajdziesz na początku publikacji
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Konsultacje
Konsultacje społeczne to proces dialogu pomiędzy
przedstawicielami władz (każdego szczebla - od lokalnych
po centralne) a mieszkańcami, mający na celu zebranie
głosów mieszkańców i w oparciu o nie podjęcie przez
władze optymalnych decyzji w sprawach publicznych.
Komórką urzędu odpowiedzialną za prowadzone konsultacje społeczne jest Biuro Partycypacji Społecznej
(czytaj więcej na stronie 16) a adresem mailowym, na
który mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi w konsultacjach
jest konsultacje@lublin.eu.
Aktualne informacje o prowadzonych i zakończonych
konsultacjach znajdziesz na stronie bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/ogloszenia/konsultacje-społeczne.

Podstawa prawna
Konsultacje społeczne w Lublinie są prowadzone na
podstawie i zgodnie z uchwałą rady miasta z 30 marca
2017 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin.
Uchwała nie ogranicza wieku osób, które mogą brać w
nich udział, co oznacza że swoje uwagi mogą zgłaszać
nawet osoby niepełnoletnie.
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Tryb przeprowadzenia konsultacji
Prezydent ogłaszając konsultacje społeczne, każdorazowo określa formy, w jakich będą prowadzone. Mogą
to być np. otwarte spotkania, warsztaty mające na celu
wypracowanie rozwiązań, badania jakościowe i ilościowe, przyjmowanie opinii na piśmie, przez internet lub
ustnie, wysłuchanie publiczne czy panel obywatelski.

Niewiążący charakter
Już na początku przepisów uchwała zastrzega, że
wyniki konsultacji nie są wiążące, są jednak brane pod
uwagę przy podejmowaniu decyzji w sprawie poddawanej konsultacjom. Po co zatem prowadzić konsultacje,
skoro opinia mieszkańców może zostać zignorowana?
Z doświadczenia Fundacji Wolności wynika, że część
uwag ma szansę na uwzględnienie. Zwłaszcza, jeśli
będą wyraźnie wyartykułowane, przez liczną grupę
mieszkańców.

Czy warto brać udział
w konsultacjach?
Skoro konsultacje nie są wiążące, to po co brać w nich
udział? Nawet, jeśli nasze uwagi nie zostaną przyjęte
przez prezydenta, to musi on odpowiedzieć na wszystkie zgłoszone w czasie konsultacji uwagi. Do 30 dni po
zakończeniu konsultacji urzędnicy sporządzają raport
z przebiegu konsultacji. Raport obowiązkowo musi
zawierać zestawienie wszystkich wniesionych uwag
wraz z odniesieniem się do nich oraz uzasadnieniem w
przypadku ich nieuwzględnienia. Żadne nasze wnioski
nie pozostaną więc bez odpowiedzi.

Panel obywatelski
Konsultacje społeczne mogą mieć różne formy. Jedną z
nich jest panel obywatelski. Polega na zasięgnięciu opinii
dużej (kilkudziesięcioosobowej) grupy mieszkańców.
Uczestnicy panelu dobierani są w sposób losowy, przy
zachowaniu zasad reprezentatywności różnych grup
(np. ze względu na płeć, wiek, wykształcenie, miejsce
zamieszkania).
Pierwszy panel obywatelski w Lublinie został zorganizowany w 2018 roku. Dotyczył wypracowania sposobów
na poprawę jakości powietrza w mieście.

W panelu wzięło udział 60 losowo wybranych mieszkańców Lublina, zróżnicowanych pod kątem wieku, płci,
miejsca zamieszkania i wykształcenia. Każdy z uczestników otrzymał wynagrodzenie za poświęcony czas. Na
panel składało się sześć spotkań – trzy edukacyjne i
trzy poświęcone pogłębionej dyskusji nad możliwymi
sposobami walki ze smogiem. W pracy nad rekomendacjami panelistów wspierali przedstawiciele urzędu i
eksperci zajmujący się m. in. monitorowaniem jakości
powietrza, transportem, rozwiązaniami grzewczymi,
polityką przestrzenną i zielenią.
Na koniec uczestnicy paneli głosowali nad wszystkim
wypracowanymi rozwiązaniami. Tylko te, które otrzymały
poparcie co najmniej 80% panelistów, zostały wpisane
do raportu końcowego. Takie poparcie uzyskało 55
wniosków.
Z analiz gazety „Jawny Lublin” wynika, że wg obecnego
stanu, prezydent zrealizował trzy z wniosków zatwierdzonych przez panel obywatelski, a dwadzieścia dwa
jest w trakcie realizacji. 25 pozostało do zrobienia a w
pięciu przypadkach urzędnicy zastrzegli, że nie da się
ich wykonać.
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Rady Dzielnic
Dzielnice to jednostki pomocnicze gminy. Idea powołania
jednostek pomocniczych ma na celu przybliżenie ośrodka podejmowania decyzji jak najbliżej mieszkańców. W
Lublinie mamy 27 dzielnic. W każdej z nich mieszkańcy
wybierają radę dzielnicy na czteroletnią kadencję. W
sumie w skali miasta w radach dzielnic pracuje 431
społeczników!
Rada dzielnicy ze swojego składu wybiera zarząd. Na
jego czele stoi Przewodniczący zarządu. To on/ona najczęściej nadaje ton działalności rady. Każdy z członków
rady otrzymuje niewielką dietę za udział w jej pracach.
Rady dzielnic mają niewielkie kompetencje, głównie pomagają władzom miasta poprzez konsultacje i wydawanie
opinii. Czasami miejscy radni uwzględniają stanowisko
rad dzielnic przy podejmowaniu decyzji.
Średni wiek członka rady dzielnicy wynosi 50 lat. 27,6%
osób wybranych w marcu 2019 roku do rad dzielnic to
osoby w wieku 60 i więcej lat. Najwyższa średnia wieku
jest w radach dzielnic Sławinek (60,8 lat), Bronowice
(57,9) i Węglin Północny (57,7). Najstarszym mieszkańcem
wybranym do rady dzielnicy jest pan Adam Głowacz
(Bronowice). W dniu wyborów miał skończone 90 lat.

Rezerwa celowa
Każda lubelska rada dzielnicy ma do swojej dyspozycji
150 tys. zł rocznie. To tzw. rezerwa celowa. Większość z
tych środków jest wydawane na remonty i budowę dróg,
ulic i chodników, place zabaw i siłownie zewnętrzne,
doposażenie szkół i przedszkoli oraz oświetlenie ulic.
W latach 2016-2017 w sumie prawie 40% dostępnych
środków, rady dzielnic przeznaczyły na budowę i remonty chodników i progów zwalniających (łącznie 2,6
mln zł). Na oświetlenie ulic przekazano 17% (1,1 mln zł). W
dalszej kolejności finansowano również skwery, boiska,
siłownie i placów zabaw – 9,8% środków (0,65 mln zł),
budowę i remonty dróg – 8,8% (0,57 mln zł) oraz remonty
i doposażenie szkół i przedszkoli – 5,6% (0,37 mln zł).

0zł

400 000zł

Budowa i remonty
chodników oraz progi
zwalniające
Oświetlenie ulic
Skwery, boiska,siłownie
i place zabaw
Budowa
i remonty dróg
Remonty i doposażenie
szkół i przedszkoli

Rady Dzielnic w Lublinie

Średni wiek członków rady (stan na 2019)

Miejsca parkingowe
Festyny i zajęcia
sportowe
Ławki i stojaki
rowerowe
Słupy i tablice
ogłoszeniowe
Pozostałe
2016

Legenda:
< 45

45 - 49,9
50 - 54,9
≥ 55
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2017

800 000zł

1 200 000zł

1 600 000zł

DZIELNICA

SIEDZIBA RADY

PRZEWODNICZĄCY(A)
ZARZĄDU

KONTAKT

DYŻURY

Abramowice

ul. Abramowicka 122
20-391 lublin

Andrzej Zieliński

605 901 065 and4040@wp.pl

pierwszy czwartek miesiąca w godz. 17.30 - 18.30

Bronowice

ul. Krańcowa 106
20-320 Lublin

Andrzej Szyszko

(81) 466 59 58
rada@bronowice.lublin.eu

poniedziałki w godz. 17.30 - 19.00

Czechów
Południowy

ul. Kurantowa 4/139A
20-836 Lublin

Halina Balak

605 905 887

w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 17.00 18.00

Czechów
Północny

ul. Szwajcarska 10
20-861 Lublin

Piotr Zygan

(81) 466 59 65
rada@czechow-pn.lublin.eu

ostatni wtorek miesiąca w godzinach 18.00-19.00

Czuby
Południowe

ul. Wyżynna 16
20-560 Lublin

Krzysztof Wiśniewski

(81) 466 59 53
rada@czuby-pd.lublin.eu

każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (z wyjątkiem
lipca i sierpnia) w godz. 17.00 - 18.30

Czuby Północne

ul. Kaczeńcowa 14
20-543 Lublin

Mieczysław Biszkont

(81) 466 59 63 i 691 753 919, e-mail:
mieczyslaw.biszkont@czuby-pn.lublin.
eu lub
rada@czuby-pn.lublin.eu

pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 18.00 - 19.00

Dziesiąta

ul. A. Mickiewicza 36
20-466 Lublin

Marcin Krupiński

506 162 567
rada@dziesiata.lublin.eu

każda środa miesiąca w godz. 17-18 w siedzibie
Rady Dzielnicy Dziesiąta, z wyjątkiem ostatniego
tygodnia miesiąca, w którym dyżur odbywa się w
czwartek w godz. 16-17 w siedzibie Administracji os.
Kruczkowskiego przy ul. Kruczkowskiego 22

Felin

ul. Zygmunta
Augusta 7/2
20-283 Lublin

Arkadiusz Gołębiowski

tel. (81) 466 59 56
rada@felin.lublin.eu

w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz.
17.30 - 19.00 (w miesiącach maj - wrzesień)

Głusk

ul. Głuska 138
20-380 Lublin

Jerzy Wojciechowski

693 473 421, wojciechowskilbn@
wp.pl lub rada@glusk.lublin.eu

środy w godz. 17.00-18.00

Hajdów-Zadębie

ul. Zawieprzycka 8b
20-228 Lublin

Jacek Skiba

511 204 353, jacek.skiba@hajdowzadebie.lublin.eu lub
rada@hajdow-zadebie.lublin.eu

Brak informacji

Kalinowszczyzna

ul. Franciszka
Kleeberga 12a
20-243 Lublin

Paweł Babula

(81) 466 59 54 , rada@
kalinowszczyzna.lublin.eu lub pawel.
babula@kalinowszczyzna.lublin.eu

pierwsza środa miesiąca w godz. 17.30 - 18.30 (z
wyjątkiem dni świątecznych i wakacji)

Konstantynów

Al. Kraśnicka 76
20-718 Lublin

Tomasz Pękala

606 324 247, tomasz.pekala@
konstantynow.lublin.eu lub
rada@konstantynow.lublin.eu

w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 18.0020.00

Kośminek

ul. Bukowa 17
20-353 Lublin

Jolanta Jańczyk

(81) 466 59 60 rada@kosminek.
lublin.eu

każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 18.00 - 19.00
(poza miesiącem lipiec-sierpień)

Ponikwoda

ul. Owocowa 6
20-140 Lublin

Justyna Budzyńska

rada@ponikwoda.lublin.eu

pierwsze wtorki miesiąca w godz.18.00 - 19.00

Rury

ul. I. Rzeckiego 10
20-637 Lublin

Michał Zacz

662 029 942, michal.zacz@rury.lublin.
eu lub rada@rury.lublin.eu

każdy poniedziałek w godzinach 17:00 - 18:30, w
okresie lipiec-sierpień - w ostatni poniedziałek
miesiąca w godzinach 17.00-18.30

Sławin

Zespół Szkół nr 12
ul. Sławinkowska 50
20-810 Lublin

Radosław Osiak

724 340 353, radoslaw_osiak@wp.pl
lub rada@slawin.lublin.eu

pierwszy poniedziałek miesiąca (poza dniami
świątecznymi i okresem wakacyjnym) od godz. 17.30
do 18.15

Sławinek

al. Warszawska 31
20-803 Lublin

Halina Łukasik

665 124 778,
rada@slawinek.lublin.eu

pierwszy wtorek miesiąca o godz. 19.00

Śródmieście

ul. Królewska 3
20-109 Lublin

Ryszard Milewski

tel. (81) 466 59 62
rada@srodmiescie.lublin.eu lub 606
310 877, e-mail:
ryszard.milewski@op.pl

każda środa w godz. 17.00-19.00

Stare Miasto

ul. Jezuicka 14
20-113 Lublin

Michał Makowski

517 697 056, rada@stare-miasto.
lublin.eu

każdy czwartek w godz. 17.00 - 18.00

Szerokie

Nałęczowska 94
20-831 Lublin

Józef Kaźmierczak

502 432 359,
rada@szerokie.lublin.eu

Brak informacji

Tatary

ul. Gospodarcza 32
20-213 Lublin

Mieczysław Stasiak

(81) 466 59 55 lub 663 496 657
rada@tatary.lublin.eu

poniedziałki w godz. 11.00 - 12.00 (dyżur pełni
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy); czwartki w godz.
15.00 - 16.00 (dyżur pełni Przewodniczący Rady
Dzielnicy)

Wieniawa

Al. Racławickie 22
20-049 Lublin

Tomasz Makarczuk

692 499 311,
rada@wieniawa.lublin.eu

wtorki w godz. 17.00-18.00

Węglin
Południowy

Roztocze 14
20-722 Lublin

Anna Glijer

(81) 466 59 52 lub 513 156 712 ,
rada@weglin-pd.lublin.eu

każdy poniedziałek w godzinach 18.00 - 19.00.

Węglin Północny

Rzemieślnicza 6
20-716 Lublin

Dariusz Boruch

603 172 564, daboruch@poczta.onet.
pl lub
rada@weglin-pn.lublin.eu

pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17.30-18.30

Wrotków

Nałkowskich 108
20-470 Lublin

Paweł Soczyński

698 940 063,
rada@wrotkow.lublin.eu

pierwszy wtorek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00

Za Cukrownią

Krochmalna 29
20-401 Lublin

Lidia Kasprzak-Chachaj

691 400 558 lub 601 269 074, rada@
za-cukrownia.lublin.eu

pierwsze poniedziałki miesiąca w godz. 16.30-17.30

Zemborzyce

Krężnicka 156
20-518 Lublin

Danuta Daniewska

609 606 272, danutadaniewska@
wp.pl lub
rada@zemborzyce.lublin.eu

każda środa w godz. 17.00 - 18.00, z wyjątkiem świąt,
wakacji, ferii wiosennych i zimowych
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Współdecydowanie
Budżet obywatelski
Jest najbardziej namacalnym i popularnym sposobem
decydowania mieszkańców o wydatkowaniu pieniędzy
publicznych. W Lublinie mieszkańcy każdego roku mogą
zdecydować o przeznaczeniu 15 mln zł z budżetu miasta. To ok. 0,68% rocznych wydatków naszego miasta.

podsumowanie kolejnej edycji budżetu obywatelskiego
oraz wypracowanie zasad jego realizacji w kolejnym
roku. Zazwyczaj część uwag znajduje zrozumienie w
urzędzie i jest wdrażana. Np. kilka lat temu na wniosek
Fundacji Wolności wprowadzono gwarancję realizacji
projektu w każdej dzielnicy.

Na co głosują seniorzy

Wybór projektów
Projekty zgłasza się przez stronę internetową obywatelski.
lublin.eu w czasie wynikającym z regulaminu (zazwyczaj
wiosną). O tym, które projekty zostaną przeznaczone
do realizacji, decydują wspólnie wszyscy mieszkańcy
Lublina w czasie głosowania. Tradycyjnie już odbywa
się ono na przełomie września i października.
W tym roku do wyboru mieliśmy 1 projekt ogólnomiejskich oraz 2 projekty dzielnicowe (nie musiały pochodzić z dzielnicy, w której mieszkamy). Wśród projektów
ogólnomiejskich wygrały te, które otrzymały kolejno
najwięcej głosów. Natomiast z projektów dzielnicowych
do realizacji przechodził tylko jeden z każdej dzielnicy.
Po zakończeniu głosowania Biuro Partycypacji Społecznej prowadzi konsultacje społeczne, których celem jest

W tegorocznym głosowaniu największym poparciem
seniorów ponownie cieszyły się projekty infrastrukturalne. Projekt O-15 „Remont nawierzchni drogowych
ul. Bocianiej i ul. Szafirowej w Osiedlach Łęgi i Poręba
oraz chodników w obrębie ul. Uśmiechu w Osiedlu
Skarpa” uzyskał 1500 głosów seniorów. Wśród projektów dzielnicowych w tej grupie wiekowej wygrały
D-24 „Remont ulicy Dragonów” (1519) i D-23 „Remont
ciągów pieszo-jezdnych przy ul. Szmaragdowej” (1468).
Żaden z nich nie przeszedłby do realizacji, gdyby nie
poparcie seniorów!
Mimo tych sukcesów, spada odsetek starszych mieszkańców miasta, głosujących w budżecie obywatelskim.
Rośnie natomiast udział dzieci wśród głosujących.
Strukturę wieku głosujących przedstawia tabela .

WIEK
GŁOSUJĄCYCH

2017

2018

2019

% 2017

% 2018

% 2019

ZMIANA

0-17

3859

3372

4750

10,71%

15,04%

18,81%

8,10%

18-24

2784

1429

1622

7,72%

6,37%

6,42%

-1,30%

25-34

6552

4270

4157

18,18%

19,04%

16,46%

-1,72%

35-44

7692

5859

6174

21,34%

26,13%

24,45%

3,11%

45-54

4289

2402

2884

11,90%

10,71%

11,42%

-0,48%

55-65

5336

2511

2809

14,81%

11,20%

11,12%

-3,68%

66<

5527

2580

2857

15,34%

11,51%

11,31%

-4,02%

Razem

36039

22423

25253

100,00%

100,00%

100,00%
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Inicjatywa uchwałodawcza
mieszkańców
Mieszkańcy Lublina (osoby wpisane do stałego rejestru wyborców) mają prawo zgłaszania projektów
uchwał, które stają się przedmiotem obrad Rady Miasta. Nie mamy wpływu na to, czy radni je przyjmą, ale
jeśli spełnimy określone warunki, rada będzie musiała
przeprowadzić dyskusję oraz opowiedzieć się za – lub
przeciw projektowi.
Przedmiotem uchwały mogą być tylko te sprawy, które
leżą w kompetencjach rady miasta. Nie może on więc
dotyczyć np. zmian w budżecie miasta (lub wprowadzenia do budżetu nowej inwestycji). Bo inicjatywa w
tej kwestii leży w rękach prezydenta (od przygotowuje
projekt budżetu oraz odpowiada za jego realizację).

Owszem, można zgłosić projekt dot. zmian w budżecie
miasta, ale będzie on miał tylko charakter intencyjny
a ewentualne poparcie radnych będzie oznaczać, że
rada miasta zwraca się do prezydenta z prośbą o jego
uwzględnienie.
Aby projekt trafił pod obrady rady miasta, musi go poprzeć min. 300 mieszkańców Lublina, mających czynne
prawo wyborcze. W 2019 roku do Rady Miasta Lublin
mieszkańcy zgłosili siedem obywatelskich projektów
uchwał. Jednak tylko dwa z nich zostały przyjęte przez
radę.

TREŚĆ PROJEKTU UCHWAŁY

DATA ZŁOŻENIA
PROJEKTU

LICZBA
PODPISÓW

DATA ZAKOŃCZENIA
WERYFIKACJI
PODPISÓW

DATA
GŁOSOWANIA

DECYZJA
RADY MIASTA

podwyższenie rezerwy celowej dla rad dzielnic
do 350 tys. zł.

16.01.2019

ok. 1300

25.01.2019

28.03.2019

Odrzucony

wprowadzenia w planie miejskich inwestycji
budowy Domu Kultury w dzielnicy Bronowice

12.02.2019

ok. 380

25.03.2019

30.06.2019

Przyjęty

w sprawie remontu ulicy Junoszy

11.03.2019

ok. 800

21.05.2019

30.05.2019

Odrzucony

budowy parkingu u zbiegu ulic Zuchów i
Puławskiej

11.03.2019

ok. 780

21.05.2019

30.05.2019

Odrzucony

w sprawie remontu i przebudowy ulicy Skautów
z wykonaniem miejsc postojowych

11.03.2019

ok. 900

21.05.2019

30.05.2019

Odrzucony

zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

19.06.2019

ok. 360

1.07.2019

17.10.2019

Odrzucony

W sprawie określenia trybu postępowania o
udzielenie stowarzyszeniom ogrodowym dotacji
celowych z budżetu miasta

16.10.2019

ok. 2000

17.10.2019

17.10.2019

Przyjęty
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Współdziałanie
Najwyższą formą partycypacji obywatelskiej (uczestnictwa
i współpracy) mieszkańców na poziomie samorządowym
jest wspólna realizacja określonych działań z organem
władzy lokalnej. Idealnym przykładem współdziałania
mieszkańców i urzędu jest inicjatywa lokalna.
Inicjatywa lokalna została uregulowana w ustawie o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (od
art. 19b do 19h): inicjatywa lokalna – to forma współpracy
jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami,
w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na
rzecz społeczności lokalnej.

Co możemy razem zrobić
Ustawa dokładnie wymienia, czego może dotyczyć
inicjatywa lokalna. Są to zadania publiczne z zakresu:
•

•
•
•
•
•
•

budowy, rozbudowy lub remontów dróg, kanalizacji,
sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu
terytorialnego;
działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego;
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i
wychowania;
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
wspierania aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych;
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego.

Kto może wystąpić
Z inicjatywą lokalną mogą wystąpić mieszkańcy, którzy
faktycznie zamieszkują w danej społeczności (nie muszą
być tam zameldowani). Występują oni z inicjatywą bezpośrednio, lub za pośrednictwem organizacji pozarządowej.
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Od czego zacząć
Podejmując się inicjatywy lokalnej należy zdać sobie
sprawę, że powinna ona zaspokajać potrzeby lokalnej
społeczności. Warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań: Kim są odbiorcy inicjatywy? Jaki problem chcemy
rozwiązać? Jakie działania należy podjąć? Jaki jest nasz
cel? Czy mamy partnerów, sojuszników? Jaki będzie
nasz wkład w realizację zadania?

Co dalej
Jeśli zebrałeś grupę mieszkańców i wspólnie odpowiedzieliście sobie na wcześniejsze pytania, możecie przystąpić
do składania wniosku na realizację inicjatywy lokalnej.
Wniosek powinien być podpisany przez komitet mieszkańców lub reprezentanta organizacji, która w Waszym
imieniu go składa. Złożony wniosek zostanie poddany
ocenie merytorycznej i kosztorysowej. Najważniejszym
elementem wniosku jest uzasadnienie, dlaczego, po co
i jak chcemy realizować zadanie publiczne wspólnie z
samorządem.
W razie pytań i wątpliwości pomocy możesz szukać w
Biurze Partycypacji Społecznej (czytaj więcej na stronie
16)..

Realizacja zadania
Reprezentanci wnioskodawców zostaną powiadomieni
o wyniku oceny wniosku. W przypadku akceptacji wniosku zostanie podpisana umowa na realizację inicjatywy
lokalnej.
Przy realizacji inicjatywy lokalnej samorząd nie przekazuje wnioskującym mieszkańcom lub organizacjom
pieniędzy, lecz wspólnie z nimi realizuje zadanie i sam
pokrywa koszty.

Słowniczek
Słownik najważniejszych pojęć, występujących w publikacji.
budżet obywatelski - narzędzie umożliwiające obywatelom faktyczne współdecydowanie o wydatkowaniu części środków z lokalnego budżetu. Mieszkańcy
najpierw wskazują propozycje a następnie wybierają
(najczęściej w formie głosowania) zadania do realizacji.
Celem stosowania budżetu obywatelskiego jest włączenie
w procesy zarządzania miastem, gminą czy regionem
jego mieszkańców. Dzięki budżetowi obywatelskiemu
mieszkańcy artykułują swoje potrzeby i podejmują
rozmowę na temat priorytetów lokalnej społeczności.
dzielnica – jednostka pomocnicza gminy. Jest to najmniejsza wyodrębniona administracyjnie lokalna wspólnota
samorządowa mieszkańców gminy (miasta). Nie posiada
osobowości prawnej. Jednak konsekwencją powołania
dzielnicy przez radę miasta powinno być przypisanie
jej zadań oraz kompetencji. W Lublinie Rada Miasta
powołała 27 dzielnic.
inicjatywa lokalna – forma współdziałania mieszkańców i organów samorządu terytorialnego. Polega na
wspólnej realizacji jednego z zadań publicznych, celem
lepszego zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej.
Wymaga wniesienia wkładu własnego przez mieszkańców (finansowego, rzeczowego lub pracy).
organ władzy lokalnej – podmiot wyodrębniony w
strukturze administracji, wyposażony we władztwo
administracyjne oraz posiadający własne kompetencje.
Posiada osobowość prawną. Organem władzy lokalnej
są np. prezydent miasta, rada miasta.
panel obywatelski – losowo wyłoniona grupa osób,
której rolą jest rozstrzygnięcie danej sprawy na poziomie lokalnym, krajowym lub międzynarodowym, z perspektywy dobra wspólnego danej społeczności. Skład
panelu obywatelskiego jest losowany z uwzględnieniem
kryteriów demograficznych, takich jak wiek, płeć, miejsce zamieszkania i poziom wykształcenia. Założeniem
panelu obywatelskiego jest podejmowanie decyzji w
oparciu o jak najpełniejszą wiedzę oraz po zapoznaniu się ze stanowiskami wszystkich zainteresowanych
tematem stron. Jednym z podstawowych elementów
panelu obywatelskiego jest deliberacja, czyli dyskusja
na temat aspektów danej sprawy w gronie panelistów,
rozważanie różnych rozwiązań, racji, stanowisk za i
przeciw (za: Wikipedia).

rada działalności pożytku publicznego – to kolegialny
organ doradczy i opiniodawczy w sprawach dotyczących pożytku publicznego (związanych z działalnością
organizacji pozarządowych). Rada działalności pożytku publicznego jest powoływana przez prezydenta
spośród 9 przedstawicieli organizacji pozarządowych
(wybranych w głosowaniu), 7 przedstawicieli prezydenta
oraz 2 przedstawicieli rady miasta. Rada obraduje na
posiedzeniach, które odbywają się co około 2 miesiące.
rada dzielnicy – jest organem uchwałodawczym dzielnicy.
Pełni funkcje opiniodawcze i konsultacyjne w stosunku
do prezydenta miasta. W Lublinie rady dzielnicy decydują
o przeznaczeniu kwoty 150 tys. zł rocznie (tzw. „rezerwa
celowa rad dzielnic”) na drobne inwestycje w swoich
dzielnicach. Rada wybiera ze swojego grona zarząd oraz
komisję rewizyjną. Nie posiada osobowości prawnej,
więc nie może dysponować własnym rachunkiem bankowym, zaciągać zobowiązań. Wykaz rad dzielnic wraz
z danymi kontaktowymi opublikowaliśmy na stronie 11.
rejestr wyborców – rejestr wyborców, którym przysługuje
prawo wyborcze i zamieszkujących daną gminę. Rejestr
prowadzi urząd miasta. Zameldowanie na pobyt stały
automatycznie powoduje dopisanie osoby do rejestru
pod adresem zameldowania. Adres wyborcy zamieszczony w rejestrze wpływa na miejsce, w którym będzie
on głosować (obwód głosowania). Do rejestru można
dopisać się również samodzielnie, po udokumentowaniu
zamieszkiwania w danym miejscu. Na każde wybory
urząd sporządza spis wyborców, bazujący na danych
z rejestru.
wysłuchanie publiczne – to umożliwienie dojścia do
głosu obywateli (podczas tworzenia prawa), którzy uważają, że będą pod jurysdykcją proponowanego prawa
lub uważają, że ich głos podniesie poziom debaty.
zadanie publiczne – działanie samorządu terytorialnego
realizowane na podstawie ustaw, służące zaspokojeniu
zbiorowych potrzeb społeczności lokalnych (zadania
własne) oraz zorganizowanego w państwo całego
społeczeństwa (zadania zlecone).
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Przydatne adresy
Biuro Partycypacji Społecznej
To samodzielna komórka organizacyjna urzędu miasta.
Odpowiada za wszelkie sprawy dotyczące partycypacji
społecznej mieszkańców, prowadzenie konsultacji społecznych, organizacji budżetu obywatelskiego, realizacji
inicjatyw lokalnych oraz współpracy z organizacjami
pozarządowymi. Biuro mieści się w Pałacu Parysów.
Adres: ul. Bernardyńska 3, 20-109 Lublin, 		
telefon: 81 466 2550, e-mail: partycypacja@lublin.eu

Spotkanie z Przewodniczącym Rady Miasta
Na spotkania nie są wymagane zapisy. Przedmiot sprawy
mieszkaniec może zgłosić osobiście podczas dyżurów
odbywających się w Biurze Rady Miasta przy pl. Władysława Łokietka 1 w Lublinie, w pokoju nr 20 (II piętro).
Osoby z niepełnosprawnością ruchową proszone są o
poinformowanie o tym fakcie pracowników sekretariatu
Biura Rady Miasta (nr tel. 81 466 1650), wtedy spotkanie
odbędzie się na parterze Ratusza, w sali nr 1.

wchodzi 14 osób, wybieranych na czteroletnią kadencję.
Jej zadaniem jest tworzenie warunków do pobudzania
aktywności społecznej.
Funkcję przewodniczącej rady sprawuje pani Alina
Gucma, zgłoszona przez Zarząd Okręgowy w Lublinie
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Rada Seniorów ma swoją siedzibę w Wydziale Inicjatyw
i Programów Społecznych, przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 23 (wejście od ul. Przy Stawie). Możesz z
nią skontaktować się telefonicznie: 81 466 20 69 lub
mailem: rada.seniorow@lublin.eu.

Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów
Funkcję Pełnomocnika Prezydenta ds. Seniorów pełni
Ewa Dados. Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:
•

Mieszkańcy mogą również przekazać pismo do Przewodniczącego Rady Miasta Lublin lub Wiceprzewodniczących
zawierające prośbę o wyjaśnienie sprawy mailem (brm@
lublin.eu) lub pocztą (Urząd Miasta Lublin, plac Króla
Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin).

•

Dyżury Radnych Rady Miasta

•

Część miejskich radnych prowadzi regularne dyżury.
Radni zajmują się sprawami mieszkańców związanymi z funkcjonowaniem urzędu miasta. Mogą składać
interpelacje i wnioski do Prezydenta, interweniować
bezpośrednio w odpowiednich komórkach urzędu lub
opracować projekt uchwały.
Radni, prowadzący dyżury (wg informacji z BIP):
Stanisław Brzozowski – dyżur w poniedziałki w godz.
17-18, przy ul. Relaksowej 25,
Piotr Choduń - pierwszy czwartek miesiąca 17-19, po
uprzednim umówieniu spotkania przez telefon 81 466
16 50,
Zbigniew Ławniczak - pierwszy poniedziałek miesiąca
18-20, przy ul. Radości 14,
Monika Orzechowska - pierwszy piątek miesiąca 17-19,
w Domu Kultury LSM,

Rada Seniorów jest organem doradczym, konsulta-

cyjnym oraz inicjatywnym dla władz miasta. W jej skład
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•

•

inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do poprawy warunków życia seniorów poprzez integrację i
aktywizację społeczną;
monitorowanie, diagnozowanie problemów społecznych i potrzeb seniorów;
podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału ludzi starszych na rzecz inicjatyw
środowiskowych, w tym w zakresie edukacji, kultury,
rekreacji;
współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi
się problemami osób starszych;
przedstawienie Prezydentowi wniosków, miesięcznych sprawozdań i opinii z prowadzonej działalności.

Kontakt z pełnomocnikiem jest możliwy przez Wydział
Inicjatyw i Programów Społecznych ul. Leszczyńskiego
23 (wejście od ul. Przy Stawie). Godziny przyjęć: każdy
czwartek od godz 11.00 do godz. 13.00, 			
nr telefonów: 81 466-20-63, sekretariat 81 466-30-50
e-mail: wips@lublin.eu

Bezpłatna pomoc prawna
Na terenie Lublina znajdziesz 14 punktów, udzielających
bezpłatnych porad prawnych osobom w trudnej sytuacji materialnej lub osobom, które mają 65 i więcej lat.
Uzyskasz w nich informacje o stanie prawnym swojej
sprawy, prawnicy wskażą sposób rozwiązania, pomogą
sporządzić pismo oraz pomogą w mediacji.
Pomoc obejmuje sprawy prywatne z zakresu m. in.
prawa rodzinnego, cywilnego, administracyjnego, karnego. Rezerwacji wizyty możesz dokonać na stronie
rezerwacja.lublin.eu lub pod nr tel. 81 466 1210 (w godz.
pracy urzędu).

Telewsparcie dla Seniorów
Tele 60+ to usługa skierowana do najstarszych mieszkańców
Lublina. Od poniedziałku do piątku w godz. 17-20 pod nr
telefonu 81 46 66 999 seniorzy mogą otrzymać wsparcie
psychologów oraz pełną informację na temat działalności
instytucji i organizacji, oferujących różne formy aktywizacji.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
W każdy ostatni piątek miesiąca w godzinach 10-15 w ratuszu
(sala nr 3) pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
przyjmują interesantów. Rzecznik stoi na straży wolności i
praw człowieka i obywatela, w tym realizacji zasady równego
traktowania. Bada, czy na skutek działania lub zaniechania
organów władzy publicznej nie nastąpiło naruszenie prawa,
zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej oraz czy nie
doszło do aktów dyskryminacji.

Biuro Obsługi Mieszkańców
W BOM-ie załatwisz wiele spraw urzędowych, bez konieczności przyjeżdżania do centrum miasta. Można w nich
załatwić m. in. sprawy dotyczące:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pism, skarg i wniosków kierowanych do Urzędu Miasta
Lublin,
wniosków o wydanie dowodów osobistych,
wydawania dowodów osobistych,
zawiadomień o utracie dowodów osobistych,
wniosków o wydanie prawa jazdy,
wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego,
informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego od osób fizycznych,
spraw meldunkowych,
wniosków o wydanie i wydawanie Lubelskiej Karty Seniora.

W mieście działa osiem BOM-ów. Ich lokalizacje to:
•
•
•
•
•
•
•
•

ul. Wieniawska 14,
ul. Filaretów 44,
ul. Szaserów 13-15,
ul. Kleeberga 12a,
ul. Władysława Jagiełły 10,
ul. Pocztowa 1,
ul. Żywnego 8,
Pl. Łokietka 1 (ratusz),
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„W naszym interesie”
To projekt, którego celem było zwiększenie aktywności
obywatelskiej seniorów poprzez wsparcie rzecznictwa
ich interesów i rozwój sieci pomocowo-informacyjnej.
Zrealizowaliśmy wiele działań, w tym: kawiarenki obywatelskie, rozwój kompetencji seniorów – lokalnych
liderów (warsztaty dot. partycypacji i udziału w życiu
publicznym, warsztaty komputerowe). Grupa liderów
zaplanowała a następnie przeprowadziła badanie potrzeb i problemów starszych mieszkańców miasta. 		

„ W NASZYM INTERESIE”
Podsumowanie projektu

SierpieńGrudzień

30 osób
z czego 26
aktywnych

18 spotkań roboczych/ 2 h każde

6 kawiarenek obywatelskich / 150 osób

Warsztaty

Seniorzy
dziennikarze

komputerowych

35

2 dniowe
warsztaty wyjazdowe
do Nałęczowa

19

15

uczestników

Targi LubSENIOR

2 warsztaty
dziennikarskie po 5 h

uczestników

Organizacja stoiska na targach. Seniorzy zebrali 230 ankiet.
Zorganizowalismy dyżury miejskich radnych.
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Zebrali ponad 230 ankiet. Druga kategoria działań dot.
podniesienia znaczenia seniorów w życiu publicznym:
funkcjonowanie biura porad prawnych i obywatelskich,
interwencji w sprawach zgłaszanych przez seniorów a
także kampania społeczna na rzecz włączenia osób
starszych w działania publiczne na poziomie dzielnicy
i miasta. Planowane działania są tym, w czym Fundacja
Wolności się specjalizuje a z drugiej strony są odpowiedzą na problemy lubelskich seniorów zdiagnozowane w
dokumentach strategicznych oraz lokalnych badaniach
aktywności społecznej osób starszych.

36 artykułów
wydanych w gazecie
„Jawny Lublin”
Dodatek do
Dziennika
Wschodniego

Porady prawne

228 h dyzurów prawnych dla seniorów. 20 udokumentowanych
interwencji, pomoc w kilkunastu sprawach.

Fundacja Wolności
W Polsce istnieje kilkanaście instytucji, które kontrolują
przestrzeganie prawa przez urzędników. Żadna z nich
nie weryfikuje czy pieniądze publiczne są wydawane z
pożytkiem dla mieszkańców.
Fundacja Wolności od 8 lat monitoruje pracę urzędników i samorządowców. Chcemy by mieszkańcy Lublina
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 publikacji rejestru

miejskich wydatków, dzięki któremu Lublinianie mogą
sprawdzić ile ich kosztowała budowa basenu olimpijskiego, koncert Budki Suflera czy remont osiedlowej drogi.
Dzięki naszej skuteczności, do fundacji coraz częściej
zwracają się mieszkańcy, wskazując na nieprawidłowości
w funkcjonowaniu administracji (np. podejrzenia korupcji, marnotrawstwa publicznych pieniędzy). Mieszkańcy
boją się publicznie o tym mówić, aby się nie narażać. My
analizujemy wszystkie zgłoszenia i podejmujemy działania. Ujawniliśmy np. wysokość nagród wypłacanych
lubelskim urzędnikom.
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ul. Krakowskie Przedmieście 13/5A
20-002 Lublin
513 97 95 97
kontakt@fundacjawolnosci.org
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